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Nuodingiausi Gazai Ga
minami Sekančiam 

Karui
NedeldieniųCHICAGO.— Čia North

western Universitete pirma
dienį kalbėdamas Amerikos 
Chemikų Draugijos suva
žiavime Sir James C. Irving 
iš St. Andrews Universite
to, Škotijos, pareiškė, kad 
dabar veikiausia yra gami
nami nuodingiausi gazai se
kančiam karui.

Jis nurodė, kokią svarbią 
rolę loštų sekančiam kare 
chemikalų išdirbystės. Ka
rą laimėtų ta šalis, kuri tu
rėtų geriausią chemikalų 
pramonę, kuri galėtų paga
minti nuodingiausius gazus.

Jis sako, kad gali būt pa
naikintos visos armijos ir 
laivynai, o tuo pačiu sykiu 
šalys gali prisirengti prie 
baisaus karo.

“Gali visa karo mašineri
ja būt panaikinta,” sakė jis. 
“Kariniai laivai gali būt nu
skandinti, armijos paleistos 
ir tvirtovės sunaikintos, bet 
chemikalų dirbtuvė turi pa
silikti, ir kaip ilgai ji gy
vuos, ji bus galima paversti 
į karo dirbtuvę”.

Jis nurodė, kad dažų ga
minimo dirbtuvė gali būt į 
kelias valandas paversta ga
minimui nuodingesnių gazų, ti Amundseno gmpę ir šešis 
negu buvo naudojami perei- dirižablio “Italios 
tam kare.

Jis tiki, kad ateityj karas [ant laivo Krasino. 
galės būt paskelbtas ir lai
mėtas į kelias dienas. Žino-- 
ma, nuodingu gazu bus iš- 
nuodinta milionai žmonių j 
kelias dienas.

No. 195

Komunistų Kandidatai ant
Baloto South Dakotoj

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Nacionalis Rinki
mų Kampanijos komitetas, 
43 Eas tl25th St., New York 
City, aplaikė pranešimą nuo 
Arthur Starr, specialio or
ganizatorių šiaurvakarinėj 
srity, kad komunistu kandi
datai bus padėti ant baloto 
South Dakota valstijoi. Jau
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Darbininkai Vitų šalių 
Vienykite*! Jū» nieko 
N e pralaimėsite, tik Re

težiu*, o Laimėsite

Telephone Stagg 8878

Gaisrininkai Atsisakė Leisti 
Vandenį ant Streikierių
NEW BEDFORD, Mass. 

— Kuomet gaisrininkai bu
vo skubiai pašaukti vande
niu išvaikyti piketuojančius 
streikierius, tai atvykę pa
matė, kad streikieriai ramiai 
piketuoja ir atsisakė prieš 
juos paleisti vandenį.

Sovietų Lakūnas Chuch- 
novskis Pasirengęs 

Darban
MASKVA.— Sovietų Są

jungos lakūno Čuchnovskio 
orlaivis jau sutaisytas ir 
jis pasirengęs pradėti kartu 
su ledlaužiu Krasinu jieško-

” žmones.
Čuchnovskis vėl paimtas

Komunistai Rengia Raudonąją Savaitę; Užs^g Kį j‘a$“sicaent DARBININKŲ PARTIJA RAGINA MAI-
1 Al 1TV • 1 • W Z* • • • J HTFI A YT/\Hni MT A YT Y A TTMYT ■ ARus Renkama Aukos Rinkimą Kampanijai

Darbininkų (Komunistų) kamus lapelius, kurie bus 
Partijos Antras Distriktas per tą savaitę dalinami dar- 
New Yorke paskelbė Rau
donąją Savaitę, kuri prasi
dės nuo rugpjūčio 20 ir tę-i 
sis iki rugpjūčio 26 d. __

bininkams.
Lapeliuose pažymima dė

sis iki rugpjūčio 26 d. Bus vyni svarbieji Darbininkų 
plačiai renkamos aukos ko- (Komunistų) Partijos plat- 
munistų rinkimų kampani- formos punktai. Juose at- 
jai. Didžiosios aukų rinki; 'sišaukiama į klasiniai sąmo- 
mo dienos (Tag Day) bus ningus darbininkus. Darbi- 
šeštadienį ir sekmadienį, ninkai raginami aukoti ir 
rugpjūčio 25 d. ir 26 d. rinkti aukas Darbininkų 

Distriktas išleido atatin- Partijos kampanijos fondui.

Kaltina Gub. Smithą
Prostitucijos Globojime ganizuotę Darbininkę

NIERIUS BUDAVOTI NAUJĄ UNIJĄ =NANKINGAS. — Antra
dienį užsibaigę Kuomintan- # . r •*
go (nacionalistų partijos) Pasmerkia Lewiso Išdavikišką Mašiną, Kuri Privedė Streiką 
Uentralinio Komiteto sčsija. 
Buvo plačiai diskusuojama, 
kaip perorganizuoti valdžią. 
Nutarė perpus sumažinti ar
miją. Dėti pastangas mo
dernizuoti Chiniją.

Prie Pakrikimo; Numaskuoja Socialistus

Popiežiaus Organas Vadina 
' žmogžudžiu Meksikos

Prezidentų
ROMA. — “Osservatore

”, oficialis popie-Sustreikavo 150 Neor-£“°or„anas antradlenio ZlclUb Olj'cUldzb, till L1 dCHUIilU
* ~ ~ — i_

sąmoningai išduotas; jį pa* 
krikdė John L. Lewis, prezN , 
dentas United Mine Work
ers of America, jo Naciona- 
lė Pildomoji Taryba ir ja 
distriktų viršininkai per sa*- 
vo išdavystę, nekompetęn- 
tiškumą ir parsidavimą1 
kompanijoms.

Del šio Lewiso ir jo sėbrų 
pasielgimo, mainierių unija 
tapo sugriauta, ir eiliniai 
mainieriai, kurie mato, kad 
jų galinga organizacija ta
po sunaikinta, turi pradėti 
iš naujo budavoti uniją, ku* 
r i galėtų tvirtai kovoti, kad 
atgavus visą tą, ką John L. 
Lewis atidavė kapitalis? 
tams. ■> į

Pareiškime Komunistų
Partija numaskuoja sočia-

Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partijos Centrali- 
nis Komitetas antradienį iš
leido atsišaukimą į mainie- 
rius. Pasmerkia Lewiso 
mašinos išdavystę. Atsi
šaukime nurodoma, kaip 
Lewis pradėjo darbuotis as
tuoni metai atgal. Nuo to 
laiko jis pasižymėjo savo iš
davikiškais darbais, o dabar 
galutinai pardavė minkštos 
anglies mainierius, išsižadė
damas Jacksonville algų 
skalės ir įsakydamas mai- 
nieriams grįžti į darbą ske- 
binėmis darbo sąlygomis.

Atsišaukimas tarp kita ko 
sako:

Streikas minkštos anglies 
kasėjų pakriko. 15 mėne
sių streikas, kuriame eili
niai mainieriai ir jų šeimy-1

žudžiu, generolo Obregono 
nužudytojo.

Mat, popiežius labai pyks
ta, kam Meksikos valdžia iš
kėlė į viršų Meksikos kuni
gijos kruvinus darbus, kam 
kaltina kunigus Obregono 
nužudyme. V

PETERSBURG, Va.—čia 
sustreikavo 150 neorgani
zuotų tekstilės darbininkų 
dirbančių Twentieth Centu
ry Textile Kompanijos dirb
tuvėj. Streikierių tarpe y- 
ra didžiuma merginų ir mo
terų. Darbininkai reikalau
ja pakelti algas.

Kiek laiko atgal kompa
nija nukapojo algas, nusi- 
kųsdama, kad del biznio pa
blogėjimo ji negalinti mokė- 
iti reguliares algas. Kompa
nija buvo prižadėjus jiems 
vėl mokėti tas pačias algas, 
kuomet biznis pagerės. (

Dabar kompanija daro ge
rą biznį, bet nenori mokėti 
reguliares algas. Darbinin
kai paskelbė streiką.

NE YORK.— Prieš išva
žiuosiant į Europą, William 
Allen White, redaktorius iš 
Kansas valstijos, parašė ei
lę straipsnių, kaltindamas 
gub. Smithą globojime pros-

n/p n ii* ititucijos ir gemblerystės. JisMinyska Dar Labiau [iš legislatures ir kitokių re
kordų įrodinėjo, kad gub. 
Smithas yra saliunų, paleis
tuvystės ir gemblerystės už
tarėjas.

Išvykus jam į Europą bu
vo paskelbta, kad White at-i 
šaukęs prieš Smithą padary
tus kaltinimus del prosti' 
ei jos ir gemblerystės. Bet 
dabar jis kablegrama pra
neša iš Eu-ropos, kad jis he- 
atšaukęs nei vieną iš tų kal
tinimu. Sako, jog jis gali 
faktais paremti tuos kalti
nimus. Jis dar pakartoja, 
kad PTib. Smitho rekordas 
yra blogas: suteptas prosti-|

Įpainiota Žmogžudystėj Sutvirtėjo Unijos

. . , .... žinojo apietapo, surinktas reikalingas žmOgžudyste. 
vai 11 11 vxntinnn t •• v

MEXICO CITY.— Slapto- 
sios polic. viršin. Quintana 
savo liudijimu įrodo, kad 
minyška Concepcion yra la
bai artimai surišta su Obre
gono nužudymu. Jis paliu
dijo, kad kuomet Torai, Ob
regono užmušėjas, buvo nu
gabentas į jos namus tuo- 
jaus po žmogžudystės, tai 
jis pirmiausia jos užklausė:

“Motin, ar tu pasirengus 
mirti su manim?”

Tas parodo, kad ii viską 
suplanuotą

Ji laikoma

Potvinis Floridoj

WINSTON-SALEM, N. C. 
— “North Caroline j dąrbo 
unijos padarė toki didelį 
progresą; mes tikimės turė
ti du kartus tiek delegatų 
N.- C. Valstijos Darbo Fede
racijos sekančio j konvenci
joj, negu turėjom 1927 me
tų konvencijoj,” pareiškė 
tos federacijos nrezidentas 

š išvyk-

nos didvyriškai kovojo, per-|tus, kurie gejbėjo Lewisui 
gyvendami didžiausias sun- i išduoti mainierius.
kenybes ir nepaprastai na- i Karštai ragina mainierius 
siaukodami, tapo pagalios i budavoti naują uniją.

Indijos Valstiečiai Atsi-Du Pont Davė Gub. Smi- 
sako Mokėti Taksas j tho Kampanijai $50,000

NEW YORK.— Pierre S

skaičius piliečiu parašų.
Komunistu tikietas dabar | 

yra ant baloto vienuolikoj 
valstijų, ir dedamos pastan
gos nadėti komunistų kan
didatus ant baloto kitose 
valstijose.

Apart South Dakotos, ko
munistų tikietas yra ant ba
loto sekamose valstijose: 
Delaware. New Jersey. M* 
rvland, Virginia, West Vir- 
pinia, Michigan. Arkansas, 
Iowa, Kansas ir New Mexi
co.

Sunkiau padėti Partijos 
tikietą ant baloto Massachu
setts, New Hampshire ir 
Maine valstijose, nes Nau
jojoj Anglijoj Darbininku 
Partijos spėkos sumobili
zuotos teikimui 
streikuojantiems 
kams New Bedforde ir Fall 
River.

New Yorko valstijoj -dar 
reikalinga pasidarbuoti rin
kime parašų.

Diskusuoja Kominterno 
Programų

tucijos ir gemblerystės pa
laikymu.

T. A. Wilson, nrinš 
siaut į Charlotte, kur iv 
konvencija.

Jis sako, kad metai la 
atgal šiame mieste buvo

yks

Blogi Laikai Jūreiviams

na veikos 
darbinin-

MASKVA. — Pirmadienį 
dvidešimts šeštoj Komunis
tų Internacionalo kongreso 
sesijoj dar tebesitęsė disku
sijos Kominterno progra
mos, kurią pateikė Buchari- 
nas.

Tarp kalbėtojų toj sesijoj 
buvo: Dengei iš Vokietijos; 
Saltansade iš Persijos; Al
fonso iš Indonesia; Brand 
iš Lenkijos; Varga iš Sovie
tų Sąjungos; Choraz iš Če
koslovakijos ir Weinstone iš 
Jungtinių Valstijų.

Dengei pareiškė, kad pri
ėmimas programos projekto 
reiškia nustatymą Komuni
stu Internacionalo 
nio pamato; taipgi ta pro
grama pagelbės 
marksistinę

teoreti-

NEW YORK.—Blogi lai
kai ir jūreiviams. Du syk 
tiek jūreivių atsišaukė pa- 
gelbos prie Amerikos Jūrei
vių Draugų Draugijos šiais 
metais, negu pereitais ar už- 
pereitais metais. Jie padėjo 
tik ketvirtadalį tiek pinigų 
taupymui, negu šeši metai 
atgal. Suvirš 25,000 jūrei
vių gavo veltui valgius.

FRANCUOS KUNIGAI
NORI ŽENYTIS

PARYŽIUS. — Francijoj 
katalikų kunigai vėl pradėjo 
varytį smarkią propagandą, 
kad kunigams būtų leista 
ženytis.

Dabar Paryžiaus apielin- 
kėj yra keli šimtai apsive
dusių kunigų, ir jie pasako
ja nevedusiems kunigams, 
kaip gerair yra apsivedus

JACKSONVILLE, Fla.— 
Užėjus audrai lijo smarkūs 
lietūs. Pasireiškė potvinio 
pavojus žemesnėse dalyse 
Floridos ir pietinėj Georgia 
valstijos daly j.

Pranešama, kad arti 100 
šeimų vandens apsuptos į- 
vairiose vietose prie ežero 
Okeechobee. Sunku vandens 
apsuptiems žmonėms suteik
ti pagelbą, nes keliai yra ap
semti.

Dabar tik vienu keliu ga
lima išvažiuoti ir įvažiuoti 
į Okeechobee miestelį, o 
tuo pačiu sykiu potvinis grę- 
sia apsemti ir tą kelią. Jei
gu tas kelias bus apsemtas, 
tai miestelis bus vandens 
apsuptas; iš visų pusių.

Upėse pakilęs vanduo 
liejo plačią teritoriją,

SUAREŠTAVO 12

uz-

tiko 
I vi

sai menkos darbo unijos. 
Dailydžių lokalus paaugo 
nuo 15 narių iki 300 nariu. 
Pirmiaus buvo tik trys lini- 
iistai elektros darbininkai. 
Dabar ta pramonė ant 100 
nuoš. organizuota. Teplio
rių lokalas veik visai bAvo 
numiręs, o dabar yra tvir
tas. Tabako darbininkų uni
ja taipgi esanti tvirta.

Obregono Užmušėjas
Meldžiasi

BOMBAY, Indija.— Pro v -
testuodami prieš taksų pa- Du Pont, amunicijos kara- 
kėlimą, 80,000 Indijos vals
tiečių šioj provincijoj visai; 
atsisako mokėti taksas. Su
virš 100 kaimų dalyvauja 
streike prieš taksų pakėli
mą. Streiką vadovauja 
Gandhi pasekėjai.

Del to veik visai tapo su
paralyžiuota valdžia Bardol- 
ke. Atsisakius valstiečiams 
mokėti taksas, valdžia kon
fiskuoja žemes, bet kovo
jantieji valstiečiai laikosi 
ant konfiskuojamų žemių ir 
dirba jas. Mažesnieji valdi
ninkai remia streikierius. 
bet aukštesnieji valdininkai 
ir Anglijos imperialistu laik
raščiai kalba apie neišven
giamą kraujo praliejimą.

liūs, davė $50,000 gub. Smi- 
tho kampanijai, pasak pra
nešimo demokratų rinkimų 
kampanijos manadžęriaus 
Raskob. Du Pont darbuoja
si, kad Smithas būtų išrink
tas j prezidentus.

John D. Ryan, preziden
tas “open-shop” Anaconda 
Copper Kompanijos, davė 
$10,000; John T. Smith, ad
vokatas General Motors 
Korporacijos, taipgi davė 
$10,000 demokratų rinkimų 
kampanijai. - *

Tiltonville, Ohio.— Antra
dienį netoli nuo čia į Ohio 
upę nukrito orlaivis ir pri
gėrė orlaivio valdytojas ir 
pasažieris. Kiti trys orlai
vy buvę išsigelbėjo — iš- 

1 plaukė.

a

Kaltina Nusukime 2 MiliūnuMEXICO CITY.— Lai k- 
rastis “Il Universal Grafi- 
co” praneša, kad Jose de 
Leon Torai, Obregono už
mušėjas, labai nuliūdęs, kad 
popiežius jį subaręs del 
žmogžudystės. Žinoma, po
piežius .negalėjo viešai ųž- 
girti jo darbą, nežiūrint 
kaip jis netrokštų tą pada
ryti. Už tai popiežiaus (or
ganas pavadiną Torai be
pročiu ir pareiškė, kad ku
nigija. nekalta žmogžudys
tėj.

Torai kalėjime meldžiasi ir 
prašo dievo, kad jį popie
žius neatskirtų nuo bažny
čios. Jis rokuoja, kad jis 
atliko labai gera darba Mek
sikos katalikų bažnyčiai.

Du Kapitalistų Rinkimų 
Kampanijos Manadžeriai

CHICAGO. — Roy C. 
Toombs, investmentų broke
ris ir apdraudos kompanijos 
galva, kaltinamas nusukime 
dar $2,000,000. Jį kaltina 
Clarence A. Steele, Toombs- 
Daily. investmentų kompa
nijos vice prezidentas.

Pereitą šeštadienį Toombs 
buvo suareštuotas kaipo 
kaltininkas dingime $3,500,- 
000 International Life Insu
rance Kompanijos St. Louis 
mieste. Jis yra tos kompa
nijos prezidentas. Užsista- 
■čius $10,000 kauciją jis tapo 
ipaliuosuotas.

Du rinkimų kampanijos 
manadžeriai yra William 
Butler, tekstilės dirbtuvių 
magnatas, Hooverio nacio
nalis pirmin., ir John J. 
Raskob, automobilių ir 
parako magnatas, Al Smi- 
tho nacionalis kampanijos' 
direktorius. Jie yra darbi
ninkų priešai, streikų lau
žytojai; išdavikiški darbo 
unijų vadai remia jų kan
didatus. Fosteris ir Git- 
lowas, Darbininkų (Ko
munistų) Partijos kąndi- 
datai, yra streikierių va
dai, rie streiklaužiai. Bal
suok už komunistų kandi
datus. Paaukok į Komu
nistu Rinkimų Kampani
jos Fondą. 43 East 125th 
St., New York City. Iždi
ninkas Alexander Trach
tenberg.

NEW BEDFORD, Mass. 
Čia prie Whiteman tekstilės 
dirbtuvės policija suarešta
vo dvylika pikietuotųjų, at- 

_ ____ __ ___o__ _____ , sisakius jiems pasitraukti 
Valstijų nurodė, kad ten- sivedimą. Ji plačiai skaito- nuo dirbtuvės. Areštuotų 
dencijos linkui fašizmo eg-'ma. Bet bažnyčios viršinin- tarpe yra dešiniųjų kontro- 
zistuoja Amerikoj.________ 'kai Paryžiuj ja pasmerkė, liuojamos Tekstiles Tarybos

Jis toliaus - nurodė, kad kaipo nevertą skaityti.
programa turi pabrėžti ko
munistu atsinešimą linkui 
rasių klausimo, ypatingai 
Jungtinėse Valstijose, kur 
mes kovojame už lygias tei
ses del negrų.

Dvidešimts septintoj sesi
joj pirmininkavo Lozovskis. 
Jis nurodė, kad programoj 
permažai kalbama apie dar
bo unijas.

_____ _ skleisti 
marksistinę propagandą 

SUAREŠTAVO KUNIGĄ!tarp darbininkų. 
Weinstone iš Jungtinių rašė knygą apie kunigų ap

Vienas buvęs kunigas pa-

MEXICO CITY.— Prane
šama, kad Toreon mieste ta
po suareštuota keturiolika 
asmenų už kontr-revoliucinį 
veikimą. Jų tarpe yra vie
nas kunigas.

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
19 Rugpjūčio, Linden, N. J. 
Reikia A.L.D.L.D. II Apskritis, 
' ANT WILICK’S FARMOS

Didelis piknikas turi būt
2 Rugsėjo Philadelphijoje.

V

Rasta Senovės Pinigų

Oškiniai.—Šio kaimo, pies- 
kų kalne, bekasant pieskas, 
rasta molinė puodynė pilna 
metalinių pinigų. Jie yra 
labai senų laiku, nes kaip 
matyti dar kaltiniai. Pini
gų yra kelios rūšys, bet ga
lutinai dar neištirti.

sekretorius William E. G. 
Batty. Visi piketuotojai y- 
ra dešinieji, kurie visokiais 
būdais kenkia Tekstilės 
Dirbtuvių - Komitetui, kuris 
vadovauja didžiumą strei- 
kerių. Batty iki šiol ėjo 
su policija prieš kairiuo
sius darbininkus, kad išmu
šti pastaruosius iš streiko 
vadovybės. ■ Bet jam nepa
vyko.

Ledlaužis Braganza Pasi
rengęs Jieškoti Amundsen
Kings Bay, Snitzbergen.— 

Norvegijos ledlaužis pra- 
ganza jau pasirengęs iš
plaukti jieškoti Amundseno 
grupės ir šešių “Italios” 
žmonių šiaurės vandenyse. 
Laivas pasiėmė du lengvus 
orlaivius.

500 NUSKENDO

SHANGHAJUS.— Prane
šama, kad nuskendo Chini- 
jos laivas Hsinsutung 
Yangtze upėj. Viso žuvo a- 
pie 500 žmonių. Manoma, 
kad jų tarpe žuvo ir Angli
jos vienas misionierius.

Laivas plaukė iš Chung
king į Ichang. 3.*
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KODĖL VISIEMS REIKIA DALYVAUT 
RINKIMU KAMPANIJOJ

Jungjtinėse Valstijose pre
zidento rinkimuose išsijudi
na plačiausios masės. Rinki
mais ir jų. pasekmėmis inte
resuojasi ne tik kapitalistai, 
bet labai dideli sluogsniai ir 
darbininkų, ypač piliečių. 
Žinoma, didelė didžiuma 
darbininkų piliečių tebeseka 
paskui kapitalistines parti
jas. Bet svarbu tas, kad jie 
užėjus rinkimams, įdomau
jasi įvairiais iškeltais klausi
mais ir seka įvairių partijų 
darbus. Jie įdomaujasi val
džia ir jos darbais. Jie klau
sos, ką kuri partija žada. 
Todėl geriausia proga prie 
jų tuo laiku prieiti su savo 
partijos idėjomis ir idealais.

Štai kode! komunistai, tai 
yra, Amerikos Darbininkų 
^Komunistų) Partija, daly
vauja parlamentariniuose 
rinkimuose ir išnaudoja 
juos paskleidimui revoliuci
nės propagandos. Rinkimų 
kampanija suteikia komuni
stams ir visiems revoliuci
niams darbininkams progą

padėti- partijos nariams pa
skleisti literatūros tarpe 
darbininkų. Pagaliaus rei
kia 
prie 
ros
mitingų. Taip pat reikia 
padėti
rinkti piliečių parašus, be 
kurių komunistų, kaipo jau
nutės darbininkiškos parti
jos, kandidatai negali pa
tekti ant balsavimų baloto. 
Pavyzdžiui, New Yorko val
stijoj tokių parašų reikia 
30,000, o Ohio valstijoj — 
20,000. Tai be galo didelis 
darbas surinkti tiek parašų. 
Vieniems partijos nariams 
persunkti. Čia komunistų 
simpatizatorių! privalo atei
ti talkon.

šiomis dienomis Darbinin
kų Partija išsiuntinėjo vi
siems darbininkiškų laikraš
čių skaitytojams atsišauki- 

’fną finansinės paramos rin
kimų kampanijai. Reikia 

I prielankiai atsiliepti į šitą 
atsišaukimą. Kiek kas gali,

< prisidėti finansiškai 
išleidimo tos literatū- 

surengimo masiniųir

Tautininkas Z. Jankauskas 
Per Akis Meluoja

Tautininko bizniautojo 
Zigmo, Jankausko iš Phila- 
delphijos ilga atsakymų 
Mūrniko Sūnui “Laisvė” iš
spausdino rugpjūčio 1 d., 
seredoj, ketvirtame pusla
pyje. O už dviejų savaičių 
po to Z. Jankausko rašymo 
patalpinimo “Laisvėje”, jis 
rugpjūčio 13 d., savotiškai 
atsidėkodamas, štai į kaip 
meluoja ir pliovoja ant 
“Laisvės”:

“Apsakymą buvau siuntęs 
taipgi “Laisvės” redakcijai, 
bet netalpino ir net neturėjo 
mandagumo grąžinti rankraš
tį, nors tam reikalui pasiun-

prieiti prie plačiųjų ameri- tiej< tegu paaukoja, 
koniškų masių ir supažin
dinti jas su priešdarbinin- 
kiškais dąrbais Amerikos 
valdžios ir kapitalistinių 
partijų. * Būtų didžiausias 
nusižengimas neišnaudoti 
tos progos. Tiesa, komunis
tai nedalyvauja rinkimuose 
vien tik tuo tikslu, kad su
medžioti daugiausia balsų 
už savo kandidatus, kaip 
kad'daro ponai socialistai. 
Tiesa, jie nori kuodaugiau- 
sia balsų gauti, tačiaus tai 
ne vienatinis jų tikslas. Jų 
augščiausias tikslas yra ta
me, kad kuodaųgiausia dar
bininkus apšviesti ir sumo
bilizuoti kovai prieš kapita
listus ir jų politines parti
jas.

Tą turėdama omenėje, 
Darbininkų (Komunistų) 
Partija nori ir stengiasi į- 
traukti į rinkimų kampani
jos vajų ne tik savo visus 
narius, bet ir šiaip revoliu
cinius darbininkus, komuni
stų simpatizatorius. Juk ii 
jūsų, draugai, pareiga pa
dėt revoliucinei partijai to
kiam svarbiam darbe/ Tie
sa, jūs nepriklausot prie tos 
partijos delei vienokios ar 
kitokios priežasties, apie ką 
čia nekalbėsime, bet jūp yis 
tiek neremsite kapitalistinių

partijos nariams j čiau 2c. krasos ženklelį. Tikrai 
I “sovietiškai “k stenke” ir..., 

kaltininkui pasiteisinimo pas 
juos jokV) nėra’’.
Jeigu Jankauskas drįsta 

taip begėdiškai per akis me
luot, tai supraskite, kiek ga
li būt teisybės ir jo pasitei
sinime “Vienybėje”, kur 
jis bando nusiplaut kaičią 
už nušpicavimą Atlantic 
Trading Kompanijos.—Toj 
kompanijoj, kurios bošai- 
partneriai buvo Jankauskas 
su kitu tautininku, Julium 
A. Chimesu (Chmieliajisku), 
sutirpo tūkstančiai dolerių 
žmonių pinigų.

Meluodamas, būk “Laisvė” 
neįdėjo jo*'pasiteisinimo, Z. 
Jankauskas juo giliau save 
klampina akyse philadel- 
phiečių ir visų “Laisvės” 
skaitytojų. Tokiu savo pa
sielgimu jis verčia net abe- 
jojusius apie jo teisingumą 
suprast, jog tai yra tiesa, 
ką apie Z. Jankauską rašo 
mūsų korespondentas Mūri- 
niko Sūnus iš Philadelphi- 
jos.

Darbininkų Partija neturi 
buržujų, kurie ją finansiš
kai remtų. Komunistų bur
žujai neremia, nes tai jų 
mirtini priešai. Komunis
tai visą viltį deda ant darbi
ninkų, nes jie patys yra 
darbininkai. Tą reikia vi
siems suprasti. Ir tik tuo
met rinkimų kampanija bus 

I pilnai išnaudota revoliuci
niams tikslams, kuomet į 
darbą stos ne tik Darbinin
kų (Komunistų) Partijos 
nariai, bet ir jų skaitlinga 
armija simpatizatorių.

Ohio valstijos draugai uo
liai darbuojasi, kad uždėti 
Darbininkų (K o m u n istų) 
Partijos kandidatus ant ba
loto. Iš viso jie turi surink
ti 20,000 piliečių parašų. Tai 
didelis darbas, sbet jo nesi
bijo ir jiems sekasi. Dist- 
rikto organizatorius prane
ša, kad jie jau turi surinkę. 
12,000 parašų!

Draugas Mitchell, Con
necticut valstijos organiza
torius, rašo, kad visi drau
gai yra mobilizuojami rin
kimui parašų. Jis užtikri
na, kad bėgy j ė pdį’os ar ^tri
jų savaičių visi reikalingi

partijų, yis tiek jūs negalite parašai bus surinkti ir ko- 
stovėti rankas sudėję prie.munistu kandidatai Connec- 
krūtinės ir sakyti: “Et, mesitieut valstijoj bus ant ba- 
neprikiausome prie partijos, loto. Tos valstijos dapbie- 
tai kain čia kištis į politiką”. gjai žada nepasiduoti drau- 
Susipratęs, revoliucinis dar- gams kitų valstijų.

stovėti rankas sudėję prie

bininkas niekuomet to nesa
kys. Rinkimų kampanija 
turi apeiti visus ir visi, ku
rie tik yra tikrais kovoto
jais prieš kapitalizmą ir už 
darbininkų;būklės pagerini
mą ir galutiną pasiliuosavi- 
mą, turi toje > kampanijoje 
uoliai dalyvauti.

Rinkimų kampanijoj daly
vavimas tai nereiškia tik 
balsavimą už komunistų 
partijos kandidatus. Tiesa, 
balsuoti už juos reikia, bet 
tai dail ne viskas. Reikia 
padėti; partijai visais kitais 
būdais. Reikia visur agituo
ti už • vir uz

išAteina gerų žinių ir 
Texas valstijos. Prg. Latid- 
erdale rašo, kad-visi kandi
datai į valstijos vietas jau 
gauti. Jis sako, kad labai 
didelis yra • reikalavimas 
“Daily Workerio” ir komu
nistų platformos.

kop]unistų kąndidatus 
jų ‘ platf o rm ą. Reikia

Nebraskos . valstijos ko
munistų konvencija įvyks 
rugpjūčio 19 d., Omaha, 
Swedish Auditorium. Pilie
čių parašai jau surinkti ir 
šita konvencija nominuos 
kandidatus į valstijos virši
ninku vietas.

Kreditas ALDLD. Knygai.
“Vienybė” bei jos bendra-

darbiai paprastai neigia A- 
merikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 
leidžiamas knygas, nors 
joms ir negalima būtų pa
daryt rimtų primetimų nei 
iš literatinės • nei iš moksli
nės pusės. Kitiems peikda
mi, tačiaus patys “Vieny
bės” redaktoriai naudojasi 
ALDLD. leidiniais, kaipo 
autoritetingais veikalais. 
Taip antai, , “Vienybės” re
daktorius (rugp. 13 d.), ra
šydamas apie radio intaką į 
orą, noroms-nenoroms, nu
rodo ir į Dr. A. Petrikos 
“Atmosferą”, išleistą Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos; sa
ko:

“Bendrai imant, atmosfera, 
arba oras (kaip kiti sako “pa- 
gada”) yra pasėka gana pai
nių veiksnių. Tą galima pa
tirti iš Končiaus knygos “Me
teorologija”, arba Dr. Petri
kos “Atmosfera”.

Kandidatas.
New Yorke leidžiamas 

“Fascist Herald”, Amerikos 
fašistų organizacijos laik
raštis, savo redakciniame 
straipsnvje agituoja balsuot 
už Al. Smitha, katalika de- 
mokratų kandidatą į Jung
tinių Valstijų prezidentus; 
ragina:

“Balsuokite už Alfredą 
E. Smitha į prezidentus. Jį 
remia Amerikos Fašistų Są
junga”.

Smithas, vadinasi, yra 
kandidatas . tos reakcinės 
trąicės:( Wdll Stryto banki
ninkų, Romos bažnyčios 
trusto ir fašistiniu šalaval- 
kii. !

' ., > . ;■ i
O vis dar (netrūksta lietu

viškų mulkintojų, kurie pa
sakoja apie Smitho “laisvu
mą” ir jo “palankumą” dar
bininkams.

ir protiško pavergimo, nie
ko daūgiaus neduoda. O kiek 
daug žmoneliams atsieina 
užlaikyjnas “dievo namų” ir 
“dievo tarnų”? Ir vėl, kiek 
daug brangaus laiko tikin
tieji sunaudoja bepoteriau- 
dami, bemaldaudami, o vis 
be pasekmių. Vis prašo 
dievo išgelbėti nuo ligų ir 
mirties, o kaip sirgo, taip- ir 
serga: pilni ligonbučiai ser
gančių ir nemažėja vežimas 
negyvėlių į kapus. , Prašo 
dievo išgelbėti nuo karų, o 
karai yra. Prašo išgelbė 
nuo bado ir ugnies, o badas 
ir ugnis čia. žodžiu sakant, 
prašo pas tą dievą visko įr 
daug, o nieko negauna.

Didysis Amerikos laisva
manis, Col. R. G. Įngersoi 
yra pasakęs, kad vieną boi 
kute nuo galvos skaudėjimo 
daugiaus reiškia,' negu viši 
poteriai ir maldos nuo pra
džios tikėjimo iki mūsų die
nų. Tas yra neužginčija
mas faktas. Duokim ša 
žmogui atsisako viduriai 
dirbti, jis gali melstis, po
teriauti, kiek tik jis nori, 
gali užpirkti bent 50 mišių, 
net gali viso pasaulio kata
likai ir pats “šventas tė
vas” už jį melstis, bet t^s 
jam nieko negelbės. O tė- 
gu jis tik paima vieną ger 
šaukštą “castor oil”

DARBININKU SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. Kaškiaučius-

Gydytojau, malonėkite man t 
duoti patarimą per “Laisvę,” 
ar galima išsigydyti sekama 
liga. Aš esu moteris 29 m. 
amžiaus. Trys metai, kaip ve
dusi. Vaikų neturiu; Pas ma
ne atsirado baltosios jau trys 
metai. Antras metas, kaip 
gyvenu Argentinoje ir einu 
pas gydytojus, bet jokiu būdu 
negaliu pasigydyti. Sergu ir 
sergu ir jėgų visai neturiu. 
Man tankiai skauda šonus. Pir
miau dažnai apalpdavau, ap- 
slobdavau. Nė vieną dieną 
nebūnu sveika. Labai turiu 
didelę nerimąstį, ‘i " 
greit. Valgyt labai mažai te-

sočiai, kad ir nenorom. Su
vartokite bent po kvortą pieno 
kas dieną ir šiaip kitokių pie
niškų valgių. Gerkite žalių 
kiaušinių. Gerkite jų kas die
na po 6, po 8, po 10 ir daugiau, 
žali kiaušiniai lengvai atseina 
viduriams ir daug gero padaro 
nervams ir visam orgąjįizmui. 
Reikia ir daržovių, vaisių, vis 
daugiausia žalių daiktų, žalie
nos, žalėsių. Suprantamas da
lykas, reikia gerai kramtyti ir 
nesiskubinti valgant.

Dažniau pasilsėkite, pogulio

“GERAS” TIKĖJIMAS
Kiekvienas tikintis žmoge-1 mergaičių kraują.” 

lis prie kiekvienos progos Purnell pasekėjams 
didžiuojasi, kad jis turi ge- kad tas reikalinga del jų ti
rą tikėjimą ir tik jo tikėji- kėjirpo, jie taip buvo išmo-

Bet 
išrodė,

mo pasekėjai “šiūr” eis į 
dangų, o visi kiti į peklą. 
Keli metai atgal, kada pa
aiškėjo, kad Benjamin 
Purnell, “House of Dav
id” tikėjimo įsteigėjas, ku
ris, pasiremiant biblija, ne- 
morališkai elgėsi su to tikę 
jimo jaunomis mergaitėmis, 
tai daug katalikų iš to ste
bėjosi. Kaip tie “House of 
David” pasekėjai buvo ant 
tiek žiopli, kad davėsi save 
tokiam ištvirkėliui, kaip 
“King Ben”, prigaut? Girdi, 
manęs su tokiu kvailu tikė
jimu jau nepriga'utų ir tam 
panašiai. Kad Izraelitai 
(House of David pasekėjai) 
yra tamsūs, tai su tuo ga
lima sutikt; bet kad jie nei 
biskį ne tamsesni už 'bent 
vieno kito tikėjimo pase
kėjus, tai Irgi tiesa. Tokio 
daikto, kaip tobulas tikėji
mas visai nėra. Nes, be išim
ties, kiekvienas tikėjimas 
yra apgavystė ir už tai vi
sų tikėjimų pasekėjai yra 
tamsūs žmonės.

Vien tik Amerikoj 
vyzdžiui, randasi virš šim
to įvairių krikščioniškų ti
kėjimų. Visi jie paremti 
“neklaidinga” biblija. Visi 
garbina tą patį dievą ir vi
si rengiasi į tą patį dąngų 
keliauti. Bet vieni iš kitų 
tikėjimo daro juokus, vadi-, 
na žioplu bei kvailu jų tikė
jimą. Kataliko akimis žiū
rint, išrodo nedorą* kaip 
Ben. Purnell “čystino jaunų

kinti ir nematė tame nieko 
blogo. Kada Purnell pase
kėjos, izraelitietės, pamato 
kataliką puolant ant kelių 
ir su kumščia daužant savo 
krūtinę, tai irgi stebisi, su 
kokiu išrokavimu jis tą da
ro? Žodžiu sakant, ant 
kiek tas tikėjimas neišsižiū- 
rėtų žioplas kitiems, jo pa
sekėjui jis yra pilnai tobu-
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i’lipniuos pagulėkite, miegokite ilgiau ir 

galiu ii* bijausi,/kad neg^u- darbais.* 
čiau vėžio. Čia Argentinos vie
tiniai gydytojai visai -nekreipia 
,nei jokios domės kai del šito
kias ligos. Sako, kad man la
bai silpnas kraujas. Kada 
kraujas sustiprėsiąs, tai pasi
baigsią ir baltosios. O kiti gy
dytojai patarė, kad važiuočiau 
į Lietuvą, nes Argentinos kli
matas man netinkąs. Gal tai 
būtų ir tiesa apie tą klimatą, 
nes Lietuvoje būdama visai ne
kreipiau domūs į tas baltąsias, 
ar jų buvo ar nebuvo. O da
bar labai blogai jaučiuos vi
soje sveikatoje. Turiu vilties, 
kad draugas ką man patarsite 
per “Laisvę,” nes nebežinau ir 
ką bedaryti ir kur griebtis pa
galbos.

Atsakymas.—
Sprendžiant iš Jūsų aprašy

mo, galima daryti išvadą, kad 
Jūsų baltosios paeina veikiau
siai nuo abelno sveikatos men
kumo. Taip, kaip ir vienas 
gydytojas Jums yra sakęs. Tie
sa, baltųjų atsiranda del kele-ĮTai Jūs bent plautis galėtumėt, 
to priežasčių. Dažniausia jų 
esti del kokio apsikrėtįmo ly
ties organuose, del pažeidimo 
gimdos kakliuko ir t. t. Bet 

?jyra vėl nemažai ir tokių nuo- 

me menkos sveikatos, silpno 
kraujo, vidurių nemalimo, su- 

■ kietėjimo ir t. p. O Jūsų svei
kata kaip tik ir yra menka, 
nervai apsilpę, kraujas ne
koks, viduriai ir kiti galai irgi karštis 
nekaip veikia. Tai tarpe to ir 
gimdoje pasidaro slogų ir iš 
jos ima perdaug gleivų išeiti.

Gal tas gydytojas Jums ir 
davė gerą patarimą, kad vely 
važiuotumėt atgal Lietuvon.! 
Ištikrųjų, yra tokių atsitikimų, 
kad žmogaus sveikata grei
čiausiai pasitaiso, klimatą pa
keitus ir gyvenimo aplinkybes 
pakeitus. Tačiau ir ten pat, 
Argentinoje, būtų Jums gali
ma pusėtinai atsigauti, jei tik 
gyvenime sąlygos būtų kiek 
Jums palankesnės. Jūsų nifo- 

jtikyj, Drauge, vaistai taip 
daug gero nepadarys, jei mais
tas tebėra netikęs, jei viduriai 
menkai temala ir jei šiaip vi
sokie vargai ir rūpesčiai nuolat 
Jums galvą suka. Deja, tos ne
lemtosios gyvenimo apystovos 
netaip lengva tnč-tuojau pakeis- gjjiniame darbininkų judėjime. 
ti...

| Ko Jums ypač labai reikia, j 
tai—gero, lengvai permalamo

a 
ir tas- 

į trumpą laiką padarys “ste
buklą”. Reiškia, kad vienas 
šaukštas “gero aliejaus” ga
li padaryti didesnį “stebuk
lą”, negu visos maldos. Štai 
■delko mes sakome, kad vi^i 
tikėjimai “geri” ir “negeri” 
nėra verti penkių centų. 
Dėlto mes raginame darbi
ninkus ir darbininkes pažib
ti tikėjimus ir nustoti bu
vus jų vergais.

Nežinojimas ir tikėjimas! ___ _____ ___
eina ranka . rankon, už tc,i,dkių, kur visa bėda yra pasek-
darbininkai jų tun vęngti.

A. M. Metelionis.
~u»-------- 1--------ii-*' . i «■, -i-------------—+—

MAN TAIP ATRODO
Kaip “Naujienos” 
Rekomenduojasi Lietuvos 
Fašistams.

Aš neabejoju, kad Grigo 
“Naujienos” ims ištrau
kas iš bolševikų laikraščių, 
kur jos yra kritikuojamos 
už papėdžiavimą Lietuvos 
fašistams; apibrėš spalvuo
tu paišeliu, ką bolševikai sa
ko apie “Naujienų” artimu
mą fašistams ir nusiųs ati
tinkamiems Lietuvos valdi
ninkams. Iš “Laisvės” raš
tų apie naujieniečius, kaipo 
fašistų taikau to jus prieš re
voliucinius darbininku 
“Naujienos” darysis sau pa
liudijimus, kad jos vis tik, 
galų gale, yra naudingo

las ir vienintelis tikėjimas, ismetoninkams.
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su kuriuo jis tikisi dangun 
patekti.

“Naujienos” su didelių 
džiaugsmu , pranešė, ka

Dėlto taip yra, kad šitie joms fašistai atkelia vartų 
žmoųęliai apie savo, tikėjimą į Lietuvą; o idant fašiste

d 
s

nieko nežino, o apie kitų ti- nevaržytų “Naujienų” (lar

parinkto maisto. ■ Ar Jūsų są
lygose bus tai galima įsigyti,

Jums 
ko tc- 
nelau-

tai didelis klausimas, 
apetitas atbukęs, nelabai 
sinori valgyt, bet Jūs ir

kčjimus nei tiek, kiek apie kymosf Lietuvon,"’tafios td-iklte ”0V°’ pradeklte valgyt 
savo. Protaujantis žmogus, rį pasirodyt pagrindiniai 
kuris ne tikėjimo, bet žino- talkininkaujančios smetonį- 
jimo jieško, nesijuokia iš ti- nei politikai.

savo. Protaujantis žmogus, ri pasirodyt pagrindini

kėjimų, bet stebisi. Kaip 
šito 20 šimtmečio pradžio
je žmonės yra lengvatikiai/ 
tinginiai, kad duodasi save 
taip mulkint, -Įšnaudo.ti. Vi-, 
šų tikėjimų yra tas pats’ 
tikslas, būtent, prirengti ti
kinčiuosius prie “gero gyve
nimo”, tuomet,* kaip jie jau 
bus negyvi!

Del tikinčiųjų tikėjimo 
obalsis yra sekantis: “When 
you die, you will get your 
pie in the sky”. Kuomet ti
kintieji rengiasi prie to. “pie 
in the sky”,-tai visai pamir- 
šta'.apiė , tą “pajų”, kuris 
jiems priklauso dar gy
viems, bet jis ( tenka kuni-, 
gams ir kitiems gudriems

• Tokiais išskaitliavimais 
“Naujienos” (rugpjūčio 11 
d.) persispausdino iš “Lais
vės” ilga (47 ' eilučių) i 5-

nenusivarginkite perdaug su 
______ Rytais nusimaudykite 
arba bent šlapiu rankšluosčiu 
gerai apsitrainiokite, apsibrau
kykite, 
dažniau 
venkite

Ant saulės, ant oro 
pabūkite. Jei galima, 
naminių kivirčių 

nes tai sveikatą
ir 

džio-

apart 
gerai

vina.
Beje, kraujui atsigauti, 

žalių kiaušinių ir šiaip 
parenkamo maisto, gerai daro
kepenys (jaknos), inkstai, ka
sa, šiaip žalia mėsa, jei tik 
šviežia ir sveiko gyvulio. Ža
lios mėsos arba tik truputį pa
viršium apkepintos ant žarijų 
galėtute vartoti, ypač kepenų ir 
inkstų.

Kai del vietinio gydymo, 
toms baltosioms mažinti, tai 
vietinis gydytojas asmeniškai 
daugiausiai padėti galėtų. Rei
kėtų teplioti gimdos apačia ir 
kakliukas smarkesniais anti
septikais, kaip jodas, sidabro 
druskų skiediniai. Jums pačiai 
taip tepliotis bus neparanku.

_ J
nors besiplovimai tiek daug ir 
nereiškia. Vis dėlto neprošalį 
būtų parsinešti iš vaistinės alū
no miltelių (“pulv. alum.”) ir, 
šaukštą jų į kvortą karšto van
dens ištarpinus, plautis tuo 
skiediniu lyties dalys, ŠvirkŠtis 
su kokia švirkšlike, apačias pa
spaudus, kad ilgėliau skystimas 
užsiliktų, makšties kanale.1 Sky
stimas geriau tegul būna apy- 

, nes šiluma pati savai
me gerai veikia. Ištikro, dta- 
termija—elektrinis peršildineji- 
mas labai daug gero padaro.

Apart alūno, gerai yra nuo 
įbaltųjų ir tanina (“acid, tanni- 
cum”).' Taninės rūkšties mil
telių tarpinama po šaukštą (ir 
daugėliau) į kvortą šilto van
dens ir paskui tuo skiediniu rei
kia švirkštis rytas-vakaras, pa
skui rečiau.

Apie vėžį, Drauge, nesisielo
kite. Kam Jums be reikalo sva
joti apie ligas, kurių neturite? 

i Ar neužtenka savų, jau esamų? 
Vėžio nėra ko bijotis, jei tik su- 
gebėtumėt higieniškai gyventi, 
ypač maisto žvilgsniu. Kad pa
laidos mintys be reikalo Jūsų 
nekvaršintų, skaitykite ką, laik
raštį, knygą, dalyvaukite drau-

Tai nuotaika Jums bus geres
nė, ūpas vaiskesnis.

JUOKAI NE JUOKAI

; ■ ■ ■ - ,|ii,i

čių iš savo pusės, nei neban
dydamas užginčyt savo poli
tinę, “poskūrinę” giminystę 
su fašistais.

Ką bolševikai rašo apie 
“Naujienų” faktiną pūtimą 
į fašistų dūdą, iš to Grigai- 

'tiQ /tarn cavn o-QviPfai 
mendacijas akyse fašistinių 
Lietuvos carukų, kuriuos jis 
vis švelniau glosto.

Tatai nereiškia, kad “Nau
jienos” toliau nedribtelės 
vieną l$itą žodelį neva prieš 
fašistus; to reikalauja jų 
veidmaininga social-politika. 
Bet šiuo būtent tarpu “Nau
jienų”; bosui atrodė naudin
giau palaikyt ausis visiškai 
suglaudus kai del fašistų, c 
tuo pačiu žygiu dar smar
kiau (įr kvailiau) pasispar- 
dyt prieš Sovietų Rusiją.

, T 11 •* j < • i į UUUd. tU kJllUčU-ti auką, kur įsiodyta, jcg|^s ^aro savo gazjeįaį rek0_
galutinoj sąskaitoj tokie sp- 
cialistąi, kaip kad grigai 
niai, yra fašistų padėjėjai.

“Naujienų” Grigaitis, kaip 
žinoma, yra toks asmuo, 
kad tu jam žodį, o jis tąu 
šimtą, kaip žirniais į sieną. 
Bet šiame atsitikime, po ]Ja- 
skelbimui “Naujienų” įsilei
dimo į Lietuvą, Grigaitis, su
rado, kad naudingiau ‘jam 

, ir
;o-

Šiuo tarpu prikąst lūpą 
pabūt “mučelninku”;. ir" 
del prie iš “--  ~ „--------- Laisves” per

lonams. f: Dąrbjninkapis/'ti-|^pąušdint6s kritikos, tas na-
kčjimas, apart išnaudojimo

Jis turėjo teisybę.
Pati.— Kiek dabar laiko?
Vyras, vėlai parėjęs namo. 

—Bertainis iki dvylikos...
Pati.— O tu niekše, gir

tuokli, dar meluosi,’ juk tik 
dabar laikrodis išmušė tris.

Vyras.— Vadinasi, tris ber- 
tainius išmušė, o vieno dar 
trūksta ir tuomet bus dvylika. 

____£_ 
{spėjo. I'

Spėjikė. — Tamsta apsive
si su blondine. Bet pirmiaus 
to turėsi visgi ir nesmagumų.

Klijentas.— Tai, — 1 • - 
šiai, mano pati darys 
smagumus, kuriuos 
pranašauji.

veikiau- 
tuos ne- 

; tamsta
S. M.bagas vos tesulipdė 16 ei



•'*w^***r*w^< tv

prgas, Rugp. 16, 1928
*< i * tt(

— . ■ ■ I, u 1 , 1.................—
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RINKIMU VAJAUS KAMPELIS
DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS 

43 East 125th St., New York City

Kad išreikšt protestą prieš 
gręsiantį imperialistinį karą, 
tat balsuokite už Darbininkų 
(Komunistų) Partijos kandida
tus šio rudens rinkimuose.

Padėkite kovot prieš Wall 
Stryto kapitalo diktatūrą. Au
kokite į komunistų rinkimų 
fondą.

ĄPrieš “openšaperius,” už u- 
riijines sąlygas dirbtuvėse; 
prieš darbo mokesnio kapoji
mą ir prieš prigavikiškas 
“kompaničnas” unijas. Balsuo
kite už komunistų kandidatų 
saraša.,• T I «

Išnaudojamieji farmeriai ir 
lauko darbininkai turi būt sa
vininkais žemės, kurią jie dir
ba. Taip sako Darbininkų 
XKomunistų) Partijos rinkimų 
platforma.

Komunistų kandidatas į pre
zidentus Fosteris ir kandidatas 
į vice-prezidentus Gitlow yra 
streikų vadai, o ne streikų lau
žytojai. Balsuokite už komu
nistų kandidatus ir prieš 
streiklaužiškus jų oponentus, t. 
yf prieš demokratų Smithą ir 
republikonų Hooverį.

tija tekovoja už angliakasių 
ir visų kitų darbininkų reika
lus, už darbininkų laimėjimą, 
prieš darbo mokesnio kapoji
mus, prieš unijų griovikus, 
prieš streiklaužius, prieš kom
panijų šnipus-mušeikas, prieš 
valstijinius kazokus, už tuojau- 
tinį mainierių būvio gerinimą 
ir už galutiną darbo žmonių 
paliuosavimą iš kapitalizmo 
pančių.

LEWIS DAL| SAVO 
UŽDUOTIES ATLIKO

Buržuazijos kandidatams *į 
prezidentus, Hooveriui ir Smi- 
thui, bus sudėta $20,000,000 
rinkimų fondas. Na, o ką jūs, 
darbininkai, darote, kad pa
dėt Darbininkų (Komunistų) 
Partijai sudaryt savo $100,000 
rinkimų vajaus fondą?

Padėkite organizuot dar ne
organizuotus darbininkus, bur
damiesi apie programą Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos. 
Balsuokite už komunistus!

A. Jakira, Darbininkų Par- 
■ tijos distrikto organizatorius 
i Pittsburghe, užtikrina partijos 

Nacionaliam Rinkimų Vajaus 
Komitetui, kad tame distrikte 

.'r^Tus surinkta 3,000 piliečių pa
rašų delei padėjimo komunistų 

• kandidatų ant balsavimo balo
tų. Nėra abejonės, kad ir 
Trečias Distriktas, kurio orga
nizatorium yra drg. Benjamin, 
pasirodys lygiai gerai. Penn- 
sylvanijoj yra tūkstančiai 
mainierių, kurie pasiryžę užre- 

. gistruot savo protestą prieš ka- 
( pitalistines partijas, einančias 

išvien su anglies baronais; tie 
mainierių tūkstančiai atiduos 

, savo balsus komunistiniams 
kandidatams rinkimų dienoje. 
Per penkiolika mėnesių begali-' 
niai sunkaus streiko jie pama-, 
tė, jog nėra jokios vilties iš 

. buržuazinių partijų, iš repub- 
! likonų ir demokratų, nei socia- 
, -Jistų. Jie gavo patirt, jog tik 

Darbininkų (Komunistų) Par-!

Minkštųjų anglių kasėjų 
streikas triuškinamas. Po še
šiolikos mėnesių angliakasių 
sunkios kovos, Lewisas, sušau
kęs savo unijos pardavikišką 
štabą į konferenciją Indiana- 
polin, kur jie per devynias 
dienas, prie uždarytų durų, ta
rėsi, darė planus, kaip čion 
geriau pasitarnauti kasyklų 
kompanijoms ir užduoti mirti
ną smūgį unijai. Ir štai, 161 
d. liepos paskelbė savo nuo
sprendį, kad jie atsisako nuo 
taip vadinamos Jacksonvillės 
algų skalės ir nuo dabar kož- 
nas distriktas atskirai gali da
ryti su kompanijomis sutartis, 
kas reiškia, grįžkit atgal už to
kią algą, kokią kompanija su
tiks mokėti.

Bepigu jiems atsisakyti nuo 
Jacksonvillės algų skalės. Jog 
jie per tą šešiolika mėnesių 
streiko vargo nematė, alkio ir 
bado nekentė, jiems barakuo
se gyventi nereikėjo; imdami 
riebias algas ir už visokias iš
laidas, viešbučiuose lėbavo. U- 
nijos iždas, kaip nacionalis, 
taip ir distriktų, dar turtin
gas. O čia dar kas mėnesį 
kietųjų anglių kasėjai sudeda 
apie pusę miliono dolerių. Dar 
jiems algos užtikrintos iki už
baigs savo pradėtąjį darbą ir 
galutinai sutriuškins angliaka
sių uniją.

Pirmiausiai apsidirbę su 
minkštųjų anglių distriktais, 
atkreips savo kanuoles j kie
tųjų anglių distriktus. Jau ir 
dabartiniu laiku dirva tam 
rengiama. Tai vienur, tai ki
tur darbininkams algos numu- 
šjnėjamos, darbininkai nuo 
darbo atleidinėjami, o jų dar
bas likusiems užkraunamąs. 
Kasyklos vienos uždarinėja
mos, o kitos dirba pilną -laiką 
be jokio iš unijos pusės pasi
priešinimo.

Gal kas paklausit, o kur ta
da Lewisas ir jo mašinos pa
laikytojai dings, kuomet uniją 
pakrikdys? Jiem šiltos viete
lės . bus parūpintos kompanijų 
ofisuose. Jie gaus (o gal ir 
dabar gauna) riebias algas-

TREČIAMETINIS

IŠVAŽIAVIMAS
V . , r \

Rengia Neprigulmingo Politinio Veikimo Konferencija

NEDĖLIOJĘ

19 d. Rupjučio-August, 1928
1 • . J ’ ‘ /

į . CHARTER OAK PARKE
1 f

State Fair Grounds Hartford, Conn.
Išvažiavinms^pLa^idės anksti iš ryto ir tęsis per visą dieną

ĮVAIRI PROGRAMA
Atletiškos grupės mėgėjų rodys savo gabumus; dai

nuos sekami chorai: Laisvės, Arbeiter Leidertafel, Ukrai
ną ir Freiheit Gesang Farein; kalbės geriausi kalbėtojai 
šie: lietuviškai A. BIMBA, A. D. P. kandidatas į šalies 
vice-prezidentas B. GITLOW, O.J.BENTAL, R. GRECHT 
ir kiti.

Visada balsuokite už darbininkų kandidatus. Ko
vokite prieš neunijinių darbaviečių sistemą. Kovokite 
prieš skubinimo sistemą, prieš vaikų darbą ir imperialis
tinius karus.

ĮŽANGA 25 CENTAI YPATA1

Šiame parke sutilps 5,000 žmonių. Todėl lis ar graži 
diena bus, išvažiavimas vis viena bus.

<
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Lietuvaitė
FOTOGRAFISTe

Fotografuoju, Didinu ir Num’aiia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedaliomis nuo 9:30 ryte iki
5 po pietų

Margarieta Valinčiua
Room 32 Weitzencom Bld’g.

PUBLIC SQUARE
Wilkes-Barre, Pa.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ” i

kaip kad ir iki šiol gauna. Juk 
ne vienas jau jų nuėjo, pas- 
kiausis, tur būt, Farrington as.

Sykį užklausus 9 dist. pre
zidentą C. J. Goldiną, kodel- 
gi Lewis pereitoj unijos kon
ferencijoj reikalavo algos pa
kėlimo, labai gerai žinodamas, 
kad ateina angliakasių strei
kas, davė tokį atsakymą: Kam 
jūs vis užsipuolate ant to Lew- 
iso? Jūs turite žinoti, kad 
Lewisas ir taip pasiaukojęs del 
jūsų gerovės ir dirba už tokią 
mizerną algą, kuomet jam 
Peabody Coąl Co. siūlo kelio
lika sykių didesnę algą, kad 
tik jis eitų ten dirbti. Kas ga
lėtų užtikrinti,, kad Lewisas ir 
dabartiniu laiku dirbdamas 
del mūsų “gerovės,” negauna 
algos nuo Peabody Coal arba

i kitos kompanijos? Nes keno 
(gerovei jis dirba, visiem aišku 
įiš jo darbų.

Ar pasiseks Lewisui su savo 
mašina atsiekti judošišką tiks
lą?/ Į tą klausimą galime at
sakyti mes, eiliniai nariai, atsi
sakydami toliaus mokėti jam 
duokles ir visokias speciales 
mokestis, prisidėdami prie 
naujai tveriamos 
Angliakasių Unijos, 1 . ......
suvažiavimas įvyks 9-16 rug-j straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite

vėl rengsime “Laisvės” ir “Vil
nies” pikniką, kadangi tokis 
piknikas sutraukia .žmones net 
ir iš kitų miestų.

Biuro, Narys.

SKAITYKITE-ŠVIESKITĖS-MOKYKltĖS
Tik šiomis dienomis gavome iš.užsienio labai puikią brošiūrą:

Lietuvos Politemigruntų Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojų Gaskos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti, 100 
puslapių. Kaina ..... i...... j.......................   20c

Ką Mes M atėmė Sovietą Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonorpinę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje, čia rasite apie 
unijų struktūra Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 
ir jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai, vaiz
duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenįmąs. 
Knygele iš .64 puslapių.i Kaina........................  15c

Priešfašistinč Vienybė

20c

sėjo, Pittsburgh, Pa.
Silpnutis.

CLEVELANDO ŽINIOS
“Laisves” ir “Vilnies” 

Piknikas
N^edėlioj, 5 d. rugpjūčio, iš 

pat ryto buvo labai šiltas, du
sinantis oras. Tuoj po dvylik
tai valandai atvažiavo J. Mai- 
lingas su pilnu troku žmonių 
ir automobiliai vienas paskui 
kitą lindo į T. Neuros daržą.

Staiga iš vakarų pusės pa
kilo juodas debesys, ir žmonės 
pradėjo kalbėtis, kas bus, kaip 
daug prilys? Mat, iš pikniko 
vietos reikia važiuoti apie my
lią moliniu keliu iki cimentuo- 
tam, todėl žmonės ir susirūpi
no, bet nei vienas nebėgo, ne
važiavo. V. Andriulis, kuris 
su keletą draugų net iš Chica- 
gos atvažiavo hutomobiliumi, 
žiūri į šturmuojančią padangę 
ir sako: “Tai tik lokalinis de
besys—jis tuoj praeis ir vėl 
bus gražu.” ' Tuoj pradėjo lie
tus kristi kaip iš viedro, kar
tais apstoja ir vėl lyja. Taip 
tęsi iki vakarui. Kurie važia
vo gatvekariu, tiems lietus ne
leido išlipti, jie nuvažiavo į 
Medine, Ohio, ten išgėrė kavos 
ir grįžo į Clevelandą. Auto
mobilių pulkai grįžo namo nuo 
pusiaukelio. Bet d. Medison, 
kuris atvažiavo net 'iš Youngs
town, palikęs automobilių ant 
cimentinio kelio, atėjo pėsčias 
ir kartu atsivedė seseris šių- 
painiūtes. B. šiupainiūtė atvy
ko net iš Herrin, Pa. 1

Akroniečiai, kaip girdėt, tai 
nei iš vietos nesijudino. Gal 
ten lietus anksčiau pradėjo? 
Bet, tur būt, bus didžiausia 
priežastis, kad jie neturėjo sa
vo vadoyės d. A. Valatkiūtės. 
Jinai būtų išvedus, lyja ar ne. 
Drg. A. V. buvo išvykus į N. 
Y. valstiją. Na, ką jūs, ak
roniečiai, darysite, kuomet ne
teksite A. Valatkiūtės? Aš 
jums į ausį pasakysiu, kad ji
nai jus apleis. Ir ar tik ne1 
Clevelandas bus patogiausia 
del jos vieta.

šimtas žmonių atlaikė “Lai
svės” ir “Vilnies” pikniką ly
jant. Andriulis pasakė pra
kalbą. '• Stenčikas gavo keletą 
prenumeratų ir šėrų. Kuomet 
prisiėjo važiuoti namo, tai bu
vo didžiausia bėda, automobi
liai paskendo purvyne, juos 
traukė arkliais, nekurie pasili- 

I ko nakvoti. J. Mailingas di
dįjį troką paliko, visi žmonės 
ėjo pėsti iki gatvekario, mote
rys ir merginos basos brido per 
purvyną ir juokėsi. Gerai, kad 
sijonai neilgi, tai nereikėjo pa- 
sikaišti. Vyrai klampojo po 
molį su batais ir stūmė auto
mobilius, kurie, ant vietos sto
vėdami, ūžė ir molį metė augš- 
tyn ant vyrų siūtų. Buvo bė
da, buvo ir juoko, ir tą pikni
ką atmins labai ilgai tie visi, 
kur buvo ir tie, kurie norėjo 
būti. 1

Nacionalės į Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos, 
kurios j žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jamįe rasite -------------- .1.,.... .*.•----------&pje LįetUVą.

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 kajzerio, o

I su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą. 
Tą knygelę skaitydami,
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Smeto
na. Knygelės kaina.............................   i... 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 
poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir, joje telpa 
Laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina.................................... 35c

Revoliucijos Giesmes
Tik dabar gavome iš užsienio puikią knygelę revoliūcijosi dai
nų. Prie kiekvienos dainos yra nurodymai, kokios gaidos tai 
dainai atatinka. Tai labai mūsų menininkų laukiamas kūri
nys. Knygelė iš 50 puslapių. Kaina .......

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks

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

' brigais klausimais ,ir-atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiskai- 
tęs turėsi aiškų supratimą apie formą Jungtinių Valstijų 
valdžios. Gerai įsit'ėmijęs:visus klausimus, būsi puikiai prisi
rengęs prie egzamino.) Kaina tik..................................... 25c

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

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

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

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

Jeigu ne lietus, tai būtų bu
vęs labai didelis piknikas. Da
bar koresp. biuras turės kelis 
dolerius nuostolio. Bet kad 
ne šiemet, tai kitą, vasarų mes

. .35c

J. VARNELIS
651 SEJQECA AVE
BROOKLYN, N. Y. .

Tel. Jefferson 10010

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 dai 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.

VISIEMS PATINKA / 
Nors politiškam ir ekonomiškam 

klausime lietuvių nuomones nesutin- ♦ 
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tai nėra partijų ne 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 CIGARM 
po lOe arba PETRO—tai faktas.

Draugas B. • * 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave., •*»
Shenandoah, Pa., '*’*
tūkstančiais par- . -
sltraukia ir sek- .
mingai pardavi
nėja. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėms, 
J. T. Vaitekūnas, ....

J. Naujokas 670 N. Main St;, . į 
Brockton, Mass., jau penki menai, i» , ; 
nuolatos j savo didele krautuvę ga
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 She- 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p. 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St. 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra
šo taip: J. Naujoke, nuo agento nu
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man, t 
taip ir mano kostumieriams labai pa- ‘ 
tinka. .

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

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUB 

Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. RAILAS
BIELIAUSKAS

Funeral Director 
Graborius

NOTARY PUBLIC
734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

"RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nu* pirmo gegužės, 
1927 m., pradėjo *iti lietuvių 
kalba laikraštis 1

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėt} 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”
i Amerikoj “R.” Artojas” kainuo

ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
po keletą ekz., nuolaida. “R. 
Artojas eina kas dvi savaitės.

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

Kuriem nepnrahkn ufelprenumeruoti 
tleaiai ii Rusijoi, tie galite užsiprenu
meruoti per "Laiave". 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, M. Y. Kaina 51.25, 
peraiuntimaa veltui.

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligui 
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, galvos * 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi I 
mūsų gausius vaistus, taip vadina- , 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū- 
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą. * '

Atsiųsk 'inums 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų Katalogą. Reikalingi . 
mūsų žolių pardavinėtojai visuos* 
miestuose. t :,

M. ZUKAITIS
25 Gillet St., 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 Ave. ir Irving Plan*

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yra ir greit1 visos išeis.

1) » '

ŽODYNĖLIS
LIĖTUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

ir 
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.

KAINA $1.25“ LAISVĖ”

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

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

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

INSURANCE
f

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn. N. Y.
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' Puslapis Ketvirtas ?

R. Mizara-Rasoda.

Iš Buenos Aires į New Yorką
Skaitytojui. Važiuodamas iš Nortų į 

Argentiną stengiausi parašyti kai kuriuos 
svarbesniuosius kelyje sutiktus įspūdžius; 
Nežinau, ar Jie buvo skaitytini visiems 
skaitytojams, ar tik jų daliai (tilpo dien- 
raštyj “Laisvėj”), bet $o kiek laiko gavau 
nuo keletos draugų laiškus, pažymint, kac 
įspūdžiai Jiems patikę, tik buvę biskelį per^ 
trumpai apipiešti. Taigi įsidrąsinu ir šiuc 
tarpu, grįždamas iš Argentinos į Norius 
kai ką pabrėžti. Gal tiems, kurie anuos 
skaitė, šis rašinys bus neįdomus, bet daliai 
vis tik sprendžiu, bus skaitytini, hors kai 
kas, be abejo, turės pasikartoti.

Grįžtant iš Argentinos būtinai norėjau 
pakelyje sustoti ilgesniam laikui Sao Paulo 
Brazilijoj, kur gyvena nemažas skaičius 
lietuvių išeivių, kad susipažinus su jų būk
le ir su visais gyvenimo klausimais. Deja, 
nuėjus pas Brazilijos konsulą B’s Airėje 
gauti vizą, pasakius ko pageidauju, ir kas 
esu, jo patarimu buvo nueiti pas savo, t. y., i 
Amerikos konsulą ir iš jo gauti liudijimą 
kad esu geras žmogus. “Aš turiu paspor- 
tą, kuris tatai liudija”, sakiau jam, bet tai. 
buvo tuščias stengimasis įtikinti jį ir todėl 
nuo to likausi ramybėje. Antra kliūtis: 
važiuojantis pasažierius iš Buenos Aires 
privalo užsimokėti tam tikras taksėk, o is 
Brazilijos iškeliaujant jos yra didesnės 
Taigi ši jau buvo piniginė kliūtis. Be te 
dar ir kitos mažesnės kliūtelės sulaikė nuc 
pagyvenimo ilgesnio laiko Sao Paulo mie
ste.

Liepos 16 d., apie 2-rą vai. p. p., tarpe 
didelio būrio draugų ir draugių radaus 
prie laivo “Vandyck”, priklausančio Lam
port and Holt kompanijai, kuris turėjo iš
plaukti lygiai trečią valandą. Nereikia nė 
minėti, kad sunkiausia valanda kelionės y 
ra ta, kurioj tenka atsiskirti su taip bran 
giais draugais, su kuriais ne vieną valandą 
esi praleidęs veikdamas bendrame viešame 
darbe. Tą valandą rodosi norėtum su jau 
kalbėtis ir kalbėtis, bet tas laikas taip spar 
čiai bėga, nerimastis po visą siaučia, ir to
dėl, tokiame atsitikime, dažniausia nieke 
nepasakai ir mažai ką girdi. Rodosi, ge
riau būtų, jei niekas ant krašto nestovėtų. 
Įlystum žmogus sau vienas niekam nieke 
nesakius ir nematant ir atsiskirtum.

“Vandyck” pradėjo judintis lygiai tri
jose. Greit pasijutome stovį toli krašto, 
palikdami ant jo šimtus iškeltų rankų, ple
vėsuojančių skarelėmis, su linkėjimais ge
riausios laimės kelionėje, kurioj turėsim iš
būti net 24 dienas (jei viskas laimingai sek
sis). Tą pačią dieną, to paties mėnesio, 
pereitais metais, prisimenu, panašiu gyve
nimu turėjau gyventi ant krašto Hudsono 
upės.

—Kasta luego, Argentina! Kasta 
luego jūs, brangūs draugai ir draugės— 
—nejučiomis veržėsi žodžiai iš burnos. 0 
tie augštieji Buenos Aires miesto mūrai 
vis darėsi mažesni ir skendo sidabringos 
dienos saulės spinduliuose, tarsi debesys. 
Oras giedrus ir šiltas, nežiūrint, kad tai 
yra pats viduržiemis. Koks keistas tas Ar
gentinos oras! Čia va žiema, kelios dienos 
•atgal buvo taip šalta, kad kiekvieną vertė 
dėvėti paltus ir pirštines, o šiandien pilie
čiai vaikšto tarsi New Yorke vasarą. Žo
lė visur žaliuoja, parkų suolai nusėsti žmo
nėmis.

Važiuoju trečioj klesoj, nes tai daug 
ekonomiškiau. Tenka pripažinti, kad ang
lų kompanijos laivuose trečioji klesa yra 
geriau įruošta ir žmoniškesnė visais atžvil
giais, negu kad pereitais metais mačiau 
amerikonų (Munson Steamship Line), čia 
viskas švariau užlaikoma ir kajutos ne taip 
prikimštos lovelėmis. Mūsiškė pav. (kuri 
pasitaikė viena iš geriausių) teturi tik ke
turias loveles, iš kurių trys yra užimtos.

Apart manęs važiuoja į New Yorką 
vienas vokietis ir vienas amerikietis. Pir
masis išgyveno Argentinoje apie šešerius 
metus. Iš profesijos yra mūrininkas — ge
rai savo amatą pažįstantis asmuo. Jo mo
tina jau senai gyvena St. Louis, Mo. Iš- 
vandravojęs vaikinas po visą Argentiną ir 
neblogai uždirbdavęs. Pasitaikydavę, kad 
prie kaminų statymo gaudavęs į dieną po 
15 pesų. Už mažiau nėra dirbęs, kai 8 pe
sos? Gyvenęs Tucumane, Cordoboj, Šaltoj, 
Rosario, Buenos Aires. Nors Argentinoje 
gyvenęs, bet visą vįltį dėjęs ant Norių; 
Čia jam rodėsi yra. tas El Dorado, čia viel

nančiai atsakė mano sąkeleivis, o jo akys 
net džiaugsmo ašaromis apsipylė.

Antras mano sąkeleivis, kaip sakiau, 
yra amerikietis. Iš Indiana valstijos. Apie 
44 metų amžiaus vyrukas, nedidelio ūgio. 
Ilgus metus dirbęs Standard Oil kompani
jai. Ne sykį buvęs užrubežiuose: Meksikoj, 
Colombijoj, ir kt. Šiuo tarpu gyvenęs Bo
livijoj prie aliejaus traukimo. Prie to dar
bo išdirbęs jau virš 20 metų ir savo biznį 
matomai gerai pažįsta. Bolivijoj jo prie
žiūroj dirbę keliolika darbininkų, vietinių, 
kurie, anot jo, “tamsūs ir dideli tinginiai”.

—Jeigu tamstą kompanija siunčia—sa
kau jam,—tai kodėl negali ji apmokėti ke- 
.ionės pirmoj klasėj?

—Į čia atvykau pirmoj klasėj,—sako 
f jis man,—bet dabar turiu čia “gyventi”. 
! Ir pradėjo jis man pasakoti apie savo 
padėtį ir likimą. Kompanija jam mokėjusi 
)0 350 dolerių į mėnesį algos. Kontraktas 
ouvo padarytas ant dviejų metų laiko. Jei 
zisą laiką būtų tinkamai išdirbęs, tai ir at- 
jal kelionę būtų išpirkusi geriausios rūšies. 
Bet ten su superintendentu buvę ginčų ir 
jarnių, peštynių. Daugiausiai, anot jo, ki
lę del “vienos nakties”, kurią jis su savo 
Iraugais išsigėręs ir gerokai “paūžęs”. Ne
pakęsdamas superintendento puolimų, jis 
spjovęs ant kontrakto ir dabar važiuojąs 
namon. Vyrukas matomai myli “paūžti”, 
kas yra didele nelaime ne jo vieno. Tiesa, 
)rie aliejaus traukimo, Pietų Amerikoj, y- 
ca sunku: tenka dirbti, pasak jo, raistuose, 
;oli nuo civilizacijos. Mažiausiai pusantro 
mėnesio laiko užima, kol ateina iš Nortų 
laiškas. Laikraščių (anglų kalba) nėra, o 
rietinės, ispanų kalbos, jis nežino.

Turime vieną ir sąkeleivę—tai apie 50 
metų amžiaus moteriškė, iš Baltimorės, Md. 
Ii, dvi savaitės atgal, šituo pačiu laivu at- 
zažiavo į Buenos Aires aplankyti savo se
sers, su kuria nebuvo mačiusisi per 27 me
ns. Tautybės, matomai, žydė, nors prie to 
leprisipažįsta. Anglų kalbą vartoja gra
sią. . Tai matomai kokia nors biznierka, 
les darbininkas žmogus juk neleis šešių sa- 
zaičių ir keletos šimtų dolerių kelionei, kad 
įgyvenus porą savaičių su sesere.

Vakarieniavome 5 vai. Mums prane
šė, kad rytoj ir kiekvieną dieną iki pasiek
sime New Yorką mūs valandos bus sekan
čios: pusryčiai 7-niose, pietūs—11:30 ir va
sarienė—5-iose.

(Tąsa bus)

VASARĖLĖ PRAEIS
Vasarėlė gražioji praeis. 
Rudenėlis šaltasis ateis. 
Gražios gėlės nuvys lyg vienos. 
Jaunos dienos, kaip sapnas, pražus. 
Varpo balsas vadins į kapus, 
Ilgėsis vakarinės dainos.
O draugai! kol dar esam jauni, 
Kol ugninių jausmų kupini, 
Neužmirškim, kad reikia gyvent! 
Kada kraujas į ledą sušals, 
Kada galvos nuo sniego pabals, 
Neberasim kur džiaugsmo pasemt. 
Kai užmigs galingieji jausmai, 
Kai užmirš aistringieji draugai, 
Nebsulaūksim saulėtos dienos. 
Laimės laikas vaidinsis sapnais 
Ir kankins mūsų širdis skausmais 
Ilgėsis vakarinės dainos.

Estinta Sklavo.
1919 m.

IŠNYKSTANTIEMS

Jau greitai, greitai mus visus 
Priglaus šalti kapai.
Aušra išauš, bet nieks neklaus: 
Kur dingo mūs darbai...
Laimingi, gražūs -bus laikai;
Žūs vargas, pamažu.
Ir džiaugsis mūs—vergų—vaikai: 
“Kaip gera! kaip gražu!!” 
Vaikai užmirš mūsų vargus.
Seni vardai išdils.
Lietus išplaus mūsų kapus,
Vėjas smiltims užpils...

Estinta Sklavo.
Belaisvių stovykloje 1920 m.

KAS SUPRAS?

MUSŲ 
SPAUDOS 
NAUDAI

RENGIA A. L. D. L. D. II APSKRITIS - ( ,

Nedalioje, 19 d. Rugpjučio-Augūst, 1928
ANT WILLICK’S FARMOS, LINDEN, N. J.

PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ JŽANGA 35 CENTAI
Bus duodamos dovanos kuopoms, kurios duos šiam piknikui daugiausia publikos. Dovanos’ yra 

Raudona Vėliava ir Padidintas Priešfašistinio Suvažiavimo Paveikslas.
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į SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., po vadovyste V. Žuko'
• Programa jvairi; bus prakalbos, dainos ir įvairūs žaislai
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KELRODIS: Automobiliais iš Elizabetho nuo Broad St., Court House, pasukite po dešinei Rahway Ave. 
(Lincoln Highway) tiesiai iki Style St., Linden, N. J. Pkskui pasukite po dešinei naujai taisytu keliu 
ir tiesiai važiuokite į pikniko vietą. O atvažiavusieji traukiniu, paeikite iki Caldwell PI., priešais Re
gent Teatrą; paimkite busą No. 32 ir važiuokite iki Style St.

SKAITYKIT IR PLATIN
KI!1 “LAISVĘ”

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

DARBININKE STOK Į TIKRĄ KOVĄ
Rinkimų Vajus Gavimui Naujų Narių į Komunistų 

Eiles

1. Organizavimą Neorganizuotų.
2. Rėmimą Mainierių ir audėjų streiko.
3. Pripažinimą ir Gynimą Sovietų Rėspublikos.
4. Darbo partiją.
5. Darbininkų ir Far merių Valdžią.

r \
1. Bedarbę.
2. Indžionkšinus.
3. Darbo unijų vadų išdavystes.
4. Persekiojimą juodveidžių ir ateivių.
5. Imperialistinius karus.
Stok į Kovos Partiją. j

Stok į Darbininkų (Komunistų) Partiją.
Blanka Aplikacijos Įstojimui į Darbininkų 

(Komunistų) Partiją

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vato*Čia ______ .
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

INT BŪTI SVEIKU IR STIPRIU— 
l SUNKU DARBA DIRBTI — VALGYK

nątinė šviesesne5 viltis jo gyvenimo. Manau 
kąd kada nors • jis gal. pasijus dikčiai nu 

s. viltas,1 tik jau1 bene bus pervėlu. *5 - •• - - ’ - “
'• J . . ;------------J ------------~~ --- - — —---------JT-

uždirbsi daugiau ir gyvenimas bus gerės 
nis?—klausiau jo. -V
, —Ne tik manau, bet ir žinau!—įtikti

■Tamsta tikrai manai, kad Noriuos*

Kas supras, kaip man sunku 
Keliaut gyvenimo taku? 
Gyvent vienam: ir be draugų? 
Kas supras tuos troškimus, 
Idėjas kilnias ir didžias, 
Kurias pasiekti noriu aš? 
Argi be aido«jos pražus? ’ 
Kas supras,k$ip man’skaudu, 
Kad mintys ^veržiasi * augšty n, 
O vargas spaudžia jas žemyn 
Ir mindo; mindo į purvus?..: 
o Estinta Sklavo

1922 m

Vardas ir pavardė

Antrašas .. . ........

Užsiėmimas

: Jeigu esi štreikieris arba bedarbis ir negali už
simokėti įstojipio mokesties, tai pažymėk :ir,i 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. I ’

Varpas Bakery, 54 Maajer St
A. M. BALCHUNAS. Savininkių* Teleohona Statot

Bull Phonei Poplar 7641

. ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST

QRABOBIUS

BALZAMU0T0JA8
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įi Ketvergas, Rugp. 16, 1928 Puslapis Penktas.1

ELIZABETH,N. J VIETOS ŽINIOS I
JUOZAS KAVALIAUSKAS

DU NUŽUDYTI—KODĖL?

del nežinomos policijai prie- j ll!Unc Bronxe

“Tai Mokykla «u Reputacija.1

Svečias.

HUNTINGTON, N. Y
Brooklyn LABOR LYCEUB
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Širdingai kviečia A. D. (K.) P. Eastono Lokalas.

TĖVAS SU MERGAITE
PAŠOVĖ SENYVĄ VYRĄ

Atsako, kad 
tai jis prista- 
Ledą jau tu-

o 
’>

IKALTINTI BANKŲ ČEKIŲ 
PENKI KLASTUOTOJAI

REIKĖS MOKĖT Už 
SUŽINOJIMĄ TIKRO LAIKO 
PER TELEFONĄ

sutraukti 
ir laimė
jau visai 
prie dar-

laimėji- 
pasakė, 
ir apie- 
agurką,

<> 
<I>

A.P.L.A. turi savo kuopas veik visose didesnėse 
lietuvių kolonijose. Todėl, būdamas nariu A1P.L.A., 
kur tik nuvažiuosi, rasi kuopa ir galėsi lengvai į ją 
persikelti.

mokėt lygiai, kaip ir už 
pasikalbėjimą per tele-

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

Elizabethiečiai, Visi Organi- 
zuokimės j A. L. D. L. D. II 

Apskričio Pikniką!

TRYS LAIPSNIAI POMIRTINES:

žasties. ;
Paulei Ii na , liko 

sužeistas i kairi šoną; šovikai 
pabėgo.. Jų jieško policija.

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

•

BUS GERA MUZIKA. SKANIŲ VALGIŲ IR 
ATATINKAMŲ GĖRIMŲ

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

e
s

tinti. Tuo tarpu jų dviejų 
jieško detektyvai.

> 
p

)

Marė Arenchia paleido tris 
revolverio šūvius, o jos tėvas 
Josephas—du į Saferiną Pan- 
telliną, 59 metų amžiaus vy-j

> 
<Į>

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI 1
Bell------------------------- Oregon 5186

___  Mai® »6«>

1
I I

Telephone, Stagg 8826 
9745 •

a . | IDJ I | 1 Praktikos pamokos išardyt, šutai-Automobmy Mokykla-
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
Kurį veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. T1KNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v, 
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St.. N. Y.

Einu laukan. žiūriu, prie
angyje sėdi draugas Barzdai- 
I tis palei ledą. Klausiu, kodėl 
jis čia sėdi, kuomet ir taip 
šiandien šalta, 
čia bus “biznis, 
tytas prižiūrėti.
ri, tuojaus pribus ir visi kiti 
reikalingi daiktai.

Publikos dar mažai. Pabė
gioję, apžiūrėję tą vietą, su
sėdome užkąsti. Žiūrime, kad 
jau draugas Barzdaitis kala 
vinimi prie sienos butelį sodės, 
kad matytume, jog jau turi. 
Kaip jis tą butelį prikalė prie 
sienos, tai ne mano dalykas, 
bet iškaba buvo labai puiki.

Vėliau pradėjo rinktis dau
giau. Atvažiavo vietinių. Pri
buvo iš Great Necko Lydeikiai, 
iš Flushingo Nariai ir iš Ridge-j 
woodo Norgila. Čia atsirado 
ir Paulius iš East Setau- 
ket. Vėliaus atvyko Pet
kai iš Great Necko,. rodos, Ba
ranauskai ir kiti. Atsirado 
ir Vanagėlis, kuris nežinau ko
kią koloniją atstovauja, nes 
jį visur matai ir nežinai, kur 
jis gyvena.

Besikalbant, sužinojau ne-i ___ < „ .
smagią naujieną, kad dar iši70,000 GELžKELIEČIIJ 
Great Nfccko penki ar šeši au-1 «Af 4iir^^iiA Q'ro.Viriizn 
tomobiliai'klaidžioja ir negali 
surasti tos vietos. Ir taip jie 
nepribuvo, bet visgi nedingo, 
kaip dalis Nobiles ekspedici
jos, kuri važiavo į šiaurinį po
lių. Jie pavažinėjo, pakeikė ir 
sugrįžo namo visi sveiki, tik 
labai pikti.

Pavakariais prasideda pro
grama. Draugas Peckelis su
varo visus į krūvą ir perstato 
pakalbėti draugą Rugienių. 
Draugas Rugienius paaiškina, 
kas surengė šį pikniką, kaip 

visi sustojome pas! čia kuopa susiorganizavo, kad

Kaip man praneša, tai ne
kurtos kolonijos labai smarkiai 
organizuojasi, kad 
daugiausiai publikos 
ti pirmą dovaną, 
mažai laiko, tai visi
bo! Visi 19 dieną rugp. į Wil- 
lick’s farmą, Linden, N. J. ši 
vieta jau visiems gerai žino
ma ir viena iš gražiausių New 
Jersey valstijoj, prie gražiai 
tekančios upės, ši vieta man 
prisimena Ventos pakraščius 
Lietuvoje. Paklauskite bent 
vieną kuršėniškį ar papilietį, 
ar aš ne teisybę kalbu ?

Prie progos prašau visų dar
bininkų, katrie esate prižadėję 
dirbti šiame piknike, kad at- 
važiuotumėt anksti ir būtumėt 
prie darbo apie 11 vai. ryte.

“Laisvės” Reporteris.

pėdas. Paskui virvė išsitempė 
■ ir nei iš vietos. Reikėjo pripa

žinti bendram frontui 
mą. Huntingtoniečiai 
kad lai brooklyniečiai 
linkiniai jau nešasi tą 
o jiems iš likusių pas Rugie-| 
nius virkščių užaugsiąs kitas ir 
dar didesnis.

Dar pažaidus, pasikalbėjus, 
atsisveikinome su draugais, pa-1 
linkėjome jiems darbuotis, ir! 
traukėme namų linkui.

Reikia pasakyti, kad visi 
draugai, kurie turėjo darbus, 
dirbo energingai. Dvi drau
gės, naujai prisirašę prie kuo
pos, per visą dieną dirbo prie 
užkandžių. Draugas Barzdai- 
tis pardavinėjo gėrimus, ciga
rus ir t. t. Draugas Peckelis 
vedė visą tvarką. Kiti drau
gai pristatinėjo produktus.

Jeigu huntingtoniečiai ir to- 
liaus taip darbuosis, tai greitu 
laiku veik visi ten gyvenantie
ji priklausys prie .kuopos.

Linkėtina jiems gerų pasek
mių.

Pirmiau būdavo per telefo
ną klausinėjama: “Kuris lai
kas?” ir telefonistė veltui pa
sakydavo tikrą laiką. Dabar 
gi norintieji pasiklaust laikjo 
turės 

ra, kuris tuo kartu sėdėjo ant j šiaip 
savo namo išlaukinių laiptų, Į foną, 
po num. 287 Elizabeth St., Į 
New Yorke, šovikai gyveno 
ant tos pačios gatvės, priešais 
Pantellino namą. Paskutiniu 
laiku jie smarkiai bardavusi Viename apartmentiniam

* rado keturiomij
. kulkomis nušąutą Prudential 

pavojingai ingįirance Kompanijos netui-
- tingą ag.ehtą; tą pačią dieną 

Į užtiko nušautą tavorinio auto- 
• mobilio vežėją ant tuščio loto 
ties Albemarle Road, Brookly- 
nė.

Nėra .žinoma nei vardai 
; žmogžudžiu, nei priežastys,

Keystone—

i .......7........7.,..,.^...,.,.,.......................... .
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Rugpjūčio 12 d. A. L. D. L. 
D. 23P kuopa buvo surengus 
pirmą savo išvažiavimą. Ka
dangi kuopelė susiorganizavo 
tik 10 d. birželio, tai kai ku
rie draugai iš Richmond Hills 
nutarė paremti jų tą išvažia
vimą.

Nedėlios rytas išrodė pras
tas, apsiniaukę, retkarčiais ir 
lietus pakrapina. Vėjas dide
lis. Bet visgi susidarė keturi 
automobiliai ir 8:30 vai. ryte 
leidosi kelionėn.

Vięta išvažiavimui nežino
ma, 
draugus Rugienius. Vos spė
jome išlipti iš automobilių, 
kaip jau visi, nelyginant ilga- 
veidės, atsidūrėme Rugienių 
agurkuose, p om i r a n d u ose.,. i r 
net cibuliuose. Maniau, kad 
Rugieniai paims lazdą ir vi
sus gerokai pavaišins. Bet kur 
tau! Draugė Rugienienė pati 
įsimaišė į tų svečių tarpą ir 
dar pradėjo mokinti, kaip ga
lima surasti agurkus.

Už valandėlės jau tik agur
kų virkščios pasiliko. Vienas 
net cibulių kišenius prisidėjo.

Apšelmavoję Rugienių dar-,dar dovanų po “švyturį, 
žą ir pasiėmę draugę Rugie-Įkui paragino prisirašyti tuos, 
nienę, kaipo vadą, traukiame kurie dai’ neprisirašė, 
jieškoti pikniko vietos. Dar 
reikėjo važiuoti šešias mylias 
toliau, kol pasiekėm tą vietą.

Suvažiavome į sodą. Di
džiausi plotai,wdideliausias so
das. Vietiniai draugai jau mus 
pasitiko ir pareiškė, kad Čia 
randasi 50 akrų žemės, visur 
galime vaikštinėti, žaisti, tik 
negadinti medžių ir nekrėsti 
obuolių. Bet nukritusius nuo 
žemės galime rinkti.

Čia mus veda parodyti tą 
‘^svetainę,” kurią garsino. Di
delis baltas namas, turintis 
daugybę kambarių ir visas tuš
čias. Langai užkalinėti lento
mis. Viename kambarių bus 
šokiai, o visi kiti del svečių.

Generalių New Yorko Sesi
jų teisme liko įkaitinti penki j kodėl tiedu žmonės buvo nuž 
čekių klastuotojai, kurio tais dyti.
•čekiais pastaruoju laiku išgavoj J_ ____ _ ' ' ___ ; •__
iš įvairių bankų apie $200,000.1 
Įkaitintųjų skaičiuje yra: 
John J. Donahue, 437 Pulaski 
St.; Solomon Goldman, 173 

j Hewes St., it" Michael Neer,
CLEVELAND.—Apie 70,-iM73 Dahill Road, visi trys

BALSUOJA STREIKO 
KLAUSIME

000 gelžkeliečių darbininku, Brooklyno gyventojai. Kiti du, 
dirbančių ant vakariniu tanam. klnsU.o/«dą', dy i . nesuimti, bet jau uz akių jkal- gelzkehų, rengiasi balsuoti t-nt, Tllo iu (lviejll

^ARBINKNKŲ ĮSTAIGA
Itales dėl ‘ Balių, Koncertų, 

įdėtų, Vestuvių, Susirinkimų ir fcft, 
Puikus steičius su naujaisiais 
HttsUo Keturios bolių alleys.

VAINOS PRIEINAMOS.

959 Willoughby
Ts’L 3842 Staot.

PHONĖ: REGENT 2177-6474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

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

ji dabar jaunutė ir paskui per- 
stato jauną mergaitę, rodos, 
Petraičiūtę, padeklamuoti. Ji 
savo užduotį atliko gerai ir 
patartina jai lavintis, būti drą
sesnei ir dažniau pasirodyti 
darbininkų tarpe. Paskui bu
vo perstatytas draugas V. 
Paukštys pakalbėti. Jis trum
pai nurodė šios organizacijos 
tikslą, pasidžiaugė, kad bėgiu 
dviejų mėnesių kuopa jau pa
kilo trimis nariais ir visiefns 
nariams išdalino po knygą 
naujai išleistą “Ugnyje” ir

Pas-

streiko klausime. Jie rei
kalauja pakelti algas nuo 10 
iki 18 nuoš. Kompanijos, at
metė jų reikalavimą. Dabar 
balsavimo balotai jau dali
nami skyriams ir balsavi
mas užsibaigs pirma rugsė
jo 2 d. Aroitracijos budu 
neprieita prie susitaikymo.

Numirė 101 Metų Amžiaus 
Karo Veteranas

Lodi, Ohio. — Augustus 
Markei, 101 metų amžiaus, 
dalyvavęs kare su Meksika, 
numirė čia savo sūnaus 
muose. DARBININKAI STOKIT

s MARCY BATHS
Naujoviškiausia To» Rūšies Įstaiga Brooklyn®

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vak 

naktiee
VAIKAI

Įleidžian?A Utarninkais

VYRAMS

Sered omis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis ‘ 
Eubatomis 
Nedėliomia 
dieną ir nattj

Tuo- 
jaus vienas draugas prisirašė 
prie kuopos.

Užsibaigus tai programėlei, 
rodosi, draugas Šmitas ateina 
su virve ir kviečia šešius iš 
svečių prieš jų šešius narius iš
bandyti jėgas. Sukimba į vir
vę šeši ir šeši. Prieš Hunting- 
toną padarė bendrą frontą ke
lios kolonijos. Susikibus, Hun- 
tingtonas nuvilko bendrą fron
tą. Kyla ginčų, kad buvus 
klaida. Persikeičia pozicijo- 
rhis ir draugas Peckelis pareiš
kia, kad jau dabar bus susiki
bimas už riestą didelį agurką, 
kurį specialiai Rugienienė at
gabeno. čia jau bendras fron
tas pavilko Huntingtoną kelias

Berlynas.— Policija 
neša, kad pirmadienį Berly
ne nusižudė devyni asmenys 
ir daugelis kitų bandė nusi
žudyti. Žmonės žudosi 
daugiausia del bedarbės, 
skurdo ir užsisenėjusiu ligų.,

CHINIJOS MINISTERIS 
WASHINGTONE

WASHINGTON. — Sun 
Fon, Chinijos rekonstrukci
jos ministeris, sūnus Dr. 
Sun Yat-seno, atvykęs čia 
tarėsi su Washington© val
džia apie Chiniją. Jis pa
tarė, kad Jungtinių Valstijų 
kapitalistai įdėtų daugiau 
kapitalo Chinijoj; kad bu- 
davotų Chinijoj gelžkelius, 
portus, mokyklas ir tt.

---------- —-------------1------ -------------- ——,------------------- -

Easton, Pa. Milžiniškas, Istoriškas A. D. (K.) Partijos

HACKETT’S PARK 
Prasidės 10 vai. ryte

Draugai ir Draugės. Tai bus milžiniškas piknikas. Sve- 
I Čių iš visų kolonijų. Patersono draugai organizuoja net 
>40 automobilių, Philadelphijos ALDLD. Apskričio sek. d. 

P. Plungis net du busus, o kiti Phila. draugai rengiasi at
važiuoti mašinomis. Iš Readingo d. Romikaitis prižadėjo 
visą lietuvių publiką atvežti savo “busu.” Bethlehemas 
per d. Berukštį pilnai prižadėjo dalyvauti. Mainieriai irgi 
ketino atvykti net iš Shenandoahrio. d. Senas Vincas at
važiuos su visa A. L. D. L. D. 15 kuopa. Tat ir Eastono 
visuomenę neatsiliks, nes tai gus geriausia proga daug 
draugų sutikti.

Bus ir programų. Bus ir prakalbų 
y * « • ' J > j A f ’ •

U - i

Visi ir visos į savo PARTIJOS, į savo klasių kovos va
do pik'riiką! , Visi darbininkai būkite su Partija ir su Lie
tuvos darbininkais!

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y,
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AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDA LIETUVIU 
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: pirmame laipsnyje 50 centų 
į mėnesį, antrame—$1.00.

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

Mokslininkų Kongresas
Ithaca, N. Y. J- Čia tęsiasi 

Ketvirtas Tarptautinis En
tomologų Kongresas. (Ento
mologai yra tie mokslinin
kai, kurie studijuoja vaba
lus). Suvažiavę mokslinin
kai diskusuoja, kaip kariau
ti prieš nuodingus jvabalus, 
kaip apsisaugoti ir išsigydy
ti nuo nuodingų vabalų į- 
kandimo.

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
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 kanuole 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 AČTIEKA:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY ’ *^l
151 Metropolitan Avenue, < Brooklyn, N. Y.
______________________ ORDER BLANK:______________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kuri 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA., 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas
No____
Miestas
Miestas

____ St. ir Avė.
__ State—
_  State—

zmo-
pro-

Kiekvienas tikintis 
gelis prie kiekvienos 
gos didžiuojasi, kad jis turi 
gerą tikėjimą ir tik jo tikė
jimo pasekėjai “žiū r” eis į 
dangų, o visi kįti į peklą.

Iš Pittsburgh’© d. Jakira 
rašo: “Kuogreičiausia siųs
kite 150 kopijų Rationales 
platformos. Anie 150 jau 
išėjo. Čionai prisiunčiu 
$10.”

Los' Angeles, Cal. — Ur
ban Lyga, kuri studijavo čiaI 
darbininkų darbo sąlygas, 
praneša, kad juodveidžiams 
darbininkams algos moka
mos nuo $22 iki $25 į savai-

Patogiausia ir Geriausia Prigulėti į 
AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ

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

JOHN GATAVECKAS
109 Cress Street, Carnegie, Pa,

PIRTISTVRKlSKA
CVTDAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki CA PamĮh LA1AA1 Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c.'.vv VvUlŲ

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

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais^
I&YTA DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIEŽIU 
T1N1V VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU

RUSIŠKA

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 
/NAKTĮ

DRUSKINIU VANDENIU
Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

MOTERŲ
DIENOS:

Pancdąliaįs ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei issipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
y^aro vanojipiosi kambarys. Dįdelis, oringas miegojimui kambarys; 
'taip pat '.RESTORANAS su geidausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts,

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
'•* Telefonas: Pulaski 1090
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Puslapis šeštas ketvergas, Rugp. 16, 1928 }

KAS MYLITE LINKSMYBES, 
TAI NEPRALEISKITE 
PROGOSVIETOS ŽINIOS

DAILY WORKERIO 
KARNIVALAS NEDĖLIOJ, 
RUGPJŪČIO 19 D.

VIEŠA PADĖKA

rengia
Karni-

ir Amerikonišku Stilius

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

PRANEŠIMAI IS KITUR

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

416

MALONAUS PASIMATYMO

J. IR O. VAIGINIS

DR. PETERSON’O

Tel.

LIETUVIS

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

vai.
ti.

Didžiuma jų ran- 
sunkiose gyvenimo 

Bet darbininkiškos

kuo- 
19 d.

Darbininkų svetainėj, JO 
Kiekvienas narys būtinai 

ateiti Į šį susirinkimų, 
reikalų aptarti 

Ugnyje”

Triangle 1450

FOTOGRAFAS

piketuojančius 
Avė. krautuves, 
Apart sumušimo, 
” dar areštavo ke- 

pikietuotojus;

WORCESTER, MASS.
Ekstra susirinkimas Tarptautinio 

Darbininkų Apsigynimo 13 kuopos 
bus nedėlioj, 19 rugpjūčio, po No. 
29 Endicott St. Pradžia 16 vai. ry
te. Yra svarbių reikalų aptarti. Be
lo artinasi mūsų piknikas, reikia su
sitvarkyti. Todėl visi nariai būtinai 
ateikite. Rast. J. M. Lukas.

(193-195)

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)

PARDAVIMAI

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

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
kės sutvarkyti mūši] būsimo 
parengimo reikalus. Na, ir 
kai kurie važiuos į apskričio 
pikniką, tai čia turėsime susi-I 
tarti.

Susirinkimas įvyks svetainė
je 218 Van Sielon Avė. Pra-j 
džia 8 val._vakare j REIKALAVIMAI

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

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

Valdyba.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežu Valgiai, Gaminami Lietuvišku

DETROIT, MICH.
A. L. D. L. D. 52 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus nedėlioj, 19 rug
pjūčio, I. A. S. svetainėj, 24 ir Mi
chigan. Avė. Pradžia 16 vai. ryte. 
Draugai ir drauges, būtinai atsilan- 
kykit į šį susirinkimą, yra svarbių 
reikalų aptarti. Vasara jau baigiasi, 
turime rengtis prie žieminio sezono. 
Beto, yra atėjus nauja knyga “Ug
nyje,” kuri bus dalinama šiame susi
rinkime. Tat nepamirškit atsilankyti. 
Atsiveskit ir nauj ųnarių prirašyti

■ prie šios apšvietus organizacijos. 
Sekr. V. J. Geraltauskas.

19 d. augusto-rugpjūčio, ne
dėlioj, bus šv. Jurgio draugi
jos piknikas Klaščiaus Parke, 
Maspeth, L. I. Prasidės ly
giai 2 valandą po pietų. Įžan
ga labai pigi, tik 50 centų ypa- 

■ tai.
Visi, kas gyvas, atvažiuokite 

į pikniką, nes šv. Jurgio drau
gijos kiekvienas parengimas 
yra skaitlingas, ne todėl, kad 
šv. Jurgio draugija rengia, bet 
todėl, kad draugija, ką priža
da atsilankiusiai publikai, tą 
ir suteikia. Kiekvienas atsi
lankęs susiranda pažįstamų, 
kur jis jų kituose parengimuo
se negali pamatyti, tai viena: 
o antra, tai geriausia jauni
mas gauna pasišokti prie geros 
muzikos.

Pavalgi** ?t» malonu bfltl. past- 
tnekučiuoti nu kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykį atsilankę, per si tik
ri n ai t.—P» bandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

Negalėdami kiekvieną asme
niniai sutikti, norime bent per 
laikraščio špaltas padėkoti 
tiem visiem mūsų geradėjam, 
prieteliam ir draugam, kurie i 
gėlėmis, atsilankymu, palydė
jimu, raminančiu žodžiu ar ko
kiu kitu būdu prisidėjo prie 
palengvinimo skausmų naštos, 
kuri mus ištiko didžiosios ne
laimės metu. Taip ūmi ir tra- 
ginga mūs sūnelio mirtis užga
vo mūs širdis, kaip žaibas. To
kiu momentu šiupuliais subyra 
visas stoikiškumas, visos filoso
fijos ir teorijos, o lieka tiktai 
vienas neapveikiamas, domi
nuojantis jausmas. Teisingai 
poetas A. Pope sako, jog pro
tas, tai laivelis, kuriuo irkluo
ji es gyvenimo jūra, gi jausmai, 
tai audra, kuri tą laivelį gali 
mėtyti, kaip tik jai patinka. 
Vargas tam, kurį ta audra iš
tinka uosto nepasiekus!

Sakoma, tik nelaimėj pažin
si draugą, šis tragingas įvy
kis mums itin parodė, kiek 
draugiškumo, kiek kilnaus są
jausmo galima tikėtis iš savo 
draugų ir prietelių. . žodžių 
stinga deramam atsidėkojimui 
už tokį nuoširdumą, tokį atjau
timą. Ypatingos padėkos žodį 
norime tarti p. Petro Atkočai- 
čio šeimynai, kuri, be kitų pa- 
sitarnavimų, buvo tiek gera, 
kad parvežė mūs kūdikio la
vonėlį iš jo nelaimės vietos.

Girdėjome, jog pp. Spyčiai, 
mūs vaikutis 

rū
pinasi del to, kad mes galime 
kreiptis į teismą ir sunaikinti 
jų ūkį. žinoma, jie kalti tuo. 
kad neapsaugojo tą pavojingą 
vietą. Deramai pridengus tą 
duobę, būtų buvę galima iš
vengti šios baisios tragedijos 
ir širdperšos. Bet tai buvo jų 
nesupratimas ir neatsargumas, 
o ne tikslus noras mums pa-į 
kenkti. Vardu ’ šviesios mūs j 
kūdikio atminties, meš jiem už 
tai atleidžiam ir lai jie nesirū
pina. Mūs vaikučio atmintis 
nebus nei kiek skaistesnė, jei 
mes paversime ubagais sunkiai 
dirbančią šeimyną. Tie iš jų 
įgyti doleriai nesugrąžins mum 
brangaus kūdikio. Lai mūs 
vaikučio mirtis būna jiems į- 
spėjimu ir pamokina juos at
sargumo, kad neįvyktų dau
giau panašių tragedijų su kitų 
žmonių kūdikiais. Mes gi ban
dysime perkęsti vieni šį aštrų 
smūgį, bandysime patys nešti 
tą skausmų naštą. Tai mūsų 
•liūdesio kelias. . .

Daily Workeris 
Tarptautinį Kostiumų 
valą, ateinantį nedėldienį, rug
pjūčio 19 d., Pleasant Bay 
Parke, Bronxe. šimtai darbi
ninkų ir darbininkių bus ap
sirengę įvairių tautų liaudies 
nešiojamais drabužiais. Ku
rie laimės dovanas už geriau
sią tautinį kostiumą, tų pa
veikslai bus išspausdinti Daily 
Workeryj už dienos kitos po 
tam parengimui. Didelis skai
čius darbįninkų ir darbininkių 
žada pasirodyti karnivale su 
tautiniu apsirengimu; todėl ir 
teisėjai turės darbo išspręsti, 
katrie gi bus ypatingiausi tau
tiniai apsirengę.

Viena karnivalo programos 
dalis vadinsis “rusiška valan
da” ; čia grieš rusiška armo
nikų orkestrą ir bus dainuoja
mos senosios ir naujosios Ru
sijos dainos. Tą valandą bus 
galima pagert ir rusiškai pa
gamintos arbatos, iš samovarų. 
*7*Vakare bus masiniai šokiai 
apie didžiulę sukurtą ugnį, po 
atviru dangum. Spėjama, kad 
daugiausia bus šokama rusiškų 
ir amerikoniškų šokių.

Finų darbininkų atletų kliu- 
bo nariai ir kiti darbininkai 
sportininkai sudarys įvairią 
gimnastikų ir sporto progra
mą; bus lošiama ir “sokkeris.” 
Sportams vadovaus Darbinin
kiško Sporto Sąjunga.

Tikietai į karnivalą sparčiai kurių namuose 
nerkami. Jų galima įsigyt sutiko savo netikėtą mirtį, 
Daily Workerio ofise, po num. 
26-28 Union Square, New Yor
ke. Tikieto kaina 35 centai.

i REIKALINGAS partneris į bučemės 
’ ir grosernės biznį. Partneriu pri- 
I imsiu ir nepatyrusį tame biznyje, 
bile tik nori mokintis mėsą pjaustyti. 
Gera proga išmokti bučeriu. Mano 

s išvažiavo į Lietuvą, tat esu 
priverstas jieškoti kito partnerio, 
nes dviem galima plačiai biznį varyt.

Kanto n
3525—3rd Ave., Bronx, N. Y.

(188—216) ,

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

KAIP NUGEMBLERIAVO 
pusę MILIONO,

Cornelius' Callahan’as, pa- 
gelbininkas Wall Stryto ban
ko, vadinamo “Bancitaly,” nu
švilpė apie pusę miliono dole
rių. Nuo to nukentėjo ne tik 
Bancitaly šėrininkai ir laikiu
sieji jame savo pinigus žmo
nės, bet ir septyni kiti bankai, 
su kuriais Bancitaly turėjo rei
kalų.

Kaltininkas, kuris laikomas 
kalėjime be kaucijos, aiškina
si, kad jis buvo pradėjęs gem- 
bleriauti Wall Stryto šėrais; 
tuom norėjęs atpildyti $3,000. 
kurie dinge Bacitaly bankui iš 
keno kito kaičios. Gemblery- 
stėje jis buvo susidėjęs su ko
kiu kitu asmeniu. Kuomet 
buvo laimėta $200,000, tai tas 
asmuo pasigriebęs pinigus ir 
kažin kur išdūmęs. Callaha- 
nas dar ir po to, spekuliuoda
mas šėrais, mėginęs užkišti pa
didėjusią spragą banko apy
skaitose; bet jam nevykę.

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Organizacijų Susi-j 

vienijimo atstovų mėnesinis susirinki-1 
mas bus utarninke, 21 rugpjūčio, Lie-Į 
tuvių svetainėj, 29 Endicott St., 8i 

vakare. Malonėkit visi dalyvau
ki rm. 1). G. J.

(195-196)

MINERSVILLE, PA.
Labai svarbus A.L.D.L.D. 14 

pos susirinkimas bus nedėlioj, 
rugpjūčio, 
vai. ryte, 
turi ateiti Į šį susirinkimą, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Jau atėjo 
nauja knyga “Ugnyje” ir šiame su
sirinkime gaus tą knygą visi nariai, 
kurie yra užsimokėję. Kai kurie na
riai dar neatsiėmė knygos “Pasau
lio Stebuklai.” Būtinai ateikit ir ,at- 
siimkt. Sekretorius.

(195-196)

TURIU PARDUOTI ŠIĄ 
SAVAITĘ

Parsiduoda namas su biznio rakan
dais ir gyvenimo 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
lio jau žiūrėjote ir darėte pasiūly
mus, prašome užeiti vėl, nes bus nu
sileidimo iš mano pusės.—C. Ostar, 
1938 Maple Ave., North Beach, L. L, 
N. Y. Grand St. karas daveža iki 
pat vietai. Apsukrus biznyje žmo
gus čia gali pasidaryti gražaus pini
go. 193-198

ATSTATYTA 18 VALDININ
KĖLIU, KAIPO GĖRIKŲ IR 
KYŠIŲ ĖMĖJŲ

Federalė valdžia atstątė. iš 
tarnybos 13 muitinės valdinin
kėlių. kurie gėrė alkoholį ir 
ėmė kyšius nuo degtinės šmu- 
gelninkų. Pirmiau, birželio 2 
d., už panašius nusikaltimus 
buvn paliuosuota iš tarnybos 
penki tokie valdininkėliai.

SMITHAI PRIEŠ 
SMITHĄ

Is-Jockson Heights’e, 
landė, keli biznieriai S^ithai 
suorganizavo r e p u b 1 i k onų 
kliuba varyt agitacijai už IToo- 
vori į Jungtiniu Valstijų pre
zidentus, o prieš savo vienvar- 
di A’. Smithą. demokratų 
didatą į prezidentus.

kan-

IŠPLĖŠĖ $10,000 IŠ
DEIMANTŲ KRAUTUVĖS

Trys išblyškę jaunuoliai, gin
kluoti revolveriais, iš ryto at
ėjo į deimantų ir auksų krau
tuvę, po num. 955 E. 163rd 
St., Bronxe; suvarė į užpaka
linį kambarį savininką Morri- 
są Dubiną su jo sūnum Irvin- 
gu; pasigrobė brangumynų už 
$10,000 ir pabėgo, palikdami 
ant grindų dar penketo tūks
tančių dolerių vertės deiman
tų ir kitokių brangenybių, iš-

Po šermenų suplaukė daugy
bė raminančių laiškų, ne tik iš 
New Yorko apielinkės, bet ir 
iš visos plačios Amerikos. Mes 
labai vertiname tuos sąjausmo 
žodžius tų gerų žmonių ir čia 
norime visiems kartu paačiuot 
už jų gerą širdį. Tiesa, ši pa
dėka jau senokai reikėjo pa
daryti, bet susidėjusi iš tokių 
nepaprastų sąlygų padėtis ne
leido deramai prie to prieiti. 
Manome, jog tai supras kiek
vienas, kam teko pergyventi 
tokią

Su
nelaimę.
širdingu dėkingumu,

K. ir A. Petrikai.

barstytų'ant krautuves grindų. ,CENTRAL BROOKLYN

UŽ 5 CENTŲ IŠPLĖŠIMĄ 
PO $5,000 KAUCIJOS

am- 
me-

Robert Green, 16 metų 
žiaus, ir Charles Sloan, 20 
tų, abudu brooklyniečiai, tapo 
areštuoti ir po $5,000 kaucijos 
padėti už tai, kad užpuolė G. 
Jacobsoną su tikslu apiplėšt. 
Pas Jacobsoną jiedu terado 
tiktai penkis centus, bet 
tuos pačius pasiėmė.

Nes 
gavo

ir

PLĖŠIKAI SURIŠO 
APDRAUDOS KOMPANIJOS 
TARNAUTOJUS IR 
APIPLĖŠĖ RAŠTINĘ

Trys plėšikai Newarke, 
nuin. 1‘Bloomfield; Avė., suri
šo keturis tarnautojus Metro
politan Life Insurance Komp. 
raštinėje; pasičiupo $2,588 ir 
paspruko.

po

A. L. D. L. D. 24 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
rugpjūčio 13 d. ir turiu pasa
kyt, jog tai ne tiesa, būk 13 
yra nelaiminga skaitlinė, 
kuopa šiame surinkime
du nauju nariu, ir seni skait
lingai atsilankė. Tai, rodos, 
bus bene skaitlingiausias susi
rinkimas iš visų kitų. Labai 
gerai.

Padaryta keletas svarbių ta-1 
rimų. Nutarta turėt, po kiek
vieno susirinkimo, paskaitą ar
ba diskusijas; taipgi nutarta 
pradėt ruoštis prie rudens, 
kad, atvėsus orui, galėtume ką 
nors parengti, kaip tai, koncer
tą arba kokį juokų vakarėlį.

Draugai ir draugės, už šį su
sirinkimą sakau bravo. Bet 
žiūrėkime, kad ir toliau neap- 
tingtume.

M. Renkevičiūtė.

KRAUTUVIŲ 
TARNAUTOJAI 
PROTESTUOJA PRIEŠ 
POLICIJOS ŽIAURUMĄ

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.D.L.D. 188 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus nedėlioj, 19 d. rug
pjūčio, Rusų Darbininkų Name, ant 
Yeamans St. Pradžia 10 vai. ryte. 
Visi nariai ateikit, yra svarbių rei
kalų. Kurie dar neužsimokėjote, bū
tinai užsimokėkite mokesčius. Atsi
veskit ir nauju nariu.

Valdyba.
(195-196)

BINGHAMTON, N. Y.
A. D. P. Piknikas su prakalbomis 

įvyks nedėlioj, 1 9d. rugpjūčio-Au- 
gust, 1928, Plokščio giraitėj. Prasi
dės nuo 12:00 vai. dieną. Kalbėto
jas bus iš Buffalo, 
me nesi vėluoti 
taipgi

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

■ 197 Havemeyer Street 
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776 f

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoze 

221 South 4th Street 5 
(Priešais “Bridge Plaza”) 

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

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

Tel. Jwniter 7648

RAP. KRUCH’AS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

(Buvusi #8 Grand St.) 
MASPETH, L. I.

Telephone: Greenpomt 2X26

J. GARŠVA

Nariai Groserinių ir Pieni
nių 1 Krautuvių /Tarnautojų 
Unijos* (pasiuntė laišką New 
Yorko policijos komisionieriui 
Warrenui, protestuodami prieš 
policijos žvėriškumą. Nes po- 
licmanai be jokios priežasties 
užpuolė ir sumušė tos uniios 
streikierius, 
Bathgate 
Bronxe.
“tvarkdariai
turis ramius „ 
trys iš jų paskui buvo teismo 
nubausti po du doleriu, o ket
virtas—vienu doleriu.

ROCKEFELLERIO BANKAS 
“JUODUKAMS.”

Publikos prašo- 
bus gera orkestfa, 

gorimų ir užkandžių.
Kviečia Rengėjai.

(195-196)
LAWRENCE, MASS.

Tag Day
Nepamirškite ir nepasigailėkite pri

sidėti pagelbai streikuojantiems New 
Bedfordo streikieriams, kurie jau il
gas laikas kovoja su kapitalu. I.aw- 
rerciaus progresyvių Draugijų komi
tetas yra gavęs iš miesto leidimą pa
rinkti aukų. Taigi, bus renkamos au
kos subatoj, rugpjūčio 18 dieną. Tuo- 
mi yra kreipiamasi prie visų prašant 
pagelbės del kovojančių už duonos 
kąsnį, taigi yra pareiga kožno prisi
dėti—paaukauti kiek išgalint del 
streikierių. Komitetas.

(195-196)

WILKES-BARRE, PA.
Svarbus specialis Tarptautinio Dar

bininkų Apsigynimo 87 kuopos susi
rinkimas bus pėtnyčioj, 17 rugpjū
čio, po No. 206 S. 'Main St.
7 vai. vakare. Visi nariai 
laiku,

John D. Rockefeller, sūnus 
Amerikos žibalo karaliaus, se
nio Rockefellerio. organizuoja 
nauią banką Harleme, Didžio
jo New Yorko dalyje, dau
giausia negru apgyventoje. Sa
kosi noris “patarnauti” juo
dukams; bet tikrasis jo siekis, 
žinoma, yra pasipelnyti iš juo
dukų.» •____________
DRGG. BALČIŪNAI 
SUGRĮŽO Iš KANADOS

<♦>

1
<♦>

<♦>

CASTON ROPSEVICH
d>

<♦>

<♦>

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 iki 8 vakarais 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki
vai. po pietų, ir pagal sutartį

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

214 Perry Avenue,

Graborius-Undertaker
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.

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

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

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

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

Maspeth, N. Y,

Pereitą nedėldienį sugrįžo 
iš Kanados gerai žinomi “Var
po” keptuvės savininkai, dd. 
Balčiūnai, kuriuodu buvo nu
vykę tūlam laikui į Toronto, 
Kanadą. Drg. Balčiūnas susi
ėjo ten su savo broliu, kuris 
du metai kaip ten gyvena. Da
lyvavo ir vietiniam lietuvių 
darbininkų piknike, kuris jiem 
patikęs.' Lietuvių Toronte, sa
koma, šiuo1 tarpu gyvena apie 
tūkstantis, 
dasi gan

I sąlygose,
organizacijos—A. L. D. L. D., 
T. D. A. kuopos ir kt. — au
ga. Papasakojo ir kitų gan 
įdomių dalykų, ypač apie tai, 
kaip rubežiaus sargybiniai da
ro kratas, jieškodami ar nesi- 
veži “palaiminto skystimėlio.”

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

Draugai ir draugės! Ketver-
NARIAMS
ge, 16 d. rugpjūčio, įvyksta 
mūsų kuopos mėnesinis susi
rinkimas. Šis susirinkimas bus

Pradžia
Visi nariai ateikit 

yra labai svarbių reikalų.
Sekr. Murphy.

(194-195)
Easton, Pa.

Istorinis Eastono ir Apielinkės
PIKNIKAS

Rengia Amerikos Darbin. (Komu.) 
Partijos Eastono Lokalas, nedėlioję, 
Rugpjūčio (August) 19 d., Hącketts, 
Parke. Pradžia 11:30 vai. ryte.

Valgių ir gėrimų bus kuoskaniau- 
sių. Muzika gera. Vieta graži.

P. S. Jeigu tą dieną lytų, tai pik
nikas bus’ nukeltas į 26 d. rugpjūčio.

Rengėjai.
• , 194-196)

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

D r. Petersono specials arbata, 
kaip jis vadina EXEX TEA yra žo
le,‘liuosuojanti vidurius. Netik kad 
T yra vidurių liuosavimo pobūdžio, 
Jet 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
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

R
IR MALIORIUJ

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius pavfeiks- 
1 u s įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senuĘĮ ir 
kra javus ir su
daro su ameriko
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu j 
STOKES

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
I 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 Jigą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
; geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų i ’ “ ’ ' - ------ x i..
čia paduotus:
Apynių 
Aviečių uogų 
Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
da Galite Ga»ti ir Lietavlikj Trejų Devynerių

iPhone, Greenpoint 2017, 2360-8514

kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir

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
Puplaiškiij Pinavijų šaknų
Parušanijos ir Trūkžolių

daugybę kitokių Valerijono šaknų




