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MASKVA.— Dar tebesi
tęsia Komunistų Internacio
nalo šeštas kongresas. Dis- 
kusuojama Kominterno pro
gramos projektą,

Semai-d iš Francijos pa
reiškė, kad programos pro
jektas suima pareitų de
šimties metų patyrimus, bet 
jame turi būt smulkmenin- 
giait išdėstyta socialdemo
kratijos rolė, jos atsineši- 
mas linkui Sovietų Sąjun-

Darbininkai Visų Salių 
Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik R®» 

težins, o Laimėsite 
Pasaulj!

Darbininkų Partijos Atsišaukimas į Mai 
nierius Del Budavojimo Naujos Unijos

racionalizacijoj.
Page Arnot iš Anglijos 

pareiškė, kad Anglijos dele
gacija abelnai užgiria pro
gramos projektą, kuris per
statų tolimesnį tęsimą Mark
so, Engelso ir Lenino darbo. 
Projektas teisingai panau
doja patyrimus Rusijos Re
voliucijos , Page pareiškė, 
tuo būdu Anglijos delegaci- juymas iu menesių sireinu, jcj0 
ja priešinga visoms kriti- kuriame eiliniai mainieriaio ’vZ. . 1z . c . .. ,
koms. būk projektas esąs Ijr ju šeimynos didvyriškai |^ase a s’( k<up 7fa,yt' f°,vani> 
“perdaug rusiškas”. \ Ikovojo, perkęsdami didelesjliap,ta,'alams1 del

Anglijos Darbo Parti jcUSa-^n^bnmrbna iv nnnnrtvacffn PlclrnOIieS ant gCTCSniO pamato. | 
ko, kad fašizmas negali įsi
galėti Anglijoj, 
munistai priimtu tą mintį, 

s tai būtų perdidelis apverti- 
nimas kapitalizmo galios. 
Nėra abejonės, kad fašisti
nės tendencijos egzisutoja 
Anglijos buržuazijoj ir jau 
pradeda apsireikšti ideolo
ginėse formose.

Sierra iš Italijos pareiškė, 
kad Komunistų Partijos tu
ri išdirbti savo nacionalisti
nes programas pamatu 
tarptautinės programos.

Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partija antradienį 
išleido sekantį atsišaukimą 
į mainierius:

Streikas minkštos anglies 
mainierių pakriko. Pakrik- 
dymas 15 mėnesių streiko,!

Lewisas ir jo viršininkai, ku
rie išmėtė milionus mainierių 
pinigų laike streiko, imdami di- 
deles algas, atsisakė jiems su-į 
teikti tinkamą pašalpą. O vie
nok jie be jokio keblumo sura- 

mainierių ir jų šeimynų iš-

ikovojo, perkęsdami dideles j 
'sunkenybes ir nepaprastai 
pasiaukodami, priklauso nuo 

, ne- 
kompetentiškumo ir parda- 
vikišku darbu John L. Lew
iso, United Mine Workers 
of America prezidento, jo 
Nacionalės Pildomosios Ta
rybos ir distriktų oficialų.

Išdavimas mainierių, ku- 
rie triūsia žemės viduriuose,) 
pasiliks Amerikos darbinin- j 
kų istorijoj, kaipo vienas iš 
pražūtingiausių išdavystės 
darbų, kokiais tik 
kada buvo užduotas smūgis aukojimas iš mainierių 
didelei masei organizuotų 
darbininkų. 
John L. Lewis ir jo sėbrų, 
mainierių unija United Mine 
Workers of America tapo 
sudaužyta ir eiliniai mainie
riai, kurie mato, kad jų or
ganizacija sunaikinta, turi 
pradėti išnaujo budavoti 
naują organizaciją, kuri ga- 

,*:3 demokratinės revoliuci- lėtų tvirtai kovoti_ atgavi
mos pirma proletarinės revo- t°_, 
liucijos. Bulgarijos valstie- atidavė kapitalistams.

Jeigu ko- sąmoningos išdavystės,

Revoliucija Bulgarijoj
Koralov iš Bulgarijos pa

reiškė, kad jo delegacija 
abelnai sutinka su progra
mos projektu, bet nesutinka 
su Bucharino pareiškimu 

■’ programos komisijai, kad 
Bulgarija yra tokia šalis, 

' kur reikia tikėtis buržuazi- i 
jos ____

čiai gali būt suorganizuoti ■ 
ne tik del agrarinės revoliu-! 
cijos, bet taipgi kovai prieš! 
kapitalizmą ir už socializ
mą.

Kova Indijoj

1 1 • O I • IZ • ■ JZ 1 • 1 . NAUJA NACIONALE KAILIASIUVIŲ ; skendusi dubmariną Komunistų Kandidatus | . *skendusį Submarine
MASKVA.— Iš Leningra

do pranešama, kad Sovietų 
darbininkai iškėlė nusken
dusį Anglijos submariną 
L-55. Tas submarinas buvo 
nuplaukęs į Koporski jūrų 
įlanką ir Sovietų karinis lai
vas ji nuskandino liepos 4 
d., 1919 metais, 
submarinas tapo 
tas i Kronšfedta. 

«. | G

Sakoma, 
nugaben-

NEW YORK.— William 
Montgomery Brown, buvęs 
vyskupu, važiuoja pasakyti 
prakalbas svarbesniuose 
miestuose nuo Chicagos iki 
Los Angeles.' Jis kalbės 
varde komunistu rinkimu 
kampanijos; ragins darbi
ninkus ir farmerius balsuo
ti už komunistu kandidatus, 
skleis komunistinę propa-;

UNIJA PRADEDAMA ORGANIZUOTI
4,000 Kailiasiuvių New Yorke Užgyre Naujos Unijos Orga 

nizavimą; Pradėta Vajus Sukėlimui $25,000 Fondo
)

bos dešiniojo sparno. Susi
rinkusieji visi vienbalsiai 
stojo už rezoliuciją. Taipgi 
kalbėtojų buvo iš Kanados 
lokalų.

Darbininkai taipgi in
struktavo vadus sušaukti 
formalę konvenciją ne'vė
liau kaip 60 dienų nuo šio 
susirinkimo oficialiam už- 
vardinimui naujos unijos.

Gausiu delnų plojimu bu
vo patiktas kailiasiuvių va
das Ben Goldas, manadže- 
rius New Yorko Joint Boar- 
do kairiojo sparno, kuris ve
da kovą už suorganizavimą 
tikros darbininkų unijos 
vietoj kompaninės Ameri
kos Darbo Federacijos unu į 
jos, kurią valdo bosai.

Taipgi vienbalsiai priimta 
rezoliucija sukėlimui $25,- 
000 fondo del naujos orga
nizacijos.

NEW YORK. — Kailia- 
siuviai darbininkai, negalė
dami pakęsti Amerikos Dar
bo Federacijos viršininkų 
teroro ir išdavystės, paga
lios nusprendė galutinai 
nuo jų atsikratyti.

Trečiadienio vakarą apie 
4000 kailiasiuvių susirinko 
į Cooper Union svetainę, 
New Yorke, ir entuziastiš
kai užgyre Tarptautinio 
Kailiasiuvių S u v i e nyto 
Fronto Komiteto rezoliuci-1 
ją, kad būtų suorganizuota 
nauja kailiasiuvių darbinin- 

'“i unija, nepri
klausoma nuo Amerikos 
Darbo Federacijos reakci
nės mašinos.

Kalbėtojai buvo nuo dau
gelio Nacionalės Kailiasiu
vių Unijos lokalų; buvo kal
bėtojai ir nuo kailiasiuvių 
grupės, kuri atskilo nuo 
New Yorko Bendros Tary-

gandą.
jvietŲ Policija Surado 
Slaptas Monarchist^

Organizacijas

Mire nuo DegtinesKą ta stabilizacija reiškia 
mainieriams? Ji reiškia sunai
kinimą jų unijos. Ji reiškia al
gų nukapojimą, ji reiškia paaš- 
trinimą kompeticij.os tarp uni
jinių ir neunijinių kasyklų, toli
mesnį algų nukapojimą, spaudi
mą mainierių dar skubiau dirb
ti, ilgesnes darbo valandas ir 
taipgi išmetimą iš anglies ka

ršyklų suvirs ketvirtadalį milio- 
" |no mainierių.

“Ištikimybe”—Kam ?
Tatai buvo ne su noru pasi- 

j pusės. 
Tos nesvietiškos išnaudojimo 

Pasielgimu sąlygos, tos nepalankios tarp 
mainierių kompeticijos sąlygos, 
mažos algos, dirbimas tik dalį 
laiko ir nuolatinė bedarbė del 
suvirs ketvirtadalio miliono 
mainierių, tai nėra pasekmė są
moningo visuomeninio pasitar- 
navimo iš mainierių pusės, bet 
tai logiška pasekmė išdavikiš
kos reakcinės ‘TK” *kriminalinės 
John L. Lewiso politikos.

Pramonės stabilizacija, kokia 
pasireikš, bus su didžiausiu 
džiaugsmu sveikinama kasyklų 
savininkų, kurie nekantriai 
laukia pasidąryti sau dar dides
nius pelnus iš mainierių nelai
miu, o mainieriams ji (stabili
zacija) reikš baimę, reikš alkį, 
didesnį išnaudojimą, pramoni
nį despotizmą ir vergišką skur
dą ir nupuolimą vienam ketvir
tadaliui miliono mainierių ir jų 
šeimynų, kurie bus išmesti iš 
tos pramonės.

Ponas Lewis sako, kad tuo 
pasiaukojimu jie (manieriai) 
vėl įrodė savo ištikimybę visuo
menės gerovei. Ponas Lewis 
užmiršta apie mainierių gero
vę, kuomet jis reiškia savo išti
kimybę ir tarnauja kapitalistų 
visuomenės gerovei. Ponas 
Lewis atliko “nepaprastą pasi
aukojimą”, vesdamas mainie
rius prie sumušimo ir sudaužy
mo jų organizacijos, idant ka
pitalistai galėtų pergalėti krizį 
anglies pramonėj mainierių iš- 

Mine kaščiais. I

ka John L. Lewis G

Lewiso Melagingas 
Pareiškimas

Savo prakalboj John Lew
is, nuduodamas neva kovo
jančiu prieš kasyklų ope- 

•ciškė pradžioj 
streiko tūkstančiams mai-

Narayan iš Indijos pareiš- ruotojus, par 
kė, kad Indijos delegacija streiko t.Jzi 
sveikina programos projek- nierių, kurie buvo pasiren- 
tą. Svarbiausia, tai kad ja- kovoti iki galo, kad Unit-
me smulkmeningai aiškina- Mine Workers of Amer-

apie kolonijų reikšmę ica nedarys žingsnio atgal, 
• Pasaulinėj Revoliucijoj. Ta-i kad iki galo bus kovojama 

čiaus nekurie punktai, lie-Į11^ Jacksonville algų skalę. w • .a 1 * • • • • •• IZ n J -v-k y-s.-a xj n.-* I 1 VA

ma

Kadangi dabar Jackson
ville algų skalė liko išsiža
dėta ir minkštos anglies ka
sėjams gręsia algų nukapo- 
jimas nuo $1.50 iki $3 į die
ną, tai ponas Lewis bando 
paslėpti savo išdavystę se- 

miršti, kad vietinė buržuazi-įkaičiuose žodžiuose, . sulig 
ja negali vesti teisingos ko- Įedit°rialo Lewiso oficiali o 
vos prieš Anglijos imperia- 'laikraščio United

čianti kolonijas, ypatingai 
Indiją, turėtų būt daugiau 
suformuluoti. Kas liečia 
galimumą laikinos koopera
cijos tarp komunistų ir vie
tinės (naminės) buržuazi
jos, komunistai neturi pa

___ J laikraščio United 
lizmą. Indijos Komunistų ' Workers’ Journal: 
Partija turi išnaudoti skir-j «jie (mainieriai) pakeitė 
tumus, esančius tarp savo-|savo nusistatymą algų klau
sios ir Anglijos buržuazi- ^įme, milžiniškai pasitar- 
jos, bet neturi pamiršti, kad naudami sustabilizavimui 
tie skjrtumai yra tiktai šei- (pastatymui ant geresnio 

pobūdžio ginčas pamato) anglies pramonės.
"Šiuo pasiaukojimu jie vėl 
įrodė savo ištikimybę visuo
menės gerovei. Dabar lai 
kasyklų operuoto j ai ir vi-

mynimo i
tarp dviejų buržuazijų.

DIDELĖ AUDRA

Liepos mėn._ 29 d. Vilniaus suomeng atlieka tiek, kiek 
krašte siautė nepaprastai atliko mainieriai. 
didelė audra, kuri padarė 
labai daug nuostolių. Visa Lewis Prisipažįsta Kaltu 
eilė telefono ir telegrafo h-į
nijų sugadinta. Ruožas Mo- į Tai yra puikūs žodžiai. Išda- 
lodečno-Vileika vandens SU-|vikas niekad nėra pasakęs atvi- 
griautas. 45 Žmonės už-Iresnių žodžių. Tais žodžiais 
mušti žaibo. - - -

n

Ijohn L. Lewis prisipažįsta kal
tu pardavime mainierių.

Išaiškinant virš minėtą iš- 
, kad kiekvienas 

mainierys, kuris dirba karštuo
se žemės viduriuose, galėtų su- 

Rengia°Aj’D.L.D7lI Apskritis, Plasti, Lewis prisipažįsta, kad

‘LAISVĖS’ NAUDAI PIKNIKAI trauką taip,

19 Rugpjūčio, Linden, N. J.

ANT WILICK’S FARMOS

2
Didelis piknikas turi būt 
Rugsėjo Philadelphijoje.

jis sutiko išsižadėti mainierių 
algos $7.50 į dieną, kaipo mil
žinišką dovaną kasyklą operuo
to jams.

Atsisakė Organizuoti 
Mainierius’

Streiko prakišimaš 
augštasai laipsnis tos politikos, 
kurią vedė Lewis. 
Lewis neorganizavo 
zuotus 
priėjo prie to, jog nelinijinėse 
kasyklose buvo pagaminama 
jau kur kas daugiau anglies, ne
gu tose kasyklose, kur dirbo 
unijistai mainieriai. Vos strei
kui prasidėjus, John L. Lewis 
pasipriešino organizavimui ne
organizuoti; angliakasių ir atsi
sakė nuo bet kokios paramos 
teikimo tam darbui.

Per metų metus John L. Lew
is buvo kaltininkas fašistinės 
smurto politikos prieš eilinius 
Mainierių Unijos narius. Ištisi 
unijos lokalai buvo • išmesti iš 
organizacijos, ir geriausi, ko- 
vingiausi ir klasiniai-sąmonin- 
giausi mainierių kovotojai buvo 
ištremti iš unijos. Gengsteniz- 
mas viešpatavo unijoj, o vyriau
sias gengsterių vadas buvo ir 
tebėra pats John L. Lewis. Opo-

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

tai yra

Kadangi 
neorgan i- 

ihainierius į uniją, tai

Liepos 31 d. Turžėnų vai., 
Minancų k. gyventojas Ba
lys Rafanavičius per dieną 
girtavo Kaune, Ukmergės 
pi. traktyriuj. Kaip jau bu
vo tiek girtas, kad nepasė
dėjo, buvo . išneštas laukan 
ir padėtas ant jo pačio veži- kų nacionale

LENINGRADAS.— Sovie
tų Sąjungos policija surado 
slaptas monarchistų organi
zacijas, pusiau masoniško 
pobūdžio.

! Prie tų organizacijų pri-1 
■I klausė visokios 
(tvarkos išmatos, 
ganizacija buvo pasivadi
nus vardu “Onos 
ir Grigorio Rasputino Drau
gai”. Kita buvo užvadinta 
“Mėlynasis Internaciona
las”.’

Trečios organizacijos prie
šaky buvo “Ochneff-Lefev- 
re, buvęs caro saldainių dir-'nys nepaskelbtas, bet mano- 
bėjas. Į jį visada būdavo 
atsikreipta—.žodžiais “Jūsų 
Didenybė Louis Keturiolik
tas,” ir jis buvo nuskirtas 
atsteigti ne tik Rusijos aris
tokratiją, bet 
aristokratiją 
nette laiku.

Visos tos 
vedė kontr-revoliucinį dar
bą ir turėjo ryšius su emi
grantų grupėmis užsieny.

Aristokratai tuose susi
rinkimuose naudodavo nar
kotinius nuodus: kokainą, 
heroiną ir kitokius. Jie savo 
išsisvajotoj biržoj varydavo 
“biznio transakcijas”. Išra
šydavo čekius ant bankų, 
kurie tapo panaikinti de
šimts metų atgal, ant popie- 
ros pardavinėdavo žemes, 
kurių jie visai neturi.

mo. Ten ir mirė.

caristinės 
Viena or-

Virubovos

ir Francijos 
Marie Antoi-

organizacijos

Nutrenkė Perkūnas
šeštadienį, Kėdainių vals., 

Martiniškių k. važiuojantį 
pil. Prapavičių nutrenkė 
perkūnas.

I

Nankingo Valdžia Pa 
siuntė Notą Japonijai
SHANGHAJUS.— Prane

šama, kad Nankingo val
džia pasiuntė Japonijai no
tą sutarties panaikinimo 
klausime. Dar notos turi-

ma, kad ji yra aštri, prane
šanti- JaponijaL-kad - .Nan
kingo valdžia negali sutikti 
su Japonijos atsinešimu ir 
turi reikalauti panaikinti 
sutartį ir tuojaus pradėti 
derybas del sudarymo nau
jos sutarties.

Žuvo 13 Mainieriij
COALPORT, Pa—Ketvir- 

tadienį trylika mainierių la
vonų tapo išimta iš Irvona 
Coal and Coke Kompanijos 
kasyklos No. 3, kur trečia
dienį įvyko eksplozija. Vie
nas mainierys tapo išimtas 
gyvas. Gelbėtojai sako, kad 
daugiau žuvusių nėra.

Kasykloj dirbo 159 darbi
ninkai, kuomet ištiko eks
plozija.

Wausau, Wis. — Trečia
dienį čia kalbėdamas prezi
dentas Coolidge išgarbino 
Kelloggo “anti-karinį” pla
ną.

Sako, kad Pilsudskis Nori Prijungti 
Lietuvą prie Lenkijos

BERLYNAS.—- Trečiadie
nį vokiečių laikraščio “Der 
Tag” korespondentas turėjo 
pasikalbėjimą su Lietuvos 
fašistų valdžios premjeru 
Voldemaru apie Lietuvos-
Lenkijos san tikins.

Voldemaras pasakojo, 
kad Pilsudskis nori prijung
ti Lietuvą prie Lenkijos fe
deracijos ryšiais. Jis nori 
tą pati padaryti ir, su kito
mis • Ęabaltijos valstybėlė
mis, sakė Voldemaras.

“Kaip greitai lenkai užim
tų Lietuvą, tokis pat liki
mas gręstų. Rytų Prūsijai,”

issireiškęs, kad del to Vokie
tija ir Lietuva turinčios su
eiti į artimesnį bendrą poli
tinį veikimą.

Pažiūrėjus į žemlapį, sakė 
Voldemaras, matosi, ‘ kad 
Lenkijos rubežiai dar ne
aiškiai nustatyti. Pilsuds
kis nori didesnės Lenkijos. 
Del to jis maršavo ant Ki
jevo 1920 metais. Jo planas 
dabar yra pakeisti Lenkijos 
konstituciją ant federalisti- 
nio pamato, kad būtų g?1 
ma praplėsti Lenkijos ri
bas. Probleina šiandie to
kia: ar mažesnė ar didesnė 
Lenkija turi patapti. Ant 
toliaus negali dalykai pasi
likti taip, kaip jie šiandien 
yra.

Prie pabaigos Voldemaras 
išsireiškė, kad Lenkija nega
lėsianti subudavoti federa- 
listinės valstybės, nes kai
myninės šalys nenorinčios 
prie Lenkijos prisidėti.

Marinai Nužudė Keturis Streikieriai Pikietuoja,
Nicaragiečius Nepaisant Teroro

MANAGUA, Nicaragua. 
—Trečiadienį Amerikos ma
rinai vėl susikirto su gene-

pikietavimą. Teisėjas Hani- 
!fy parodė savo žiaurumą ir 
neapykantą prieš streikuo
jančius darbininkus.

Bet nepaisant teroro, 
streikieriai pikie tuoja 
American Printing Kompa
nijos tekstilės dirbtuvę. Pi- 
Įkietavimas didėja.

FALL RIVER, Mass.
Trečiadienį dar devyni dar
bininkai tapo nuteisti ant 

rolo Sandino spėkomis. Ma-
rinai nužudė keturis nica
ragiečius ir penkis paėmė 
nelaisvėn.

Manoma, kad sumušta ni- 
caragiečių grupė yra dalis 
Sandino spėkų, kurios su
mušė marinus pereitą sa
vaitę.

I

Susižeidė 6 Vilniečiai ftniI,s New
Sužeisti dd. Sinkus, Bura

gas, Bendokaitis, Virbic
kas, Katilius ir “Vilnies” 
Knygvedė Katiliūtė

Streikierių Naudai
Darbininkų Tarptautine 

Pagelba' kuri rūpinasi šelpi
mu New (Bedford© streikuo- 

Pereito nedėldienio vaka- tdistiliečių, rengia
(rugpjūčio 12 d.) grįžtant Jge jp.kmką sekanti ne- 

iO vxixxxco pikniko buvo įdienb rugpjūčio 19 ©L, 
sužeisti šeši vilniečiai. Ne- vanxr 
laimė atsitiko vakarinėj da-i^ve,,.V|?^ew ®
ly miesto, prie 31 ir Kedzieį^lrt^. P1°gJaiJ}a, 
gatvių. Drg. Sinkus vežė dantJ !s , Pakalbu, žaislų, 
iš pikniko dd. Buragą, Vir- fPM’^ ir katamų paveiks- 
bicką, northsidietį Katilių, 
Bendokaitį ir “Vilnies” 
knygvedę Katiliūtę. Va
žiuojant pagedęs automobi
lio “stiring vylas” ir auto- 
mobilis įmagėjęs stulpan. j Nedglioj; 19 d. rugpjūčio,

Willicks farmoj, Linden, Nj 
J., įvyksta didelis piknikas 
mūsų spaudos naudai Visi 
ir visos privalome jame da
lyvauti.

Programos išpildyme da
lyvaus Sietyno choras iš 
Newark©, po vadovyste VI 
Žuko; Ufos kvartetas iš 
Maspetho, po vadovyste VI. 
Žuko. - Kalbės drg. L. Pru 
seika. Bus įvairių žaislų. 
Bus duodamos dvi. dovanos 
toms kuopoms, kurios dau
giausiai iš savo kolonijų 
publikos sutrauks.

^Kelrodis, kaip nuvažiuoti 
į pikniką, telpa skelbimuose 
— žiūrėkite.

ra
iš “Vilnies”

mobilis jmagėjęs stulpan.
Sunkokai sužeista pats d. 

Sinkus, kiek lengviau su
žeista d. Buragas. Bendo- 
kaitis apkapotas stiklų ir 
sutrenktas. Taip pat su
trenkta Katiliūtė.
turi tuoj buvo paimti ir nu
vežti i St. Anthony ligoninę, 
prie Douglas Parko. Drg. 
Katilius tik smarkiai su
trenktas, o d. Virbicko gal
va perkirsta. Jiedu randa
si savo namuose. Beje. Ka
tiliūtė vakar jau apleido li
goninę. Bet draugams Sin- 
kui, Buragui ir Bendokai- 
Čiui gal teks pagulėti. Ypač 
d. Sinkus sunkokai serga.

(“Vilnis”)

Visi ke-

U '.i:..

VISI i ALDLD. II AP
SKRIČIO PIKNIKĄ
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DARBININKU MASES IŠKOVOJO 
AMNESTIJĄ

Pavyzdžiui, bėgyje 1920-21 
'metų socialdemok. vadovau
jami teismai nuteisė'9,000 dar
bininkų kiekvieną po 3. metus. 
Na, o kur kitokių rūšių masi- 

kofnunistų Partijos,!n6s bausmės? Į

Į

LAI MOSKOS LOJA 3* Mtti «*•;*DARBININKŲ SVEIKATAkels prieš plačias daubo. mases 
socialdemokratų šunybes.’ '

Garbė tenka tik plačioms 
darbininkų revoliucinėms ma
sėms už amnestijos iškovoji
mą. Tampriai revoliucine dva
sia surišti nesigailėjo darbinin
kai spėkų išgelbėjimui šimtų 
savo brolių iš gilių kalėjimo 
urvų. Kalėjimo durys atsida
rė. Kovotojai tapo milžiniškų 
darbininkų minių didingai su
tikti ties kalėjimo vartais. Mi
nios sutiko su raudonomis vė
liavomis, šauksmais ir obal- 
siais, smerkiančiais kankinto
jus, su glebiais gyvų gėlių ir į 
nešiojo ant rankų, džiaugda-j 
miesi ir revoliucines dainas! 
dainuodami.

Berlyno proletariatas irgi di
dingai sutiko savo kovotojus. 
19 d.liepos apie 60 amnestuotų 
atvyko iš trijų kalėjimų: Son- 
nenburgo, Gallnow ir Branden
burgo ant dviejų Berlyno gelž- 
kelio stočių.

Tūkstantinės minios užpildė 
palei stotis aikštes. Kuomet 
pribuvo traukiniai su amnes
tuotais, juos patiko minia su 
šauksmais, obalsiais, gėlėmis, 
gausybe raudonų vėliavų. Ap
krautus vainikais gyvų gelių, 
ilgai nešiojo ant rankų Berly
no gatvėmis, revoliucines dai
nas dainuodami ir reikalauda
mi dar likusius kalėjimuose 
paliuosuoti. Tik dviejose de
monstracijose dalyvavo 150 
tūkstančių darbininkų.

Sekančią dieną buvo amnes
tuotas Vokietijos revoliucijos 
ir revoliucinio proletariato va
das Ma| Hoelz, išsėdėjęs 7 
metus kalėjime. Berlynas ta- ; 
po raudonu. Lustgartene bu- 
yo sutiktas 200,000 minios ir 
raudonų vėliavų mišku. Sunku , 
aprašyti dvasinę masių išraiš- , 
ką.

Bet kapitalistus ir buržua
ziją nukrėtė baimės šiurpulys. 
Buržuazijos ir socialdemokra
tų spauda nervąvosi, nekaltai 
iškankintus vadino kriminalis
tais ir lyg spangas arklys, ank
štame tvarte išgąsdintas, lipo 
ant sienų. Buržujams pasiro
dė ta šmėkla akyse, kuri kirs 
galvą jai už jos darbus. 1

Pundas.

Distr. Viršininkams Išmokėta 
Algos ir Kitokių IšlaidųPastaruoju laiku mūsų spau

doj labai daug kreipiama do
mūs į tūlus gaivalus, kurie tau
tinėje spaudoje, ypatingai “Tė
vynėje,” rašinėja visokių nesą
monių. Kai kurie draugai tuo- 
jaus griebiasi jiems atsakinėti, 
užveda su jais polemiką per 
mūsų spaudą. Bet ar verta su 
tokiais gaivalais vesti polemi
ką?

Aš niekados nevesčiau su 
jais polemikos, niekados nemi
nėčiau jų pavardžių arba tų 
slapyvardžių, po kuriais jie 
slapstosi. Tie gaivalai rašo 
visokias nesąmones tik tuo tik
slu, kad kas nors apie juos 
kalbėtų, kad kas nors kreiptų 
į juos domės, kaip į Gogolio 
Dobčinską ir Bobčinską. lrn , 
kada per mūsų spaudą jiems! $^,467.18. 
atsakoma, tai jie džiaugiasi, 
kad dar ir su jais kas nors 
skaitosi. Jie tuomet didžiuo
jasi, kaip tas Krilovo šunytis 
Moska, kuris draskėsi prieš 
slonių, puldinėjo jį. Ir kuo

Kaškiaučius
dažnai sugedę dantys turi ryšių 
ir su nosų bei gerklės ligomis. 
Neretai nuo sugedusių dantų 
apsikrečia galvos bei veido 
kaulų tuštintai (“sinusitis”). 
Kad tik ir Jums nebūtų kartais 
kokio apsikrėtimo tų -kaulų tuš
tumose. O tai yra ir gan įky
rus daiktas ir nelabai tesidi^>da 
gydyti.

Operacijų Jums jau ir taip 
bent dvi viena paskui kitą pa
darė, o dėlto gėro nesimato. 
Kažin kad / taip pamėginus 
Rentgeno spinduliais (X) gydy
ti? Pasiteiraukite su patyru
siu toje srityje gydytoju, ką jis 
Jums patartų. Yra nemažai 
atsitikimų, kūr įsisenėję, įsibin- 
gėję gilesnių vietų slogos ge
riausia pagyja po intaką tų X 
spindulių.

Žinoma, ir kalbos negali būti 
apie tuos sugeltus, pūliuotus 
dantis: jie reikia‘kuo greičiau
siai prašalinti, o taip da, ko ge
ra, nuo jų galėtų žandakaulis 
pradėt gesti.

Kai del vėžio, kad kartais vė-1 liūgai jis loja,-tai sūnytis atsa- 
žys nepradėtų augti tose išge-lkė, kad jis nori šunų tarpe pa- 
dusiose plėvėse, tai, žinoma, ne- kilti, kad jie sakytų: “Nors

Moska mažytis, bet matyt jis 
galingas, stiprus, kad puola 
slonių.”

Dabartiniu laiku “Tėvynėje”

Rašo Dr. J. J.
Įsisenėjusi Nosu Sloga
Drauge gydytojau, aš turiu 

keblumų su savo nosia per pas
taruosius 10 metų. Pirm kokių 
metų dare man operaciją: išė
mė kokį ten kauluką ir da ko
kių svetimų mėsų—polipų . Bet 
tai nieko negelbėjo. Tai už po
ros menesių darė antrą operaci
ją, bet irgi be gerų pasėkų. 
|Man nuolat į nosis susidaro 
Igleivų, gličių ir aš turiu dažnai 
tuos skreplius atkrankšti ir per 
burną išmesti. Kartais net 
man kvapą užgniaužia ir man 
suima galvą skaudėti gana daž
nai. Man dantys irgi netikę. 
Nuėm^man nuo dantų atvaizdą 
su tais X-spinduliais ir surado 
juose nemažai vočių. Tuos vo- 
čiuotus dantis gydo.

Kažin, ar tik kartais man vė
žys neįsitaisytų? Ir ar galima 
ta sloga, tie skrepliavimai pa
gydyti. Prašom patarti per mū
sų dienraštį arba ir per laišką. 
Ačiū labai.

Atsakymas.^* >
Jums, matyt, nėra vien tik pa

prasta nosų sloga. Pagal Jūsų 
aprašymą, esama ten ko tai 
kebloko. Sakote, Jums ant dan
tų šaknų yra vietomis pūlinių 
susidarę. Pagydyti tokie pūli- 
niuoti, vočiuoti, apkrėsti dan
tys be traukimo, beveik nepa- 

Prityręs dantistas ilgai

čion paduodu skaitlines, 
kiek mūsų, angliakasių, ufiijos 
9-t'o Distrikto viršininkams iš
mokėta algos per šešius mėne
sius, t. y., nuo 1 d. spalių 1927 
m. iki 1 d. balandžio 1928 m. 
Šios skaitlines yra paimtos iš 
9-to Distrikto raporto, išduoto 
sekretoriaus-iždininko McAn
drew.

C. J. Goldin algos—$2,145, 
išlaidu—$652.50; viso $2,797.- 
50.

John Strambo algos—$1,- 
848, išlaidų—$1,295.90; viso 
$3,143.90.

J. J. McAndrew algos $1,- 
848, išlaidų—$619.18; viso—

(Nuo Mūši/ Korespondento iš 
Berlyno)

Ilga, atkakli ir nenuilstama 
plačių darbo masių kova už 
amnestiją, vadovaujama Vo
kietijos . ‘ 
privertė kapitalistus ir kapita
listų mylimiausius lekajus — 
socialdemokratų vadus pasira
šyti po amnestijos įstatymu ir 
atidaryti kalėjimų duris del 
300 kovotojų už išliuosavimą 
darbininkų klasės. Ilgai kan
kinami kalėjimo urvuose, žval
gybos, policijos ir nesuskaito
mos eilės budelių, išvydo lais
vę ir vėla atsidūrė kovotojų ei
lėse. n

Vokietijos ir viso pasaulio 
socialdemokratų vadai ir viso
kio plauko socialistai, demok
ratai, šunsociąĮįsčių vadai, ku
rie šliaužioja ant pilvo prieš 
kapitalistus, parduodami dar- 

.Jjininkų klasės reikalus, dūmė 
’ darbininkams akis Vokietijos 
socialdemokratijos “laimėji
mu,” kaip va: amnestijos iš
leidimu ir kitais darbininkams 
“pagerinimais” ir “pilnos” de
mokratijos įvykinimu ir p.

Bet tikrumoje socialdemok
ratų vadai ir visokio plauko 
socialistai yra verti ne to, kuo 
jie giriasi, muilindami darbi
ninkus, bet to, ko jie yra pilnai 
užsitarnavę darbininkų klasei.

Prisiminkime praeitį, pasi
statę sekantį klausimą: už ko
kią kaltę daugelį darbininkų 
kankino ir kankina kalėjimuo
se, suprantama, ir tuos tris 
šimtus, kurie yra jau apleidę 
kalėjimo urvus? Nesirausę 
giliai praeitin, gausime pilną 
.atsakymą, ko yra,verta ta kru
vina banda—socialdemokratų 
vadai.

Tarpe atsėdėjusių ir dar sė
dinčių 350 proletarinių politi
nių kalinių yra nemažas skai
čius, kurie yra išsėdėję po sep
tynis metus. Na, o septyni 
metai atgal Vokietijoje buvo 
pilnas viešpatavimas socialde
mokratų vadų. Socialdemok
ratų vadai buvo ministerial, 
priešakyje su Vokietijos res
publikos prezidentu Ebertu, 
irgi socialdemokratu. Ir kru
vinas Noske, prezidentas Ebcr- 
tas, Hilferdingas, Soweringas, 
dabartinis ministerių pirminin
kas Mueller ir daugelis kitų 
socialdemokratų gynė griūvan
čią kapitalistų tvarką ir žudė 
tuos revoliucinius darbininkus, 
kurie kėsinosi ii’ griovė kapi
talistų surėdymą.

Štai keli kruvini pavyzdžiai 
iš socialdemokratų vadų praei
ties valdymo. Vokietijos so
cialdemokratų partijos sutver
ti baudžiamieji būriai, gelbėti 
kapitalistų tvarkai ir vadovau
jami Noskes, išžudė 15 tūks
tančių revoliucinio proletaria
to keturių metų bėgyj (nuo 
19191-23 m.). Socialdemokratų 
vadai nuklojo plačią Vokieti
jos šalį lavonais darbininkų, 
kurie kovojo už geresnį gyve
nimą, prieš kruvinus karus, 
prieš imperializmą, už nuver
timą kapitalistų / surėdymo. 
Milžiniški kapai neužmiršta
mai reikalauja keršto bude
liams. i •

Atviro 'žudymo nepakako. 
Desėtkai tūkstančių, pasmerk
ti kalėti, del blogų sąlygų ka
lėjimuose išmirė. Tūkstančiai 
žiauriausiai buvo persekiojami 
ir priversti buvo ilgus laikus 
svetimose šalyse bastytis. Sun
ku sau įsivaizduoti, koks liki
mas patiko šeimynas sušaudy
tų, persekiojamų ir nusmerktų 

į kalėti darbininkų. Bet tas vis
kas buvo daroma socialdemok
ratų vardu, kdcl išgelbėjus ka- 

Į pitaHstųs ir tos aukos krito ka- 
I pitalisių labui.

1 
įI

Suprantamas dalykas,! kad 
šie 300 amnestuotų diržininkų 
klasės kankinių ir palikti 50 ; 
toliau kankintis yra aukos kru- : 
vinųjų socialdemokratų vadų 
viešpatavimo ir jųjų koalicijos 
su kapitalistais vaisius.

Prie| pat amnestijos išleidi- : 
ma, štai kokios nuomonės bu- : 
vo socialdemokratų vadai. Ta
me laike, kada ėjo procesas ] 
Maskvoje .prieš 53 baltagvar- 1 
diečius, Sėvietų ūkio griovikus, 
inžinierius, Vorwartz rašė' se- 1 
kančiai: ii

“Jūs, komunistai, statotės 
dideliais mirties bausmės prie- . 
šininkais' ir reikalaujate, kad ; 
būtų išleista pilna amnestija,, 
jūsų vienminčiams, sėdintiems , 
kalėjimose. Na, o kas darosi ■ 
jūsų valdomoje Sovietų Rusi
joj, ten, kur komunistai vieš
patauja? Ar jūs žinote, kad 
Dono-šaktų byloje komunistų 
teismas nuteisė 21 žmogų ne
kaltai nužudyti? Reiškia, kad 
jūs, komunistai, reikalaujate 
pilnos amnestijos savo vien
minčiams, idant vėliau galėtu
mėt mums rengti panašius 
mirties sprendimus.

“A.pie u amnestiją, kurios Į BeriVnas, 30-7-28 m. 
jus reikalaujate, mes pažiurę-; 
sime.” j

šis nuoširdus prisipažinimas. 
socialdemokratų vadų rodo,* 
kaip arti jie stovėjo prie tų 
Sovietų ūkio griovikų, balta
gvardiečių inžinierių. Vadina 
nekaltais tuos, kurie sunaudo
jo tūkstančius rublių griovimui 
šalies ūkio.
letarus, ’ 
tams kovą, mano dar pažiūrė
ti.

Pirmą kartą susirinkus 
reichstagui ir

RINKIMU VAJAUS 
KAMPELIS

Draugas Sorenson atsiun
tė telegramą iš Seattle, Wa
shington, užsakydamas 500 

Gi apie tuos pro- kopijų partijos platformos, 
kurie skelbė kapitalis- }£aįp žinoma, Darbininku 
”■ . ..........  (Komuništu) Partijos plat-

karta susirinkus fo™a išle?sta knygutės for- 
........Ir lantagui, komu- «Wę, turi 64 puslapius ir 
nistų frakcija įnešė pilnos am-jParslJu°Ja uz 10 centų, 
nestijos įstatymo sumanymą.’ -> ->
Bet įstatymo sumanymas buvo; Draugas Berger rašo iš 
kapitalistų ir socialdemokratų Į Baltimores, kad tenykščiai 
balsais atmestas. Mat, kapi- draugai ruošia du milžiniš- 
talistams rūpėjo kaip galima masinįu surinkimu—vie- 
toliaus nuvilkinti amnestijos f- Fostenui, kita Scott 
statymą. Ir kad ne darbimn- .V .. . .. - ,< ,
kn mn«in oripžf.n knvn tai dar -t^OaiingUl. JIS mano, KaU

balsais atmestas.

kų masių griežta kova, tai dar 
ir dabar stalčiuose socialdemo
kratų ministerių būtų gulėjus 

’amnestija. Tik reichstage ir 
lantage šturmingos demonstra
cijos komunistų frakcijų, pro
testai fabrikų darbininkų, mi
tingai ir skaitlingos demonst
racijos kalėjimų duris atvėrė.

Kad nenustot plačių masių 
įtakos, kurios dar eina paskui 
socialdemokratų partiją, pri
versti buvo išleisti amnestiją. 
Bet tuo pačiu laiku išrastas 
naujas sabotažas prieš paliuo- 
savimą politinių kalinių. Vo
kietijos kalėjimuose darbiniu, 
politinių kalinių sėdėjo 350 ir, 
sulig amnestijos įstatymo, tu
rėjo būt visi paliuosuoti, bet 
paliuosavo tik 300, gi 50 pali
ko toliau kankinti giliuose ka
lėjimo urvuose, nežiūrint, kad 
ir’ tie 50 buvo tejsta tais pa
čiais paragrafais, kaip ir pa
leistieji. Ale už tai pripažino 
‘^politiniais” kriminalistus, 
žrpogžudžius-fašistus, kurie žu
dė alkanus demonstruojančius 
darbininkus arba laike susi
rinkimo iš pakampės užmuš
davo. šios rūšies “politiniai” 
kaliniai socialdemokratų minis
terių be jokio ištyrimo tuoj 
buvo paliuosuoti. Socialdemo
kratų vadams nerūpėjo amnes
tiją išleist, bet kad ilgiau kalė
jimo duris palaikius uždarius.

Jie gerai supranta, kad am
nestuoti darbininkai papasa
kos plačioms darbo masėsms, 
už ką jie buvo kankinami ir

bus paimtos didžiausios 
mieste svetainės tiems mi
tingams ir jos bus užpildy
tos. Darbininkai įdomauja
si komunistų kandidatų 
prakalbomis.

Iš Detroito Nacionalis 
Rinkimų Kampanijos Komi
tetas Darbininkų’ Partijos 
gavo užsakymą ant 25,000 
rinkimų kampanijos lape
lių. Michigano valstijoj ko
munistų kandidatai—Foste- 
ris ir Gitlow—jau uždėti 
ant baloto. Fordo ir Gene
ral Motors automobilių dar
bininkai turės proga balsuo
ti už savo klasės partijos 
kandidatus.

Iš West Concord, New 
Hampshire, d. Walter Pa- 
ananen prisiuntė $7 už 100 
kopijų nacionalės platfor
mos.

. Klausimas sukėlimo $100,- 
000 rinkimų kampanijai yra 
be galo svarbus. Viskas pri
klausys *nuo to, - kaip pasi
darbuos Darbininkų ’• (Ko
munistų Partijos nariai ir 
jų simpatizatoriai. Visas 
aukas siuskite tiesiai: Na
tional Election Campaign 
Committee, 43 East 125th 
St., New Ybrk City. ’'"

met tam šunyčiui buvo paste-* 
beta, kad slonius nekreipia do
mės į jo lojimą, tcklel bereika-

siseka.
nbsiterlioja: jis šmakšt ima ir 
išlupa, ištraukia visus sugeltus, 
sugedusius dantis ir paskui 
dirbtinius dantis įtaiso. Tai 
daug geriau ir sveikiau, sau
giau visam organizmui. Labai

lygu nuotikis nuotikiui. Seny
vam žmogui daugiau yra gali
mybių pavojaus, bet apyjau
niam nėra ko perdaug bijotis. 
Vadinas, nepulkite, Drauge, 
dvasioje. VisaiHepagydomų li
gų mažai tėra. Turės ir Jums 
pasitaisyti. Tik žiūrėkite ir 
abelnos sveikatos. Valgykite, 
maitinkitės gerai, neprisivar
ginkite perdaug, pasilsėkite daž
niau, miegokite sočiau. Tai ta
da ir vietiniai nesmagumai leng
viau bus pergalėti.

Moskos rolę lošia tūlas K., pa- 20, 
sislėpęs po slapyvardžiu Siu- $1,660.78.

T. B. Davis algos $1,727, iš
laidų—$471.20 j^o—$2,205.- ! 
20.

Oven Crossen algos—$1,- 
727, išlaidų—$330.39; viso— 
$2,057.39.

Philip Passessky algos—$1,- 
727, išlaidų—$401.92; viso— 
$2,138.92.

J. F. Hollister algos—$1,- 
727, išlaidų—$489.93; viso— 
$2,216.93.

T. J. Butler algos—$1,727, 
išlaidu — 569.30; viso—$2,- 
296.30.

Mea Parley algos—$1,300.-
, išlaidų—$360.58; viso—

1

dento. Tas žmogus nori pasi- Marie Glennon algos—$1,-
rodyti, kad jis turi įgijęs mok- 300.20, išlaidų—$86.92; viso— 
slą, Kad daug žino apie Rusi- $1,387.12.

M. J. Keaton algos—$132, 
išlaidų—$16 ;. viso—$148.

J. Ii. Whalen algos—$132, 
viso—$195.-

Seniau Rusija buvo valdo
ma girtuoklių ir ištvirkėlių 
carų ir įvairių kraugerių, 
kurie daugiau nieko nežino
jo, kaip tik lėbauti ir darbo 
liaudies kraują gerti'.

Visoj šalyj viešpatavo di-i 
delis buržuazinės dorovės! 
supuvimas ir tamsumas, ku
rį bolševikai palaidojo. Vi
so pasaulio ' kapitalistinių 
valstybių auksiniai kroko- 
diliai verkė 
kad, o t, gi re 
ka sugriovė 
nieko gero j

Bet štai, nusibodus jiems 
verkti, pradeda vienas kitas 
kalbėti, kad, esą, Sovietų 
Rusija ' šiandien pakilusi, 
šimtą procentų kultūroje ir 
sveikata, daug rūpinasi, ypa
tingai moterų ir vaikų.

Adolphas Maurices, “Eve
ning Graphic” bendradarbis, 
kuris nesenai sugrįžo iš So
vietų Rusijos, prirašė čieląT 
puslapį apie Sovietų moterų 
ir vaikų gyvenimą. Jisai, 
pradėdamas savo straipsnį 
rašyti, sako:

“Senoji Rusija buvo pra
garas del moterų. Naujoji 
Rusija yra moterų rojus.”

Jisai daugiahsiai kalba a- 
pie moterų sporto kliubus ir 
vaikų auklėjimą, idant jie 
išaugtų fiziškai ir protiškai 
sveiki žmonės. Šiandie So
vietuose išnyko senasis mo
terų įžeidimas: višta 
paukštis, moteris ne i 
gus.

ir tebeverkia, 
bolševikai vis- 
sunaikino iri

sa ir tt.

kreipta aiškinimui žmonėms 
apie sveikatos palaikymą ir 
kaip kovoti su ligomis.

Sovietų vaikai — rytojaus 
vadai ir kovotojai už darbo 
liaudies' laisvę. Ar galima 

į iš buroko pabūdavoti maši- 
įną akmenams skaldyti? Ne. 
Reikia geležies, reikia plie
no. Taip pat ir Raudonoji 
Armija turi būti geležis ir 
plienas, o ne bulvinių ubagų 
vaiskus...

Darbininkų valdžia, su
prasdama, kad žmonių svei
kata — šalies turtas ir ga
lybė, nesigaili nei pinigų, nei 
energijos tam tikslui. Te
nai visos šalies turtas šian
dien priklauso darbinin
kams, o ne visokiems dyka
duoniams ir svieto maklio- 
riams, kurie naudojosi kitų 
darbo triūsu, iščiulpdami 
darbininkų sveikatą. .

Buržuazija buvo susmu- 
-kusi huo didelio ištvirkimo, 
o darbininkai buvo suvargę, 
nes jie priespaudą ir netur

ėtą kentė. Žinoma, Sovietuo
se visiems tinginiams dabar 
pragaras, nes reikia dirbti, 
o jie darbo bijo ir nemoka 
dirbti.

Kuršėnų Studentas, i

CHESTER, PA
Rugpjūčio 9 d. Įvyko A.L.D.

, ne L,D. 30 kuopos mėnesinis susi- 
žmo- rinkimas. Narių atsilankė 

Mušk moterį ryte ir j skaitlingai. Nutarta iš kuopos

Senojoj Rusijoj- moterų

ją ir kitus galus. Taip, K. mo
kinosi, įgijo mokslą, bet prara
do protą. Ir kuomet i jo gal- _ 
ya sugužėjo mokslas, bet išsi- išlaidų—$63.28; 
kraustė protas, tai kaipgi tuo-; 28. 
met galima su tokiu žmogum G. 
vesti polemikas? Tai žemas $132, 
darbas. Kuomet su juomi kas $148.
veda polemikas, tai jis tuometi viso sykiu: algų—$17,472.- 
mano, kad dar kas nors ir sui40> išlaidu—$5,180.09; kartu 
juomi skaitosi, kad ir jis kam’__$22 852.49.
nors gali būti pavojingas, k^d vĮen algomis išmokėta
ir jj kas nois gali paskaityti |^22 852.49, o kur kitokios iš

vyru, turinčiu protą, kuomet į Iaid kuri tarpe yra ir to. 
jau tas jo protas senai is na-įkįos kaip

\ Delbough algos— 
išlaidų—$16; viso—

mų išsikraustė ii; daugiau ne
beketina sugrįžti. Gdldinui

Case) už

nupirkimas C. J. 
portfelio (Brief 

$27.50 ir bukiėtas
Todėl, mano supratimu, į .o-- i<rįtUsiam gengsteriui Frank 

Bet ar žinot, kiekkius gaivalus nereiktų kreipti! a ęjog 
domės, juos reiktų ignoruoti./is distl.ik'tas paaukojo strei- 
Lai Moskos Joja, o mes du b *i ikuojantjenls angliakasiams?, 
me savo darbą. Jie susilauks, o • viso labo §70 Angiiaka. 
tokj likimą kaip tas gyvūne- siu unijos 9_tas Distriktas ku. 
lis kuris putėsi pries jaut! no-Į^ is ini js turi a ic 
rodamas su juomi susilyginti. |$107 000 John Mitchell Life

Galima, polemizuoti su nm-1 lnsllrance Co. ŠSrų už $70,000, 
tais pnesais, Kurie skaitosi dai;streikuojantiems angliaka- 
su argumentais, su faktais Bet į įaims išteko tik 70 dol, kuo. 
ne su tokiais gaivalais, k,aipjnleį nuo mQsų, šio distrikto 

darbininkų, dirbančių po pen
kias šešias dienas į mėnesį, at
lupo po tris dolerius į mėnesį 
neva del sušelpimo streikierių. 
Bet tikrenybėje tie mūsų su
mokėti pinigai nepasiekia 
streikierių, bet sutirpsta Lbw- 
isų, Cappelinių ir Goldinų ran
kose.

Draugai angliakasiai, ar il
gai dar mes mokėsime užkrau
tus asesmentus?
mes 
Hus ? 
kalų 
kime 
lesi 
sykių 
tikrenybėje, tarnauja 
ir be jų pagelbos sugebėsime 
apginti savo reikalus po vėlia- 

j va Nacionalės Angliakasių U- antra—pasiklausysite. nijos; Silpnutis,
ir! .• t .

Studentai iš menševiku bačkos 
iškritę, kuri, netekus lankų, 
jau subyrėjo.

Švenčioniškis.

HARTFORD, CONN

įvyks milžiniškas
Dalyvaus keturi Ar ilgai dar 

penėsime tuos peniukš- 
Kelkime tą klausimą lo- 

susirinkimuose, atsisaky- 
ant toliaus mokėti duok- 
Tęgul jie eina pas ka- 

kompanijas, .kurioms, 
O hies

Nedėlioj, 19 d. rugpjūčio, 
Į Charter Oak Park, Conn., Fair 
Grounds, 
piknikas, 
chorai; bus įvairių žaislų. Kal
bės Gitlowas, kurį A. D. P. 
stato kandidatu į Jungtinių 
Valstijų vice-prezidentus, A. 
Bimba ir daugybė kitų žymių 
kalbėtojų.

Todėl visi vietos ir apielin- 
kių lietuviai darbininkai pri
valo atsilankyti į šį pikniką, 
nes, viena, labai daug naujo iš 
girsite, 
dainų, pasižiūrėsite žaislų .... 
trečia-rparemsite A. J). P), ku-Į 
ri dabar varo plačią rinkimų NEDALEIS STREIKUOTI 
kampaniją. Įžanga, palygi-; _
namai, labai pigi, tik 25 cen-; 
tai.

I AllĄVCViVC* AO IkUVjVVK. ■

iždo paaukoti $5 priešfašisti-!
niam apsigynimui. Taipgi nu-

kelias buvo prie pečiaus, tarta dalyvauti piknike 2 d.
kurį rengia philadel-i 

jųjų kelias į motinystę. 1917 phiečiai “Laisvės” naudai. Iš-’ 
metais Rusijoj tebuvo 37 
sveikatos institutai. Šiandie 
tenai praleidžiama 3,968 mi- 
lionai rublių sveikatos rei
kalams ir apšvietai.* 43 pro
centai moterų priklauso prie 
kliubų.

‘ Maskvoj yra 46,000 natu- 
ralės kultūros ratelių. Visoj 
šalyj yra viršiau 100,000 ra
telių, kurie rūpinasi sveika
tos palaikymu geram sto
vyje Tenai; krųtąmįęji pa
veikslai, radio 'ir khygo’š at>

Šiandie jos yra sveikos ir rugsėjo,
>" naudai. Iš-’ 

rinkta komisija, kad ji darbuo
tųsi ir, suorganizuotų nors vie
ną busą važiuoti į tą pikniką.

Taigi, draugai ir draugės, 
mes turime pasidarbuoti. Kas 
metai važiuojame į Philadel- 
phiją net dviem busais, bet šie
met siaučiant bedarbei, var
giai galėsime tą ^padaryti, tai 
pasidąrbuokime, kad nors vie
nu busu galėtume nuvažiuoti.

Rengėjai.

WILKES-BARRE, PA.
Ka S. L. A. Jaunuoliai 

Veikia
Nesenai buvo pranešta, kad 

čia susiorganizavo S. L. A. 
jaunuolių kuopa. Nuo to lai
ko ji jau turėjo kelis susirin
kimus ir nutarė, kad 26 d. rug
pjūčio, Silkwood Lake, sureng
ti pikniką. Piknike bus puiki 
programa. Rengėjai turės už
kandžių ir gėrimų. Todėl visi 
ir visos būkite.

e
I

JI

CHICAGOS.— Atsisakius 
vakarinių gelžkelių kompa
nijoms pakelti darbininkams 

i algas, darbininkai pradėjo 
įkalbėti apie streiko paskel- 
jbimą. iBet geltonieji gelž- 
keliečių unijos Brotherhood 

• of Railroad Trainmen virši- 
Ininkai pareiškė, jog jie ne
įmano, kad streikas bus pa
skelbtas, nepaisant, kad de
rybos pairo tarp unijos ir 

i kompanijų atstovų.
Dabar darbininkai rengia- • : 

si balsuoti streiko klapsime. 
Jeigu jie nubalsuos streikuo
ti, tai unijos viršininkai ža
da vėl atnaujinti derybas su

Būsiu.

? •?

KIT “LAISVĘ”
GARSINKITeS 
“LAISVĖJE”.

SKAITYKIT IR PLATIN- kompanijomis, kad išvengti 
streiko.

MliiK

t 
A' ?
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DARBININKU PARTIJOS ATSIŠAUKIMAS I MAINIERIUS I 
DEL BŪDAVOJIMO NAUJOS UNIJOS

Puslapis Trečias

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) lų sritimis. Jis priešinosi ma- 
ziciniai (priešingai) nusista- [siniam pikietavimui. Jis atsi
ėjusiems darbininkams buvo už-įsakė stot į kovą prieš indžionk- 
čiaupiama burna su pagelba išinus.
“blekdžekių , revolverių, šau-j Lewis išeikvojo šimtus tūks- 
tuvų ir kulkosvaidžių. Kovo- tančių dolerių, mokėdamas di- 
jantieji mainierių vadai buvo džiules algas pats 
žudomi. Tai taip Lewis sten-Įįjems
gėsi nugalabini visokį pasireiš- jis nemokėjo į streikierių šelpi- 
kimą kovingumo organizacijoj. ,mo fon(lą neigi darė žingsnių, 
I uo budu liko rimtai pažeista, reikalingu jų sušelpimui. Tik- 

kovojamoji organizacijos spėka. įtai paskutiniais streiko laikais
Kuomet Kansas valstijos an-įjis skyrė streikui paramos, bet 

4diąkasiai kovojo prieš Industri-įtik po to, kai patys mainieriai 
*į Teismą, f tai John L. Lewis-susiorganizavo Nacionalį Mai- 
kovojo prieš tuos mainierius; inierių Rėmimo Komitetą. Ir 
už tą mainierių kovą Lewis iš-, tai Lewis teikė pagelbos tiktai 
vijo kovinguosius jų vadus iš j atskiruose atsitikimuose ir pa- 
unijos, o jų vieton įstatė savoįprastai tiems, kurie rėmė jo 
reakcinius valdininkus, kurie 
sutiko su Kansaso Industrinio 
Teismo patvarkymais, sulig ku
rių darbininkai verstinai turi 
būt laikomi su samdytojais, o 
ne streikuot. 
lionus dolerių unijos pinigų 
West Virginijoj, bet niekuomet 
jis neturėjo 
suorganizuot 
mainierius. 
k utinius 
Mainierių 
nors eiliniai 
didžiuma balsų per 
mus buvo sumušę John L. Lew- 
jsą ir reakcinę jo šaiką ir išrin
kę nuslegiamąja balsų didžiu
ma kandidatus, kuriuos buvę} 
pastatęs Unijos Gelbėjimo Ko-

sau ir ki- 
viršininkams; bet užtat

[prastai tiems, kurie 
,viešpatavimą unijoje.

Jis padarė atskiras sutartis i 
su kasyklų savininkais Illinois j 
ir Indianos valstijose, tuo būdu

. išplėšdamas streiko širdį ir už- 
Jis išeikvojo mi-.fiVvjndamas streiko nrakišima.

rimtos intencijos
West Virginijos

Jis pasivogė pas- 
rinkimus

Unijos
nariai

Jungtinės
Amerikoj, 
milžiniška 

tuos rinki-

m i tetas.
Lewis 

bininkų 
kapitalistais, 
(piivalomą darbininkų taikymą Darbo 1 . 
su fabrikantais), už darbininkų jP-s Green 
santaiką su kapitalistais pramo
nėje, ir tt.; tame jis vadavosi 
darbdavių sumetimais, | kurių 
tikslas yra kaip galint piįiau ir 
sparčiau masiniai gamiryt anglį 
ir pašalint “atliekamus” mai
nierius iš tos pramonės.

Kietosiose angliakasyklose jis 
privedė streiką prie pralaimėji
mo ir padarė tokią sutartį, su
lig kurios užkariama mainie- 

friams arbitracija ir kontrakti
nė sistema.

Jis atsisakė nuo bendrojo vei
kimo 
sykių 
tokia, 
šių 
prieš 
kuomet šie pastarieji streikuo
ja. Jis užkorė unijai viešpata
vimą reakcinių viršininkų, iš
leisdamas nuosprendį, ‘kad tik 
Amerikos piliečiai tegali užimt 
jeib kokią viršininkystės vietą 
unijoje; tuo būdu jis atšalino 
nuo viršininkystės labai didelį 
skaičių ateiviu mainierių, kurie 
nėra šios šalies piliečiais, bet 
kurie yra kovingi ir klasiniai- 
sąmoningi. Dabartinį minkštų
jų angliakasyklų streiką jis ap- 
rubežiavo tiktai^celiomis kasyk-

stovėjo už politiką dar- 
bendradarbiavimo su 

už arbitraciją

kietųjų ir minkštųjų ka- 
mainierių, o to pasekmė 

jog viena dalis angliaka- 
visuomet streiklaužiai! ja 
savo brolius mainierius,

tikrindamas streiko prakišimą. j 
laktai visuotinas streikas, ku
riuo būtų sustabdyta visa ang
lies gaminimo pramonė, tebūtų 
laimėjęs kovą prieš kasyklų sa
vininkus. Tq ir reikalavo kai
rusis mainierių sparnas, bet 
tam priešinosi, prieš tą kovojo 
Lewis ir' reakciniai distriktų 
viršininkai. Tie distriktų vir
šininkai yra lygiai atsakomingi, 
kaip ir pats John L. Lewis, už 
streiko pralaimėjimą.
Amerikos Darbo Federaci

jos Vadai—Streiklaužiai
Angliakasių streiko susmuki

mas taipgi aikštėn iškelia 
streiklaužišką rolę Amerikos 
Darbo Federacijos biurokratų.

i, prezidentas Ameri
kos Darbo Federacijos, yra na
rys ir buvęs viršininkas Jung
tinės Mainierių Unijos Ameri
koj. Biurokratija Amerikos 
Darbo Federacijos nei pirštu 
nepajudino, kad pagelbėt mai- 
nieriams. Reakciniai viršinin
kai Amerikos Darbo Federaci
jos nesuorganizavo nei jokio 
vienybės veiksmo išreikšt są- 
jausmą mainieriams.

Amerikos Darbo Federacijos 
suvažiavime streikas buvo igno
ruojamas. Paskui Amerikos 
Darbo Federacijos biurokratai 
pasikvietė kapitalistinius politi
kierius įsikišt į mainierių strei
ko dalykus. Jie atmetė kiekvie
ną sumanymą, kuriuo buvo rei
kalaujama mobilizuoji darbo 
unijų minias delei paramos ka
syklų streikieriams. Jie sudėjo 
savo viltį į kapitalistinius poli
tikierius, kurie reikalavo daryt 
žingsnių prieš komunistus, o ne 
re m t streiką.

Vietoj darbuotis streiko lai
mėjimui, viršininkai Amerikos 
Darbo Federacijos, William 
Green, Matthew Woll ir kiti, su
siėjo su Advokatu Sąjungą ir su 
didžiausiais kapitalistais-prieši- 
ninkais darbo unijų, idant iš-

vien su jais ’ suplanuot prieš- 
streikinį įstatymą, atkreiptą 
prieš Jungtinių Valstijų darbi
ninkų klasę.
Nutraukta Kaukė Geltonie

siems Pardavikams
Tas kriušinantis sumušimas, 

kurį nukentėjo Jungtinė Mai
nierių 
smūgis ir visam darbininkų ju
dėjimui. Jis aikštėn iškelia ro
lę Amerikos Darbo Federacijos 
dabartinės valdybos, kaipo prie
šingos darbininkų reikalams. Ji 
nesistengė visų kitų unijų spė
kas suvienyt su spėkomis kasy
klų darbininkų; tuo būdu Ame
rikos Darbo Federacijos biuro
kratija suteikė didžios paspir
ties* ofėnsyvai-užpuolimui, kurį 
dabar daro priešingi unijoms 
(openšaperiški) kapitalo intere
sai. Toks jos nusistatymas bai
siai nusilpnino 
tino kovą prieš

Tokie žygiai 
drąjį krizį, su 
„..in susiduria 
unijos. Akivaizdoje minkštųjų 

iangliakasyklų mainierių pralai
mėjimo, akivaizdoje Jungtinės I Priešfašistinės 
Mainierių Unijos Amerikoj su- ■ žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo.

į straipsnių, kuriuos perskaitę daug

nija Amerikoj, yra

unijas, o sudrū- 
jąsias.
priartino ben-
kuriuom akis

šiandieną darbo

naikinimo ir akivaizdoje vis au
gančios, kaip sukilėlių, kovos 
tarp audyklų darbininkų, siuvė
jų ir kitų—prieš reakcinę, 
streiklaužišką, unijas ardančią 
politiką, Pildomoji Taryba Ame-j 
rikos Darbo Federacijos vėl lei
džia pareiškimus, šaukdama, 
kad reikia išnaikint komunis
tus, išguit juos iš unijų. Reak
ciniai viršininkai pasidaro ko
vingi tiktai prieš tuos, kurie ko
voja su išnaudotojais. Tokie 
kapitalistų įrankiai unijose yra 
aršiausi priešai kovingųjų, kla- 
siniai-sąmoningųjų, revoliucinių 
darbininkų vadų.

Mūšiai tarp 
priešų 
pusės, 
pusės, 
iššluos 
Greenus ir Lewisus, Wollus ir 
Sigmanus iš darbininkų judėji
mo.

tų darbininkų 
darbo unijose, iš vienos 
ir eilinių narių, iš kitos 
tęsis tol, kol darbininkai 

reakcinius viršininkus

Socialistų Partija Prieš 
Mainierius

Socialistų Partija nerėmė 
streikuojančių mainierių. Jinai 
sustojo vienon eilėn su John L. 
Lewisu ir su jo reakcine maši
na. Jinai nesirodė pikietuotojų 
eilėse, kad teikt mainieriams 
drąsos ir pagelbos sunkioje jų 
kovoje prieš kapitalistų godu
mą, prieš išnaudojimą ir perse
kiojimą. Socialistų Partija ko
vojo prieš kairųjį sparną, kuris 
kvėpė mainieriams 
šią ir didvyrišką 
grumtynėse prieš 
ir reakcinį Lewisa
liaujančius viršininkus.

kovos dva- 
pasiryžimą 
kapitalistus 
ir jam tar-

SKAITYKITE-šVIESKITĖS-MOKYKITĖS
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą:

Lietuvos P olitemi gruntų Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 1 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma j 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex-| 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 
puslapių. Kaina ..................................

IŠSIMOKYKITE LIETUVIŠKAI

100
20c

Amerikoje gimę lietuviai, įsigykite labai parankią knygelę 
išsimokinimui lietuviu kalbos. Ją galite gauti iš “Laisvės” 
knygyno už ....................................................................... .. • 50c

Ką Mes Matėme Sovietą Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie 
unijų struktūrą Sovictijoje, apie darbininkų d,arbo valandas 
ir jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonėj gražiai vaiz
duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš 64 . . 15c

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTe

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki
S po pietų

Mat gari eta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE
Wilkes-Barre, Pa. x.

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

Tel. Jefferson 10098

TREČIAMETINIS

IŠVAŽIAVIMAS
Rengia Neprigulmingo Politinio Veikimo Konferencija

NEDĖLIOJĘ

19 d. Rupjučio-August, 1928
CHARTER OAK PARKE

State Fair Grounds Hartford, Conn.

Išvažiavimas prasidės anksti iš ryto ir tęsis per visą dieną

ĮVAIRI PROGRAMA5^ z

Atletiškos grupės mėgėjų rodys savo gabumus; dai
nuos sekami chorai: Laisvės, Arbeiter Leidertafel, Ukrai- 
nų 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 YPATAI

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

A

—_____________________________________ u

Dėbso laikais, rėmė šimtai tūk
stančių mainierių ir balsavo už 
jąją, ta partija dabar apleido 
klasių- kovą, susivienijo su juo
džiausiais reakcionieriais unijo
se prieš darbininkus. Socialis
tų Partija, kaip ir John L. Lew
is, Green, Woll ir Kompanija, 
ir kasyklų savipinkai, yra taip
gi atsakominga už mainierių su- 
imušimą. Jinai neverta nieko 
|daugiau, kaip tik paniekos, ir 
prieš ją turi kovot kiekvienas 
mainierys.

Didvyriška Mainierių Kova
Prieš darbininkus kapitalistai 

veikia, kaip viena jungtinė spė
ka. Kasyklų savininkai naudo
jo visą galią Jungtinių Valstijų 
valdžios prieš mainierius.

Reakciniai darbo unijų vadai 
pardavė mainierius, iš vienos 
pusės, o iš kitos pusės, mainie- 

i rilis smurtavo policija, perse
kiojo teismai; . indžionkšinais 
buvo mainieriams atimta pa
prasčiausios teisės; juąs u?pul- 

idinėjo ir budeliavo “konsteibe- 
jliai”; juos šaudė kariškiai. 
'Nors ant mainierių gulė iš abie- 
jjų pusių dvi spėkos, pirma, 
•pardavikas Lewis su saviškiais 
viršininkais, o antra,—mainie
rius persekiojo valdžia, tačiau 
mainieriai narsiai ir atkakliai 
kovojo; bet jie mainierius vis 
|tik numušė atgal. Susitraukę 
barakuose-daržinėse, badaudami 
ir kentėdami, nešdami vargus 

j ilgos karčios kovos, mainieriai, 
i jų moterys ir vaikai, vis dėlto 
kovėsi didvyriškai ir nepamirš
tamai.

(Pabaiga rytoj)

puslapių. Kaina......................

Priešfašistinė Vienybė
Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos.

Jame rasite 
žinosite apie Lietuvą.

Kaina ..................................   15c

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai
Čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o 

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

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir čiarnio. Labai 

'vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų. 

I Knyga Jš 128 puslapių. Kaina..............................................35c

Revoliucijos Giesmes
Tik dabar gįavome iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai
nų. Prie kiekvienos dainos yra nurodymai, kokios gaidos tai 
dainai atatinka. Tai labai mūsų menininkų laukiamas kūri
nys. Knygelė iš 50 puslapių. Kaina *............................. 35c

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu
Dienraštis “L’aisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiskai- 
tęs turėsi aiškų supratimą apie formą Jungtinių Valstijų 
valdžios. Gerai įsilėmijęs 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 J ,

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 mihėtą 
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 tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai—vaikai, Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina............... $2.00

Įžanga Į Politinę Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų reikšmė, tai būti
nai privalo perskaityti šią knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengyai 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 apda'ryta drūtais audimo -apdarais ir aukso rai
dėmis . ...............................-........................ .. .... $1.50

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

Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis.
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Tel., Stagg 5043

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

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 CIGAR! 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

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

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

Daugybė Brooklyn© ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą il- 
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 Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigaru Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją ii Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėti ir plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

“Raudonąjį Artoją”
Amerikoj “R.” Artojas” kainuo
ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
po keletą ekz., nuolaida. “R. 
Artojas eina kas dvi savaites.

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

Kuriem nenurenku nJeiprennmeruotl 
Heliai ii Ruiijoa, tie galite užsiprenu
meruoti per "Laiivę". 46 Ten Eyck 
Street. Brooklyn, N. Y. Kaina SI.25, 
persiuntimas veltai.

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

I DR. A. LCEASAR
I

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

127 East 84th Street
Tarp Park, ir Lexington Avenues 

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

VK ? $'(‘ U4 H

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
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 nesmaga- 

; mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
■ ir auksinf kalną parodytum, tai jam 
' malonesnė būtų sveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų, 
•tai greit reikalauk mūsų vaistžolių 
nuo bile vienos žemiau pažymėtą li
gų ir atgauk savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina- < 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai 4i- 
gal kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet StH Spencerport, N. T,

O i

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 41 h Avė. ir Irving Plane

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

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKALANGLISKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

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

prietelius ir draugas.

^AINA $1.25

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck SU Brooklyn, N. Y.
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’ Puslapis Ketvirtas '

R. Mizara-Rasoda.

Iš Buenos Aires į New Yorką
(Tąsa)

Liepos 17-ta.
Šį rytą, apie 3-čią valandą, pasijutome 

esą Montevideoj. Laivas prie paties kraš
to nepriėjo, nes, sakoma, reikią daug mo
kėti. Visas prekes ir pasažierius atgabeno 
mažučiais laiveliais, o iš jų laivakroviai dė
jo į mūs laivą. Pribuvo keturi pasažieriai 
į mūs klasę. Du vokiečiai (vyras su žmo
na), vienas italas ir baltrusas. Pastarasis 
vyksta iki Trinidad, o iš ten sės į kitą lai
vą ir keliaus į Panamą. Kažin kas jam 
sakęs, kad Panamoj yra “daug geriau” gy
venti, negu Uruguajuj. Esą, ten daugiau 
darbininkai uždirba ir pragyvenimas piges
nis. Tai gan keistas žmogus. Apie aštuo- 
neris metus jis gyveno Jungtinėse Valstijo
se. Prieš pabaigą karo buvo įstojęs į J. V. 
armiją, bet iš jos išėjęs gautus dokumen
tus visus pametęs. 20-tais metais nuvyko 
į Baltrusiją. Ten turėjęs savo kalvę (iš 
amato yra šaltkalvis) ir biskelį žemės. 
Angliškai labai mažai tesukalba (laužyto 
kalba), tačiaus visiems sakosi esąs “tikras 
anglas”. Žmonės, nesuprantą tos kalbos 
pilnai ir patiki.

Šis keleivis man buvo itin įdomus. Tai 
tikrų valstietiškų palinkimų. Godumu vir
šija net godžiausius. Viską remia tik ant 
pinigų. Baltrusijoj, arti Minsko, palikęs 
žmoną su dviem vaikais. Kremtasi, kode] 
jis grįžęs iš Amerikos, kur “galima uždirb
ti daug pinigų ir būti bagotu”.

—Ar Sovietų vyriausybė nedavė pagel- 
bos valstiečiams?—klausiu jo.

—Kur gi neduos? Bet kas iš to: j 
viena ranka duoda, o kita valstiečius spau 
džia, norėdama padaryti visus žmones ly
giais...

Esą, miestų, gyventojams tai gerai, nes 
jie vis tiek nieko neturi, tai komunizmas 
nieko nepakenks. Bet valstiečiams kas ki
ta: žmogus “dirbi ne sau”.

Gaila pasidaro to žmogaus. Gaila ne 
todėl, kad jo buožiniams palinkimams So
vietų Sąjungoj skaudu yra, ale kad jis tam
sus, nemato toliau savo nosies. Štai ir da 
bar: trankosi žmogus po pasaulį, švaisty
damas paskutinius skatikus. , Iš Maskvos 
į Montevideo atvykimas juk lėšavo nema
žai. Čia pagyvenus metus laiko, traukia 
toliau. Ir ką ten ras? Didesnį vargą. 
Praras sveikatą, pinigų neturės, tai ir vis
kas. Beje, jis* tikisi, kad esant Panamoj, 
arčiau Amerikos, galėsiąs sujieškoti savo 
dokumentus, liudijančius tarnavimą kariuo
menėje. O tuomet galėsiąs su jais lengvai 
įeiti į Nortus. Jei tas nepavyks—trauks j 
Meksiką—arčiau Nortu rubežiaus.v

Pradėjus man aiškinti, kad dabar ne 
tie laikai ir Noriuose, kokius turėjome lai
ke karo, žmogus' lyg ir paraudo ir pradėjo 
pykti, nuduodamas, kad aš jam pavydžiu...

Vokiečių pora tap jau važiuoja, mane 
supratimu, iš blogo į aršesnį. Montevideoj 
(Uruguajuj) uždirbdavęs žmogus po 3 pe
sus į dieną (kas reiškia biskį daugiau, kai 
$3 Amerikos pinigais). Didžiausiu entu
ziazmu žmonės traukia į Nortus, į Chica- 
gą. Netiki ir jiedu mano įrodymams, kad 
Nortai jau nebetie, kas buvo desėtkas me
tų tam atgal.

Italas darbininkas—dar jaunas vaiki
nas—važiuoja pas savo tėvą į Chicagą.— 
Jo jis savo gyvenime dar nėra matęs, nes 
ans dar vaiką paliko jį Italijoj. Vaikinas 
prasilavinęs ir didelis fašistų neapkentėjas. 
Sulyg jo, Italijoj šiuo tarpu žmonės griež
tai dalinasi į du abazu: fašistus ir komunis
tus. Greitu laiku tarpe tų dviejų spėkų ga
li būti didelis susirėmimas. Aišku, jis sto
vi su komunistais ir man pradėjo pasakoti 
apie daugelį savo draugų, su kuriais kartu 
veikęs, nors pats prie Partijos nepriklau-) 
sęs. Ne vieną jo draugą komunistą fašis
tai yra žiauriai nukankinę.

Laivui pradėjus plaukti, štai pamato
me prie mūs būrio tris jaunus vyrukus, ku
rie kažin ko lyg ir nerimastauja. Priėjęs 
stiuvardas užklausė, kur jų dokumentai,| 
atsakė: “neturime jokių ir nereikia”. Tuoj 
suprasta, kad tai yra slapukai (stow-; 
aways), arba kaip čia vadinama, “akli pa-' 
sažieriai”. Visi trys tapo suimti ir įkišti į: 
kalėjimą.

Paaiškėjo, kad visi trys slapta įsėdo 
Montevideoj, kuomet buvę dar tamsoka. 
Važiuoją į Santos. Kalėjime visi trys juo
kauja ir šaiposi.

—Ką jie su mumis darys—pakars?— 
šaipydamiesi kalbėjo vaikinai.

—Kaip bus su jais?—klausiu vieno lai
vo viršininkų.

—Santoje arba Rio de Janeiro perduo
sime kitam laivui, kuris grąžins atgal į 
Montevideo.

—Kodėl jiems neduodate bent kokio

darbo?—klausiu jo.
—Nežinau—numykė užklaustasis.
Šiandien per dieną oras neišpasakytai 

gražus: saulėtas ir tykus.
Liepos 18-ta.

Lydimas to paties oro, “Vandyck” 
pliuškeno savo eisena, padarydamas po 14- 
15 mylių į valandą. Laivas apytuštis, leng
vas, todėl labai gerai, kad jūra tyki. Prie
šingai, jis būt mėtomas, kaip plunksna. Sa
koma, apie šią vietą esti banguotos jūros.

Mūsų laivo įgulos didesnę pusę sudaro 
juodveidžiai iš Barbados salos. Pasirodo, 
kad jie greitu laiku pradės išmušti iš pozi
cijų baltveidžius jūrininkus. Vienas laivo 
viršininkų sakė man, kad šitie juodveidžiai, 
ypačiai iš Barbados, yra darbštesni ir 
įkuratnesni, negu baltveidžiai. Pastarieji 
dažnai esą pasigeria ir nekartą uostuose 
pasilieka. To juodveidžiai nepadaro. Šitie 
daug pigesni taip jau. šis juodveidžių už
kariavimai laivuose pozicijų, be abejo, pa
kars jūrininkų organizaciją ir pagelbės ka
pitalistams numažinti darbininkams algas.

Tai jau ketvirta diena ant laivo, ant 
vandens, kuris lygus, gražus, mėlynas, kaip' 
giedrus dangaus skliautas. Visi pasažie
riai pasiilgo žemės. Rytoj sustosime San
toje, San Paulo pasauliniam lange. Ten iš
busime apie dvi dieni ir vieną naktį.

Dar iš vakaro kiekvienas kalbasi, ką i 
jis veiks, kur jis eis rytoj. Vieni kalba! 
apie važiavimą į San Paulo ir ten buvimą 
per naktį, kiti mano čia praleisti savo liuos- 
iaikį.

Apie 7 vai. iš ryto jau mūs laivas stovė
jo gražioj, tykioj Santos prieplaukoj. Tik 
<ur-ne-kur laivelis matėsi, o vanduo tykus, 
tarsi lietuviškoj sioželkoj. Kol pribuvo gy
dytojas, policijos atstovai ir kiti valdinin
kai, reikėjo išstovėti arti porą valandų. 
Apie Santos savu laiku rašiau, bet šiuo tar
pu bus no pro šalį dar žodis kitas pasakyti. 
Tai gan apskuręs apie 100,000 gyventojų 
miestas. Per čia didesnė pusė pasaulyj su
naudojamos kavos išgabenama. Trauki
niai vienas po kitam tik velka ir velka mai
šus kavos, o juos ima laivai ir gabena į 
platų pasaulį. Po metų laiko mano čia bu
dimo, berods, nieku šis miestas nepakilo, 
jei labiau nepaskurdėjo.

(Bus daugiau)

KERDŽIAUS PASAKA
Ganė senelis aveles, 
Rinko iš terbelės pluteles. 
Senis už krūmelių, 
Vilkas už avelių 
Užbėgo...
Atėjo ponas iš dvaro, 
Klausė, ką vilkas čia daro. 
Vilkas nedrebėjo, 
Kalbėti mokėjo 
Su ponu.
Ponas vilką barti pradėjo. 
Tvoroj pakarti žadėjo.

Ir atnešt bizūną 
Tam vilkui.
Vilkelis buvo taip kūdas.
Sakė: man poniškas būdas— 
Ėst gyvą...
Jeigu tau netinka,
Duok man avies kinką 
Geruoju!

r Ponas ant vilko supyko;

Ponas už bizūno, 
Vilkas jam už kūno 
Pagavo.
Grįžo ponelis į rūmus, 
Grįžo vilkelis į krūmus: 
Vilkds skanius pietus, 
Ponas kiaurus rietus 
Nešėsi...

•Ponas rūmuose gulėjo,
Vilkas krūmuose tupėjo: 
Ponelis vaitojo,
Vilkas uliavojo
Su žmona.
Ganė senelis aveles,
Rinko iš terbelės pluteles.

. Vilkas gyre pietus, 
Ponas gydė rietus 
Tris metus...

1920 metais. Estinta Sklavo.

MALDAUJANČIAM
Maldauti, kai lūpos taukuotos, 
Kai pilvas ragan nesutrauktas. 
Užmirši maldas, kai raguotas 
Ateis vargo velnias, nelauktas... 
Liežuvis dangaus nepasiekia, 
O lūpos susvilo maldaujant.
Pilve gyvas velnias jau žviegia: 
Ne.poterių—duonos duok saują!.

1924 metais. Estinta Sklavo.

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

p 11< M I K Ą CNAUDAI I I i\ iii i Y rl <3
RENGIA A. L. D. L. D. II APSKRITIS

ANT WILLICK’S FARMOS, LINDEN, N. J
PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ ĮŽANGA 35 CENTAI

Bus duodamos dovanos kuopoms, kurios duos šiam piknikui daugiausia publikos. Dovanos yra 
Raudona Vėliava ir Padidintas Priešfašistinio Suvažiavimo Paveikslas.

Rw ' ‘A

Mil JRiįtj

SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., po vadovyste V. Žuko
Programa įvairi: bus prakalbos, dainos ir įvairūs žaislai

Smagiai užtrauks kvartetas “ Ufa” iš Brooklyn
KELRODIS: Automobiliais iš Elizabetho nuo Broad St., Court House, pasukite po dešinei Rahway Ave. 
(Lincoln Highway) tiesiai iki Style St., Linden, N. J. Paskui pasukite po dešinei naujai taisytu keliu 
ir tiesiai važiuokite i pikniko vietą. O atvažiavusieji traukiniu, paeikite iki Caldwell PI., priešais Re
gent Teatrą; paimkite busą No. 32 ir važiuokite iki Style St.

REMKITE

$100,000 KOMUNISTŲ RINKIMŲ
VAJAUS FONDĄ

Vajus sukėlimui darbininku ir biednujų j revoliu
cinę kovą prieš kapitalizmą ir jų valdžią.

1.

2.

Už
Organizavimą neorgani-; 1. 
zuotų;
Rėmimą angliakasių ir au-!
dejų kovų; i 2.
Pripažinimą ir apgynimą] 3.
Sovietų Sąjungos;
Darbo Partiją ir už

I''ar įnorių
4.
5. Darbininkų 

valdžią.

4.

PRIEŠ
Algų kapojimą, indžionk- 
šinus ir kompanijų uni
jas;
Bedarbę;
Išdavystę Darbo Biurok-' 
ratijos;
Atskyri nė ji mą negrų nuo 
baltųjų ir
Imperialistinį karą.

PAGELBĖKITE APSIRŪPINT FONDU DEL:
Padėjimo komunistu 
ant baloto; išleidimo 
rinkimų vajaus 
literatūrai.

Kelionės kalbėtojams ir 
Mass, mitingams, 
Paskleidimo vajaus 
skelbimų.

Atsiliepkite Tuojau!
Money Orderius ar Chekius siųskite šiuo adresu:

ALEXANDER TRACHTENBERG, Treasurer

NATIONAL ELECTION CAMPAIGN
COMMITTEE

43 E. 125th Str., New York City

Bell Phon*> Poplar 7645ADOLFAS F
1023 MT. VERNON ST

^aborius 
ir 

BALZAMUOTOJAS

STANKUS

A. J. KUPSTIS
■

4>

<♦>

<!>

332 West Broadway
So. Boston, Mass. |

Tel.: South Boston 1662—137F

<f>

■—————------------------------------------- .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- — —.......................

REAL ESTATE INSURANCE
ANT PARDAVIMO 

SO. BOSTONE
Trijų šeimynų medinis namas, 4- 
4-4 kambariai, gesas, elektra, 
skalbynės, ant W. 6th Streeto, 
tarpe D ir E Sts., viskas iš naujo 
atnaujinta iš vidaus ir iš lauko. 

Kaina $4,800.

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA < 
KIEKVIENAM

Inšiūrinu ir ant išmokes^io 
(tik Mass, valstijoj) Automobilius, 
Forničius, Namus, Stiklus, Sveika
tą, Gyvastį ir t. p.

Trijų šeimynų medinis namas, visi 
įtaisymai, puikioj vietoj, ant E. 
7th St. Kaina $12,000.
Trijų šeimynų medinis namas, 3- 
4-4 kambariai, geroj vietoj. Kai
na $3,700.

Parūpinu pinigus delei morgičių 
ant namų ir farmų Bostone ir jo 
apielinkėse.

Jeigu turite pinigų, kuriuos galė
tumėte paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį ant pirmų arba antJrų 
morgičių, praneškite man. J?

Hardware krautuvė, South Bosto
ne“ ant Broadway, geras biznis, iš
dirbtas per daugelį metų. Parsi
duoda pigiai.

Užlaikau taipgi 
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO IR 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

k

Barbcrnė ir Poolrumis, vienintelė 
tokia įstaiga didžioj, lietuviais ap- 
gyventoj, vietoj, 'Bostono priemies
tyje. Kreipkitės tuojau. Parsi
duoda pigiai. Parduodu Anglis ir Malkas. AN

GLIS ŠIUOMI TARPU ATPIGO, 
PIRKITE DABAR. Pristatome ne
toliau kaip 12 mailių nuo Bosto
no.

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

Turiu daugybę namų, farmų ir 
biznių ant pardavimo ir mainy
mo, kurių čia negalima suminėti.

MEDFORD
Dviejų šeimynų kafnpinis namas 
su naujausios, madose įtaisymais, 
5-5-2 kambariai. Kaina $7,800.

Visais reikalais galima kreiptis 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARBA 
PER TELEFONĄ.

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

Kaina $4,000.
OFISO VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

I

PHILADELPHIA, PA

i
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WATERBURY, CONN
Sacco-Vanzetti Nužudymo 

Atmintinės

Waterburio darbininkai ren
gia darbininkų klasės dviejų 

'kankinių metines atmintines. 
Nors rengiama pora dienų 
pirm, negu reikėtų arba sykiu 
su didmiesčių1 darbininkija. 
Mat, mažesniuose miestuose 
didesnis vargas vasaros šilu
moj sušaukti žmones į svetai
nę. Didmiesčių darbininkai 
daugiau apsišvietę, daugiau 

'susipratę, daugiau karingesni, 
daugiau patvaresni ir netiek 
paiso nei karščių, nei šalčių. 
O kita, viena diena neištenka 
ir gerų kalbėtojų. Waterbu
rio darbininkai rengia Sacco- 
Vanzetti atmintines 
19 d. rugpjūčio, 
dangum, lietuvių < 
Lakewood ežero, 
Bus gerų kalbėtojų ir kalbės 
Carlo Tresca, kuris aną metą 
sujudino Waterburio miestą. 
Tuomet miesto valdonai užsi
spyrė 
nėmis

Visi 
girsit 
dviejų 
Daržas atsidarys 1 vai. po pie
tų. Bus gera muzika. Visi lie
tuviai darbininkai būkite.

Rengia A. D. P.,
Darbininkas.

nedėlioj, 
po atviru 
darže, už 

Waterbury. į

neduoti kalbėti. žmo- 
užsikimšo visos gatvės.
darbininkai ateikit, iš- 
daug naujo apie tų 
darbininkų nužudymą.

WILKES-BARRE, PA.

Ir galima tikėtis, kad jos savo 
pažadus išpildys.

S.L.A. 35 jaunuolių kuopa 
Vengia šaunų išvažiavimą-pik- 
niką prie Silkwood Lake, rug
pjūčio 26. šis išvažiavimas 
bus puikus, nes jaunuoliai vis- 
kuom prisirengę patenkinti 
publiką: turės gerus pietus, 
programą, šokius ir kitokius 
sportus. Visi pasiruoškite bū
ti, išanksto įsigykite tikietus, 
kad jaunuoliai geriau žinotų, 
kiek ko jiems reikės ir kaip 
didelius pietus gaminti. Ti
kietus galima gaut pas Stanke
vičių, Aimutį, Kaspariūtę ir ki
tus

Fordo gydytoją ir gauti paliu
dijimą, kad serga. Nuėjus 
pas gydytoją, jis pasako, kad 
tu sveikas ir paliudijimo ne
duoda, 
turi 
tas 
bo,

kad 
vės

komisijos narius.
Reporteris.

LOWELL, MASS

Nedėlioj bus vėl šaunus pik
nikas ant Lenevičiaus ūkės, šį 
pikniką rengia A.L.D.L.D. 43 
kp. ir L. D. S. A. 49 kp. Tad 
jame turime dalyvauti kiekvie-Į ganizacijos. 
nas. Vieta žabai paranki pri
važiuoti, iš Ashleys netoli ir 
pėsčiam ateiti ar nuo Lee Park

žais- 
pra-

Bus programa ifvisoki 
lai, todėl visi galės laiką 
leisti linksmai.

WilkesbarrietSs ruošia gerus 
pietus, tai kiekvienas bus pil
nai patenkintas. Piknikas pra
sidės ryte 10 valandą.

Bolševikas.

Svarbus Pranešimas
Draugai, A. L. D. L. D 

tos kuopos nariai! Per pačias 
šiltąsias vasaros dienas buvom 
truputį atleidę savo veikimą; 
per porą mėnesių net ir susi
rinkimų neturėjom. Bet da
bar turim vėl po truputį pra
dėti veikt. Dar yra daug 
draugų nepasimokėjusių už 
šiuos metus, kurie pasimokėjo, 
tiems ir knygos jau prisiųstos. 
Knygos labai geros savo turi
niu ir techniškai gražiai ap
dirbtos, yra kuomi pasidžiaug
ti. Taigi šią nedėlią-rugpjū- 
čio 19 d., 12 vai. šaukiamas 
kuopos susirinkimas rusų kliu
be. Nariai, kurie pasimokėję, 
gausite gražias naujas knygas. 
O kurie dar nepasimokčję, tai 
būtinai turi šiame susirinkime 
pasimokėti, nes kitaip pasiliks 
nebe nariais šios garbingos or. 

Šiame susirinki
me kelsime klausimą, kad prie 
užbaigos vasarinio sezono su
rengti puikius ir iškilmingus 
pietus paprastai kaip ir kak 
metas. Todėl, draugai, visi su 
sirinkite, kad galima būtų tin
kamai apkalbėti ir prie to dar-; 
bo gerai prisiruošti.

Kuopos Protokolų Seki’.
J. M. Karsonas.

44-

Tuomet darbininkas 
mesti darbą, eiti namo, o 
reiškia jau netekimą dar- 
nes tik tuomet priima at- 
jeigu daktaras paliudija, 
jis serga. Mat, už dirbtu-, 
vartų užtektinai randasi

darbininkų, tai ir nepaiso.
Pas Fordą dirbant, jeigu tik 

darbininkas išdirba tiek laiko, 
kad jam reikia kelti algą pa
gal įvestą madą, tai kaip lik 
pakelia algą, tuojaus stengiasi 
tokį darbininką paleisti iš dar
bo arba pastatyti prie tokio 
darbo, kad jis pats mestų, ne
galėtų dirbti. Mat, pradedant 

(darbą moka po $5 į dieną; iš
dirbus ilgiau, moka po $7 į 
dieną. Todėl kaip greit dasi- 
gauni prie $7 į dieną, taip 
greit jau į tavo vietą stengiasi 
pastatyti naują už $5, o tave 
išgyvendinti. Abelnai Fordas 
bijosi ilgai savo dirbtuvėj dar
bininkų laikyti, kad jie nepra-.1 
dėtų uniją organizuoti, todėl 
juos nuolatos ir maino.

Prižiūrėtojai labai bjaurūs. 
Jiems moka po $1.05 į valan
dą ir jie jau nuolatiniai, jų 
taip nemaino, kaip darbinin
kus. Todėl jie ir ėda darbi
ninkus.

Fordo Darbininkas.

MIRĖ RAY WEIRAITe 
NUOŠIRDI DARBININKŲ 
VEIKĖJA

CHESTER, PA
L. D. S. A. 49 kuopa labai 

silpnai gyvuoja. Tai blogas, 
dalykas. Wilkes-Barre turėtų, 
būti viena iš tvirčiausių kuopų, i Fordas atidarė naują automo- 
o dabar priešingai. Negerai.1 bilių dirbtuvę. Kadangi į čia 
kad draugės nesirūpina, kad atveža jau gatavas dalis, tai 
sutvirtinus kuopą ir kad pada- automobilius labai greitai sū
rius didesnį veikimą. Darbi-i stato. Į astuonias valandas iš- 
ninkių moterų yra daug, tik (eina sustatytų 140 fordų. 
jas reikia traukti į L. D. S. A. j Bet čia darbininkai labai iš- 
kp. ir į abelną darbininkų vei-! naudojami kaip uždarbiu, taip 
kimą. Moterys gali daug kuo į ir sveikatos klausimu. Čia 
pagelbėti vyrams veikime. Tuo ( darbininkai taip spaudžiami, 
kartu reikia pasakyti, kad ir; kad darbininkas, padirbęs ke- 
vyrų yra toliau atsilikusių, ne- liūs mėnesius, praranda savo

Moteris norėtų sveikatą ir priverstas darbą j 
, mesti nepaisant, kad dabar ir!

Tokį didelė bedarbė siaučia.
Jeigu darbininkas vieną die- 

Moterys nutarė dėti visas ną neatėjo į darbą, tai jau ki- 
pastangas, kad atgaivinus kuo- tą dieną jam neduoda dirbti, 
pą, kad pastačius ją ant tvirtų;nes baudžia už neatėjimą. Jei- 
kojų. Visos draugės pasiren-1 gu darbininkas suserga ir nė
gę gauti daugiau naujų narių, i gali dirbti, tai turi eiti pas

g u moterų.
prigulėti prie organizacijos 
bet vyras nepavelina.
vyra reikia pavadinti tamsuo
liu/

Henry Fordas ir Jo Vergai
Jau penktas mėnuo, kaip čia

Mire Ray Weir’aite, kovo-j 
jauti narė Moteriškų SkrybČ-J 
lių Darbininkių Unijos organi-l 
zacinio komiteto, 43 skyriaus. 
Velionė buvo tiktai 20 metu 
amžiaus'. Baigė savo gyveni-1 
mą po ilgai ligai. Buvo visa J 

iširdžia atsidavus darbininkui 
(judėjimui. Pagerbimui tos: 
veikėjos,unija įsakė visiems sa.-. 
vo nariams sustot dirbus vienai' 
valandai, tarp 10 ir 11 vai., 
prieš piet. Lydint jos kūną, 
procesija staptelėjo ties unijos 
raštine ant West 37th gatves, 
New Yorke.

MIRĖ BERNIUKAS, KURIAM 
BANGA NUSUKO 
SPRANDĄ

Beplaukiojant jūros pakraš
tyje newoyrkieciui T. R. Cor- 
winukui, 9 mietų bernaičiui, 
Lavalette, N. J., pagriebė jį 
atsiritanti smarki banga ir 
metė jį galva žemyn. Galva 
atsimušė į dugną. Išėjęs iš 
vandens, berniukas pasiskundė 
motinai, kad jam skauda kak
lą.

Po šešių dienų jis mirė. Iš
tyrus, pasirodė, kad, atsimu
šus jo galvai į dugną, nulūžo 
kaklo kaulas.

Per tris dienas po tų nelai
mingų
dar žaidė su savo draugais 
paskui pradėjo skųstis vis 
dėsniu kaklo skaudėjimu 
pagaliaus, pasimirė.

maudynių berniuką

di- 
ir.

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

Nedelioje, 19 d. Rugpjūčio (Aug.), 1928 m

HACKETT’S PARK
Prasidės 10 vai. ryte

Draugai ir Draugės. Tai bus milžiniškas piknikas. Sve
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 GERA MUZIKA. SKANIŲ VALGIŲ IR 
ATATINKAMŲ- GĖRIMŲ

Bus ir programa. Bus ir prakalbi].

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

Širdingai kviečia A. D. (K.) P. Eastono Lokalaa.

KALBASI APIE LONG 
ISLAND GELŽKELIO 
STREIKĄ

Pranešama, kad Long Islan-• 
I do gelžkelių tarnautojai ir 
'darbininkai mitinguoja slapta, 
nuošaliai nuo dabartinės savo 
unijos; kalbasi apie streiką.

To gelžkelio kompanija pas-j 
kutiniais laikais pradėjo atlei-' 
dinėt iš darbo ilgus metus jai | 
ištarnavusius darbininkus bei 
tarnautojus. Jeigu senesnis 
darbininkas padaro kokią klai
delę, tai kompanija tuom pa
sinaudoja, kaipo priekabe, ir 
veja7 jį laukan iš darbo, jo vie
ton pastatydama naują, jauną 
darbininką.

Slaptuose gelžkeliečių mitin
guose, be kitko, svarstoma, 
kaip galima būtų sustabdyt to
kį nedorą kompanijos, elgimą
si.

TEISMIŠKAS TARDYMAS 
CHINIJOS UNIJŲ ŠELPIMO 
KOMITETO

Robert W. Dunn, sekretorius 
Komiteto Gelbėjimui Chinijos 
Darbo Unijų, tapo šiandien pa
šauktas Į valdiškąjį miesto 
Viešosios Labdarybės biurą; 
reikalauja, kad jis duotų pa
aiškinimų 
Gelbėjimo

Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS

ir

kad au-

Keystone—

t

h

pa
bus

■<

va din d a-Į 
kito- Į

buvo Darbas Bus Varomas, 
Nežiūrint Areštą

CAMBRIDGE, N._ J.
Prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vėlybai nakčiai 

(Ant rytojaus bus Labor Day šventė)

VLADAS ŽUKAS
Mokytojas Brooklyno Aido, Lyros 
Chorų ir dubeltavo kvarteto, pasiva
dinusio “Ufa”.

d a rb i n i 11 k i š k as u i i i j a s.

* &

Pereitą sekmadienį
New Yorke areštuota penkioli
ka darbininkų, kurie su dėžu-j Nežiūrint visų areštų, 
temis rinko aukas sušelpiami (reiškė Robert W. Dunn, 
Chinijos unijistų. Vietiniai1 tęsiama visoj Amerikoj vajus 
chinu tautininkai įskundė po- v r-i • ••1 1 uz paramą Chinijos unijis-

jtams; tuo tikslu yra ir bus 
siuntinėjama atsišaukimai į 
visas Amerikos darbininkų or
ganizacijas, unijas, savitarpi
nės pašelpos draugijas, kliubus 
ir tt.

Apart Roberto W. Dunn, 
Chinijos Unijų Gelbėjimo Ko
mitete yra tokie įtakingi žmo
nės, kaip Roger Baldwin, Carl 
Haesler, R. Morss Lovett (ne 

visas) komunistai), drg. prof. Scott 
Nearing ir kiti.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJA8

licijai aukų rinkėjus 
mi juos bolševikais 
kiais.
Kuriuo Tikslu Buvo 
Renkamos Aukos

Robert Dunn sako 
kos buvo renkamos vien tam, 
kad pagelbėt Chinijos unijis- 
tamš darbininkams, kuriuos 
persekioja naujoji nacionalis
tų (tautininkų) valdžia toj ša
lyj. Tie tautiniai reakcionie-

NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”
Rengia A.L.D.L.D. Apskritys su Pagelba Philadeiphiečią

TURTINGA PROGRAMA:
Kumštynės už lietuviu čampionatą WALTON’O 

su WINSLOWU iš Brooklyn, N. Y.
Su jais atvažiuoja Atletų Kliubas ir žymiausi dainininkai. 
Taipgi bus didelės grupės svečių iš Binghamton, Scranton, 
Wilkes-Barre ir iš kitur. Būkime visi ir philadelphiečiai.

Šauni Orkestrą—Svetainė su Stogu
Dainuos Philadelphijos LYROS CHORAS—Frankfordo 
JAUNIMO CHORAS—Brooklyno dubeltavas kvartetas 
“UFA” ir jau beveik aišku, kad dainuos ir Brooklyno 

AIDO CHORAS ir Maspetho LYROS CHORAS
Kalbės L. PRŪSEIKA, A. BIMBA ir P. BUKNYS

Kad pasirodyti keturių 
steitų lietuviams savo ga
bumais ir puikiu išsilavi
nimu. “Ūfa” dubeltavas 
k vartė tas p ra k t i k u o j asi 
kas vakarą “Laisvės” sve
tainėje. Jitfms praktikuo
jantis ne tik būriai lietu
vių susirenka klausytis, 
bet minios ir svetimtaučių 
apgula svetainę.

“ūfa” dubeltavas kvar
tetas nustebino Conn, val
stijos lietuvius pereitą 
sek m a d i e n į. T ū k st anti n ė 
minia a p 1 o d is m en tais 
ir šauksmais sveikino juos 
ii- privertė keliolika kartų 
daugiau' dainuoti, negu 
kad jie buvo mane.

Brooklyniečiai, kurie manote važiuoti busais i šj pik
niką tuojaus užsiregistruokite “Laisves” ofise arba Brook
lyno Atletų Kliube.

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI . IFU 
STIPRUS VALGYDAMI

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn^ N. Y.
Telephone Stagg 6588

apie Chinijos Unijų
Komiteto veikimą. J A. M. BALCHUNAS, Savininkas

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoj® prašau 
šauktis prie manę*.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bell__________________ Oregon 5186

. Mai® 160

AMERICAN
“Tal Mokykla au Reputacija.PHONE: REGENT 2177-0474

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokiu 
ifidirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jfls 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechaniku, 
taipgi ir motei-iškių klases.

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

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY

miMiuioui

BATHS
NaujoviškiauMa To* Rūšie* Įstaiga Brooklyn©

h|OTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vak 

nakties
VAIKAI

Įleidžiand Utarninkais

WWW

*

VYRAMS

Seredomis 
Ketvergais 
PStnyčiomiB 
Eubatomis 
Nedėliomis 
dieną ir naiaĮ

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.

i W WW W W W WWWWWW W W W W W W

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo 1

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

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

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

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

Tel.: Juniper 979G >•
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas
No____
Miestas
Miestas_

_____ St. ir Avė.
_ State_
_ State.

i?VTDA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki C A Cnnhi 
LA1 Arli Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po G vai.—75c.'. w v vvuiy

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

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

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU 
, Panedėliais nuo 12-tos 

valandos dieną per visą 
naktį 

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

nakties

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsiperinto: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat -.RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 'Morrells Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 
/TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.' 

Telefonas: Pulaski 1090
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PARDAVIMAIKUR BŪSITE NEDĖLIOJ?

VIETOS ŽINIOS
ir Amerikonišku Stilius

kit<
<>

196-197

18
142 O ir SI.

Visi

Ostar.

I SPORTAS Tel., Stagg 7057

Sliekas

D.

IIoo-

A

J. LEVANDAUSKASI

GRABORIUS

Susi

ti.

<i>

CASTON ROPSEVICH

metų1

y yra

Maspeth, N. Y214 Perry Avenue,lai-

3
HM—MB

g
DR. PETERSON’O

z mo
ly

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

REIKALAVIMAI

w«ww

proku- 
gavęs 
slapu- 

kad,

Vairi v ha.
(195-196)

Perdaug įkaitus galvai nuo 
saulės, trūko viena kraujagys
lė smegenyse, G. K. Morrisono, 
pirmininko New Yorko valsti
jos republikonų komiteto.

FI U ' 
i ie 
mus,

Atletikos 
lyderis, kuris “faituo- 
Jack Winslowu.A O su 
ir visas kliubas važiuo-

žinoma, 
puikiausią 

šokti lietu- 
šokius.

ga 50 centų.
Gerbiamieji

mirė 
Abu- 

žmogžu- 
Bet mergaitė visą kal-

K. RUGIENIUS, 22 kp. rašt.
(196-197)

Šv. Jurgio draugystė rengia 
puikų pikniką; įvyks nedėlio
ję, rugpjūčio 19 d., Klaščiaus 
Clinton Parke, Betts ir Mas
peth Avenues,

I PARSIDUODA restoranas, geroj biz-1 
| niškoj vietoj, biznis išdirbtas per J 
| daug metų, arba reikalingas partne- 
! eis, nes vienai sunku apsidirbti. Ai-’ 
j sišaukit greitai.

Miss Blanche
1475 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

(191—196)

Smagūs šokiai bus subatos vaka
re, 18 d. rugpjūčio, L. T. Namo Par
ke. šauni muzika grieš įvairius šo
kius. Kviečia L. D. S. 22 Kuopa.

PARSIDUODA kendžių storas, su at
darais langais. Yra “Fountain ir 

Carbonator.” Taipgi 4 kambariai ~” 
vėriniui. Puiki proga įgyti gerą I 
nį. Atsišaukit po No. 99 Union A 
Brooklyn, N. Y. (196-1

Pavaigi»« >.ta malonu tefltl, pasi- 
tnekučiuoti bu kitais, arba ramiai pa
siskaityti—Sykį atsilankę, persitik- 
rinuit.—Pa bandykit 1

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

A.
Įvyks 
gust, 
ries nuo ’2-00 vai. 
ias bus iš Buffalo, 
me nesi vėluot i. bu*

DETROIT, MICH.

Darbų atlieku
Kreipkitės

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

užbriežtą tikslą, tai yra turim gauti 
150 narių iki naujų metų.

Rašt. S. Garbačauskas.

Apsukrus biznyje žino- 
i pasidaryti gražaus pini- 

193-198

- Norint viešai, teisėtai įsivežti 
uzsiregistruo-j c]aUgj panašių brangu-!

uis, turi būt nomi-j ] 
centro valdyba se-L

Yra. atėjus nauja Į “ 
kuria turit atsiimti. ■ ,r 
...ik r. iVnilrn I •

1,’irm. I). G. J.
(195-196)

WORCESTER, MASS.
Pri eš faši st in i o O rgan i zac i j ų 

vienijimo atstovu mėnesinis susi 
mas liūs utarninkc, 21 rugpjūčio 
tuviu svetainei. 29 Endicott St.., 8 
vai. vakare. Malonėkit visi dalyv.au-

Nedelioj, rugpjūčio 19 <1.
A. 130 kuopa reueia l>A 
IŠVAŽIAVIMĄ, Palmer P. 
vietoj, kur buvo Mainierių

ROCHESTER. N. Y.
A.L.D.L.D. 50 kp. susirinkimas 

įvyks 21 d. rugpjūčio, Gedemino sve
tainėje, 575 Joseph Ave., Rochester, 
N. Y. Draugai ir draugės! Visi bū
kite šiame mitinge. Jau gavome iš 
centro puikią knygą UGNYJE ir na
riai galės ją pasiimti. Kurie 1..........
užsimokėję, tuojaus užsimoki

PITTS B I'KG II, PA.
svarbus A. L. D. L. D

labai įžeidęs, norėdamas palei- savo spėka Sharkis tiktų į sun- 
stuviškai su jaja pasielgti.

Maspethe, N.Y.
po pietų. Jžan- tas nuo tolesnio tęsimo kumš

tynių 
Roberti.

pi aklimejO [ Komiteto piknikas. Išvažiavimas, 
prasidės antrą valandą Po pietų. Ap-.

Į rat baksukų su užkandžiais bus vi- 
j šokių žaidimų su dovanomis. Prie 
I mažesnių dovanu bus . viena nuiki [ 
štaline lempa. Visus kviečia L. D. S..

130 kp. Rengimo Komitetas.

Triangle 1450 £

FOTOGRAFAS

uja. Tuojau turiu rūpintis 
uosi. 'Lodei šią savaitę pai 
viską už t ii-k, kiek gausiu. Ru
ja u žiūrėjote ir darėte p;j 
, prašome užeiti vėl, nes In 
’limo iš mano

rinkti aukų, laigi, bus renkamos au- 
i kos subatoj, rugpjūčio 18 dieną. Tuo- [ 
I mi yra kreipiamasi prie visų prašant | 
pagelbos del kovojančių už duonos 
kąsnį, taigi yra pareiga kožno prisi
dėti—paaukauti kiek išgalint del 
streikierių. Komitetas.

CLEVELAND, OHIO
T.. J). J,. D. 22-ros kuopos, mč- 
s susirinkimas bus seredoj. ”2 

rug’p jūčio-August, Grdina Hali, 
peržemą 6021 St. Clair Ave. Visi nariai bu

kite anksti, susirinkimas prasidės 
kiek anksčiau, negu paprastai. . Ka
dangi no susirinkimo bus skaityta

O Iaimėtojum paskelbtas prelekcija. Taipgi, visi neprigulinti, 
Į pašaliniai gali ateiti pasiklausyti be 
I mokesčio. Visi bus nriimt draugiš- 

Risko aiškinasi, kad jis bu- kai- 'raiP£ 5ra
vęs tokioj padėtyj, jog- augs-Ibūti išrištas šiame susirinkime. 'Lo
čiau ir negalėjęs pataikyti sa-: del

lade

«

M

I

1

PONAITIS BROOKLYN AS 
IR VĖL RUOŠIASI 
PAS PANELĘ
PHILA DELPHI JĄ

iaikai, kada Philadel- 
Brooklynu užsiduoda- 
juodą akį. Dabar tie 
taip pagerėjo, kad ei- 
prie meiliškų ryšių, 
nebūtų vestuvės.

Buvo 
phija su 
vo ir po 
santikiai 
na net 
Kad tik

Panelė Philadelphija nutarė 
suruošti “Laisvei“ pikniką. Ir, 
prie progoj mirktelėjo akį po
naičiui Brooklynui. Mat, šie 
metai—“leap year.” O Brook
ly nas myli pramogas: “Va
žiuosim,“ “važiuosim,“ kalba 
pusė Brooklyno sportininką.

—Bet kas gi važiuoja? Kur, 
kada?—klausiu “Laisvės“ bo
so Buknio. Jis užgiedojo:

—Yes, 2 d. rugsėjo į Phila
delphiją, aš organizuoju visus 
kavalierius.

Ve kokios spėkos jau suor
ganizuotos, sako Buknys:

—Billy Walton, 
Kliubo 
sis“ su 
lyderiu 
ia-

Tai jėgos, nors gal kam ir 
nepatiks, kai ponaitis Brook- 
lynas flirtuos su panele Phi- 

ija. Bet dar ne Viskas, 
jis/sako: 
—“ūfa” kvartetas, susideda 
iš smarkių, jaunų vyrų, su di
džiausiu savo vadu, d. Levec- 
ku, bus Philadelphijoj.'

Nepasiduosime ir mes, ka
valieriai. Mes jau organizuo
jame “Aido“ ir “Lyros“ jėgas 
iš dviejų pusių—vyrus, mergi
nas, moteris. Ir elgsimės dar 
gudriau, negu mūs atletai ir 
ūfistai. Jie važiuoja pavie
niai, kad Philadelphija pamer
kė jiem akį. Mes nutarėme, 
kad kievienas kavalierius bū
tu atsakomingas už nuvažiavi
mą vienos merginos arba mo
teries. Tad būsime Philadely 
phijoj su kūnu ir dūšia—du ir 
du...

Kaip matote iš visko, tai 
Brooklynas pasirodys Phila
delphijoj tikru sportu. Vyrai, 
merginos, moterys, kurie ir ku
rios sutinkate prisidėti prie 
mūs armijos važiuoti 2 d. rug-

Ar jau žinote, kur turite bū
ti nedelioj ? Nepamirškite, kad 

1 nedėlioj, 19 d. rugpjūčio, Wil- 
, lick’s farmoj, Linden, N. J., 
i įvyksta A. L. D. L. D. 11 Ap
skričio piknikas, kuriame visi, 

[kurie tik galime, privalome 
[dalyvauti. Piknikas rengia- 
Imas mūsų spaudos naudai.Da-, 

xxu.v^vu.i, Eve.i]yVaus Sietyno Choras iš New-!
:• kiti Hearsto laikraš- a

HOOVERIS GAVO 3,000
ŠIAUDINIŲ BALSŲ 
DAUGIAU UŽ SMITHA

New Yorko American 
Journal ir

Ičiai įvairiuose miestuose daro 
“šiaudinius balsavimus,“ norė
dami patirt, katram, Smith ui 
ar Hooveriui, daugiau pritaria 
Amerikos gyventojai, kaipo 
kandidatams į Jungtinių Vals
tijų prezidentus. Iki šiol 82,- 
6o9 “šiaudiniai balsuotojai“ 
pasisakė už Hooverį, o 79,665 
už Smithą. Taigi Hooverio 
pritarėjų kol kas pasirodo tik 
trejetu tūkstančių daugiau, ne
gu Smitho.

Wisconsin valstijoj antrą 
tiek šiaudinių balsų paduoda
ma už Smithą, kai}) už 
veri.

arko, ūfos' kvartetas iš Mas-i 
petho; kalbės drg. L. Prūsei- 
ka.

Kelrodis, kaip nuvažiuoti 
tą vietą, telpa skelbimuose, to-j 
del žiūrėkite.

Labai
j kuopos susi rinki mas 
d. rugpjūčio, po No. 
vai. vakare.

į Jyvauti, nes 
■lų aptarti, 
i nominaci jos 
Inuota A.L.D.L.l) 
j kautiems metam: 
(knyga “Ugnyje,” 

į ! Taipgi turime pa 
Į I kuris įvyks 26 d. rugpjūčio, ant Bu 
Į niko farmos. Kaip matote, reika 
= yra daug ir svarbiu. Tat visi nari 
i atsilankykit laiku.
’ Seki’. J. D.

Visokiu Rūšie Šviežas Vakjiai, Garisami Lietuviško

TURIU PARDUOT! ŠIA 
SAVAITĘ

ursiriiioda namas su biznio rak
ir gyvenimo kambarių rak Lorimer Restaurant

J. MARČIUKIENĖ 
Savininkė fa .*1

ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖS 
PIKNIKAS NEDĖLIOJ

Brooklyno ir 
apielinkės lietuviai ir lietuvai
tės! Dalyvaukite tame pikni
ke, kur turėsite progos maty
tis su draugais ir pažįstamais, 
su kuriais per ilgą laiką neši
ni atėte.

Seni ir jauni galėsite prisi- 
šokt tiek, kiek tik jums spėkos 
tarnaus. ‘

Grieš P. Rich orkestrą, pla
čiai brooklyniečiams 
kaipo suteikianti 
muziką. Galėsite 
viškus ir angliškus

SUČIUPO RABINĄ 
DEIMANTŲ ŠMUGELNINKĄ

RISKO PRALAIMĖJO 
KOVĄ SU ITALU ROBERTI

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

Jonny Risko, buvęs Cleve
land o kepėjas, ]

j kumščiakovą, kur jis buksavo-į p 
si su nesenai iš Italijos atvyk u 
siu R. Roberti’u, Ebbets Fiel- 
d e, seredos vakare.

į A.
šeštame raunde Risko per

žemai kirto į pilvą Roberti’ui; 
nuo to smūgio Robert) parkri-Į 
to, labai įskaudintas.

Už netaisyklišką, 
smūgį Risko tapo suspenduo-

Rabinas S. I. Horowitz, ku
ris slapta atsivežė iš Europos! nentams. 
perlų ir deimantų $100,0001 
vertės, liko New Yorke areš
tuotas ir po $2,000 kaucijos 
pastatytas, kaipo šmugelnin- 

i kas, prigaudinėjantis Ameri- 
sėjo užkariauti Philadelphiją ^os va](jžia 
ir tą panelę parvežti Brookly- ' ' ''
nan į marčias,—i 
kite pas mūsų manadžerį P.
Buknį.

TOKS TAI YRA BLAIVININ
KAS IR DORININKAS KUN. 
STRATONAS

mynų iš užsienio į Ameriką, 
reikia mokėt šios šalies val
džiai gana augštus muitinius 
mokesčius. Todėl ir stengia
masi tie daiktai įsišmugeliuot 
slapta, kad išvengt mokesčių.

§ Tel.

LIETUVIS
IR MALIORIUS|l 

Nufotografuoja^ 
ir numaliavoja 
visokius paveiks-!
1 u s įvairiomis^ 
spalvomis. At-g 
naujina senus ird" 
krajavus ir su
daro su ameriko
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu;
STOKES

Tel. Stagg 910S

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS
X - Spindulių Diagnoze 

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

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

Tel. Jaiuper 7046

RAP. KRUOPAS
FOTOGRAFAS

Gal vary baptistų bažnyčios 
debonas, kun. Straton yra sd- 
zininkas Sterling Forest Hote- 
4o, ties Greenwood ežeru, N. 
Y.; tame hotelyje yra smuk
lė. Newyorkiskis Daily Mir
ror išspausdino paveikslus pus
nuogių merginų bėi moterų, 
geriančių toje smuklėje.

O kun. Straton, kaip žino
ma, dėjosi didžiausiu blaivi
ninku ir dorininku.

NUO SAULĖS UŽGAVIMO 
MIRĖ 24 NEW YORKE

New Yorko miesto sveikatos 
skyrius paskelbė, kad šią va
sarą Didžiajame New Yorke 
mirė jau 24 žmonės “nuo sau
lės užgavimo” laike pereitų 
karščių.

Per paskutinius tris šių me
tų mėnesius Didž. New Yorke 
buvo 5,215 daugiau mirimų, 
negu per tuos pačius mėnesius 
pereitais metais, šiemet dau

gių sirgo ir serga in- 
ifterija, tymais ir į- 

galvos 
pasta- 
kenčia

giaų žmčųii _ 
fluenza, di:‘ 
degimu nugarkaulio ir 
smegenų plėvių. Nuo 
rosios ligos daugiausia 
kūdikiai.'

________________ L
SUKČIUS $93,000 
NUSIŽUDĖ

Teisme paaiškėjo, jog per
nai nusižudęs J. Van Doren, 
direktorius De Bellegarde, ak
menų ir marmoro kompanijos, 
Astorijoj, Queense, buvo nusu
kęs $93,000 nuo tos kompani
jos.

MERGAITĖ NUŽUDĖ 
VYRĄ Už DOROS 
JŽEIDIMĄ

Marės Arenchios, 16 
mergaitės, ir jos tėvo Saverio 
našautas Pantellina, 
Beekman St. ligoninėj, 
du areštuoti, kaipo 
džiai.
čia imasi ant sąvęs, kad tai 
nuo jos vienos Kulkų žuvęs 
Pantellina.

vo oponentui; taip žemai ne
tyčiomis pataikęs.

Bet šio skyriaus skaitytojai 
atsimins, jog, keli mėnesiai at
gal įvykusioj savo kovoj su 
Sharkiu, Risko trejetą sykiu 
uždavė Sharkiui žemiau diržo. 
Bet kad Shark is neparpuolė ir 
išsilaikė ant kojų, tai kumšty
nių referas nesuspendavo Ris
ko; o paskui, galutinoj pasek
mėj, Risko buvo pripažintas 
iaimėtojum prieš Sharkį.

Atrodo, kad Risko, šiaip ar 
taip, turi palinkimo laužyt tai
sykles, pildamas savo kumš- 
čias peržemai į papilvę opo-

Pirmuosius tris raundus ita
las Roberti gerai pasirodė, ir 
galima buvo manyt, kad jam 
priklausys pergalė. Bet toliau 
Risko pradėjo atsigriebt.

Roberti sveria 34 svarus 
daugiau už Risko ir yra žy- 

i miai didesnis. Bet jis dar ne
turi reikiamo išsimiklinimo 
amerikoniškai kumščiuotis; o 
amerikoniškas kumštynių bū
das yra pripažintas pasekmin
gi ausiu.
Sharkis ir Risko

Kiek pirmiau Risko yra nu
galėjęs juoduką milžiną Ge
orge Godfrey.

Abelnai Risko nesnaudžia, 
bet prie kiekvienos progos 
kaujasi su sunkiasvoriais opo
nentais; tuom, žinoma, jis 
ja daugiau patyrimo ir 
priverstas nuolat lavintis.

Sharkis gi pastaraisiais

MINERSVILLE, PA.
Labai svarbus A.L.D.LI). 14 kuo

pos susirinkimas bus nedėlioi, 19 d. 
rugpjūčio, Darbininkų .svetainei, 10 
vai. ryte. Kiekvienas narys būtinai 
turi ateiti i šį susirinkimą, nes yra 
svarbiu reikalu aptarti. Jau atėjo 
nauja knyga “Ugnvje” h- šiame su
sirinkime gaus 1a knyga visi naria1’, 
kurie vra užsimokėję. Kai kurie na
riai dar neatsiėmė knygos “Pasau
lio Stebuklai.” Būtinai ateikit ir at- 
siimkt. Sekretorius.

(195-196)

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.T1L.I). 188 kuopos mū 

susirinkimas bes nedelioj, 19 < 
siūčio, Rut-u Darbininku Name, ant 
Veamans St. Pradžia 10 vai. ryte. 
Visi nariai ’ ateikit, yra svarbių mi. 
biln. Kmio d->r neuž'-imokojote, bū
tinai užsimokėkite mokesčius. Atsi
vežkit ir naujų narių.

BINGHAMTON, N. Y.
D. P. Pikniko^ su nraEnibomi 

nodčlbii. 1 9d. ru^n iūčio-Au 
šč-io firaitoj. Prasi 

licųn Kalbėfo- 
Pnblikos nrašo- 
gpra orkestrą, 
užk-indžiu 

Kviečia Roncčjai.
(195-196)

LAWRENCE. MASS.
Tag Day

Nepamirškite ir nepasigailėkite pri
sidėti pagelbai streikuojantiems New 
Dedfordo streikieriams, kurie jau il
gas laikas kovoja su kapitalu. Law-1 • —i 11 j • IclIJYUn m/VOJU- [JI Veli U • i-klVY“kais vėl atrodo aptingęs, nors renciaus progresyvių Draugijų komi- 

Tuo būdu jinai at-[bendrai viešpatauja tokia nuo- tetas yra gavęs iš miesto leidimą pa- 
keršijusi Pantellinai, kuris ja'monė, kad savo kūno sudėtim ir rinktl auklV Taigi, bus renkamos 

u 1 ‘ 1 lzr»c? aiiKntrvi vii n* ii i«*1 n IX Hmm)

UŽPUOLIMAS ANT 
PENKIŲ CONEY ISLANDO 
BANKŲ NEĮVYKO

New Yorko distrikto 
roras (attorney) buvo 
be parašo laišką, kurio 
kas rašytojas pranešė, 
girdi, seredoj po pietų “šaika”
užpuls plėšt Coney Islando 
bankus. Gavus tokį praneši
mą, tuojaus buvo pasiųsta 25 
policijos detektyvai sergėt 
penkis Coney Islando bankus. 
Bet plėšikai nepasirodė. Gali
mas daiktas, kad jie sužinojo, 
jog bankai yra atydžiai saugo
jami detektyvų, ir todėl ati
dėjo savo žygį kitam laikui.

NUO SAULĖS 
TRŪKO GYSLA 
SMEGENYSE

Tel. Lackawanna 2180

Otto Meyer, M. D
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

Ofiso Valandos:
Nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
Nuo 6 iki 8 vakarai* 
Nedėliomis nuo 11 ryto ik! 
vai. po pietų, ir pagal sutartį

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bū-i 
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.

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

TELEPHONE

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

<♦>

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi 98 Grand St.) 

MASPETH, L. I.

Telephone: Greenpomt 2321

J. GARŠVA

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusio 
ant visokių kapinių; parsapndo au
tomobilius ir karietas yčselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmesi. Būtų linksma pasi
matyti. x

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

J. IR O. VAIGINIS

kiasvorio čampionus, jeigu tik 
reikiamai pasispirtų.

Be kitų žiūrovų, laike Ris- 
ko-Roberti’io kumštynių, Eb- 
bets Fielde, buvo ir Shark is, 
kurį manadžeriai perstatė pu
blikai. Išviso galėjo būt 
nių apie 25,000.

SHENANDOAH, PA.'
A.L.D.L.D. 17 kp. susirinkimas 

įvyks 19 d. rugp. (Aug.) 10 vaM. ryte, 
savuose kambariuose. Visi nariai pri
būkite, nes yra prisiųstos iš centro 
knygos, kurios šiame susirinkime bus 
nariam išduodamos. Taipgi šiame 
susirinkime bus nominuojama centro 
valdyba 1929 metam. Atsiveskite 
naujų prirašymui prie kuopos, nes 
aeatbūtinai šį metą turim atsiekti

Easton, Pa.
Istorinis Eastono ir Apielinkes

PIKNIKAS
Rengia Amerikos Darbiu. (Komu.) 
Partijos Eastono Lokalus, nedėliojo, 
Rugpjūčio (August) 19 d., Hacketts 
Parke. Pradžia 11:30 vai. ryte.

Valgių ir gėrimų bus k uos kan i au
siu. Muzika gera. Vieta graži.

P. S. Jeigu tą dieną lytų, tai pik
nikas bus nukeltas i 26 <1. rugpjūčio. 

Rengėjai.
1.94-196)

RETKALINGA moteris prižiūrė.iinv’ 
stubos ir 2 vaikų. Gaus kambarį, 

valgį ir atlyginimą. — iW. Rogers, 
495 West St., New York, N. Y. 

^REIKALINGAS partneris į bučernės 
ir grosernes biznį. Partneriu pri

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

Kanton
3525—3rd Ave., Bronx, N. Y. 

(181—216)

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

Dr. Petersono specials arbata, 
kaip jis vadina EXEX TEA yra žo
lė liuosuojanti vidurius. Netik kad 
ji yra vidurii} liuosavimo pobūdžio, 
bet tai yra žole paakstinanti skilvio 
malimą.
Tinka Suaugusiem ir Vaikam

KAINA $1.50 Už DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

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

SUN-HERB TEA CO.
Forest Road, Dongan Hills, 
STATEN ISLAND, N. Y.

229

28

3

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
j Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
; visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
; vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
; kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
; geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
; čia paduotus:
■ Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdtj žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių 
Dzin gelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
čia Galite Gaati ir Lietuviikq Trejq Devynerių

Phone, Greenpoint 2017, 2860-3514

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų f
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Kasta volų Šalmėčių
Kmynų Šalavijų
Liepos žiedų Seneso lapelių
Lisnikų šafronų
Metelių Trijų devynerių
M edetkų Traukžolių r
Mėlynių uogų Totorkų šaknų
Našlelių Turkiškų pipirų
Puplaiškių Pin avi jų šaknų
Parušanijos ir Trū’» žolių

daugybę kitokių Valerijono šaknų




