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KRISLAI
Girti “Literatai”. 
“Tėvynės” šlamštas. 
Informacijos.
SLA. Nariai.

Rašo Sodietis

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis 
Išeina Kasdien Apart

Darbininkai Vi«ų Sali^ 
Vienykitės I J ūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Re

težius, o Laimėsite 
Pasaulį!

Tūlas žmogus gauna SLA. 
organe “Tėvynėje” vietos 
savo šlamštams. Dabar jis 
norėtų, kad tuos jo šlamš
tus komunistai kritikuotu.

Na, ne! Komunistam ne
verta leisti laiką kritikai po
litiniai pasigėrusio žmo
gaus. Tegul jie klega.

Pripažįsta, kad Bankieriai Su
rengė Karą prieš Nicaragua

WILLIAMSTOWN, Mass. 
—Čia Politikos Institute 
pereitą šeštadienį buvo dis- 
kusuojama klausimas, ar 
Wall Streetas yra kaltas 
del Amerikos intervencijos 
Lotyniškos Amerikos šalyse.

Dr. Royal Meeker, buvęs 
Tautu c

VUOJA LIET. KOMUNISTU PARTIJA
Tik perskaitykite kelias 

eilutes to šlamšto iš “Tėvy- 
nės”No.. 31, jūs rasite: “Ru
sijos komunistai... mokytus 
žmones sušaudė, kitus su
grūdo į kalėjimus”. Toliau: 
“šioj valandoj Rusijoj ran
dasi apie 600,000 karo laiko 
kūdikių, bastančius! po pla- reiškė, kad Amerikos ban- 
čią Rusiją” (mano Ipabrėž- kieriai 
ta.—S.). turėjo

Lygos oficialas, pa

Tai “Tėvynės” No. 31, šių 
metų. Dabar paimkite “Tė
vynės” num. 19, 20 ir 21 
taipgi šių metų, ten jūs ra
site, ir to paties autoriaus, 
taip pat tuos pačius žodžius 
apie “sušaudymus” ir “600,- 
000 karo kūdikių”, tik po ki
tu antgalviu.

Tai viena ir ta pati giesmė 
iš karčiamos einančio ir į

“ka tokio bendro” 
su vedamu karu Ni- 

caraguoj.

Norėjo Pagriebti Amerikos 
Aliejaus Šmugelninką 

Francijoj

Dešimts metų atgal, 14 d. |kovotojų. Lietuvos valdonai 
rugpjūčio, 1918 metais, dar j daug jos narių nukankino, 
siaučiant pasauliniui karui,|sušaudė; šimtus pūdo kale- 
įsikūrė Lietuvos Komunistu Jirauose;i \ I n n n 11 

Partija, tai yra, tą dieną , ‘ 
Lietuvos ir Baltgudijos S. x:qririipn D. D. P. C. K. Taryba prie- “o", 
me komunistų partijos var- d 
dą.

Per dešimts metų Lietu
vos Komunistų Partija vedė 
sunkią kovą su Lietuvos 
biednuomenės išnaudotojais. 
Per dešimts metu tvirtai ko- v .

Nepaisant teroro, Lietu
vos Komunistų Partija ir 

smarkiai veikia 
Organizuojasi 

slaptos darbininkų ir kai
miečių kuopelės. Komunis
tiniais atsišaukimais apibe- 
riama Kauno ir kitų miestų 
gatvės.

Lietuvos Komunistų Par
tija, apvaikščiodama dešimt-

PITTSBURG.—Mainierių 
nacionales konvencijos šau
kimo komitetas gauna pra
nešimus iš Illinois, Kentu
cky, Indiana ir Oklahoma, 
kad tose valstijose mainie- 
riai nutraukia ryšius su 
Lewiso mašina ir mobilizuo
ja savo spėkas siuntimui de
legatų į konvenciją subuda- 
vojimui naujos mainierių 
unijos.

PILSUDSK1NIAI MALONIAI PRIĖMĖ 
LIETUVOS LAIKRAŠČIU ATSTOVUS

Tarp Lietuvos ir Lenkijos Santikiai Pagerėję; Pilsudskis 
“Džentelmaniškumu” Patenkinęs Lietuvos Fašistus

PARYŽIUS. — Pradėjus 
tyrinėti Amerikoj aliejaus 
šmugelį, stambus aliejaus 
šmugelninkas Henry M.

Amerikos vai-

vojo ir dabar kovoja už pa- metines sukąktuves, prašo 
liuosavimą Lietuvos darbo amerikiečių, kilusių iš Lie- 
žmonių iš po dvarininkų, ku- tuvos, kiek ghlint jai pagel- 
nigų ir buržuazijos jungo.

Per ta laika nemažai žu
vo L. Kom. Part, geriausių

bėti finansiniai, kad ji galė
tų ant toliaus vesti kovą 
Lietuvoj.

tvorą įsikibusio girtuoklio. Blackmer 
T. _ 1 ~  x_ Y     ('1'71 n C V'Ol L
sakys: “mokslo vyrus komu- mui_ aliejaus šmugelio byloj,
juk sveiko proto žmogus ne- džios reikalaujamas liudy Reikalauja, kad Calles Japonija Kišis į Chinijos

pabėgo į Franci ją, kad iš
vengus “trobelio”. Franci- 

dasi'apie 60d,b()0 karo laiko joj.jįs dabar žinomas kaipo

nistai sušaudė.” Ir vėl:
“šioj valandoj Rusijoj ran-

kūdikių.” šiais metais gy
vename dešimtus metus jau 
po karui, o tas žmogus dar 
suranda “šioj valandoj ka
ro kūdikius”. Norėtųsi ži
noti, ar “Tėvynės” autorius 
suras “karo kūdikius” ir už 
50 metų po karui?

Tiesa, mūsų spaudoje per- 
mažai telpa informacijų a- 
pie Sovietų Rusijos kūrybą. 
Tačiaus, man rodos, nereikė
tų kreipti domės į tokius po
litiniai pasigėrusius plūdi- 
kus. Pasižeminimas juos 
kritikuoti. Kas gi gali kri
tikuoti tokius ligonius, ku
rie dar ir “šioj valandoj” 
randa “karo kūdikius”. Šis 
“autorius” nežino, kad tų 
“kūdikių” didžiuma jau pa
baigė po 25 metus amžiaus.

“aliejaus karalius”.
Prezidentas Coolidge iš

davė warrantą jį suareštuo
ti ir atgabenti į Jungtines 
Valstijas. Bet Francijos 
valdžia nenori jį išduoti; 
mat, jis ten padaro gerą 
biznį, kaipo milionierius.

Jis turi nusisamdęs -du 
advokatus, vieną amerikoną, 
kitą francūzą. Taipgi turi 
du privatiškus detektyvus, 
kurie nuolatos jį saugo.

Paryžiaus spauda dabar 
praneša, kad buvo padary
tas suokalbis, jį pagriebti. 
Blackmer buvo vieno savo 
draugų pakviestas pabalia- 
voti ant jachtos, ir jis ten 
vyko, bet kuomet jis tik 
žengė į jachta, jo detekty
vas smarkiai jį atitraukė at
gal. Jachta buvo priruošta

Kas reikia daryt SLA. na-

jį išgabenti į juras, ir kuo
met būtų nuplaukus už tri
jų mylių nuo kranto, jis bū-

riam, kuomet jų organe tai- tų buvęs suareštuotas ir per- 
pinama tokie šlamštai? Su- keltas į Amerikos laivą, ir 
sivienijimo nariai turi už- bėgyi keliu dienų būtu bu- 
protestuoti prieš talpinimą ves Amerikoj., ko tasai pa- 
tokių šlamštų SLA. organe, triotas nepageidauja.
Tokie “raštai” nieko gero 
neduoda, kaip tik tamsina 
narių žinojimą. Patarlė sa
ko: “Su durnu sutapsi — 
pats durnu tapsi”. * ;i •;

Tad “Tėvynėje” telpanti 
šlamštai pačią “Tėvynę” 
verčia šlamštu. “Tėvynė” 
turi būt apvalyta nuo tokio 
liugyno.

FRANCIJA PALEIDO SY- 
RIJOS PARLAMENTĄ

PARYŽIUS. — Francijos 
komisionierius Syrijai, Hen
ry Ponsot, uždarė Syrijos 
parlamentą, idant “užglos
tyti” nesusipratimus, kurie 
kilo parlamente del priėmi
mo naujos konstitucijos.

Syrija yra po kontrole 
Francijos sulig Tautų Lygos 
sutikimo.

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

ANT WILICK’S FARMOS

Didelis piknikas turi būt
2 Rugsėjo Philadelphijoje.

200,000 Valstiečių Dalyvavo

Sovietai Iškilmingai Pa
minės Tolstojaus Šimt

metines Sukaktuves
MASKVA.— Sovietų Są- 

jungos Švietimo Komisaria
tas jau per kelis metus 
rengiasi iškilmingai pami
nėti garsaus Rusijos rašyto
jo Leono Tolstojaus šimt
metines gimimo sukaktuves

BERLYNAS.— Nedėldie-į petuvos fašistų, klerikalų 
nį Vilniuj įvyko Pilsudskio ir liaudininkų laikraščių at- 
vardo legiono suvažiavimas, stovai praneša savo laikraš- 
kur dalyvavo ir augštieji įčiams Kaune, kad jiems bu- 
Lenkijos valdininkai. Buvo vo leista pereiti rubežių be 
manyta, kad Pilsudskis pa- jokios kliūties ir kad Lenki- 
sakys aštrią prakalbą prieš jos fašistiniai' valdininkai 
Lietuvą, kad jis akstins le- juos nuoširdžiai priėmė, 
gionierius prie puolimo ant Prie to jie praneša, kad ne- 
Lietuvos. Bet kadangi da- matę sumobilizuotos Lenki- 
bar Lietuvos-Lenkijos gin
čas vėl pavestas Tautų Ly
gai ir neužilgo Lyga jį svar
stys, tai Pilsudskis nedaręs 
jokio užsipuolimo ant Lietu
vos. Jo kalba buvusi švelni, 
ir Lietuvos fašistai esą pasi
tenkinę jo “džentelmanišku
mu”.

jos kariuomenės prie rube- 
žiausT** Dabar esą pagerėję 
santikiai tarp Lietuvos ir 
Lenkijos fašistinių valdžių. 
Pilsudskis ne tik kad neuž- 
sipuolė ant Lietuvos, bet 
dar jo sėbrai maloniai.pri
ėmė smetoninius laikrašti
ninkus. .?• "

m .. -v . i ip i •• • n n i metines gimimo suKaKiuves. ir • U“I D J“*Toliaus I rezidentauty Vidujinius Reikalus Jis gimė rugsėjo 10 d., 1828 KfHSUldS V61 IlHdCJO
' metais. ' i* vi .• n*

MEXICO CITY.— Suvirš 
šimtas politinių partijų, pro
vincijų gubernatorių ir įvai
rių grupių pasirašė po peti
cija, reikalaujančia, kad 
prezidentas Calles dar du 
metu prezidentautų išsibai
gus jo dabartiniam, terminui 
gruodžio 1 d> ( - - • ( ; . q

Peticija bus pa tiek taz kon
gresui, kuris susirinks rug
sėjo 1 d. Kongresas; dau
giausia susideda iš Obrego- 
no pasekėjų.

LONDONAS. — Pasak 
Reuter žinių agentūros pra-l 
nešimo, Japonijos valdžios^ 
pasiųstas į Mukdeną, Man- 
džuriją, baronas Hayashi 
pareiškė Chang Hsueh- 
liang,! militariniui Mandžu- 
rijos.;gųįęj‘ną<įoriui, kad Ja
ponija yra; nusistačius prieš, 
susitaikymą tam Mandžuri- 
jos ir nacionalistinės Chini
jos ir kad ji nedaleis Chini- 
jai dominuoti . Mandžuriją, 
jeigu ir reiktų įsikišti į Chi
nijos vidujinius reikalus, tai 
yra, jeigu reiktų paskelbti 
'Chinijai karą.

Hayashi taipgi sakė Chan- 
Igui, kad Japonija suteiks 

_____ __ i jam pilniausią paramą, jei- 
PITTSBURGH._  Nacio-lĄ1 bus reikalinga per spėką

nalis Mainierių Šelpimo Ko- užsmaugti, bile kokią, opozi- 
mitetas gamina kintamus clJa’ susidariusią^ prieš jor 
paveikslus apie mainierių T__ '
kovą minkštos anglies kasy
klose. .
rodyta areštai, kompanijų 
mušeikų atakos ant streikie- 
rių, mėtymas streikierių iš 
stubų, kaip mainieriai skur
sta šėtrose ir tt. Paveiks
lai bus pradėti rodyti apie 
pradžią rugsėjo.

Krutami Paveikslai Apie; 
Mainierių Streiką

mitetas gamina kintamus eiją. susidariusią prieš jo (

Paveiksluose bus pa- am 
knmnjiniiii Itas

Hayashi, buvęs Japonijos 
ambasadorius, tapo pasius- 

i i Mukdeną specialiai iš
aiškinti Mandžuriios val
džiai Japonijos valdžios nu
sistatymą.

Kumelė Įkrito į šulinį

Savo Vado Laidotuvėse ■ Albany, n; y.— Atvyko
_____ ’ ■ fąrmerių delegacija pa§.gu?

ZAGREB, Jugoslavija.— iberna-torių Smithą ^dsiUrti; 
Stefano Radičo, kfoątų vai- ^aJP°.su deJp°Rratų 
stiečių vado, laidotuvėse da- P£tij l prezidentus? Delega-

• ~ i--------  . cija vadovauja' George-'H.
Pe'ek iš M’oline, III.1 ' l > ■ -

ZAGREB, Jugoslavija.—

lyvavo suvirš .200,000 vals
tiečių, suvažiavusiu iš visų 
Kroatijos dalįų. Rądičas ta
po politinių priešų peršau
tas parlamente , kiek laiko 
atgal, nuo ko jis ir numirė. :

Gubirai, Šilalės valsč. — 
Naktį iš 24 į 25 birželio ūki
ninko Vinco Stulgos kume
lė įkrito- i šulinį; Rytą rado 
ją, nors ir menkai, bet dar 
gyvą, nės pataikė įkristi 
taip, kad - galva liko neap
semta vandeniu.1 i

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

EL PASO, Tęx.— ;Prane- 
šama, kad keliuose Meksi
kos miestuose pasireiškė že
mės drebėjimas. Penki dre
bėjimai pereitą nedėld. su
griovė nemažai stubų mies
tuose Pinotepa, Pochutla 
Putla, pasak pranešimo.

DIDELIS GAISRAS

ir

Ljepos 9 d. Kėdainių ap., 
Surviliškio v.. Užupių k. 
gaisras sunaikino pil. Trą- 
nenko malūną, karšimo dir- 
byklą ir Visus gyvenamuo
sius trobesius.

Nuteisė Keturis Fall River Streikieriy bai
dus ant Šešių Mėnesių į Kalėjimų * ■

FALL RIVER, Mass. — 
Atvirai pareiškdamas, kad 
jis nbri sulaužyti augantį 
tekstiliečių streiką ir išvyti 
iš šio miesto unijos organi
zatorius, teisėjas Hannily 
šeštadienį nuteisė James 
Ried, vadą Fall River Teks
tilės Dirbtuvių Komitetų, 
S. Weismann, Jack Rubin
stein ir Bill Sireka, organi
zatorius, ant šešių mėnesių 
į kalėjimą. Prieš Juos buvo 
padarytas ypatingas apkal
tinimas. Kaltino juos “ar
dyme ramybės'’ ' sakant 
streikieriams prakalbas. ■

’ Taipgi tasai darbininkų 
priešas pareikalavo, kad 
kiekvienas iš nuteistųjų už
sidėtų po $1,000 kaucijos, 
kaipo “užtikrinimą”, kad 
jie “palaikys taiką”. Ta 
kaucija taip greitai;pražū
tų, kaip greitai jie būtų su
areštuoti už sakymą prakal
bų streikieriams pasiliuosa- 
vę po: kaucija laike apeliaci
jos.

Peter Hegclias, streikie- 
rių organizatorius, tapo nu
baustas : $20 už’ paklausimą 
informacijų ;apie jo suareš
tuotus draugus, i • . s v :

Bus suruošta didelės'iškil
mės, kurios tęsis savaitę 
laiko. Bus prakalbos,'disku
sijos, parodos, masiniai su
sirinkimai. Valdžia pasky
rė tam tikslui ISO,000 rub
lių.

Sovietų valdžia užkvietė 
iškilmėse dalyvauti Romain 
Rolland, George Bernard 
Shaw, Aldous Huxley,. Sin
clair Lewis,‘Upton Sinclair, 
Mohandas'' 'Gandhi, Rabin
dranath Tagore, Knut 
Hamsun ir kitus pasauly 
garsius rašytojus.

Jieškoti Dingusiu
LONDONAS.— Čia gauta 

pranešimas iš Norvegijos, 
kad Sovietų ledlaužis Krasi
nas vėl pradėjo jieškoti 
Amundseno grupės ir dingu
sių šešių narių dirižablio 
“Italios”.

Krąsino. viršininkai pa
reiškė, kad • laivas dės pa
stangas surasti dingusius.

Susekta Žmogžudystė

PAMIRŠO $1400

ATLANTIC CITY, N. J. 
— Čia Joseph T. Bucci, 
kriaučius, aplaikė nuo kapi
talisto Lee Schiff “siutą” iš- 
prosyti ir kišenėj rado kon- 
vertą SU $1,400. Pinigai bu-

KEPALIAI, Kražių vai
šių metų sausio mėn. 1 d. 
staiga mirė Stasys Misevi
čius, o savaite vėliau taip 
pat staiga mirė Antanas Di- 
nopas ir dar vienas senelis, 
kurio pavardė nežinoma. 
Laikui bėgant žmonėse pra
dėjo sklįsti gandas, kad mi-

vo po $50 ir $100. Jis su- jrusieji yra nunuodyti.
grąžino jam pinigus.

Schiff išsireiškė, kad vi
sai buvo užmiršęs, kad jis 
turėjo pinigų to siuto kiše
nini. Jeigu kriaučius nebū
tų jam sugrąžinės, jis nebū
tų nieko žinojęs apie tuos 
pinigus.

50,000 Kunigą Armija Ka
riaus prieš Trumpus Sijonus

ROMA.—, Italijoj susior
ganizavo 50,000 kunigų ko
voti prieš motprų' “nepado
rius apsirengimus”, prieš 
atlapas krūtines ir trumpus 
sljopus. 
pbpiėžid 
smarkiai kovoti toj srityj.

sijo'riuą.j Kunigai J>asmi)tė Mfeevičtene-^ 
ezitii savo' pasižadėjimą kalė

Popierius užgėrė jų planus, jį^komas. '

Tuomet mirusio St. Mise
vičiaus brolis Vincas iškėlė 
bylą ir 1928 m. kovo mėn. 
28 d. įvyko skrodimas, bet 
tuoj rezultatų skrodimas 
negalėjo duoti. Dabar Kau
ne padarius analizą rašta, 
kad mirusieji St. Misevičius 
ir A. Dinopas yra tikrai nu
nuodyti? o senelio mirties 
priežastis nežinoma, nes se-^ 
nai buvo laidotas.

To bjauraus darbo tikra- 
kaltlnirikė paširode Ona Mi-; 
sevičieriė, mirusio St. Mise
vičiaus ž'mona, kuri po vyiri 
mirties tuoj buvo ištekėjusi 
už antrų vyro / Kleišmanto.

- Kleišmantienė 
laikoma- kalėjime, o Kleiš- 
mantas, ‘ kaipo pasislėpęs,

Sacco-Vanzetti Paminė
jimo Susirinkimai

BOSTON.— Grupė profe-' 
, šorių ir liberališkų intelek

tualų rugpjūčio 22 d. rengia 
. mitingą paminėjimui Sacco- 
Vanzetti nužudymo. Tą die- 

• ną sueina metai, kaip jie 
tapo nužudyti elektros ke-' 
dej. Susirinkimas' ’ įvyks 
Steinert svetainėj.

Susirinkimą rengia pro
fesorius Samuel Eliot Mori
son iš Harvard Universite
to ; Dr. Alice Hamilton, 
taipgi iš to paties universi
teto ; ponia Gertrude L. 
Winslow, panelė Catherine 
Huntington, Creighton Hill 
ir Gardner Jackson. Kalbės 
A. Mieklejohn, Robert 

I Morse Lovett ir keletas ki
tų kalbėtojų.

Mitingo rengėjai sako, 
kad mitingas rengiamas ne 
tik prisiminimui to, kas at
sitiko metai laiko atgal, bet 
ir studijavimui Sacco-Van
zetti bylos, kuria tapo užin- 
teresuotas visas pasaulis.

Darbininkų organizacijos 
įvairiuose pasaulio kraštuo? 
se taipgi rengia Sacco-Van
zetti paminėjimo susirinki
mus. v

'Irt

I

■

ORLAIVIS NUKRITO 
ANT AUTOMOBILIO

SOUTH HAVEN, Mich.— 
Nedėldienį orlaivis per me
džius nukrito ant .automobi
lio, ponios T. J. Gehlert iš 
Benton Harbor, Mich. Or
laivio valdytojas tapo labai 
sužeistas.

Ponia Gehlert ir jos drau
gė nesužeistos. Orlaivis už
krito ant automobilio vir
šaus ir nuslinko į ravą. Ta
tai atsitiko už mylios nuo 
čia. . Orlaivio pasažierius 
William Walther iš Chica- 
gos lengvai sužeistas.

Apsirgo nuo Monkės Liauką
RIO DE JANEIRO, Bra

zilija.— Nesenai čia atvykęs 
pagarsėjęs liaukų specialis
tas Voronovas idėjo bež
džionės liaukas iulam bra- 
ziliečiui kapitalistui. Po 
operacijos tasai senis, vietoj 
pajaunėti ir smagiai jaustis, 
pradėjo labai sirgti, ir atgal 
sugrįžo į ligoninę, kad Bra
zilijos ,daktarai išimtų lauk 
tas liaukas. Jis randasi kri
tiškoj padėtyj. Daktarai 
nutarė išimti liaukas.’ ’

Uždarė Profesiniu Sąjungą 
.. Centralinj Biurą Latvijoj,

l* 4 . ■ » x

RYGA.— Latvijos ,‘soęia- 
listinę” valdžia uždarėr Ry- 
gos profesinių sąjungų cen- 
tralinį biurą, motyvuojant 
tuo, kad biuras varęs prieš
valstybinį darbą ir agitavęs 
nuversti dabartinę vyriau- 
sybę. , . ' n

Biuras ruošėsi dalyvauti 
rudenį įvykstančiuose seimo 
rinkimuose. Rygos seimo 
rinkimuose biuras jau daly
vavo. Apie ’Rygos profesi
nių sąjungų centralinį biu
rą spietėsi komunistų šali
ninkai.

New Orleans, La.— ’Loui
siana' gubernatorius Long 
pasiuntė miliciją į St. Bfefn- 
ard miestą padaryti užpuo 
limą ant gembleryštes kliu- 
bų. Milicija užpuolę du 
puošnius kliubus ir užgriebė 
gembliavojimo įtaisus. -

aJP%25c2%25b0.su
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Herbert Hooveris-Buržuazinis Demagogas
rujų, Amerika pasiliks dar 
ilgam laikui buttegerių ro
jum,

Pagaliaus jis savo prakal
bą jdatempė iki korupcijos 
ir moralybės. Ir vėl, esą, 
republikonai . ir, žinoma, 
pats Hooveris, galvą guldą 
už. švarią valdžią, prieš ko
rupciją ir moralį supuvimą. 
Tiesa, girdi, buvo valdiniu-, 
kų, kurie pasirodė dideliais 
grafteriais, bet tai buvę iš 
abiejų partijų lygiai. Tikra 
teisybė: demokratų ir re
publikonų partijų tūzai pa
sirodė lygiais šmugelninkais 
ir vagimis pirmo laipsnio. 
Del to su Hooveriu nesigin
čysime. Bet štai kur Hoo
veris demagogiškai veidmai
niauja: Jis sako, kad jis 
esąs priešingas valdininkų 
šmugeliui. Tuo tarpu jis 
pats sėdėjo valdžioje, kuo
met kilo Teapot Dome žiba
lo skandalas. Jis puikiai ži
nojo visas vagystes, o vie
nok tylėjo, kaip klemsas. Gi 
dabar, klausykite, tas pats 
Hooveris neužsimerkęs ba- 
žijasi, kad jis, būdamas pre
zidentu, nuplausiąs Ameri-I 
kos valdžią.

Užteks šių kelių pastabų.
\ ‘ . demo

kratų partijos kandidatui, 
Alfred Smithui. Šis savo 
ceremonijas laikys rugpjū
čio 22 d. Jis taip pat atgie
dos ištisą litaniją prižadėji
mų. Smerks republikonus 
ir girs savo partiją, vadina
si, puodas katilą vanos. Abi 
tos partijos yra stambiojo 
kapitalo įrankis. Abu tų 
partijų kandidatai yra de
magogiški stambiojo kapi
talo agentai.

Vienok, pamatysime, mi- 
lionai darbininkų tikės 
tiems kapitalo agentų veid
mainingiems prižadams ir 
balsuos už juos. Atsiras ir 
lietuvių vargšų piliečių, ku
rie savo balsais parems juos. 
Kaip liūdna! Kokia baisi 
tų darbo žmonių tamsybė!

šeštadienį, rugpj. 11' d., 
Republikonų Partija forma
liai pranešė Herbert Hoove- 
riui, kad jis tapo nominuo
tas ant republikonų tikieto į 
Jungtinių Valstijų preziden
tus. ■ Iš $avo pusės, priimda
mas' nominaciją, Hooveris 
išpiškino ilgą prakalbą. Ta 
jo prakalba perdėm dema
gogiška ir melaginga. Kas 
sakinys, . tai veidmainystė. 
Kalbėjo,apie viską, bet nier 
ko tikro nepasakė. Tik gy
rė, tik į padanges kėlė re
spublikonu partiją ir dabar
tinę kapitalistinę sistemą. 
Ir, girdi, “su dievo ^įgelha” 
mes trauksime pirmyn tuo 
pačiu keliu! Matote, be re
liginio humbugo kapitalisti
nis politikierius nežengia 
nė žingsnio.

Paimkime kelius pavyz
džius iš Hooverio demago
giškos prakalbos. Kalbėda
mas apie santikius su kito
mis šalimis, jis neužsimer
kęs melavo, kad “metai po 
metų mūsų santikiai su ki
tomis tautomis pastūmėjo 
pirmyn idealą tvarkos ir 
taikos, vieton prievartos”; 
kad “mūsų užsienio politi
ka teturi viena tikslą, būtent V k-’ „
taiką”;, kad “mes neturime Dabar ateina kaleina 
neapykantos prieš kitas tau
tas”; kad “mes nesiekiame 
tolimesnių užgriebimų -Sve
timų teritorijų”; kad “mes 
niekam negrūmojame mili- 
tarinėmis priemonėmis”. O 
geriausias taikos užtikrini
mo būdas esą “prisirengi
mas apsigynimui”, tai yra, 
dar didesniam apsiginklavi
me. O demagogas Hooveris 
“užmiršo” priminti * savo 
klausytojams, kad Ameri
kos karinis laivynas budi 
Chinijos vandenynuose ir 
kad Amerikos ginkluotos 
spėkos žudo Nicaraguos 
žmones. Gieda apie taikos 
idealą, o agituoja už dar 
didesnį apsiginklavimą.

Priėjus prie darbininkų 
klausimo, Hooverio veid
mainystė pasiekė patį dug
ną. Prisimygęs tvirtino, kad 
Amerikoje skurdas baigiąs 
išnykti, kad beveik bedar
bės nesą, kad progų pralobi- 
mui esą tiek ir tiek kiekvie
nam, kad jis ir 
pritartą darbo unijoms ir 
tt. p ta pati republikoniš- 
ka valdžia. šiandien , pat 
Massachusetts valstijoje ^te
rorizuoją audėjus irPennsyl- 
vania valstijoj mainierius, 
kriušina. jų organizacijas ir 
uoliai padeda darbdaviams 
nukapoti algas. Apie tai 
Hooveris “pamiršo” prisi
minti.

Farmeriai, tiesa, esą sun
kioj padėtyj, bet ir čia re-'

Tyrinės Atlantos Kalėjimo
• Nereguliariškumus '

Atlanta, , Ga.— Kongreso
jo partija komitetas iš trijų.narių, va

dovaujant atstovui J. C

. r • j ' r ■ * *

bus ^palaikomos r valstybės 
lėšomis, tai yra iš darbinin
kų ir valstiečių mokesčių. 
Be to, ragina dvasiškius 
steigt kuo daugiausia bažny
tinių mokyklų ir kolegijų.

Įdomiausia, 'tačiaus, kaip 
popiežius politikieriauja, 
kalbėdamas apie katalikų 
bažnyčią ir politiką. “Vienoj 
vietoj del to jis sako:

1 “Kadangi‘katalikų veikimas 
, yra ne kas kita, kaip religinis 
veikimas, tai turi jis remtis 
ne partijų sumetimais”...
Atrodytų, lyg popiežius 

šičia pataria bažnyčiai nesi- 
kįšt į politiką.. Bet, tęliąu, 
tąs Romos dviveidis i tęsia: 

“Pąsakenve, kiek jie kataliku, 
veikimai vadovauja bei jame 

i dalyvauja, nes jiems, kaipo, pi-, 
, liečiąpis, negalima djp/iisti nata- 

dotis •pilietinio 'ba,lsa^inw teise, 
katalikų veikimo, kaipo takjOį 
ddrbų į tai visai nemaišant. 
Nes kitaip, jie, .prasilenktų su 
svarbia savo pareiga, jei pagal 
išgalės nesirūpintų savo mies
to, provincijės, valstybės poli
tiniais -reikalais”. > \

Iš to matome, kad kuni
gams ir jų parapi jonams 
dedama pareiga čiupt į savo 
rankas valstybės valdžią. 
Tą mintį buvo pabrėžęs ir 
popiežius* Leonas XIII, ku
ris savo manifeste “Immor- 
tale Dei” įsakė:

“Katalikai ,žmonės pačios iš- 
i pažįstamos tikybos yra ragina

mi atlikti savo pareigas pilnu
moje ,ir tikybos dvasioje. Prie
šingai, jei jie nieko neveiks,, 
tai valdymų, paims tie, kurių 
nuomonės (politika. Vert.) vi
sai maža teduoda įšganymo 
vilties”. , ' i
Tokia programa vykdyda

mi, ir Meksikos vyskupai ir 
kunigai - gavo dvasinės (o 
veikiausia ir medžiaginės) 
paranlbš iš dabartinio po
piežiaus kruvinoje kovoje 
prieš Meksikos “Įjedievukų” 
valdžią, kada loję šalyję bu
vo pr adė ta,pykdyti įstaty
mas, -kad bažnyčia nesikištų 
į politiką^ > '< .iii

1 Tuščias, vadinasi, -tūlų pa-1 
seminarija, ir tai pripenėjo į rapijonų ■ manymas, ' būk1 

''l prie alto
riaus”, kuomet net pats baž
nyčios, galva varo juos poli- 
tikon vardan kuniginių pil
vų gardesnio patenkinimo 
ir vardan kapitalistinės 
tvarkos išlaikymo, prieš dar
bo žmones. > "

1

APŽVALGA
Sovietų Nuveikimai ir 
Ju “Kritikai”

“Vienybė” (rugp. 11) giria
si, būk jinai “sumušanti” “Lai
svę” faktais, imamais tiesiog 
iš Sovietų valdžios organo 
“Izviestijų.” švaistosi “Izvies- 
tijomis” ir zabulioniškis Ku
činskas “Tėvynėje,” kuris, ta
čiaus, niekuomet nepaduoda 
ištraukų iš “Izviestijų,” o dro
žia sau nuo ausies, kaip jam 
užeina ant seilės, bandydamas 
purvinti Sovietus, o tikrenybė
je- dar labiau Susipurvindamas 
tiktai pats save. 1 i

(“Laisvės” skaitytojams žino
ma, jog Sovietų Respublikoj 
yra šimtai tūkstančių darbi
ninkų ir valstiečių korespon
dentų. Savo korespondencijo- 

įse jie laiks nuo laiko prime- 
| na vieną ar kitą vietinį blogu
mą, vieną ar kitą nepasiseki- xT*-
mą, šiokį ar tokį netinkamą j ir Popiežius, 
vietos valdininkų pasielgimą. 
Sovietiniai laikraščiai to tik ir 
pageidauja. Sulig gautų ko- 
respondencinių infromacijų, 
jie stengiasi pašalinti įvairius 
trūkumus, pasireiškiančius 
miestuose ir sodžiuose.

Be to, ir pati “Izviestijų” bei 
“Pravdos” redakcija kelia ne
geistinus vienoj ar kitoj srityj 
apsireiškimus. Sovietų laik
raštijoj vyrauja savęs-kritika. 
Tačiaus, viską krūvon suėmus, 
nežiūrint taisytinų dalykų, tie 
laikraščiai skaitlinėmis paro
do nuolatinę Sovietų ūkio ir 
kultūros pažangą.

Sovietų gi šmeižikai tos ben
drosios pažangos bemato; jie 
stengiasi ją “sunaikint” atski
rais, pavieniais smulkmeniš
kais dalykėliais, kuriuos pap
rastai ima ne iš Sovietinės spau
dos, o iš tokių šlamštų, kaip 
“Novoje Russkoje, Slovo” arba 
tiesiog iš shvū diskvaršusių i gal
vų. Tie Sovietų/ šmeižikai 
stengiasi savo skaitytojus su
tupdyt už krūmo, taip kad1 ne- 

žaliuo-
tupdyt už krūmo, taip 
galėtų matyt didžios, 
jančios Sovietų girios.

Lietuviški fašistiniai

i

visiškai paliuosuojama nuo 
mokesčių. ‘ < >■

Literatūros leidimas Sovie
tų Sąjungoj žengia dideliais 
žingsniais pirmyn. .1913 me
tais Rusijoj buvo išleista 26,- 
000 įvairių knygų,133,000,000 
egzempliorių, o 1927 metais 
jau—44,000 įvairių knygų, iš
viso 190,000,000 egzemplio
rių. * ’ -
Rašytojas,1 be to, priveda 

faktus, liudijančius apie So
vietų progresą darbininkų ap- 
rųpinipię, dailiojoj i literątūroj, 
muzikoj ' ir’ moksle.1

Tokius gi dalykus, žiboma, 
iš principo, aklinai slepia nuo 
savo skaitytojų įvailds terlos 
iš “Vienybės,” “Tėvynės,” 
“Naujienų” ir kitų tokių laik
raštinio gazietinio melo maši
nų*

Bažnyčia, Mokykla, Politika

JUOKAI NE JUOKAI“Tėvynės” ’Nr.- ‘32 ? “įvairio
se Pastaboje” kalbama apie ši 
streiką. Pradžioje neva užta
riami darbininkai. Bet štai 
kur “Tėvynės” streiklaužiškos 
iltys išlenda ir pasirodo visoj 
nuogybėje:
Taipgi ramiu laiku darbinin
kai nesistengia pakankamai 
apsišviesti, susiorganizuoti ir 
kuomet kjla streikai, tai jie 
įsileidžia savo tarpan įvairius 
karštagalvius, savo partiniais 
sumetimais lendančius į strei
kuojančių darbininkų minias. 
Ir tokie partiniai karštagal
viai ardo darbininkų vienybę, 
išprovokuoja b e r e ikalingus 
susikirtimus su policija ir tuo
met duoda progos teismams 
ir milicijai laužyti darbininkų 
streikus. Kiekvienas darbinin
kų tarpe neramumas pila 
vandenį ant darbdavių malū
no. ’ .

. ‘ Matote, jau darbininkai ir 
streiko vadai kalti, o ne val
džia, kuri terorizuoja darbinin
kus. Kas tik buvo New Bed- 
forde, tvirtina, kad iš' darbL 
ninku pusės jokių “įsikarščia
vimų? nebuvo, kad pifcietas vi
suomet ramus, kad be jokios 
priežasties policija užpuola pi- 
kietorius, muša ir areštuoja 
juos. O “Tėvynė” suvyniojus 
Į neaiškias frazes, visą kaltę 
suverčia ant streikierių.

Toliau jinai gieda:
“Tvarkingo, ramaus ir tvir

ta darbininkų vienybe parem
to streiko jokia jėga negalė
tų sulaužyti.”

Vadinasi, šitas New Bedfor- 
do audėjų streikas “nėra ra
mus ir tvarkingas,” o kuomet 
jis ištikrųjų yra be galo tvar
kingas ir darbininkų vienybė 
stebina net pačią buržuaziją. 
Ir čia, matote, “Tėvynė” pa
deda buržuazinei spaudai ir 
audinyčių savininkams šmeižti 
streikierius. Tai jau jos‘toks 
amatas? Kiekvienam streike,, 
iš viršaus, frazėmis, neva užta
ria 'darbininkus, o paskui ati
daro kanuoles prieš juos.

ZAKAZNA GROMATA DRG. 
A. GILMANUI

Drauge!
Kaip sau norite—pykšite, <ar 

ne, bet jūs, aprašydamas savo 
kelionės įspūdžius į Eastoną 
ir pas Vincą, “Laisvės” num. N- 
187-tam, netik apsilenkėte su 
teisybe, bet dar “insoltinote” 
ir mano ištikimus piliečius— ’ ' 
šunelius.

Kodėl jūs nutylėjote apie 
.tai, kad man nesant namieje, 
tie mano ištikimi “vačmanai” 
įvarė jus į didesnį strioką, ne- _ 
gu Lietuvos toiletų stoka po- r 
na Sirvydą? Pasakykite man, 1 
koks nelabasis užnešė judu su 
drg. Ogentu ant mano minyš- -1 
kų klioštoriaus, o draugę 
Ogentienę—į automobilių įvi
jo?... Ar ne mano ištikimu1 
piliečių puolimas? Jeigu mes 
nebūtume parvažiavę ir ne-’ 
nukrapštę jus nuo klioštoriaus 
stogo, tai mano “vačmanai” 
ten jus būtų išlaikę apgulime -- 
koc ir visą savaitę laiko.1 To 
jūs išsiginti negalite, nes aš, '• 
būdamas piknike, per radio- • 
gramą girdėjau, kas dedasi 
mano “raudohdvaryj.” Pir
miausia pasigirdo minimų pi
liečių sutartinė:

“Au , au, au. . . Am, am, 
am... r r r r r r r r r r r.”

“Tai pasiutę šunes!... Vos 
spėjau užšokti ant kopėčių... J/ 
Ar jums neįkando, drauge?” ... 
Tai Ogento balsas. . <

“Įkūst ne įkundo, bet išgūs- 
dino. Palūkėk valandėlę, aš 
nupiešiu šito bjaurybės pikčie- 
rių.” Atsakė drg. Gilmanas.

“Nebijokite jų. Matote, kad 
šis, didysis, uodega visguliuo- 4<i 
ja.” Pasigirdo Ogentienės baL^.,,, 
sas iš automobiliaus.

“Netriustykime jį, draugai!... 
Matote, kad jis ir uodega vis- 
guliuoja ir dantis rodo, tai 
katras jo galas teisingas—uo
dega, ar dantys?” Pastatė 
klausimą Gilmanas.

Tai ve, kaip tikrenybėje bu
vo? O jūs, drauge Gilmanai, 
sakote, kad vienas jų nevaldo .
vienos kojos, o antras—visų 
Ręturių ’ Tai insbltinimas \ 
bei pažeminimas mano ištiki- 
mų. piliečių!

Tas tiesa, kad vienas jų tru- _ 
pūtį raišas, o antras turi šv. 
Vito šokį, bet tai negalima sa
kyti, kad jis visų keturių kojų 
nevaldo, 
čiotų, jei 
kojų ?

Antras
kad aš, supažindydamas jus su 
tais savo piliečiais, pavadinau 
juos ir vardais: vienas vadina
si—ponas Smetona, o antras— 
ponas Musolinį. Jūs-gi, kalbė
damas apie juos savo įspū
džiuose, nepavadinote juos ne
tik jų vardais, bet nei “ponai” 
nepridėjote, o pavadinote viso 
labo tik —“sargais.” Juk prie 
Smetonos vardo nepridek “po
nas,” tai nei nepasijusi, kaip ■ 
atsidursi turme, ar lietuviška- 
me Sibire—Varniuose.

Jūsų, drauge Gilmanai, lai- ; 
mė, kad vienas iš čion apkal- ? 
barnų piliečių, t. y. ponas Sme
tona pasiuto, ir priverstas bu
vau jį nušauti. O ponas Mu
solinį nors dar vis laikosi, bet, 
turėdamas vieną medinę koją, 
negales jums tinkamąi atker- 
syti, kada pasitaikys jums ir 
vėl užsukti į mano “raudon- 
dvarį!” '

Jsitėmykit, drauguži, tą antuc 
visados,kad tarp mano piliečių 
nesiranda nei vieno prasto-— 
visi ponai ir ponios, egzekli 
taip, kaip ir mūsų tėvynėj 
Lietuvoj: ponas socialdemok
ratas, tai kulnelis, ponas Mu
solinį—šunelis, ponios Brigyta 
ir Rozalija—karvutės ir ponia 
degioji.

Tai matote. Išskyrus mane, 
mano konstituciją ir dukterį—
visi mano piliečiai vadinasi " 
ponais bei poniomis. Tokiu 
būdu, kuomet kitu kartu rašy- 
site savo įspūdžius, neužmirš- * 
kite prie jų pavardžių priseg- 7 
ti ir uodegaitę—“ponas,” ne
paisant, ar kuris turi savo loc- 
ną uodegą ar be uodegos.

V Nepavadinus mano piliečius 
“ponais,” aš nepakęsiu tokio 
savo piliečių pažeminimo, pri
verstas būsiu pertraukti su ju
mis visus diplomatiškus ryšius 
ir tas gali privesti prie karo!

Varde savo piliečių, i
Senas Vincas.

Po atsilankymui Romon 
visiems septyniems Lietu
vos vyskupams, popiežius 
Pijus XI atrašė jiems padė
kos laišką, kuriame jis taip
gi nurodo, kaip Lietuvos 
dvasiškija turi laikytis poli
tikoj. Ilgas to laiško ištrau
kas persispausdina kauniš-1 
kis krikščionių demokratų 
“Rytas” (liepos 24 d.), pri
durdamas savo paaiškini
mus, sulig kurių katalikai 
turėtų viešpataut politikoj, 
mokykloj ir visose valstybės 
gyvenimo srityse. “Rytas” 
rašo:

“Popiežius tikisi, kad nese
nai tarp šv. Sosto ir Lietuvos 
valstybes padarytoji sutartis 
bus šventai ir tiksliai pildoma. 
Toliau, šv. Tėvas kreipia vys- 

5'kūpU dępiespv.kąd kiekvienąs 
vyskupas stengtųsi įsikurt ku- 

, nigų seminariją, duodant joms •.
igeriausius mokytojus”. i

Garo laikais Kaunįj o j te
buvo tik viena dvasiškių | 
r-;1--— _
didelę ilgaskvernių parazitų “kunigo vieta 
armija. Dabar gi popiežius, 
piršdamas - septynias semi
narijas, nori septinta tiek 
priveist dykūnų monelnin- 
kų porai milionų Lietuvos 
gyventojų. Jis tikisi, su
prantama, kad seminarijos.

BOSTONO IR AP1ELINKĖS 
SKYRIUS

• f .. •■■■'.

HUDSON, MASS.plunks- 
nalaužiai bijo suminei bent 
vieną Sovietams palankų fak
tą, paduodamą kad ir pačioje 
buržuazinėje Amerikos spau
doje. Kuomet tokia “Vieny
bė” pliovoja, būk Sovietai nič 
nieko gero nesą nuveikę, tai, 
pav., New Yorko kapitalistų 
Timese (rugp. 5 d.) skaitome 
prof. M. J. Kaufmano ilgą 
straipsnį, skaitlinėmis paduo
dantį visą eilę svarbių Sovie
tų valdžios nuveikimų. šičia 
suminėsime jo paties žodžiais, 
pavyzdžio delei, tiktai keletą 
tokių faktų:

Sovietinė pramonė, kuri že
miausia stovėjo 1921 m., jau 
1926 metais pasiekė tą laips
nį, kaip buvo prieš karą... 
Pasidarė galima toliau plėtot 
pramonę, statant naujus fab
rikus ir platinant ir naujai į- 
rengiant senuosius. . . 1925- 
1926 ir 1926-1927 metais 
elektrifikacijai, laivininkys
tei ir bendrai pramonei 

rub- 
> pen

kerius metus į fabrikų ir kitų 
pramonės įmoiiių ‘ panaujin'i- 
mą įdėta 1,250,000,000 rub
lių. Ačiū 'tani 1926-1927 me
tais gamyba pakilo 19 nuo-, 
'šimčių, palyginant su pirmęs^ 
niais metais; šiemet gi jinai 
dar pakilo 20 nuošimčių. , . 
Bėgyje kelių paskutinių me
tų pastatyta šimtai naujų 
fabrikų ir dabar jų dar 
daugiau ętatoma. Išviso iš
leista 2,620,000,000 statymui 
naujų fabrikų, panaujintam 
jų įrengimui ir pamatiniams 
pataisymams. šiais metais 
prie to dar pridedama 1,240- 
000,000 rublių.

Apskaitoma, kad šiemet iš 
valstiečių bus surinkta 375,- 
000,000 rublių mokesčių.... 
tačiaųs įvairūs Sovietų val
džios organai bei Sovietų fi
li ansuo j a m os organi z acij os 
yra paskyrę šiemet 714,000,- 
000 rublių plėtojimui ir ge
rinimui žemdirbystės, tai yrą 
30 i nuošimčių daugiau; negu 
pernai metais. 35 nuošim
čiai ūkininkų (neturtinges
nių) šeimynų kitiems metams

Cooper iš Youngstown, O., • paskirtą 485,000,000 
rugsėjo 15 d. pradės tyrinę- Per Paskutinius
ti nereguliariškurpus Atlan
ta f ede raliam kalėjime.'

Tarp kitų asmenų liudyti 
bus pašaukti šie žymūs as
menys, sėdėjusieji tame ka
lėjime: Dorothy Knapp,'ak
torė iš New Yorko; Earl 
Carroll, teatro savininkas iš 
New Yorko; buvęs Indianos

publikonų partija ir Hoove- gubernatorius Warren T.
v 1 . J v. . iVInk.vav* l.ncrnn ik IVInnncns būsią tais Maiziesiais, 

kurie juos išvesią iš tų “na-; - — - - - -
McCray; Gaston iB. Means, 
nesenai paliuosuotas; Aus-

AUi iu UV0 lovuoia io m net- .. TT v .

mų nevalios”. Hooveri's, bū-]ln. H.owa£d Montgomery,.
(brokeris is New Yorko;damas prezidentu, sutver- ’ 

siąs komitetą ir duosiąs jam 
šimtus milionų dolerių geri
nimui farmerių būklės. C 
kad tie patys republikonai,! 
kad tas pats Hooveris nu- 
klampino farmerius į dabar- tyrinėjami, įeina favoritiz- 
tinę balą, tai Hooveris nė Imas (pataikavimas) turtin- 
mūr. ' igiems kaliniams; suteiki-

Hooveris prižadėjo palai-Imas jiems gerų darbų kalė- 
kyti Ameriką taip sausą, ijime; paliuosavimas ju iš 
kokia jinai iki šiol buvo ! kalėjimo už pinigus. Skun- 
Čia beue daugiausia teisyr. dus daugiausia padavę at
kėš Hčovl’hs'pasakė. Išfik- leistieji darbininkai.

Charles W. Hoffritz, buvęs 
vice prezidentas American 

L Finance Kompanijos iš Day
ton, Ohfo.

Tarp kaltinamų, kurie bus

Kode! S. L A. Nariai Leidžia Savo Organui
e

“Tėvynei” Streiklaužiauti?
(Pabaiga)

Išlindo Yla iš Maišo i
Pagaliaus Kazlauskas 

da:
“Kurie atjaučiate sti^eikuo^ 

jautiems angliakasiams fr jų 
nelaimingoje padėtyj aukauja
te—turite žinot, I 
tų pasiųstos tiesiog _. .
of A. organizacijai.”

Tai yra, Kazlauskas .reika
lauja, kad aukos būtų siunčia
mos unijos 'biurpkratąms, ku
rie streiko metu sunaudoję al
goms iš Ų. Mf ,W. of A, jžęlp 
-virš >$300,000 -,ir. beveik visai 
sugriovė pačią/uniją ir (atvirai 
išdavė streiką/ > Tai- šitiems 
bkirokHta'mš jis liepiat siųsti 
aukas. 1 Ar čia neaišku, kad 
Kazląuškas nė savo \ lūpomis 
kalba ? ’ Gerai, kad išlindę yla 
iš maišo. Vietoj nuplauti Vi- 
taitį,.Kazlauskas jąm patarųą- 
vo meškiškai.

“Tėvynė” Pasišaukė Talkon 
Išdaviką < '

Neužtenka to. “Tėvynė” 
ten pat patalpino purviną laiš
ką John Fagano, Lewiso maši
nos stipino, atviro darbininkų 
reikalų išdaviko. Faganas yra 
pagarsėjęs kasyklų savininkų 
agentas, įsiskverbęs 1 mainie
rių’eiles. » .

x Fagano laiškas yra perdėrą 
melagingas. > Tąs . biurokratas 
netgi nemoka mėlo galo pa
slėpti. Pavyzdžiui, jis sAlto:

“Jau tūlas laikas kaip mū- 
'f \

žmonių skleidžia propagandą,

gie-

kad aukos bū- 
iog U. M. - W.

kad Pennsylvania-Ohio Re
lief Com. ir National Miners’ 
Relief Association teikia pa- 
šelpą abelnai tarpe streikuo
jančių mainierių šeimynų šioj 
apielinkėje. Mes trokštame 
pasakyti, kad tokie pareiški
amai yra sąmoningas ’ melas, 
leidžiamas su tuo tikslu, kad 
suvedžioti žmones.”' •

Melas' pirmas: 1 Pęnn-Ohio 
Relief Com. negali šelpti, nes 
jo senai' nebėra. Melas Ant
ras : Tokios įstaigos, kaip Na
tional Minerš’ Relief Associa
tion visai hefa'. šelpimuAnai- 
inieriiį užsiima'.'vien tik Natio
nal Milters' Relief Committee, 
611 ’Pbiin. Avė., • Pittsburgh',1 
'Pa. Ar čia neaišku, kdd Fa
zanas per akis meluoją? ’ O 
vienok jo' laiškas ' rado vietos 
“Tėvynėje.” ; t)

Taigi, vietoj nusipląuti s,avo 
rankas, “Tėvynės” redaktorius 
dar daugiau jas susipurvino, 
dar ryškiau iškilo aikštėn “Tė- 

streiklaužiška pozicija.
New Bed fordo Audėjų Strei

kas ir “Tėvynė.”

O dabar keli žodžiai apie 
“Tėvynės” -atsinešimą linkui 
New Bedford o audėjų streiko. 
Ten kovoja apie 30,000 dar
bininkų prieš -. algų vnukapoji- 
iną. Juos ■< brūtąiiškąi.pų^ola 
valdžia ir darbdaviai,!'^ Strei
kas labai ramus- iš darbininkų 
pusės. Bet policijos teroraš 
prieš darbininkus baisus. De- 
sėtkais' ir net šimtais streikie- 
■H^i/arestnojami įtik už tai,'kad 
jie pikietauja. - ,! '

Aido Choras turėjo surengęs 
pikniką 5 d. rugpjūčio, May
nard, Mass, žmonių negalėjo 
daug atvažiuoti, nes pačiame 
viduryje dienūs lietus pradėjot 
lyti. Choriečiai buvo nusimi
nę. šiame piknike buvo priža
dėję keletas chorų dalyvauti. 

-Bet kad lietus lijo, tai tik at- 
i važiavo Aido Choras iš Wor- 
'!cester, Mass.; L. L. R. Choras 
iNorwoodo, Mass.; Lietuvių 
įKliubas Gardner, Mass., ir iš 
kitų miestų keletas automobi
lių. Del lietaus nežinojom nei 
programos išpildyti. Mat, sve
tainės nesant, žmonės pradėjo 
namo važiuoti. Betgi atvažia
vę iš tolimų miestų drkugai ir 
draugės gausiai mus parėmė 
ir pelno liks keletas desėtkų 
dolerių. Šį mėnesį Aido Cho
ras turi atostogas. Bet pikni
kuose nutarta dalyvauti ke
liuose. Dabartiniu laiku cho
ras mažiukas nariais , ir čia 
<jar stoka santarvės dainavi
me. Mes1 tikime, kad orui at
šalus vėl pasidaugins skaičius 
ir< £U< na'uja energija pradėsi
me darbuotis.

< d’ • ’ i >
1 Pri.e^fašistinis veikimas.taip
gi silpnas. Nors, penkių pro- 
kresyviškų. draugijų atstovai 
sudaro . priešfaš,ištinę tarybą, 
bet stoka pasišventimo ir ener
gijos tapie darbe. . Kaip kurie 
stačiai bijo net komitetai! ap
siimti. Nors mūsų kėli fašis- 
tėliai labai nekenčia priešfa- 
šistinės tarybos, bet mes už
brėžtą darbą varysime pirmyn. 
Blankos jau išdalintos komite
tam del rinkimo pinigų. Tiki
mės, kad liaudį neatsisakys, 
kiek paaukoti taip svarbiam 
reikalui. Apart to, dar rengia
mas piknikas 19 d. rugpjūčio, 
Maynard, Mass;, kurio visas 
pelnasskiriamas politiniams 
kaliniams. į Turime visi remti 
h'riešfašistiiię tarybą. Mūsų 
privalumas < remti Lietuvos 
biednuomenę ir kovotojus už 
laisvę,: kuriuos Lietuvos fašis
tai persekioja, kankina, žudo.

Choro Koresp.

Kaipgi jau jis vaikš- 
nevaldytų visų savo

insoltinimas, tai tas.

•y
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Puslapis Trečias

DARBININKŲ LiTERftTUROS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. PRCSEIKA. Pirmininkai J. ALEKŠIS, Sekretoriui

15 Union Square, New York City • 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
IG. BACHES, Iždininkai, Box 353, Union Co., Union, N. J.

potkas ir negalėjau dalyvauti [tęs, todėl ant ’ Vytauto draugy-Į pi jos. •

Literatūros Platinimas

Vasarinis sezonas, tai yra 
! tas sezonas, kurį gamta savo 

grožybėmis neatpasakojamai 
išpuošia ir kuris mus viliote 
vilioja iš surūkusių miestų į 
laukus, jau baigiasi. Piknikai, 
išvažiavimai, “vakacijos” tuoj 
užsibaigs ir už savaitės 
prasidės taip vadinamas 
ninis-žieminis sezonas, 
kjtyaip sakant, veikimo 
nas.

Vasarinį sezoną pr< 
“pasilsėję”, gamtos grožybė
mis pasigėrėję, sulaukę rude
ninio sezono, pilni energijos ir 
pasiryžimo, visi, visos ir visu 
smarkumu griebsimos vėl už 
darbo. Darbų mes turime 
daug ir įvairių ir visi jie. mū
šy laukia. Kadangi mes esa- 
rne armija nęnuilstančių karei- 

į vių, tat ir manau, kad visus 
tuos darbus, kurie tiktai mūsų 
laukia, pajėgsime atlikti.

Kadangi, kaip jau augščiau 
minėjau, tų darbų mes turime 
daug, tat apie visus juos aš 
čia nekalbėsiu. Aš noriu pa- 

I kalbėti tiktai apie vieną dar- 
I bą, kurį, atėjus rudeniniam 

sezonui, mes būtinai turėsime 
p#adėti dirbti. Tuo darbu yra

kitos 
rude- 
arba 
sezo-}

yra, tat artimiausiame susi
rinkime privalo tą nerangumą 
prašalinti. Literatūros platin
tojus privalo turėti kiekviena

iiau atvirai pasisakykite, kad|SįgS ]įapu ir palaidotas, 
nėnorite, veikti darbininkų 
klasėj delei ir esate viso labo 
tik garbės nariais, tai bus 
daug sveikiau komitetui, nerei
kės po 4 valandas laukti jūsų 
susirenkant į mitingus ir ne-j 
nervuosite komiteto, ar komi-1

Į sijos. Nes
ateityje nebus galima ir, jeigu

Iš Lietuvos paėjo Mariampo- 
lės apskričio, Pakuonio para-

T u re jo 52 
žiaus. Palaidotas 
pjūčio. , j

metus am- 
-8 d. rug-

P. U.

SKAITYKITEŠV1ESKITĖS~MOKY KIT ĖS
LOJUS privalo įureu Kiekviena Vnmifpfne nv Vnmioiin
kuona ir iie turi būti ne vien į n j Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą:nuo pa u jie luii ouu ne vien vei]<s tai veiks tlk paSitikėda- 
tik del vardo, bet tiį! >r dirb- ma gavo spgkomis. Jcigu mj.
h nėtame piknike, iš 16 Gibbs-

VISIEMS PATINKĄ
Nors politiškom ir ekonomiškam 

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

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTe

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki
K po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bld'g.

* PUBLIC SQUARE
Wilkes-Barre, Pa.

ir

Draugas B.
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave., '* 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sek- • 
mingai pardavi
nėja. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėms.
J. T?Vaitekūnas, , 
670 N. Main St.,

Lietuvos Politemigrantą Suvažiavimas Berlyne
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa- 

Aiškūs faktai padūoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai'Kitas , žingsnis^ prisirengimui j towno kuopos, narių, dalyvavo
tai ką jau ir be- į gajvajai .rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. ‘Ten nurodoma' 

kalbėti apie apgarsinimų išda- į tikslas i Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė
prie atlikimo to darbo yra lite-i 
ratu ros užsisakymas.’Tas dar
bas turi būti atliktas tuoj' kad 
atėjus rudeniniam sezonui ir 
prasidėjus įvairiems parengi
mams svetainėse, turėtume ant 
rankų užtenkamai literatūros. 
Neatidėliokite ant rytojaus, 
bet duokite užsakymus tuoj!

Literatūros reikia turėti įvai
rios, bet į platinimą naujai A. 
L.D.L.D. išleistosios knygos 
“Ugnyje” reikės kreipti- spe
cialūs domės. Kiekviena kuo
pa, kiekvienas atskiras knygų 
platintojas,w tuoj privalo užsi-

linimą, jeigu kuriam jie buvo 
paduoti išdalinti? Tūom pa
čiu pinigu atsimokėjo ir cam
deniečiai. Jų irgi nei kiek ne 
didesnis nuošimtis dalyvavo 
tame sdvo piknike. Nebūkite 
gyvais nabašninkais, draugai 
ir neignorudkite ’ * bent savo 
kuopos parengimų1 bei susirin
kimų, nes mes, kuopų komite
tai, to nepakęsime!. . . Geriau 
būti generolu be> armijos, ne
gu turėti tokią ištižusią,'be jo
kios disciplinos, armiją ir

Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr, Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio seimo .atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 

' ' ‘ “ .100
20c

KUIUgU U MUVUO1V ŪCUHU jciiūiuvu v liuli 

keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 
puslapių. Kaina ..................... .............. .......<....

Ką Mes Matėme Sovietą Rusijoj

J. VARNELIS

sakyti tos knygos dėl pardavi-;gaišti ant jos laiką, kurį gali- 
nėjimo. Knyga turi netoli sunaudoti kilnesniam dar- 
450 puslapių žingeidžiausio bui.
skaitymo apie pasaulinio _ka-J Jeigu ne riversaidiečiai, ku
ro baisenybes ir tokiu būdu rjų atbirzgė 4 mašinos, pora 
nėra ir mažiausios abejonės, draugų iš Eastono, keli phila- 
kad ji bus galima lengvai par- delphiečiai, S. Janulis1 ir taš- 
duoti kiekvienam, nes visi yra kas įaj 
užinteresuoti karų baisenybė- kuOpu narių

Knygos kaina, atsižv.el- perviršiję' abieju rankų pirš
tai literatūros platinimas. Jis giant į jos didumą ir turinio, tų skaičių.
turės būti varomas pirmyn ir svarbumą, yra nepaprastai že-(

mis.

mes iš savo abiejų
vargu būtume

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

Daugybė Brooklyn® ir kituose M 
miestuose taip dėkavoja už gerą ii- <. ' 
dirbimą cigarų; Todėl, malonūs drau-1 
gai, savo miestuose pas biznierius 'i 
visur reikalaukite viršuj paminėtais . 
vardais, cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose ir it<>; 
ruošė. Mes visur pri.siunčiam ir ap-, 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės. > i

Naujokę Cigaru Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUH 

Brooklyn, N. Y.

651 SENECA AVE
BROOKLYN, N. Y.

Tai raportas Amerikoj Darbų Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie 

•unijų struktūrą Sdyietijoje, .apie darbininkų darbo valandas 
ir jų algas. Blukiai nušviesta Šovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš 64 puslapių. Kaina. ........ ... .. ................. 15c

Priešfašistinė Vienybė 
priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos, 
žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
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 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir Čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetu; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina...... '............................... ..35c

Revoliucijos Giesmės
Tik dabar gįavome iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai- 
nų. 
dainai atatinka. 
nys

< į Tel. Jefferson 10099

Tel., Stagg 5043

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

Kalbant apie drg. S. Janulį, 
j kuris niekur nepabaigia darbą 
be taško, šiame mūsų piknike 
ir jis, nabagas, turėjo apsieiti 

i be taško. Jis buvo paliecavo- 
jęs 15 dolerukų praspendyti, 
bet nesirandant ganėtinai pu- 

ALDLD. “ce7tro°Sekr. b]ikO bei 8^., ^raugų’ pa!i’

ma, nes tik $2. Platintojams j 
bus duodamas didelis nupigi-l

dar gana smarkiai.
Kad tinkamai prie to dar 

bo prisirengus, tat jau dabar nimas. 
laikas yra pradėti. Kuopos 
kurios dar neturi literatūros; siųskite juos Centro Sekreto-' 
platinimo agentų, artimiausia-: riui žemiau nurodytu adresu 
me savo susirinkime privalo! J. Alekšis,
išrinkti. Nors aš nenoriu ti-į _______  _____  ___
keti, kad tokių kuopų mūsų i 157 McKinley Ave., 
draugijose būtų, bet jeigu' Brooklyn, N. Y.

Užsakymus duokite tuoj ir

•U

GIBBSTOWN, N. J.
Rugpjūčio 5 d., Gibbstowno 

ir Camdeno ALDLD. kuopos 
turėjo bendrą pikniką Laurel 

■ Springs, N. J.
Diena pasitaikė graži, bet 

,rp^ūblikos, turime prisipažinti— 
turėjome mažai. Jeigu nerei
kės keletas dolerių pridėti, tai 
būsime laimingi ir galėsime 
paačiuoti tiems draugams, ku
ne, atjausdami mums, išleido 
po kelis dolerius, kad tik i š- 
traukus mus iš skylės.

Dabar kyla klausimas, ko
dėl mes neturėjome publi-

1 kos?... Vieni pamatuoja tuo- 
1 mi, kad piknikai jau publikai 
' atsibodo ir žmonės važiuoja į 
i pajūrius maudytis. Gal tas iš 

dalies ir tiesa, bet. . .
Bene bus didžiausia šio pik-į 

I niko nepasisekimo priežastis, 
I tai pačių abiejų kuopų drau- 
i gų apsileidimas. Nors man 
1 labai nesmagu peikti savo kuo- 
. pos draugus, bet tokį apsilei

dimą toleruoti irgi negalima, 
nes jeigu tokį apsileidimą to
leruosime, tai ateityje negalė
sime pasitikėti savo draugais 
ir štai del ko.

Mūsų Gibbstowno kuopa iš
rinko komisiją iš dviejų drau
gų, kurie turėjo susižinoti su 
Camdeno kuopos draugais, 
kad bendrai surengus šį pik
niką. Komisija gavo pakvieti
mą, kad ateinančioj nedėlioj, 
10 vai. ryte, camdeniečiai tu
rės susirinkimą ir mes, kaipo 
komisija, privalome jame da
lyvauti.

Paskirtoj dienoj ir paskirta- 
! me laike, jau drg. J. Skuodžio 
I liziukė garavo nuo įkaitimo 
1 pas susirinkimo vietos duris. 
I Camdeno komisijos nariai jau 
i buvo sukilę, bet kuopos narių 

dar nesirado nei vieno. Susė- 
dwne, šnekučiuojamės, šneku- 
čfv/ojamės, o draugų, kaip nė
ra, taip nėra. Išlaukėme su
sirinkime iki antrai valandai 
po pietų, o nesulaukę nei vie- 

! no nario, pasitarėme tarp sa- 
| vęs, pasidalinome darbus ir, 
i eidami važiuoti namon, suti
kome ateinant dvi drauges ir 
pačias darbščiausias į susirin
kimą. Kaip matote: susirin
kimas turčjo prasidėti 10 vai. 
ryte,, o draugai pradėjo rink
tis apie antrą valandą po pie
tų — nedaug pavėlavo, tik 4! 

į valandas.
Komisija, į kurią įeina tie tos priežastys: vienam tas, ki- 

draugai, kurie turi pilnas ran- tam šitas, trečiam kitas pri-

ko $8.35, užkeikė visą publi
ką ir išvažiavo be-taško.

Koks ikitose ALDLD. kuo+ 
pose veikimas, man nėra žino- 

Bet jeigu įr kitose kuo
pose vyrauja £okis apsileidi

me ką' nors daryti, kad išmu
šus jį iš mūsų draugijos.' šito
kį apsileidimą toleruoti negali- 
jrna ir-jis turi būt! kuogreičiau- 
sia šluojamas laūkąn’ be jokio, 
pasigailėjimo. Mūsų draugio
joj nariai turi i būti veiklūs, 
disciplinuoti,. kad jais galiipa 
būtų pasitikėti, kaipo; revoliu
cionieriais, kaipo darbo, žmo
nių kareiviais, o ne nešioti be- 
voliucio.ninės draugijos' nario 
vardą, o tuom pačiu kartu bū
ti viso labo; gyvas nabaŠnin- 
kas!

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NQTARY PUBLIC 
7Š4 Grand Street . 
Brooklyn, N. Y.

ma.kąs kaip organizatyvio, taip ir 
literatimo darbo, turėjo išsė
dėti čielas 4 valandas belauk- mas, kaip pas mus, mes turi- 
dama kuopos narių ir susirin
kimas vistiek neįvyko. Ar ga
lima tokį apsileidimą, stačiai 
pasityčiojimą: išikuopos ;kdmi;
miteto, toleruoti?!. . .

Taip pasielgė camdeniečiai, 
bet gibbstoniečiai irgi nei kiek 
ne geresni. 'Sekantį nėdėldie- 
nį turėjo įvykt ir Gibbstowno 
kuopos susirinkimas,' kad 
tinkamai prisirengus prie pik
niko ir gerai išgarsinus jį. Su
sirinkimas buvo nutarta laiky
ti pas drg. Skuodį, 7 yaį. va
kare ir kuopos visi draugai 
apie tai gerai žinojo. Kuopos 
komitetas (išskyrus organiza
torių) ir pikniko komisijos na
riai išsėdėjo susirinkimo vie
toj nuo 7-tos valandos iki 11 
ir nei vienas kuopos draugas 
neparodė savo akių, nepaisant 
ir to, kad visi gerai žinojo, 
jog yra rengiamas piknikas, 
reikės ir darbininkus išrinkti, 
o organizatorius turėjo išduo
ti ir raportą iš Priešfašistinės 
Konferencijos Philadelphijos 
apskričio. Kaip matote, komi
sija pereitą nedėldienį išsėdė
jo belaukdama susirinkimo 
Camdene 4 valandas ir sekan
ti nedėldienį vėl turėjo išsėdė
ti 4 valandas visai nepaisant 
ir to, kad komisijoj dalyvau
ja žmonės, kurie, galima sa
kyti, nė vieną valandą savo 
liuoso laiko nenorėtų praleisti 
veltui, 
šuosus 
Tiesa, kada mes parvažiavom 
iš “susirinkimo” apie dvyliktą 
valandą nakties, atvažiavo ir 
kuopos organizatorius su kė
liais nariais ir sakėsi, kad vie
toj nuvažiuoti apie 12 mylių i 
susirinkimą pas drer. Skuodi, 
iie naklvde ir nuvažiavę į At
lantic Citv. Mat, vis randasi 
ir pasiteisinixnas. Q i susirin-l 
kima važiuodami nesusiurato 
užsukti nas Vinca, kuris to
kios klaidos nenndnrn. kad va
žiuodamas i susirinkimą, at
sidurtu Atlantic City.

Na, o ar daug mūsų drau
gų dalyvavo pačiame pikni
ke?... Rauskite iš gėdos, 
draugai, kad aš pasakysiu tei
sybę į akis, kad; jūs neturite 
nė kibirkštėlės revoliucioniš- 
kumo, nesilaikote organizaci
jos disciplinos ir tik savo 
“privatiškus” reikalus statote 
pirmoj vietoj! Vis tos nelem-

Ar ilgai iūs šitokius 
krėsite, draugai ?. . .

Senas Vincas.

BALTIMORE, MD
Komunistai Darbuojasi

Baltimorės komunistai, ‘ dar
buojasi smarkiai. ' Dirbtuvių 
branduoliai, vadinamoj Spar
rows Point dalyje, leidžia savo 
laikraštuką (biuletiną), užvar
dintą “Sparrows Point Work
er.” Jau trys numeriai išėjo. 
Laikraštukas pašvęstas vietos 
darbininkų reikalams ir tarpe 
jų platinamas. Jame varoma 
smarki agitacija už organiza- 
vimąsi darbininkų į uniją. Mat, 
dirbtuvių branduoliai pasiryžo 
būtinai suorganizuoti darbi
ninkus į uniją. Laikraštukyje 
yra kampelis ir del jaunųjų 
darbininkų. , ,

Vietos lietuviai darbininkai, 
kurie skaitosi susipratusiai^, 
privalėtų prisidėti prie A? D. 
(K.) Partijos, nes tik ši parti
ja tikrai darbuojasi, kad pa- 
liuosuoti darbininkus iš kapi
talistines vergijos. .

Vietoą Žvalgas.4

ASHLAND, PA.
Prigėrė Andrius Tamošiūnas

Rugpjūčio 5 d. besimaudy
damas ežere prigėrė Andrius 
Tamošiūnas. Jis užsimanė 
perplaukti skersai ' ežerą, bet 
nepajėgė. ; Nors iš vandens 
buvo ištrauktas už kokių 5-6 
minutų nuo paskendimo, vie
nok jau atgaivinti negalėjo.

Velionis gyveno pas Petrą 
Urboną, tai jo pasidarbavimu 
ir tapo palaidotas.

Tamošiūnas buvo laisvas 
nuo bažnytinių burtų, todėl ir 
palaidotas be jokių bažnytinių 
ceremonijų. Jis prigulėjo prie 
S. L. A. ir Vitautinės draugys-

Prie kiekvienos dainos yra nurodymai, kokios gaidos tai 
' ‘ Tai labai mūsų menininkų laukiamas kuri-

Knygelė iš 50 puslapių. Kaina ............ '...■............ 35c
Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtiniu Valstiją Piliečiu , 
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę- su reika
lingais klausimais ir atsakymais prie-išsiėmimo pilietinių po-, 
pięrų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiškai-1 
tęs turėsi aiškų, suprątimą apie fotmą Jungtinių Valstijų 
valdžios. Gerai įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi
rengęs.prie' egzamino. Kaina tik.............................. 25c

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

f ■ / : ' ■ ■
Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 

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

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

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

I .

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 I 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties. Šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais........ ...  .$1.00
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso rai
dėmis ....................................................   $1.50

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

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

"RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nue pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo eiti 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 savaitia.

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

Karle* nenarnnko ožtlprenameruotl 
tiealai ii Ruaijoa. tin galite užsiprenu
meruoti per < “Laisvę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn. N. T. Kaina 11.25, 
peraiuntiMai veltai.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigv jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių su
gedimo? Toks žmogus yra susi
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 vaistžolių 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių Ilgui 
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 suirimą, galvot 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūšų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M.
25 Gillet St.

pardavinėtojai visuoM

ZUKAIT1S
Spencerport. N. Y.

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 Avė. Ir Irving Place

Valandos: 9 iŠ ryto iki 8 vakaro. 
Nedaliomis: 9 iki 4 po vietų.

INSURANCE
Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažjstamiem, kad aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo; ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiaušiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles. 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. Nedėliojnis 10 iki 1 P. M.

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS

ir 
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

IŠ 18,000 ŽODŽIU
Tu o j aus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtoj as, 

prietelius ir draugas.

KAINA $1.25

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



’ Puslapis Ketvirtas ?
inW.,, į, ,, , .......... . .........

SILPNAPROČIAI
(Ič E. Vilkaitės paskaitos L. 

M. D. S. 1-mai Kuopai)
Mano paskaitėlės tema bus 

nelabai maloni. Kalbėsiu apie 
tokius žmones, kurie nesveiki 
kūniškai bei protiškai gema, 
arba kurie paskui tokiais ne
normaliais pasidaro, per ne
prielankias gyvenimo aplinky
bes.

šita tema būtų labai plati, 
jeigu aš bandyčiau aprėpti vi
są dvasinio nesveikumo klausi
mą; o protiškų silpnuolių A- 
merikoj esama labai daug. Pa
čios valdžios rekordai rodo, 
pavyzdžiui, jog 75-tas procen
tas jaunų vyrų, pašauktų į ar
miją šioj šalyj, laike pasauli
nio karo, buvo taip vadinami 
“moronai,” arba bukapročiai. 
Protiški jų gabumai bei išsila
vinimas buvo daug maž tokie, 
kaip vidutinio vaiko tarp 7 ir 
12 metų amžiaus; ir tiktai 25 
nuošimtis iš viso skaičiaus skai
tėsi, kaipo su pilnai sveikomis 
smegenimis ir su normaliais 
gabumais.

Mano Patyrimai
Bet aš čia tą plačią temą 

susiaurinsiu, apsirubežiuoda- 
ma daugiausia tuom, ką pati 
mačiau ir girdėjau Massachu
setts valstijoj, ypač laike atsi
lankymo į Belchentown silpna
pročių prieglaudą.—Į mano 
mokyklos kursą Springfielde, 
Mass., mat įeina ir lankymas 
įvairių visuomeninių įstaigų, 
taipgi ir darbaviečių, kurios 
tiesioginiai rišasi su šeimynos 
sveikata.—Tuo žvilgsniu, vadi
nasi, kalbėsiu iš savo tiesiogi
nių bei netiesiogipių patyrimų.

Manau, kad jums, draugės, 
kaipo esančioms arba būsi
moms motinoms bus įdomu iš
girst ir tokius mano pastebėtus 
dalykus, kurie gal atrodys ir 
smulkmenomis.

Laike vieno mūsų, Spring
field Internacional College mo
kinių, atsilankymo į Belchen
town Silpnapročių Įstaigą, vi
sų pirma Daktaras McPher
son, tos įstaigos galva, pasakė 
prakalbą, aiškindamas įvai
rius protinius jos/ gyventojų 
nesveikumus ir kaip tie nesvei
kumai dažniausiai būna suriš
ti su netikusiu apsigimimu ar
ba įvairiais kūno trūkumais.

Mažai Vilties Išgydyti
Šioj prieglaudoj, sakė jis, 

randasi apie tūkstantis nenor
malių ypatų. Didžiuma iš jų 
turi drauge ir kūniškų ir pro
tiškų trūkumų. Didelis su tais 
žmonėmis vargas, ypač, kad 
žinai, nors ir geriausių mok
slinių pastangų dėsi, vis tiek 
labai mažai tebus vilties 
tuos ^protiškus paliegėlius at
vesti į normalį stovį.

Vienoj grupėj yra berniukai 
ir mergaitės, kurie visiškai ne
gabūs šio bei to išmokti. Jie 
yra taip vadinami idiotai. O 
įidiotais yra skaitoma tie asme
nys, kurių protas nėra išsivys
tęs augščiau, kaip dviejų ar 
trijų metų normalio kūdikio.

Paskui seka silpnapročiai 
(imbeciles), tai yra žmonės, 
kurių protas yra panašus į 
protą sveiko kūdikio tarp dvie
jų ir septynių metų amžiaus.

Moronų Grupė
Toliau eina “moronų” gru

pe, tai yra tokie, kurių protas 
prilygsta normaliams kūdi
kiams tarp 7 ir 12 metų am
žiaus. Juos galima pavadint 
bukapročiais.

Pagaliaus, prieinama prie 
protinių atsilikėlių. Tai yra 
vaikai, kurie mokyklose atsili
kę keturiais ar daugiau metų 
nuo normalių, vidutiniškai ga
bių mokinių.

Jų yra ir tokių, kuriuos prie 
gero mokinimo galima damo- 
kint tiek, kad jie baigtų iki 
šeštam “greidui” pradinės mo
kyklos. Bet ką protiškai nor- 
malis mokinys išmoksta per 
vienus metus, tai bukaprotis 
vos pajėgia išmokt per dvejus 
metus. Ir dar kas: jo sme
genys yra tokios, kad jis nie
kaip negalės aūgščiau pasiekt, 
kaip tik šeštą greidą.

Labai didelė dalis bukapro- 
čių-moronų kad ir išmoksta iš 
atminties padauginimo lente
lę (multiplication table), bet 
kada reikia daryt “probles” 
(uždavinius iš aritmetikos bei

.'«c-

Utarninkas, Rugp. 14, h)3

t

PLYMOUTH, PA Ave., Moline, Ill.

Reiškia, 
nesuge- 
Šios rū- 
padaryt 
daugiau 
skaitli-

Bet 
ge- 
bei

algebros), tai jie niekaip ne
gali pasinaudot ir pritaikyt 
prie “probles” to, ką jie yra 
atmintinai išmokę, 
atminties jie turi, bet 
ba protauti, galvoti, 
šies moronai negali 
uždavinių, kur nieko 
nereikalaujama tiktai 
nes sudėt bei atimt.

Prie tinkamo lavinimo, iš 
moronų-bukapročių, galima 
padaryt žmones, kurie paskui 
gali užsidirbt sau pragyveni
mą. Tokie paprastai nėra lai
komi ilgiau silpnapročių Įstai
gose, kaip dvejus metus, 
išleidus juos iš įstaigos, 
riausia būna, jeigu tėvai 
giminės prižiūri morouus.

Vienas ir Belchentown 
Prieglaudos išleistas bukapro- 
tis-moronas dirba, pavyzdžiui, 
Springfielde, gaudamas net po 
$38 savaitėje. Pačioje Bel
chentown Prieglaudoje augš- 
tesnės rūšies moronai bei Silp
napročiai yra pramokinti dirbt 
skalbykloje, apie įstaigos na
mus arba lauke? Kiekvienais 
metais jie išleidžia po 10 
daugiau tokių žmonių.

Skirtumas tarpe Vyrų ir 
Moterų

Keistokas dalykas atrodo, 
kad vaikinai bei berniukai, iš
ėję iš prieglaudos, geriau ir 
lengviau prisitaiko prie visuo
menės, nekaip mergaitės. La
bai retai kada,silpnaprotis, pa
leistas iš vpriegląųdos, apsive- 
da; bet pasiliuosavusios iš čia 
silpnaprotes merginos papras
tai greit apsiveda, ištekėdamos 
už vyrų, kurie protiškai daug 
augščiau už jas stovi.

Silpnapročių yra tokių, ku
rie negali girdėt bei neatski
ria įvairių garsų, ateinačių iš 
už durų, iš kito kambario. Jie 
neturi jokio skonio, arba taip 
vadinamo paragavimo pajau
timo.

Augštesnio bei žemesnio 
laipsnio silpnapročių ir buka
pročių Massachusetts valstijo
je prieglaudose yra 8,000; bet 
jų yra penkta syk tiek palai
dų, įsimaišiusių tarp normalių 
žmonių kasdieniniame gyveni
me. Išviso, apskaitoma, pro
tiškai “nedakėptų” bei “nedą- 
perėtų” žmonių Mass, valsti
joj esama apie 40,000. Vadi
nasi, kokie 32,000 jų taip sau 
maišosi tarp žmonių.

Kai kurie sako, kad krimi
nalistai : plėšikai, žmogžudžiai 
ir kiti esą nepilno proto; bet 
tai netiesa: moksliniai tyrinėji
mai parodo, kad protiškai 
minalistai abelnai augštai 
vi.

Apsigema Nesveikais
Didžiuma silpnapročių

pusgalvių tokiais ir apsigema. 
Idiotų bei silpnapročių tėvų 
vaikai nebus protiškai norma
liai. Jeigu tėvas bus silpna
protis, o motina protiškai bus 
sveika, arba jeigu motina bus 
silpnaprotė, o tėvas protiškai 
sveikas, tai kai kurie jų 
kai bus silpnapročiai, o 
kurie sveikapročiai.

Tėvų Atsakomybė
Bet ir tėvas ir motina 

būt sveiki protiškai sulig 
apsigimimo, o jų vaikų
pasitaikyt ir silpnapročių ir 
puspročių. Jeigu, pavyzdžiai, 
tėvas arba motina arba abudu 
perdaug girtuokliauja, tuom 
jie nusilpnina bei sugadina sa
vo sėklines bei veislines dalis. 
O jeigu užsiveisųš motina ir 
toliau girtuokliauja, tai jinai

ir

kri-
sto-

bei

vai- 
kai

savo

Liepos 29 d. L. D. S. A. 53 
kuopos narės turėjo surengę 
išvažiavimą ant Linevičiaus 
farmos. Diena pasitaikė gra
ži, tik biskį vėsi. Vieta labai 
paranki, tarpe didelių medžių, 
labai linksma piknikauti. Nors 
aplinkui lietuvių nemažai gy
vena, bet į pikniką susirinko 
labai mažai. Mat, mūsų apie- 
linkėj labai mažai yra progre
syvių žmonių, o pašaliniai mū
sų parengimų nelanko. Nors 
publikos buvo mažai, bet ku
rie buvo, labai smagiai laiką 
praleido. Vakare drg. žaldo- 
kas pasakė puikią prakalbą, 
ragindamas prigulėt prie dar
bininkiškų organizacijų. To
dėl 3 draugės prisitašė prie L. 
D. S. A. Buvo renkamos au
kos streikuojantiems mąinie- 
riams. Mūsų draugių pasi; 
darbavimu jau tapo ( surinkta 
virš 52 dolerių del mainierių. 
Išvažiavimas puikiai pavyko ir 
kuopai keliolika dolerių liko 
pelno: Reikia priminti, jog
mūsų draugės visiškai iždą bu
vo ištuštinę; Bet gi padarius 
pelno, nutarė paaukoti “Lais
vei” $5; Agitacijos Fondan 
$5 ir “Vilniai” $5 .

Taipgi nutarė sekantį mėne
sį surengti kitą išvažiavimą toj 
pačioj vietoj. Jau tam dar
bui ir komisija išrinkta, kuri 
darbuojasi.

Reikia pasakyti, kad mūsų 
draugės netingi dirbti, todėl 
joms ir sekasi, net ir vyrus ap
lenkia savo darbštumu. Ant
ras geras dalykas, tai kad vi
sos sutartinai veikia, tarpe jų 
nėra jokių ypatiškumų.

McADOO, PA.
Darbai kasyklose vos tik ju

da. Dirba po 2 ir 3 dienas į 
savaitę. Viena kasykla—Bea
ver Brook Dodson Co. užsida
rė neapribuotam laikui .ir ne
žinia, kada pradės dirbti. To
dėl apie 4.00 darbininkų nete
ko darbo. Į ■

Krautuvninkai ntisiskundžia, 
kad neina biznis. Mat, kaip 
darbininkai nedirba, tai ir 
jiems prastas biznis, žmonės 
yėl dejuoją, ir Jaukia geresnių 
■laikų. , Bet; kada, mes tų ge
resnių laikų sulauksime, tai 
jau kitas klausimas. Tas pri
klausys nuo mūsų pačių susi
pratimo ir vienybės.

Nepatartina iš kitur 
ninkams į čia važiuoti 
jieškoti, nes užtektinai 
savų bedarbių.

darbi- 
darbo 

turime

kuopa 
rugsė-

A. L. D. L. D. 120 
rengia balių ant 29 d. 
jo, White Eagle svetainėje, 
šokiams bus puiki muzika iš 
Shenandoah. Todėl vietos ir 
apielinkių lietuvius kviečiame 
atsilankyti.

Bėgiu pastarųjų kelių savai
čių vietos valdžia pradėjo da
ryti ablavas ant munšaininin- 
kų. Bet 'dar nežinia, ar val
džia tikrai nori miestą apva
lyti ,_ar tik dolerių pasigaudy
ti. Mat, daugelis pačių bla’ 
vybės vykintojų mažai kada 
išsiblaivo.

Pasaulio Pilietė.

Tokio, Japonija.— Japoni-I 
jos valdžios viršininkai čia Į 
pareiškė, kad Mandžurijoj ’ 
smarkiai auga komunistinis 

; judėjimas ir del to gręsia 
į pavojus Japonijos kapitalis- 

skriaudžia savo yščiuje nėšio- inteiesams. 
jamą kūdikį pačiame jo už-i 
mazge; kenkia busimojo kūdi
kio kūniškai ir protiškai svei
katai.

Jeigu vienas iš tėvų turėjo 
kokią lytišką ligą, kuri buvo 
negydoma arba galutinai neuž- 
gydyta, nors iš paviršiaus ir 
nebuvo matyt tos ligos ženklų, 
bet giliai viduriuose, net lyti
nėse dalyse buvo užsilikę tos 
ligos perų, tai gali padaryt 
kūdikį kūnišku bei protišku 
ubagu.

PITTSBURGHO LIETUVIAI, 
TĖMYKITE!

• - Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568,1 NAS, J. ADOMAITIS; J. DA} 
Quarry Ave. BRAUSKAS, S. KORS1KAS. j

Mich. 
irinkimai atsibO

Draugysčiij Adresai, Kurios Iždo globėjaį: . , j -----  ----------------, — —
6J • < 1 ' , ; A. Matulevičių 849--9th St., Mo4 Ligohių iglobėjai: J. SKRIPKŪNIE-I ' Visi Grand R|pids;

m • * Orruana ' lin*>‘ Bl.j H ' NĖ,' 1529 Hamilton Ave., ir, -K.' . Di-augystės stpirinlTuri “Laisvę” už Organą

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

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

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

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

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

Iždo Globėjai:
JOS. TAUROZAS,

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

524 Washington Aye. Extension, 
Carnegie, Pa.

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

A.P.L.A.' KUOPŲ ANTRAŠAI
. . > i . • • i '' •1 ■<

Kp. t Sekr., antrašas. į

2— K.Zabela,1 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. Načajienė, 1722 Kenneth Ave., 
, Arnold, Pa.

10— J. Albauskis, 1503 Wentworth 
Ave., Chicago Heights, Ill.

11— D. Lekavičia, P. O. Box 52, Fin
leyville, Pa.

12— J. Kinderis, 439 Maplewood 
Ave., Ambridge, Pa.

13— Wm. Urbon, R. F. D. No. 42, 
Rices Landing, Pa.

14— R. Beniušis, 911 
North Braddock,

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. 
Va.

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

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

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

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

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

25— V. Peža, 242 So. Division 
Buffalp,< N- Y.

S. Pitts-

Pa.

Jones Avenue, 
Pa.

128,

St., 
1 i

St.,

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

27— Mv. Batutis, Box -£4, WiJsonyille, I1L
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.,

Bell ton, Ill.
32— P. Kfova, 133 So. 13th Street, 

Easton, Pa.
33— -A«j- B. Shatkus, 1256 Scribner 

AVe., Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejatis, Box 113, Royal

ton, Ill.
35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 

Shamokin, Pa.
36— K. Vaičiūnas, 929 So. Hobson

St., Harrisbug, Ill.
37— ‘L.1 Aimanas, P. O. Box 568, 

Castle Shannon, Pa.
38— B. Yuškauskas, Box 253, West

Frankfort, Ill,
39— J. Chiplikas, 611 Vandąlia St., 

Collinsville, Ill.
40— A. Kirtiklienė, 1388 Andrus St., 

Akron, O.
41— J. Guzevičiene, Box 400, Benld, 

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

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

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

Cuddy, Pa.
46— P. Rasimov, Box 14,

Ind. x
47— J. Vaitkevičius, 5768

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

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

St., Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūte, 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.

Blanford,
Addison

Box 246,

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm.—Johaš Drulis, 321 Bond St. 
Vice-Pirm.—Juozas Krukauskis,.

300 First St. i !
Protokolu ■ Raš.—B. Buiikausk;is, 

255 Pine St.
Finansų Rašt.—Jonas Poškus, 

113 Court St.
Iždininkas—Martinas Budreckis, 

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

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

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

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

259 Broadway 
jums iš olselio vaistinės.

Quarry Ave.
s A A 4 A j A A JL • *

J. Verikas, • 3^0—9th St., Moline, 
III.

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

PITTSBURGHAS IR APIELINKĖ
Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

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

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

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

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

Fin. sekf._ 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.— 
Ę. K. š.

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO/ MASS.

Valdybos Antrašai I 
Pirmirfihkas* Al. Kiruldohis, ‘ - »

23 Banks St. , 
jPirm. pagelbininkas P. Krušas, 

1 99 Arthur St.
Nutarimų ; raštininkas J. Stripinis,

1 49 Sąwtell Avę. , 
Finansų ' raštininkas K. Vėnslauskis,

12 Andover St. • ( ' 
Ligonių raštininkas W; Gelusevičia, 

51 Glendale ' St.
Kasierius M. Podžiūnas,

29 Arthur St.
Kasos7 globėjai:

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

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

D. L. K. VYTAUTO • DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

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

St.
Fin. Sekr. T. Stankevičiene, 431 

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

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

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

Susirinkimai atsibūna seredomis po 
pirmam ,k;ožno pienesjo, Wm. Ruzgio 
salėje, 26 Ė. 21st St.; Bayonne, N. ’J.

St.

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO, MASS., VALDYBA:

Pirm. Elzbieta Beniulięnė,1 90 Porter 
Ave., Montello, Mass.

Pirm. Pag. Ona Turškienė, 79 Vine
St., Montello, Mass. , 1

Rig. Raš “ mierq ičereškiėnė, 87 
tello, Mass.' ; 
ližienėį 6731 N.‘Pri

Maint |3t., Montello, Mass.
Ižd. Oria Šukienė, 75 Melrose Ave., 

Montello, Mass. i
Ligonių Rast. Marijona jPotsus, 184 

Ames St., Montello, Mass.
Kasos Apiekūnai;

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

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

Viktorija Bartkienė, 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 
Valaitis, 
raštininkas 
Russell St., 
7715 Dayton Ave., 
tas—J. Biršton, 2739 Carson Ave.

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

j.
1738—22nd St.; nutarimų

P. Čekanauskas, 9522 
iždininkas—A. Vėgela, 

Laisvės” agen-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir D. D. Valdyba 
Del 1928 m.

Seliokas, 64 Morris St.; 
O. Giraitienė, 431 Summit 
Rašt. J. Kazlauskas, 481

Pirm. M.
Vįce-Pirm. 
St.; Prot.
Hiidson 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, j " , į v

MEČIONIS, 1516 Hamilton Ave. kas antrą utaminką kiekvieną mėi 
.Trpstisai: A. B. ŠATKUS, J. URUO-hsJ, savarh name. 1057 Hamilton A]
■ 2 i ? L____________ * --- -  . ------------ a—.— ■■ • • *     1

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. 1
Jlflęp "noudamT umrunnAwg ‘ęVMHHSTVg ’W *
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DARBININKAI STOKIT
AUKŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDį LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
Ši Draugija Turi Du Laipsnius Pašelpos Ligoje: 

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

Mokesčiai visai žemi: pirniame laipsnyje 50 cen 
į menesj, antrame—$1.00.

TRYS LAIPSNIAI POMIRTINES:

Pirmas Laipsnis $150.00, Antras Laipsnis $300.00, 

Trečias Laipsnis $600.00

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

Augščiausią Prieglaudą Lietuvių Amerikoje 

Priimama nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

Patogiausia ir Geriausia Prigulėti į
AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ

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

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

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

’ Dėl platesnių informacijų įstojimui pavieniais ar
ba norėdami organizuoti kuopas A. P. L. A., kreipkitės 
į Centro Sekretorių :ŠV. ROKO DRAUGIJA, 

Montello, Mass.
,v ' \ . i i '

Pirmininkas A. Krukonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagelb. M. Meškinis, 9 
Burton St.; Užrašų Raštin. V. Gelu- 
sevičius, 51 Glendale St.; Piniginis 
Raštinin. J. Stripinis, 49 Sawtell 
Ave.; Ligonių 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.

<I>

<♦>

<♦>
JOHN GATAVECKAS 2

1.09 Cress . Street, . Carnegie, Pa.
St.

Įsigykite pigų ir gerai pa
darytą siūtą. Niekas taip pL 
giai ir gražiai nepadaro siūto, 
kaip Homeland Kriaučių Co., 
kuriai aš renku orderius.

Aš esu vienintelis tos kom
panijos lietuvis agentas Pitts- 
burghe, kuris ateina p.ąs kos- 
tumierį į namlis su; sarnpeliais 
ir nuima mięrą. Jau ’S'O lie
tuvių Pittsburghe dėvi mano 
darytais siūtais, ir visi džiau
giasi.

GEO. SHABėNAS 
628 Collins Ave.,

E. E. Pittsburgh, Pa.

349—10th

PHILADELPHIA, PA.

1552—110th

1512—llth’

E . Vilkaitė.
(Daugiau bus)

B«l) Phona> Poplar 754S

ADOLFAS F. STANKUS

■ ___ *

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

•‘LAISVĘ

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTŲRŲ, i MOLINE, ILL., 

1 VAL0YBOŠ ADRESAI
Pirm. B. Daucenskas, 

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

Avė., E. Moline, III.
Prot. sekr. A. Trepkus, 

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

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

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

GRAND RAPIDS, MICH.
. Valdybos Adresai: 

Prezidentas A. DAURšA,' 1131 Walk
er Ave.

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

Tarimų raŠŲninkas K. RASIKAS, 
R.R: 9, Box 117.

Fin. rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 
—llth St.

1023 MT. VERNON ST.,

GRABORIU8 
ir 

' BALZAMUOTOJAS
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Utaminkas, Rugp. 14, 1928 Puslapis Penktas

PITTSBURGHAS 
IR APIEL1NKE

PITTSTON, PA
Paukščio

Rugp. 4 d.,
Daugelis iš mūsų draugų; sirinko daug 

per spaudą ir žodžiu išsireiš- 
kia, kad teisingos pastabos bei 
kritikos reikalingos ir už tai, 
girdi, niekas neturėtų įsižeisti, 
jeigu pastaba-kritika yra tei
singa.

Ištikrųjų, rodos, kad taip ir 
turėtų būti. Bet... tikrenybėje 
taip nėra. Pereitais metais 
viename piknike pastebėjau, 
kad mūsų draugai perdaug 
prisiragavę naminėlės iškryps
ta iš vėžių, 
riau per 
kad taip 
gai.

Ėmiau ir pada- 
spaudą pastabėlę, 
negerai daro drau-

vaje, kad įsižeidėVaje, 
draugai, mylintieji išsiger- 
Viename draugiškame su

sirinkime puolė už tai mane 
kai liūtai ir tie, kurie buvo 
tame piknike ir tie, kurie ne
buvo. Tie draugai liepė man 
daugiau nerašinėti į 

neturįs tinka- 
geresnių.
sustojau ra
tų “gerųjų” 

apielinkės.
mėnesiai, o

visi 
ti!

ma palydovų
Daugiau kaip

Laidotuves 
apie 2 vai.

žmonių, daugu- 
buvo biznieriai. 
100 mašinų ly-

su-

VIETOS ŽINIOS
ŠIANDIEN PER RADIO 
MATYS KRUTAMUS 
PAVEIKSLUS 
NEWYORKIECIAI .

11

Keystone—

iLMUUMIHIll^uįįtĮrilHŪy

JUOZAS KAVALIAUSKAS

AMERICAN
PHONE: REGENT ’2177-8474

L

Iš New Yorko j 
iVJOKauną ir Atgal 
(Karo taksai ekstra) 

. TRECIA K LESA

YORK, ALBERT BALLIN, 
HAMBURG, DEUTSCHLAND* 

RESOLUTE, RELIANCE* 
CLEVELAND, 

WESTPHALIA, THURINGIA

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TEN IR IŠ LIETUVOS
PER HAMBURGĄ , 

Mūsų Populiarjškais Laivais

’ • » • ’
Visų puikiausias patarnavimas, 

ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

) - į i peisiupčiąma f .. 
Del pęrmito ir kitų informąci- 
‘ jų J kreipkite^ ’ prie vietinių 

i i agentų arba prie
Hamburg-American Line‘
39 Broadway. . New York

TELEFONAI:
Bell________________  Oregon 6186

.. Mai* 966*

kalėjimo kamerą. ? ■ čia jiedu 
sėdėsią 5 iki 10 metų.

■ ! H ;
KLASTINGAIS ČEKIUS 
IŠGAVO $104,000.

žulikas, vadinaųias “Scrat- 
cheriu” ir kurio tikras vardas 
dar nėra susektas, gavo $104,J 
000 su pagelba septynių ga-1 
biai suklastuotų čekių, kuriuos 
jis išrašė vardu vieno turčiaus, 
laikančio daug pinigų Manu
facturers Trust Kompanijos 
banke, New Yorke.

kalėjimo kamerą

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Šiandien iš WRNY radio 
ties (Hotel Roosevelt) 
pradėta skleist ir krutamieji 
paveikslai, kuriuose savininkai 
tam tyčia įrengtų radio priim
tuvų (setų) galės matyt ir gir
dėt dainininkus, muzikantus, 
kalbėtojus bei aktorius. Bet 
kol kas tuos radio jodžius te
regėsią tiktai pora tūkstančių 
žmonių New Yorke ir apielin- 
kėse, kurie turi prie savo ra
dio “setų” prijungę tam tik
rus specialius įtaisus.

sto- 
busAnt kapų pasakė po pra

kalbą Gegužis, Vitaitis ir žy- 
vatas. Apie jų kalbas reikia 
ve kas pasakyti. Gegužis nie
ko nepasakė, tik paverkšleno. 
Ar jam taip jau buvo gaila 
Paukščio ar ne, to nespręsiu. 
Kalba Vitaitis. Piešia Paukš
čio gyvenimo biografiją, bet 
tas nesiseka ir daug nesąmo
nių pripasakoja. čia aišku, • 
kad ponas Vitaitis išliejo savo 
neapykantą demagogijos keliu 
ant Paukščio, kuomet jau jis 
negali atsakyti į jam daromus 
primetimus. Tai pigios vertės 
kerštas. Kiek man teko kal
bėtis su Paukščiu> jis man pa
sakojo, kad Vitaitis ant jo bu
vo labai supykęs, kuomet jis 
pažymėjęs ant vienos bilos 

: “Kada tas vis
kas baigsis?” Paukščiui atro
dė, kad ta bila per didelė, be
reikalingai mėtomi SLA. pini
gai. Už tą menką pastabą 
Jurgelionis labai įsižeidęs ir 
užpykęs ant Paukščio. Prieš 
SLA. dvimetinį seimą šių me
tų P. 
baręs 
tokią 
reikia 
buvo vienas iš švaresnių tau
tininkų.

Kalba žyvatas. Jis rėkia: 
“Tadai! Tadai! Ką tu pada
rei, kam tu mus apleidai?!! 
Ir kalbėdamas keliolika minu
čių nieko daugiau nepasakė. 
Visi-‘trys žymūs tautiniai šulai 
ir nei vienas nenupiešė, neį
vertino Paukščio gyvenimą ir 
jo darbų, kaipo tautiečio, ku
ris tarnavo per daugelį metų 
SLA. eidamas iždininko pa
reigas.

Nors velionis turėjo giminių 
unigų, bet nesutiko laidot su 

.bažnyt. ceremonijomis. Wil
kes Barre kunigas ^Paukštis at
važiavo pažiūrėti savo dėdės 
ir vėl greitai dūmė, nes Ro
mos agentai nieko negauna iš 
negyvo pasinaudoti. Jis norė
jo, kad būtų I 
bažnytinėmis apeigomis, 
uždavė didelį antausį dūšių 
agentams.

Gyvų gėlių buvo supirkti! 
už kelius šimtus dolerių. Nuo 
P. T., sakoma, buvo vertės 
150 dolerių gyvų gėlių kėdė. 
Ir daugybė visokių vąinikų 
nuo jo genčių ir kaimynų.

Viso dalyvavo apie 500 
žmonių. Pittstone buvo dar 
pirmos tokios laidotuvės tau
tiškose kapinėse. Karstą ne
šė Pild. Tarybos nariai. Pa
veikslus trauke Valinčius.

Reporteris.

j spaudą i jurge|ionįuį:
žinučių, jeigu 
mų, jie parašysią

Po kokio laiko 
šinėjęs ir laukiau 
žinučių iš mūsų 
Prabėgo jau 8
“gerų” žinučių kaip nėra, taip 
nėra. Galų gale pritrūkau 
kantrybės ir vėl pradėsiu ret
karčiais šį tą iš šios apielin
kės parašyti, patiks kam ar 
ne.

Kaip visose kolonijose, taip 
ir pas mūs, retkarčiais būna 
šaukiami taip vadinami drau
gų pasikalbėjimai. Tokie pa
sikalbėjimai yra naudingi jr 
reikalingi, bet, deja, pas mus 
jie jau išsigimė. Jau kelioli
ka panašių susirinkimų praėjo 
be naudos.

Mat, susirenka, kiti ir iš ga
na toli atvažiuoja, o susirinkę 
apkalbės vieną kokį klausimą 
ir jau spiriasi, kad baigt susi-j
rinkimą, girdi, per naktį čiaĮ , 
nesėdėsime del tų mažos ver-1- 
tės klausimų. Je, mažos ver
tės klausimai, ir kaipgi nebus 
mažos vertės, kuomet draugąi 
tų klausimų nediskusuoja gi
liau. O jeigu jau visi klausi
mai nesvarbūs, tai kam dar 
laikyt tokius susirinkimus? O 
betgi tie draugai dar ragina 
šaukti tokius susirinkimus. Tą 
ydą mes turime taisyti.

yra 
ap-

Ant 19 d. rugpjūčio 
rengiamas ALDLD. 4-to 
skričio piknikas visiems Pitts
burgh© ir apielinkės lietu
viams gerai žinomoj Amšejaus 
farmoj, McKees Rocks, Pa. 
Girdėjau? kad apskričio komi
tetas žada surengti ir ristynes 
tame piknike.

Bus ristynės ar ne, bet visi 
ALDLD. nariai ir pašaliniai 
žmonės turėtų jau dabar pra
dėti rengtis į minimą pikniką.

Išdykęs Vaikas.

T. posėdyje Vitaitis iš- 
Pa.ukštį, kam jis daręs 
pastabą Jurgelioniui. Ir 
pasakyti, kad Paukštis

GARSINKITeS 
hLAISVeJE”.

PYRAGAIČIAIS ■ 5 ,
APSINUODIJO 9 ASMENŠ

1 COLIO REVOLVERIUKU 
PERSIŠOVĖ PIRŠTĄ

Merricke, Long Islande, 
persišovė pirštą policmanas 
W. Daugherty, mažyčiu revoį- 
veriukmj turinčiu tiktai vieną 
colį ilgio. Tą revolveriuka ne
šiojosi prisis^gęp priė kišefiinio 
laikrodžio retežėlio Walter 
Engei, | kuris buvo; areštuotais 
už persmarkų važiaviihk'auto-

Nuo kavinių pyragaičių r i m- mobiliu. ’ Areštavus Važiuoto- 
tai apsirgo penki Annchersco ją, policmanas paėmė revolvė- 
šeimynos nariai po num. 626 rinką ir paspragino,' manydd- 

trys Fischetti’ųj mas, kad ji$ neužtaisytas-; bet 
šeimynos nariai po num. 870 jis buvo užtaisytas kulkelėmis 
Tenth Ave ir Marė Pennacio’ 
ienė, 96 metų amžiaus senė. 
Visi paimti į Cumberland St. 
ligoninę,' Brooklyn©. Jie buvo 
pirkę pyragaičių iš vienos ar
timos kepyklos. Spėjama, kad 
į pyragaičius kokiu tai 
pakliuvę nuodų.

Myrtle Ave

būdu

MOTINA AREŠTAVO 
SŪNŲ

Margareta Laydenienė, 
venanti po num. 47 Jane 
New Yorke, areštavo savo 
nu Johną, 34 metų amžiaus 
vyrą. Jis, parėjęs namo gir
tas, skaudžiai sumušęs savo tė
vą. Tuomet motina ir pašau
kė policmaną. žemajame teis
me motina prašė, kad nebaus
tų jos sūnų; jinai tik norinti, 
kad toks sūnus daugiau nesi
lankytų pas tėvus; o tėvai au
ginsią Johno du vaikus, jeigu 
tik jis jiems už tai atlygins. 
Tačiau teisėjas neišklausė mo
tinos’prašymo ir padėjo Johiitū 
kalėjimai!.. . ' , , ,

gy- 
St., 
sū-

BEŽDŽIONĖ Iš DŽIAUGSMO 
ĮKANDO MOTtRIĄĮ 

»‘, į ’ • ; ' • f-

Baisiai nudžiugo 6 mėnesių 
amžiaus' beždžionė vardu 

laidojamas su “Jasper,” kuomet sugrįžo jos 
Tas;savininkas Boyd Fisher, kuris 

per ištisą mėnesį nebuvo na
mie. Paleista iš kletkos bež
džionė ėmė šokinėt, sienomis 
karstytis; pagaliaus, išnirus pro 
langą, nusileido porą augštų 
žemyn,' ’po pūm. 35 Lafayette 
Ave., Brooklyne, ir iš džiaugs
mo smarkiai įkando į koją 
Margaretai Gagnonienei. Bež
džionė liko areštuota ir nuvež
ta ton įstangon, kur žudoma 
benamiai šunes bei katės. Sa
vininkas deda pastangų, kad 
kaip nors atgriebt iš ten savo 
beždžionę, išgelbėt ją nuo mir
ties. O tai esama nedurnos 
beždžionės: jinai pati atsidary
davo langus ir duris, o gražiai 
nusilupt, bananą tai buvę jai 
visai niekis.

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

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

DVYNAI TON PAČION 
KALĖJIMO KAMERON

Broliai dvynai John ir 
xander Munroe, nuteisti 
Sing kalėjimai! už čekių 
tavimą, liko patalpinti, 
jųdviejų prašymo, į tą

Ale- 
Si ng 
klas- 
sulig 

pačią

DU KOMUNISTŲ KANDIDATAI
NUPIEŠTI FRED ELLIS'O

THE VOTE COMMUNIST STAMPS

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

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

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

Lotai, daugyje 55 knygučių parsiduo
da po $50 už lotą; 90 knygučių už 
$75125 knygutes už $100.

THE VOTE COMMUNIST BUTTON

Puikus sutvarkymas Fosterio ir Gitlo- 
vo paveikslų ant raudonos spalvos 
guzikėlio.

VOTE COMMUNIST GUZIKAI JAU 
GATAVI

Ant pareikalavimo bikur pristatysime 
jas.

Kainos:
Lotuose po 100, 5c už guziką
Lotuose po 1,000 4c už guziką
Lotuose po 5,000 3c už guziką 
Lotuose virš 5,000 2c už guziką

Reikalaukit jų šiuo antrašu:

NATIONAL ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE
THE WORKERS’ (COMMUN 1ST) PARTY Y; I

43 East 125th Street New York, N.“Y

tokio dydžio, kaip špilkos gal
vutė. Tuo būdu susižeidęs po
licmanas, reikalavo teisėjo, 
kad Walter Engei būtų nubau
stas ne tik už pergreitą važia
vimą, bet ir atiduotas teisman 
už “nešiojimąsi paslėpto gin
klo.” Teisėjas Courtland 
Johnson, betgi, nubaudė va
žiuotąją tik $50, nesutikdamas 
pavadint paslėptu ginklu tą 
žaisliška revolveriuka.

Tel. Triangle 1450 f 

i FOTOGRAFAS | 
IR MALIORIUS| 

Nufotografuoja^ 
ir numaliavoja> 

' visokius paveiks-5 
1 u s įvairiomis! 
spalvomis. At-£ 
naujina senus ir> 
krajavus ir su- £ 
daro su ameriko-> 
niškais. . i

Darbą atlieku gerai ir pigiai s 
Kreipkitės šiuo adresu: > E 

JONAS STOKES
173' fridge St., C. Brooklyn, N. YA

{lietuvis

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

BALSAS”4 i

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 menesiams.............$1.00

Adresas užsisakyt ‘Balsą”: Ger
many. Franz Moerieke, Koenigs- 
berg Pr., Unfet-Haberberg 92, 
“Balso”! Redakcijai.

Kas ližsisako ' “Balsą,’-’ tas ■ 
•tuom pat remia Lietuvos dar- 

j bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai priep fašistų valdžią;

■ 11 1 ■ t 1----- r—----- —------------ :------- —-------- r-į-
s ' 1 ■ ■ 1 : i 1 i 1 ■ <
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DARBININKE STOK Į TIKRį KOVį
Rinkimų Vajus Gavimui Naujų Narių į Komunistų 

Eiles

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

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

(Komunistų) Partiją

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

iVąrdas ir pavarde

Antrašas

Užsiėmimas

Jeigu esi streikiėrį^ 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.

Automobiiiy Mokykla «yt u sudėt%^nsa^otoru8, k 
* » * apie elektrą, variavimą ant viso-

krd kainų .mašinų ir-ant Fordo.
^Pilnas ’kursas šoferio-Mechaniko, 
Aurį yeda .'lietuvių ir anglų kalboj ‘ 
-gerai žinomas Ir per 16 metų pri-> 

•'tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
iCliJS. Mokykla,atdara nuo 9 ryte , 
Iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 
NEW YORK AUTO SCHOOL? 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

“Tai Mokykla m Reputacija.”
Būkite Savystovųs—r-IŠsimokinkite Automobilių Biznio 

Mtisų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokią 
įdirbimų karus j trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jfil 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas,- 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59 Streets 
21 Metai Kaip Įsteigta New York City
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Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia To* Rūiies įstaiga Brooklyn© S

F]s
s

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vah 

nakticc
VAIKAI

Įleidžiami Utarninkais

VYRAMS

Serędomis 
Ketvertais 
PėtnyČiomis 
Kuba tomis 
NedėHomis 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.

i

■*

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) 

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
___ i__________________ ORDER BLANK:_______________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurj 
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 I O S MADOS

RUSIŠKA : PIRTIS TURKIŠKA
iiYTDAf Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki EH Cnnhi LAIBA! Nuo 8 v. ryto iki G v. vak.; po 6 vai.—75c.<Jw vvllllį

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

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

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU
x 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:

Panedeliais ir 
Utarninkais

• Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vąnojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys;

• taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-3V,Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

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



I
Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS

PARDAVIMAI

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Left Hook.

(Daugiau Vietos Žinią Pusi. 5)

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

DR. PETERSON’O

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

229

LYROS CHORO 
SUSIRINKIMAS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

Rast, J. M. Lukas. >
(193-195)

Maspeth, N. Y., Lyros Cho
ro mėnesinis susirinkimas

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

0 kurie negalit visų išpildyt, 
atneškit tuščias. Nepamirškit.

(192—194)

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

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

vakare. Lietuvių Svetainėj, ant 24 
ir Michigan Ave., įvyks Mainierių 
šelpimo Lietuvių Komiteto konferen
cija- Visų organizacijų delegatai ma
lonėkit dalyvaut. Kurie turite blan
kų su aukomis atneškit į konferen
ciją', 
tai

PARSIDUODA restoranas, geroj biz- 
niškoj vietoj, biznis išdirbtas per 

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

Miss Blanche
475 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

(191—196)

WORCESTER, MASS.
Ekstra susirinkimas Tarptautinio 

Darbininkų Apsigynimo 13 kuopoj 
bus nedėlioj, 19 rugpjūčio, po No.1 
29 Endicott St. Pradžia 10 vai. ry-1 
te. Yra svarbių reikalų aptarti. Be-1 
to artina’si mūsų piknikas, rėikia su-l 
sitvarkyti. Todėl visi nariai būtinai i 
ateikite, <

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 
197 Havemeyer Street

(Wiliamsburgh Bridge Plaza)
Brooklyn, n. y. ; t
Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776

(193-19-1)

IŠ MENININKŲ PIKNIKO

sporto žinovas ir Osipavičiūtė Laimėjo

šešta.

va-

parodyt

dienos bokso

M « m**M*v*vtMj h'v **v<***» * I . IYU1A0 A A V4 £, CAr A J

Allen jSt., New Yorke, kad jis ĮFrancijos boksininką Appell.

'MiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHx

! SPORTAS I
JUNG. VALST. PLAUKIKAI 
PASTATĖ NAUJĄ REKORDĄ

KAIP PASIEKTI A. L. D. L. 
D. II APSKRIČIO PIKNIKĄ

Areštuotas ir po $2,500 pa
rankos padėtas Paul Montalto, 
27 metų amžiaus, po num. 47

GIMNASTIKOS KLIUBO 
BEISBOLININKAI LAIMĖJO 
RUNGTYNES PRIEŠ VYČIUS

AREŠTUOTA 15 AUKŲ 
RINKĖJŲ CHINAMS 
UNIJISTAMS

VISI LIETUVIAI
DARBIEČIAI, J SVARBIAU
SIĄ SUSIRINKIMĄ 
KETVERGO VAKARE

pasiviliojo ir apsivedė su 13 
metų mergaite Mary Scallo, 
gyvenusia po tuo pačiu adre
su.

AREŠTUOTAS Už 
APSIVEDIMĄ SU 13 METŲ 
MERGAITE

A. L. D. L. D. 185 KUOPOS 
NARIAMS

1 
I

da trečia,’
Švedija penkta ir Anglija šeš

Trukšmas ir Netvarka 
Laike Bokso Finalų

Rugpjūčio mėn. 11 
kare Amsterdame
bokso rungtynės už olimpinius 
čampronatus pasibaigė su di
džiausiu trukšmu ir netvarka.

t
Todėl Olimpiados 
atsisakė paskirti 

čampionatą 
kitos pusės

d.
Olandijoj,

i t: . >
Utarninkas, Rugp. 14, 1928

Pačiam šiuo laiku svarbiau
siam klausimui šaukiama visų 
Brooklyno ir New Yorko dar- 
biečių susirinkimas, ketvergo 
vakare, 6:30 vai., rugpjūčio- 
augusto 16 d., “Laisvės” sve
tainėje, 46 Ten Eyck St.

Užtikriname, kad dar tokio 
gyvo klausimo nebuvo per ke
lis paskutinius metus, į kokį 
turėsime atsiliept tame susirin
kime.

Visų tat darbiečių prievole 
yra atsilankyt į minėtą susi
rinkimą. Kiekvienas supran
tame, jog dabar yra nepapras
tai svarbus mūsų Darbininkų 
(Komunistų) Partijai momen
tas. Kiekvienas, todėl, atsi
lankykite į ketvergo vakaro 
mitingą.

Važiuojantiems gelžkeliu, 
geriausia važiuoti tiesiai Į Eli
zabeth ą ir iš ten galima gauti 
busą. Čia telpa kelrodis ir 
kiekvienas jį įsidėkite į kiše
nių, kad paskui nereiktų klau
sinėti kelio.

Automobiliais iš Elizabetho 
nuo Broad St., Court House 
pasukite po dešinei Rahway 
Ave. (Lincoln Highway) tie
siai iki Style St., Linden, N. J. 
Paskui pasukite po dešinei 
naujai taisytu keliu ir tiesiai 
į pikniko vietą. O atvažiavu
sieji traukiniu paeikite iki 
Caldwell PI., priešais Regent 
Teatrą; paimkite busą No. 32 
ir važiuokite iki Style St.

Todėl, sulaukę 19 d. rug
pjūčio, visi traukite į pikniką. 
Atsiminkite, kad iš visų apie- 
linkių bus žmonių. Pelnas nuo 
pikniko skiriamas mūsų spau
dos naudai. V. P.

Trečias Menininkų Apskri
tys turėjo pikniką pereitą ne- 
dėldienį Klaščiaus parke ir 
svetainėje, Maspethe. Pavyko 
vidutiniai. Publikos prisirin
ko virš 400; tame skaičiuje 
buvo bent pusė lietuviškai- 
amerikinio jaunimo. Nors o- 
ras grąsino lietum ir buvo ki
tų nepalankių aplinkybių, ta- 
čiaus apskričiui liksią keli de- 
sėtkai dolerių pelno.

Prie nepalankių aplinkybių 
reikia priskaityt Lyros Choro 
išvažiavimą į Union City, 
Conn., parengimą. Tatai nu
traukė nuo apskričio pikniko 
ne tik kelis desėtkus lyriečių, 
bet ir tūlą skaičių jų draugų, 
kurie būtų dalyvavę Maspetho 
piknike. Be to, subatoj toje 
pačioje vietoje buvo gana 
skaitlingas Brooklyno Gimnas
tikos Kliubo piknikas, ir žymi 
dalis jo dalyvių, todėl, nėjo į 
menininkų pikniką, įvyksiantį 
ant rytojaus.

Suvažiavusieji bei suėjusieji 
į menipihkų pikniką buvo pa
sitenkinę ir linksminosi, kad, 
rodos,- nieko netrūko ir geriau 
būti nfei nereikėjo.“

Dainų programa, beje, susi- 
trukdė. Nepaspėjo laiku par- 
grįžt iš Union City, Conn., 
chorų vadas VI. Žukas, kuris 
buvo išvažiavęs su Lyros Cho
ru. Jis parskubėjo iš Connec
ticut valstijos pusę po 9 va
landos. Apie tą laiką jauni
mas buvo jau taip įsismaginęs 
su šokiais ir “baikomis,” tary
tum jau nieko daugiau nebus. 
Vaikiščiai krykštavo, žaidė 
svetainėje, liuosuodami pervir
šį savo susikuopusios energi
jos. Bet, galų gale, parengi
mo pirmininkas drg. Keršulis 
apratnino jaunuolius ir prasi
dėjo dainos, kurias bendrai ir 
gabiai sudainavo brooklyniškis 
Aido ir newarkiskis Sietyno 
Chorai.

Dainininkų būrys nebuvo 
perdidelis, todėl kad daugelis 
aidieČių priklauso ir Lyros 
Chorui, ir tokię išvažiavo su 
kitais lyriečiais dalyvaut pro
gramoje Union City, Conn. j

Publikos buvo ne tik vie
tinės, bet ir iš Great Necko, 
Newarko ir kitur. Mačiau ke
letą žmonių net iš Ohio ir 
Massachusetts valstijų.

Griežė Retikevičiaus orkest
rą. Rep.

Netvarka ir trukšmas iškilo 
tuojau po Holaiko ir Griaudi 
rungtynių. Holaiko turėjo aiš
kią persvarą prieš Orlandi vi
suose trijuose raunduose, bet 
teisėjai nustebino žiūrėtojus 
pripažindami laimėtoju italų 
boksininką.

Neužilgo po to Peralta, Ar
gentinos boksininkas, pradėjo 
vanoti ir blaškyti po visą rin
gą Olandijos boksininką Van 
Klaeveren, tačiau rungtynėms 
pasibaigus teisėjai laimėtoju 
pripažino olandą. Pirmam

nai ateikite ant pirmų praktikų, 
taipgi ir nauji, kurie myli dainas, 
malonėkite ateiti ir pradėt sykiu 
lavintis dainuot.

Kviečia choro Komitetas.
(192—194)

REIKALAVIMAI

UETUYIU VALGYKLA
Visokiy Riši* Šviežas Valgiai, Ganiaami Lietuviško

Draugai ir draugės ’ Ketver
ge, 16 d. rugpjūčio, Įvyksta 
mūsų kuopos mėnesinis susi
rinkimas. šis susirinkimas bus 
nepaprastas ir todėl visi na
riai ir narės privalo dalyvauti. 
Nepaprastu vadiname todėl, 
kad bus daug svarbių reika
lų. Veikiausiai jau gausime 
naują leidinį knygą “Ugnyje,” 
kurią nariai turės atsiimti. Rei- ris 
kės sutvarkyti mūsų būsimo 
parengimo reikalus. Na, ir 
kai kurie važiuos į apskričio 
pikniką, tai čia turėsime susi
tarti.

Susirinkimas įvyks svetainė
je 218 Van Siclen Avė. Pra
džia 8 vai. vakare.

Jeigu turėsime atliekamo lai
ko, tai po susirinkimui bus ir 
prelekcijėlė, kaip kad papras
tai būna.

Pasistengkite atsivesti ir sa
vo draugus, kurie nepriklauso 
prie mūsų kuopos.

Valdyba.
(193-5)'.

Iš Amsterdamo, Olandijos, 
gautais pranešimais, rugpjū
čio 11 d. Jungtinių Valstijų 
plaukikų komanda laimėjo 800 i raunde Peralta taip smarkiai 
metrų “relay,” preplaukdama!smogė savo oponentui, kad tas 
nauju olimpišku rekordu per j net palytėjo ringo grindis ir 
9 minutes 36 1-5 sekundas. |buvo iki referi atskaitė dvi se- 

Japonija buvo antra, Kana- kundas. Bet teisėjų sprendi- 
Vengrija ketvirta, mas pasilieka' sprendimu.

Tačiau, kuomet teisėjai pri-
ta. j pažino vidutinio svorio olimpi-

Amerikiečių kvartetą suda-jnio bokso čampionato laimėto- 
rė: Austin < 
fer, George Kojac ir Wėis- 
muller. Jie turėjo pirmenybę 
iš pat pradžių. Pradėdamas, 
trijų metrų pirmenybe, Laufe- 

padidino ją. .iki dvylikos 
metrų. Kojac dar , tris įgijo. 
Johnny Weismuller plaukė tik 
pirmąjį šimtą, o paskui plau
kė pakraščiu, žiūrėdamas at
gal į visai nugalėtus svetim
šalius kompetitorius.

Japonų komanda, suside
danti iš Yoneyama, Arai, Sa- 
ta ir Takaishi, pasilaikė antroj 
vietoj per visą laiką “relay” 
(plaukimo pakaitomis) lenkty
nėse. Kanadiečių komandą 
sudarė: Bourne, Thompson, 
Ault ir Spence.

Lietuvių Gimnastikos Kliu
bo parengimai abelnai būna 
sėkmingi. Prie sėkmingų jo 
pasirodymų reikia priskaityt ir 
pereitą subatą įvykusį kliubo 
pikniką, Klaščiaus svetainėje 
ir parke, Maspethe.

Publikos buvo ■ apie 600 
žmonių. ;

Gimnastikos Kliubo vedėjai 
ir nariai, be abejo, turi ko pa* 
sididžiuot, kad jų beisbolinin- 
kų “tymas” laimėjo rungtynes 
prieš Maspetho vyčių tymą. 
Kliubiečių beisbolininkų lydė- , 
riais buvo Juozas, Charles ir Į ac Z10, * 
Julius Juaziesai, broliai; visų! 
geriausia, tačiaus, pasižymėjo 
Juozas Juazies. Tenka kredi
to ir Billy Waltonui, kuris su
organizavo Gimnastikos Kliu
bo beisbolininkų tymą delei 
rungtynių. Billy Walton yra 
“all around” !. 
geras boksininkas (kumštinin
kas) ; už darbavimąsi sporto 
srityje jį kliubiečiai labai įver
tina.

Dalyvavusieji Gimnastikos 
Kliubo parengime gėrėjosi 
šimtais amerikoniškai-lietuviš- 
ko jaunimo, kuris atsilankė Į 
šį pikniką.

Prisismagino piknikieriai, 
kiek tik norėjo, šokiams grie
žė Royal Serenaders muzika.

cių kvarLtcą suua- i
Clapp Walter'Lau-lju ne čecho-slovaką I-Ierma- 

nek, bet italą Toscani, tuomet 
jau nepasitenkinta vien trukš- 
mavimu,—italai ir čechoslova- 
kai • žiūrėtojai apsikeitė net 
kumščių smūgiais. Ameriko
nai ir cechai pasigriebė Iler- 
maneką, užsikėlė ant pečių ir, 
kaipo oficialiai pralaimėjusį, 
apnešė aplink salę.

Pagaliau, čia noriu nors 
trumpai paminėti visų laimėju
sių boksininkų svorio klasę ir 
jų prizą.

Lengviausioj o svorio—lai
mėjo Kocsis, Vengrijos; Ap
pell, Franci j os, antrą Cavag- 
noli Italijos, trečią.

Bantaminio svorio — laimė
jo Tamagnini, Italijos; Daley, 
Jungtinių Valstijų, antrą; 
Isaacs, Pietų Afrikos, trečią.

Plunksnasvorio — laimėjo 
Van Klaeveren, Olandijos; 
Peralta, Argentinos, antrą; 
Devine, Jungt. Valstijų, trečią.

Lengvojo svorio—laimėjo 
Orlandi, Italijos; Holaiko, 
Jungt. Valstijų, antrą. Berg
gren, Švedijos, trečią.

Pusiau vidutinio—laimėjo 
Morgan, Naujosios Zelandijos; 
Landini, Argentinos, 'antrą; 
Smillie, Kanada, trečią.

Vidutinio •,— laimėjo Tosca-*. 
ni, Italijos; Hermanek, čecho- 
Slovąkijos, antrą; Steyaert, 
Belgijos, trečią.

Lengvo sunkiojo—laimėjo 
Avendano, Argentinos; Pistul- 
le, Vokietijos, antrą; Miljoęn, 
Olandijos, trečią. >

Sunkiojo svorio—laimėjo 
Rodriguez, Argentinos; Ramm, 
Švedijos, antrą; Michaelsen, 
Danijos, trečią.

Tokiu būdu, kaip matome, 
Jungtinėms Valstijoms teko 
už dalyvavimą bokso rungty
nėse du sidabriniai medaliai ir 
vienas bronzos. Daley ir Ho
laiko laimėjo sidabrinius me
dalius, o Harry Devine iš Wor
cester, Mass., bronzos už tre
čią vietą plunksnasvorio klasė
je.

Weismuller Laimėjo
Į100 Metrų Plaukime

Johnny Weismuller laimėjo 
vyrų 100 metrų laisvo stiliaus 
plaukime. Barany, Vengrijos, 
buvo antras, o Takaishi, Japo
nijos, pabaigė trečias. Albert 
Zorilla, sensacijinis Argenti
nos plaukikas, buvo paskuti
nis.

Weismullerio laikas buvo 
58 3-5 sekundos.

George Kojac buvo ketvir
tas, o Walter Laufer penktas.

Olandietė panelė. Braun lai
mėjo moterų 100 metrų, “back- 
stroke” plaukimo lenktynes, 
perplaukdama per 1 ;22. Ją 
pasitiko žiūrėtojai tokiu entu
ziazmu, kokio nebuvo iki šiol 
nuo pat plaukimo, lenktynių

Panelė King, Anglijos, buvo 
antra; p-lė Cooper, Anglijos, 
trečia; p-lė Eleanor Holm, iš 
New Yorko, ketvirta, ir p-lė 
Marion Gilman, iš Alameda, 
Cal., penkta.

Moterų Lenktynėse.
Panelė Albina Osipavičiūtė 

iš Worcester, Mass., laimėjo 
moterų 100 metrų laisvo sti
liaus plaukimo lenktynes. P-lė 
Eleanor Garratti iš San Ra
phael, Cal., buvo antra.

Panelės Osipavičiūtės laikas 
buvo 1 minutė 11 sekundų— 
naujas Olimpiados rekordas. 
P-lė Cooper, Anglijos, pabaigė 
trečia; p-lė McDowall, Angli
jos, ketvirta; p-lė Susan Laird 
iš Homestead, Pa., penkta, ir 
fraulein Lehmann, Vokietijos,

Berenkant aukas dėžutėmis 
per Tag Day pereitą nedėdie- 
nį, naudai Chinijos Darbo Uni
jų, policija areštavo 15 kolek
torių New Yorke, miesto daly
je, vadinamoje “Čainat&un.” 
Kiekvienas iš jų pastatytas po į 
$500 kaucijos ii______ _ ___
cijas parūpino Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas.

Iš pradžių nieks nekliudė 
aukų rinkėjų. Toliau, matyt, 
kolektorius įskundė policma- 
nams vietiniai chinų tautinin
kų Kuomintago politikieriai, 
kad aukų rinkėjai esą bolševi
kai, tokie ir tokie. Tuomet po
licija pareikalavo 
miesto vyriausybės leidimus 
(permitus); o kada buvo pa
rodyta leidimai, tai “tvarka- 
dariai” ėmė jieškot kitokių 
priekabių ir pradėjo afeštuot.

ų pčlSLUiybčlS po I nunokiu uv v v cvi ivc.,

ki teismo. Kau-1 Italija rungėsi su Argentina už 
boksininkų komandų pirmeny
bę, tačiau nei vienai iš jų ne
teko tos garbės susilaukti.

Italija laimėjo tris pirmas 
vietas ir vieną trečią, o Ar
gentina dvi pirmas ir dvi ant
ras vietas, 
komitetas 
bokso komandos 
bet kuriai iš jų 
ekspensais.

Pirmos šios 
rungtynės prasidėjo ir baigėsi 
ramiai, kuęinet Italijos boksi
ninkas Tamagnini laimėjo tei
sėjų sprendimą?, kumštynėse su 
Jungtinių Valstijų boksininku 
John L. Daley. Tai buvo len
gvojo svorio boksininkų rung
tynės. Antros poros rungty
nėse už lengviausioj o svorio 
olimpinį čampionatą laimėjo 
vengras Kocsis, kuris nugalėjo

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

REIKALINGAS partneris į bučemės 
ir grosernės biznį. Partneriu pri

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

Kanton
3525—3rd Ave., Bronx, N. Y.

(188—216)

TURIU PARDUOTI ŠIĄ 
SAVAITĘ

Parsiduoda namas su biznio rakan
dais ir g-yvenimo kambarių rakan
dais. Parsiduoda iš priežasties savi
ninko nesveikatos. Mano sveikata 
blogėja. Tuojau turiu rūpintis gy
dymuos:. Todėl šią savaitę parduo
siu viską už tiek, kiek gausiu. Ku
rie jau žiūrėjote ir darėte pasiūly
mus, prašome užeiti vėl, nes bus nu
sileidimo iš mano pusės.—C. Ostar, 
1938 Maple Ave., North Beach, L. I., 
N. Y. Grand St. karas daveža iki 
pat vietai. Apsukrus biznyje žmo
gus čia gali pasidaryti gražaus pini
go. 193-198

Pavalgi*® Ma malonu bflti. 
•nekučiuoti au kitaib, arba ram 
si skaityti.—Sykį atsilankę, persitUr- 
rinait.—Pw bandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininkė

ir Amerikoniška Stiliui
•auv 
pa.

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS
X - Spinduliu Diagnoza 

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvertais ir subatonus iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

Tel. Janiper 7646

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi 98 Grand 8t.) 

MASPETH, L. I.

Telephone: Greenpomt 2326

J. GARŠVA

<♦>

1

CASTON ROPSEVICH

GRABORIUS 
(Undertaker)

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS>

Tel. Lackawanna 2186

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 aki 8 vakarai* - , .
Nedaliomis nuo 11 ryto iki
vai. po pietų; ir pagal sutarti 

f ; i • ' ' ■ ■ ' < i ; ,

416 <♦)

d>

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

Graborius-Undertaker 
r LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusias 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

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

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.Baigęs Phuadelphijos muzikos kon

servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane ,o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ

ti
S 
f

įvyks utarninke, 14 d. rugpjū-l 
čio, 8 vai. vakare, National 
Hall, Clinton St., kampas Wil
low Ave., Maspeth, N. Y. Vi
si nariai, būtinai atsilankykite, 
nes yra daug svarbių reikalų.

J. T. Bimbienč, 
Choro Sekretorė.

. (192-193)

CLEVELAND, OHIO.
Lyros Choro Narių A'tydai.

Po vasarinių pertraukų vėl pradė- 
sinjie dainių pamokas. Pinuos pamo
kos įvyks petnyčioj, 17 d. 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-

ŽOLIŲ 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 
ii 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.

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

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- 

jgeriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
čia paduotus: 
Apynių 
Aviečių uogų 
Aidžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
Čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių < 
Devinmečių durnropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesjlų 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Čia Galite Gaati ir Lietuviam Trejg Devynerių

(Phone, Greenpoint 2017, 2360-8614

Grybelių Lelijų Šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokŠČiukių
Kaštavolų šalmėčių
Kmynų šalavijų
Liepos žiedų Seneso lapelių
Lisnikų šafronų
Metelių Trijų devynerių
Medetkų Traukžolių
Mėlynių uogų Totorkų šaknų
Našlelių Turkiškų pipirų
Puplaiškių Pin avi jų šaknų
Parušanijos ir Trūkžolių

daugybę kitokių Valerijono šaknų




