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KRISLAI
Gera Charakteristika.
Kada Vilnius Buvo Lietu

vių Rankose.
Iš Desperacijos Piktumas 

ir Apjakimas.
Montrealis.
Kova už Baldakimą.

Rašo L. Prusetka

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis 
Išeina Kasdien Apart

Darbininkai Visų šąli. 
Vienykitės I J ū» nieko 

pralaimėsite, tik Ro* 
težins, o Laimėsite

(Ja rsųsis žu r nal i st as-gi m n as
las ir retorikos meisteris Men- 
kenas pasakė, kad Smithas tai 
saldus vynas, o Hooveris tai di
delė aspirino doza. Kitas radi
kalia žurnalistas patį Menkeną 
pavadino bromo selceriu. Kas- 
Jink Smitho — tai lengvasis to
nikas jam netinka. Nesenai 
“Nation” rašė, kad kasdien ji
sai geria aštuonius stiprius 
Šn apsti s.

Tikimasi 50,000 Sacco-Van- 
zetti Mitinge New Yorke

NEW YORK.— Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo New Yorko Skyrius per 
savo sekretorę Rose Baron 
praneša, kad daug darbinin
kų organizacijų, unijų lo-

Sovietų Archeologai Surado Liekanas Bu
vusio Graikų Milžiniško Teatro Kryme
MASKVA.— Sovietų Są

jungos archeologinė ekspe
dicija, vadovaujama profe
soriaus Horko, iškasė lieka-

Komunistų Kandidatas Kalbė
jo Tekstilės Streikieriams

Aš dar nemačiau New Yorke 
automobiliaus, kurio užpakaly 
būtų prisegta lentelė su para
šu: Foster for president! Kas 
iš lietuviškos gubernijos bus 
pirmutinis?

Dabar kaip tik sueina dešimts 
metų, kai Raudonoji Armija] 
buvo atžygiavus ties Varšava., . v- , , . . .
Sueina ir dešimts metų, kai bol-l^ai nužudę tuos du daibimn- 
ševikai buvo atidavę Vilnių Lie
tuvai. Kaip tik tuo laiku lietu
vių šovinistų laikraštis “Vieny
bė” rašė: “Mums jokio džiaug
smo nėra, kad bolševikai len
kams kaKį peria” (N26, 1918 
m.). Tuo pačiu laiku bostoniš- 
kis klerikalų organas “Darbi
ninkas” rašė: “Mes nuginkluo
jame bolševikus, pereinančius 
mūsų rubežių”.

štai kas agitavo už lenkų im
perialistinius prošepanus!

kalų, fraternalių organižaci-Jnas buvusio Graikų milži- 
jų ir tt., atsiunčia praneši- niško, teatro Taman pussa- 
mus, kad dalyvaus milžiniš- ly, Kryme. Teatro strjuktū- 
koj demonstracijoj sekantį ra tapo atrasta centre buvu- 
trečiadienį, rugpjūčio 22, 5 jsios senovės graikų Phana- 
val. vakarą, ant Union Aik- goria kolonijos.
štės, New Yorke, paminėji- '
mui Sacco-Vanzetti nužudy-į ........................... - ----. r........ ■

Maskvos Dailės Muzejus1

rokuoja, kad tasai suradi
mas yra didelės svarbos. 
Muzejaus viršininkai mano, 
kad jeigu bus galima dau
giau įvairių daiktų surasti, 
tai bus atrasta daug bran
gių istorinius dalykų, liečian
čių graikų [kultūrą, kuri į- 
vesta šiauriniam Juodųjų 
jūrų pakrašty šimtmečiai 
'metų atgal.

•mo. Ta diena sueina me- ir • . ir A o 1 •
! tai, kaip Amerikos kapitaiis- Kominterno Kongresas Anglijos d u b m a r mas
kus už tai, kad jie buvo ra
dikalai ir uoliai veikė darbi
ninkų judėjime Massachu
setts valstijoj laike audėjų 
ir čeverykų darbininkų 
streiku, v

LEDLAUŽIO ERASING DAR
BININKAI MANO, KAD 

AMUNDSEN DAR GYVAS

“Laisvės” metiniame piknike 
buvo apie keturi tūkstančiai 
žmonių, o “Vienybės” piknike 
nebuvo nei tūkstančio. “Vil
nies” pastarasai piknikas buvo 
toks, kokio dar Chicaga nematė.

Mūsų priešai netenka žmo
nių. štai Lodei jie įpuola vis į 
didesnę desperaciją ir apjakimą. 
Bet apjakimas niekados nebuvo 
geras daktaras.

STAVANGER, Norvegija. 
— Komisaras Oras ir kiti 
Sovietų ledlaužio Krasino 
darbininkai mano, kad 
Amundsenas ir jo penki 
draugai, kurie išlėkė orlai
viu jieškoti “Italios” dingu- 

'sių žmonių, randasi dar gy
vi. Krasinas dabar baigia
mas čia taisyti ir rengiasi 
vykti jieškoti Amundseno 
grupės ir šešių “Italios” 
žmonių.

Oras pasakoja, kad Am-Literatūros Draugijos kuo-pa) i
Montrealy šiemet dasivarys iki jundsenas su savo draugais 

Taip bent rašo j^alejęg orlaiviu nulėkti pas 
•uotojai.. Bravo, <rjtali0S” šešis žmones, ku-

šimto narių. '
kuopos darbuotojai.
smagu tokios žinios girdėti! -------- ------ ---------- , --- 

rie galėjo nukristi su diri
žablio balionu kur leduose, 
kuomet balionas pakilo ir 
nuskrido susikūlus dirižab- 

tradicija/ kad dini. Amundsen orlaivis tu-

Viename Austrijos miestely 
valdžia pateko į socialistų ran-: 
kas. *0 tam miestely nuo seno
vės buvo tokia y____ ______
laike dievo kūno procesijoj bal- rėjęs pakankamai 
dakimą (dangų) nešdavo mies- galėjęs nulėkti į Kings Bay

Priėmė Pasaulinės Re
voliucijos Programą
MASKVA.— Komunistų In

ternacionalo šešto kongreso dvi
dešimts aštuntoj sesijoj tapo 
vienbalsiai priimta programa, 
kurią patiekė N. Bucharinas, 
pirmininkas Komunistų Inter
nacionalo Pildomojo Komiteto.

Delegatai dideliu delnų ploji
mu pasveikino Buchariną, kuo
met jis kalbėdamas apie pro
gramą pareiškė: “šis kongre
sas turėtų priimti programą, 
taikomą suvienijimui proletari
nių spėkii ateinančiai kovai. Ta 
programa yra programa del pa
saulinės revoliucijos.”

Bucharinas savo užbaiginėj 
prakalboj programos drafto 
klausime pareiškė:

“Socialdemokratai sako, kad 
mūsų programa ardanti darbi
ninkų vienybę, bet faktai paro
do, kad mes norime vienybės, 
kuomet socialdemokratai ardo 
masines darbininkų organizaci
jas, mėtydami iš jų komunis
tus ir tt.

“Abramovičius sako, kad koa- ' 
litinė politika reiškia pavedimą1 
Partijos galios darbininkams. '

Buvo Pasiustas Ata
kuoti Sovietų Laivus

__ _ _ _ . , 
to tarybos nariai. Tačiaus, vie-1 bet, veikiausia, kuomet jis 
tos kanauninkas pareiškė, kad pasiekė “Italios” Šešis- žmo- 
socialistams neduosiąs nešti to- nes buvo .priverstas nusilei- 
kį šventą daiktą. Del to kilo sįį jr negalėjęs pakilti, sako 
kr.". Socialistai smarkiai su-i

j V % * V * J V KJ v V * A VZ KZ * _z * M A ».■» •

kuro ir įveikimas visų socialdemokratų 
O*Q Rnv ,.4-n....... i m n

kova.
kruto kovoti už savo teises. Jie 
apskundė kanauninką vyskupui. 
Vyskupas patvarkė, kad sočia-.
listų turi būti viršus. I

Cypdavatkių
kaip kada gali “laimėti”.

Jis.
Čuchnovskis, Sovietų lakū- 

‘ nas ant ledlaužio ‘Krasino, 
i taipgi mano, kad Amundse- 

fronte ir jie no jūrinis orlaivis negalėjęs

Greitu laiku Paryžiuje ketu
riolikos valstybių atstovai pa
sirašys Kelloggo “taikos pak
tą”. O tuo pačiu laiku Japoni
ja užima Mandžuriją, kuri yra 
stambi Chinijos dalis.- Ir nie
kas Japonijaj(žodžio nesako!

Kalbėdamas Amerikos Legio
no suvažiavime Wausau, Wis., 
patsai Coolidge’ius pasididžiuo
damas pareiškė, kad tas taikos 
paktas visiškai neužkenksiąs A- 
merikos ginklavimosi politikai. 
Prie to New Yorko “World’as” 
priduria, kad nuo 1913 metų 
.Amerikos laivynas užaugo ant 
5) nuošimčių!

Štai, tau ir taika!

nukristi į jūras.
“Amundseno orlaivis La

tham gabeno šautuvų ir 
amunicijos šaudymui meš
kų. Tuo būdu lakūnams y- 
ra galimybė gauti maisto ir 
gyventi keletą mėnesių,” sa
kė Oras.

CUBA PRIPAŽINO
NIJOS VALDŽIĄ

CHI-

ti AV AN A, Cuba.— Cubos 
valdžia oficialiai pripažino 
Chinijos nacionalistų val-

Sugrįžus iš Argentinos mūsų 
“Keros valios ambasadoriui” d. 
Mizarai, daug su juo kalbėjau 
ape argentiniečių ir mūsų rei
kalus. Apie dalykus jisai šne
ka blaivai, bet energingai. Išro
do, kad Argentinoje jisai paliko 
gen vardą. Atėjo jau vienas 
“Rytojaus” numeris, be jo su
redaguotas. Laikraštis išrodo 
gerai.

Y.-a žmonių, kurie savo rū- 
pestingumu ir taktu įgyja vis 
daugau užuojautos ir draugų.

Pradžioj šios savaitės Chi
nijos valdžia pranešė, kad ji 
pripažįsta Cubos dabartinę 
valdžią.

' ministerių Rusijoj nuo 1917 me
tų ir toliaus parodė, tačiaus, 
kad jie tarnavo išimtinai bur
žuazijos interesams prieš pro
letariatą. Socialdemokratai sa
ko, kad mes iššaukiame karą, 
nes mes diskusuojame jo gali
mybę ir persergstame darbinin
kus prieš jį. Mūstj .programa 
yra prieš imperialistinį karą, už 
proletarinės klasės vienybę, 
prieš kapitalistus ir socialdemo
kratus ir už socializmą.
Leninizmas ir Marksizmas

“Leninizmas nėra priedas prie 
m a r k s ig^ m o, bet yra jo 
tęsimas ir vystyklas; Leninas 
nepridėjo nei vieno atomo, kas 
nebūtų marksizmo, į proletari
nės revoliucijos teoriją. Prie
šindamiesi reform istinei nesą
monei kas liečia “Aziatinį Ko
munizmą”, mes sakome, kad le
ninizmas yra ortodoksingiausias 
marksizmas.” ,

Toliaus Bucharinas savo kal
boj prisiminė apie finansinį ka
pitalą, Jungtinių Valstijij impe
rializmą, fašizmą, Anglijos 
pitalizmo žlugimą, karinį 
munizmą.

ka-
ko-

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

ANT WILICK’S FARMOS

2
Didelis piknikas turi būt
Rugsėjo Philadelphijoje.

(Cambridge, N. J.)
16 Rugsėjo, Detroit, Mich.

Mongolija Kariaujanti
Londonas.—Čia gauta pra

nešimas, kad Sovietinės 
Mongolijos kariuomenė su
sikirtus su pusiau nepri-1 
klausomos valstybėlės B ar
gą spėkomis. Susikirtimas 
įvykęs ant rubežiaus. Barga 
randasi tarp Mongolijos ir 
Mandžurijos.

MASKVA.— Anglijos sub
marinas L-55, kurį ketvirta
dienį Sovietų laivynas iškėlė 
iš Baltijos jūrų dugno, 
vo pasiųstas atakuoti 
vietų Sąjungos laivus.

Sovietų valdininkai 
praneša, kad tą submariną 
nuskandino Sovietų naikin
tojas. Submarino išegza- 
minavimas parodo, kad žu
vo visi žmonės, kurie tik bu
vo jame. Čia pranešama, 
kad liepos 4 d., 1919 metais 
Kronštadto fortas pranešė, 
jog keturi Anglijos minų 
rankiotojai randasi Kapros- 
|ko jūrų įlankoj, o netoli jų 
i randasi submarinas. I

Prieš juos tapo pasiųsti 
du Sovietų naikintojai, 
Agart ir Gavril. Į submari
ną paleista šūviai. Pasireiš
kė eksplozija ir submarinas 
dingo. Submarinas taipgi 
atakavo Sovietų naikinto
jus, paleisdamas tris torpe
das. bet nei viena nepataikė. 
Sovietų karo departmentas 
praneša, jog dabar studijuo
jama iškeltas submarinas. 
kad išaiškinus, delei kokių 
priežasčių jisai nuskendo.

Jame atrasta žmonių ske
letų. Kiek jame žuvo žmo
nių, nežinoma.

R. A. Muklevičius, Sovie
tų laivyno komandierius,. 
pareiškė, kad .skeletai bus 
atatinkamai palaidoti, jeigu 
Anglija, nepareikalaus jų 
sugrąžinti.

Abelnai submarinas 
neblogoj padėtyj.

bu-
So-

čia

esąs

18 Žuvo prie; Darbo Packard 
Automobilių Dirbtuvėj

DETROIT, Mich.— James 
Wheeler, 55 metų amžiaus, 
numirė bedirbdamas Pack
ard Motor kompanijos dirb
tuvėj. Krito prie darbo. 
Daktarai sako, kad jo in- 
tensyvis darbas tokiam kar
šty buvo priežastis jo mir
ties.

Wheeler jau yra aštuo
nioliktas darbininkas, žuvęs 
prie darbo toj kompanijos 
dirbtuvėj šią vasarą.

Darbininkai verčiami la
bai skubinti. Jau daugelį 
kartų darbininkai protesta
vo prieš “speed-up” (grei' 
skubinimo) sistemą, bet 
kompanija daug tokių pro
testuotojų prašalino iš dar* 
bo.

NEW YORK.— Darbinin
kų (Komunistų) Partijos 
kandidatas į vice preziden
tus B. Gitlow rugpjūčio 12 
d. kalbėjo tekstilės streikie 
riams dviejuose mitinguo
se — New Bedford ir Fall 
River.

Streikieriai atydžiai klau
sėsi jo prakalbų. Jis nuro
dė, kad milionieriai kapita- 

fašistų pasiūlymas laikyti 
konferenciją Genevoj rug
pjūčio 30 d. ir baigti susi
taikyti. Notą prisiuntė Vol
demaras. Lenkai čia tą no
tą skaito daugiau atsipra
šymu, negu nurodymu prie
žasčių, del ko Lietuva nega
li sutikti laikyti su lenkais 
konferencijos.

Lenkijos užsienių reikalų 
ministerija praneša, kad už 
kelių dienų bus pasiusta 
nauja nota Kauno valdžiai, 
pakartojant reikalavimą,

LIETUVA NEPRIIMA LENKU PASIŪLY
MĄ LAIKYT KONFERENCIJĄ GENEVOJ
Lenkijos Fašistai Vėl Greitai Siųs Naują Notą Lietuvos Fa

šistams, kad Prisiprašy ti Juos j Konferenciją
VARŠAVA. — Lenkijos 

užsienių reikalų ministerija 
aplaikė nuo Lietuvos fašis
tinės valdžios notą, kurioj 
atsisakoma priimti Lenkijos

listai Fall River kraunasi 
sau milionus, o darbininkai 

’badauja; milionieriai verčia 
darbininkus dirbti už bada
vimo algas. Toliaus jis nu
rodė, kad tik viena Darbi
ninkų (Komuhistų) Partija 
kovoja už darbininkų reika
lus. Republikonų ir demo
kratų partijos gina kapita
listų interesus.

Jis taipgi prisiminė apie 
Passaico audėjų streiką, 

ikaip darbininkai didvyriškai 
kovojo. Nurodė, kad jeigu x
Fall River ir New Bedfordojkad tarp Lenkijos ir Lietu- 
darbininkai nusileistu kapi-|vos būtų laikoma konferen-
talistams, priimdami nuka
potas algas, tai tuomet išti
soj tekstilės pramonėj būtų 
algos nukapojamos. Nuo 
šio streiko priklauso padėtis 
kitu tekstilės darbininku vi
soj šaly, sakė kalbėtojas.

New Bedford© ir Bostono 
kapitalistiniai laikraščiai 
plačiai rašė apie jo prakal
bą.

ei ja Genevoj.
Voldemaras savo notoj 

sako, kad Genevoj nebūtų 
užtektinai laiko tinkamą 
konferenciją atlaikyti. Jis 
taipgi priešinosi prieš Len
kijos notą pamatuojant 
tuomi, kad ji nebuvus už- nio tono.

tektinai formališka, pasira
šyta, žemesnių valdininkų, 
vietoj paties užsienio reika
lų ministerio. Voldemaras 
vėl prašė Lenkijos sutikti 
konferenciją laikyti Kara
liaučiuj tarp rugpjūčio 16'ir 
20 d.

Lenkijos valdžia dabar 
mano, kad Voldemaras pra
šo laikyti konferenciją pir
ma Tautų Lygos susirinki
mo, žinodamas, kad tas pra
šymas bus atmestas, bet 
jam tuomet būsianti proga 
pasirodyti Tautų Lygoj, kad 
Lietuvos fašistai pageidavo 
laikyti konferėhciją, o Len
kijos fašistai nesutikę.* Tuo 
būdu Voldemaras bandysiąs 
įrodinėti, kad Varšava ne
sutikus kooperuoti ginčo ri
šimo darbe.

Esą, Varšava negalinti 
suprasti, kodėl Voldemaras 
pasirašęs notą ant rytojaus 
po Pilsudskio Vilniuj pasa
kytos prakalbos, kuri nei 
biskutį nebuvus provokacL

5 Žuvo Užsidegus Moto- Nuteisė Strrikuop 
riniui Laivui Ežere

Iš VIENO AUGALO AU
GA TOMEITeS 

BULVeS

Mainierį Kalėjimam
IR Kunigas Sukalbėjęs Pote--- ------- __ ------ ■ CAMBRIDGE, Ohio. — 

rius Liepė šokt į Vandenį Guernsey pavieto teismas

KANSAS CITY, Mo. — NORTH BAY, Ont.— Ry-
Missouri Botaniškas Dąržas katalikų kunigas J. B. 
išvystė augalą, iš kurio eak- ^“1" 
nu auga bulvės, o virš že-

Dubuc buvo pasiėmęs savo 
motoriniu laiveliu pavažinė

mes iš jo auga tomeites. Ta ti po Lavigne ežerą kaipo 
kombinacija tapo padaryta išvėčius sekamus asmenis: 
suleidžiant tomeites diegus Į Albert Lafreniere, jo žmo- 
į bulvės šaknis. " na ir du vaikučius ir panelę

iLoemier Sylvestre.
Nuplaukus apie mylią į 

VnUptamc Q n c i a lidai ežerą’ nu0 inžino užside?ė 
V uKlclIJUS uUlld Holai gazolinas ir užsiliepsnojo 

Drūtina Kapitalistinį
Laivyną

laivelis.
Albert Lafreniere, kuris 

: šiaip taip išsigelbejo-išplau- 
jkė, papasakojo apie tą bai- 

BERLYNAS.— Vokietijos Įsią tragediją. Sakė, kad 
socialistų kontroliuojamas laiveliui degant kunigas pa
kabinėtas pasiryžęs toliaus siėmė kryžių ir meldėsi, duo- 
tęsti laivyno budavojimo damas jiems “griekų atlei- 
programą. Socialistai mi- dimą" 
nisteriai pasiryžę budavoti.kė: “Nieko kito negalime 
tiek karinių laivų, kiek tik daryti. Turime šokti į van- 
galima sulig Versalės sutar-»

”, o paskui jis pareiš-

nuteisė ant vienų mėtų į ka
lėjimą streikuojantį mainie
rį Steve Jacobs. Prieš jį, 
kapo prieš karingąjį strei- 
kierį, buvo sudarytas “frame 
-up” Gam tikrąs suokalbis) 
ir jis- buvo apkaltintas lai
kyme pas save dinamito.

GENGSTERIAI SUDEGI 
NO MOTERĮ

CHICAGO.— Rąve netoli 
Crown 'Point, Ind.', policija 
atrado moteriškės apdegin
tą lavoną. Manoma, kad la
vonas yra panelės Adeline 
Zaccardo ir kad ją nužudė 
gengsteriai. Spėjama, kad 
ji turėjusi ryšius su tūlais 
gengsteriais ir plėšikais ir 
pastarieji bijoję, kad ji jų 
neišduotų.

VISI I ALDLD. II AP-
Jis pasakoja, kad jis pasi- ■ SKRIčIO PIKNIKĄ .... ; 

vatyvai kritikuoja socialis- ėmė savo trijų metų vaikutį ' .v 1

ties. . .
Už tai liberalai ir konser-

tus. Manoma, kad ši. kriti- |jr plauke su juo į mažą sa-
ka gali privesti socialistų 
kabinetą prie krizio.

Konservatyvai nurodo, 
kad nepaisant socialistų pa
sižadėjimo laike rinkimų ne
plūsti militarinių spėkų, so
cialistinis kabinetas dabar 
tęsia militarinius ir laivyno 
prisirengimus. Vienas gin
kluotas kreiseris, kuris kai
navo $20,000,000, jau tapo 
pabudavotąs, o penki kiti to
kio pat dydžio būdavo j ami.

'Socialistų eilėse taipgi ei- 
naJkritika prieš laivyno pro
gramos tęsimą. Socialistų 
lyderiai šaukia partijos kon
ferencijas, kad įtikinti kriti
kus, jog kabinetas gerai el
giasi.

liukę už kokių trijų šimtų 
jardų nuo laivelio. Kuomet 
jau buvo arti salos, paleido 
vaikutį ir tik per vargą 
pats išplaukė.

Kunigas gelbėjęs jo žmo
ną ir panelę Sylvester, bet 
visi jie žuvo. Lafreniere 
žmona apsikabinus savo vie
no mėnesio kūdikį šoko į 
vandenį.

Lavigne miesto gyvento
jai, už mylios nuo tragedi
jos, matė liepsnojantį laive
lį. Pasiuntė pagelbą, bet 
jau buvo pervėlu.

Visi lavonai, apart pane
lės Sylvestre, tapo atrasti.

Nedėlioj, 19 d. rugpjūčio, 
Willicks farmoj, Linden,.JJ. 
J., įvyksta didelis piknikas 
mūsų spaudos naudai Visi 
ir visos privalome jame da
lyvauti.

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

Kelrodis, kaip nuvažiuoti ^ 
į pikniką, telpa skelbimuose 
— žiūrėkite.
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KIETOSIOS ANGLIES MAINIERIAI IR
APGAV1NGI “PROGRESYVIAI”

eiti

sįty^įniui, ir p<f to legaliai .tam- 
Tf/fi ilždininku; arba jis .gali už- 
sįstatyt kauciją bile taiku bė
gyje dviejų mėnesių npo išrin
kimo bei .pakvietimo .'eiti iždi
ninko pareigas.

Jeigu, pav., J. J. Gudaus
kas, kaip kad privalėjo, būtų 
buvęs Tildomosios Tarybos .pa
kviestas iždininko vieton ir už 
dienos kitos pristatęs reikiamą 
kauciją, tai po to jis būtų ir ga
lėjęs tuojaus, pagal konstituci
ją, legaliai pradėt savo parei
gas, kaipo iždininkas, visai ne
laukiant tų dviejų mėnesių, 
kuriuos “Tėvynės” redaktorius 
stengiasi įbrukti.

Klausimai
Dabar kyla klausimas, arba 

eilė klausimų: nejaugi Pildo
moji Taryba tiktai su prezi
dentu Gegužiu, kaipo pasiskirtu 
iždininkų, tegali sutvarkyti 
velionio T. Paukščio neužbaigi 
tus reikalus? Argi Gegužis, 
kuris iki šiol nevedė Susivieni
jimo iždo, yra toks, lyg iš dan
gaus nukritęs, finansų specia
listas, kad be jo negalima bū
tų buvę susitvarkyti? Jeigu 
Susivienijimo finansuose buvo 
gera tvarka, kaip kad tvirtina 
“Tėvynės” redakcija, tai kodėl 
bijomasi tą tvarką parodyt ki
tam žmogui ir su juom išvien 
atlikt pinigų pervedimo ir ki
tokius formalumus?

Atrodo, lyg būtų bandoma 
kas tai užglostyti, kokius tai 
finansinius galus sumazgyti, 
kol Pildomoji Taryba politi- 
kieriaus, neramiai sąu sukda
ma galvą, kaip čia ‘jįšsitlumo- 
čyt” tą konstitucijos paragra® 
fa, sulig kurio iždininkystė 
klauso J. J. Gerdauskui.

“Keleivis”, beje, nurodo 
domajai Tarybai skylę,

g RINKIMŲ VAJAUS KAMPELIS g
Ii5 » < . 1

DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS
- 43 East 125th St., New York City

daugumą balsų paskutiniuose 
rinkimuose, turi pirmenybę 
užpildymui tokios vietos, jei 
yra ganėtinai kvalifikuoti.” 

Šio punkto prasmė savaime 
aiški, vis tiek kaip jį besisteng
tų fušeriuot “Naujienų” Grigai
čiai. Tatai supranta ir So. 
Bostono “Keleivis”, kuris rug
pjūčio 15 d. rašo:

“Einant SLA. konstitucija, 
“visas atsitinkančias tuščias 
vietas” turi užpildyti Pildomo
ji Taryba. Pirmenybę į tokias 
vietas turi tie kandidatai, ku
rie paskutiniuose rinkimuose 
gavo daugiausia balsų. Ka
dangi šitam atsitikime dau
giausia balsų (po . Paukščio) 
yra gavęs komunistų kandida
tas Gerdauskas iš New Britai- 
no, tai komunistai jau džiau
giasi, kad SLA. iždas su $1,- 
000,000 teks 
ti”.
šičia, pirm 

rime atkreipt
vio” demogogiją. 
pažindamas J. 
konstitucinę pirmenybę į SLA. 
iždininkus, “Keleivis” stengiasi 
paverst Gerdauską šimtapro-

šitaip |centiniu komunistų žmogum.
i Tiesa gi yra, kad Gerdauskas 
niekad nebuvo ir nėra nariu jo
kios komunistinės organizacijos 
ir nėra dalyvavęs jokiame ko
munistiniame darbe. O kai del 
jo kandidatūros statymo į Susi
vienijimo iždininkus, tai jis, 
kaipo bešališkesnis žmogus, bu
vo kandidatas ne vien komunis
tų, bet ir tūkstančių šiaip pa
žangesnių Susivienijimo narii|jį 
nesutinkančių su atžagareive po
litika Gegužių, : Sirvydų, Vitai- 
čių ir kompanijos.

račiaus Pildomoji-. Taryba 
nieku būdu “nesuranda” to 
konstitucijos paragrafo, pagal 
kurį turėtų pakviest Gerdauską 
užimt jam 
ko vietą.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj Pildomoji Taryba ‘paskyrė 
SLA. prezidentą St. Gegužį dar 
ir laikinuoju iždininku vietoj 
mirusiojo Tarno Paukščio, kaip 
kad oficialiai skelbia SLA. sek
retorė P. Jurgeliutė “Tėvynėje” 
rugpjūčio 17 d.

Savo tarime delei SLA. iždi
ninko paskyrimo Pildomoji Ta
ryba, tarp kitko, “aiškina”:

“Einant SLA. konstitucijos 
patvarkymu, šiuomi skelbiama 
SLA. iždininko vieta tuščia, 
kurią galimai greičiausiu laiku 
Pildomoji Taryba užpildys 
konstitucijoje pažymėtu bū-‘i 
du”. j
Nuo to tarimo praėjo jau j 

pustrečios savaitės, o vis dar ne
girdėt, *ką Pildomoji Taryba ke-

Wilkes-Barre ir Scranto-(prisitaikyti ir paskui 
no apielinkės 1-mo Distrikto!Lewis’o- keliu.
(U.M.W. of A.). mainieriai Dabar sugrįžkime prie

/ “pro-|kad nebeišsilaikys prieš na- _______
McGarry tipo.^’ius,^ tas išdavikas, lezigna- siort pastoviu SLA. iždi-

turi apsižiūrėti ir nepasi- -Cappellinio Ūkimo. Pamatęs 
duoti apgavingiems 
gresyViąinš” __ v x
Tai nėra, jokie progresyviai, ivo iš prezidento vietos. Jo 
bet apsimetėliai progresy-i vieton prezidentu tapo pa- 
viais, idant apgauti eilinius 
narius. Reikia pažinti tuos 
sutvėrimus, ir juos griežtai 
atmesti.

Pirmam distrikte ilgus 
metus mussoliniškai viešpa
tavo Cappellini. Tai buvo 
ištikimas Lewis’o mašinos 
įrankis ir ėdė eilinius na
rius taip, kaip tiktai išmanė 
ir galėjo. Prieš jį sukilo

: .unijos eiliniai nariai. Pra
sidėjo smarkiausias bruzdė
jimas, kad Cappellini išvyti 
laukan. Bet Cappellini lai
kėsi distrikto prezidento 
vietoj iki paskutinių. Kaipo 
gero įrankio, Lewis irgi ne
norėjo paleisti Cappellinio. .

Eilinių narių nusistaty
mas prieš kasyklų savinin-l____ ____ ____ ______
kų agentą Cappellini virto in|aį eįna įuo pačiu keliu ir 
atvira kova pries Lewis o 4šduoda mainierius. Reikia 
mašiną. Ir štai čionai pa- grježtai atmesti tas abidvi 
matė puikią progą, tūli um-jklikas vadų. Reikia kovoti 
jos vadąi karjeristai, ku-j prieš juos visus.
riems terūpi Savo kišeniusi Unijos lokaluose reikia iš- 

savo locnas kailis, ^-ifinkti tokius viršininkus,

skirtas tūlas Baylon. Tai iš
tikimas Lewis’o mašinos į- 
rankis. Biurokratai manė, 
kad naujas prezidentas pri
sitaikys prie narių ir šitie 
nutils. Bet apsiriko, nes 
nariai taip„ jau nepasitiki 
Baylonu, kaip kad jie nepa
sitikėjo Cappelliniu.

Tai ve kokia dabar padė
tis viešpatauja pirmam dis
trikte United Mine Workers 
of America: Tūli lokalai pa
laiko Bayloną, o kiti remia 
McGarry. Distriktas fakti- 
nai skilęs. Eina smarki ko
va.

Bet susipratę mainieriai, 
kurių priešakyje stovi ko
munistai, nepasitiki abiem 
tiem mainierių klaidintojam. 

■Baylon ir McGarry pamati-

ninku. Taigi jos vadinamas 
“greičiausias laikas” gali dar 
pusėtinai nusitęst, ir Pildomoji 
Taryba visai jo neapriboja. Ta
ryba, kuri pasiskubino paskirt 
Gegužį laikinuoju iždininku, 
matyt, netaip skubinasi užpil- 
dyt tą vietą pastoviu iždininku. 
Tatai rodo ir trečias paragra
fas Pildomosios Tarybos rezo-, 
liucijos, kuris skamba 
(nutarta) :

“Pasamdyti valdžios autori
zuotas accountant, kuris kartu 
su SLA. Iždo Globėjais pada
rys galutinas atskaitas iš bu
vusių velionio Paukščioje žinio
je ir globoje SLA. pinigų ir 
kitos Susivienijimo nuosavy
bės, kad oficialiai Pildomoji 
Taryba galėtų viską perimt iš 
mirusiojo Iždininko 
jų”.

jų žmogui valdy-

eisiant toliau, tu- 
domės į “Kelei- 

Abelnai pri- 
Gerdausko

paveldė-

Bereikalingas SLA. Pinigų 
Barstymas ir Dvigubos 

Ceremonijos
Samdoma, vadinasi, brangiai 

apmokamas accountantas (fi
nansinių knygų patikrinimo 
specialistas) ir daroma visos 
kitos ceremonijos, kad pervest 

___ ______ , Susivienijimo iždą į rankas lai- 
’ guduiplihis pasirodė u<urie priešingi ir McGarVy\kinojo iždininko,- kuris, jau, be 

13, Drennan|ir Baylonui. Patys eiliniai °
Jie irgi prade- narjaj įurį imti organizaci- ’ "

prieš Cappellinį, • ja į savo rankas. 
Antras dalykas.

lietuviai mainie-

jGarry, • Harris, Brennan 
ir dar keli. < 
jo rėkti 1 
kaipo mainierių išdaviką. 
Šimtai mainierių pamanė, 
kad šitie nauji ponai yra; 
sąžiniški ir pradėjo juos:

Pirmo

juk nemažos ceremonijos, kaip 
matome iš Pildomosios Tarybos 
rezoliucijos, kuri dėsto ve ką:

distrikto
iriai savo lokaluose turi sto- 

remti. < Šimtai jų ir dabar uz rinkimą ir siuntimą 
teberemia McGarry kompa- delegatų i Pittsburgho mąi- 
niją. Dar ir dabar daug nierių konvenciją, kuri į- 
mainierių nepermato, kadivy^s ruSsejo 9-16 dd. ir šu
tai yra nauji apgavikai, kadi^Yer? nacionalę imai-j 
McGarry, Brennan ir jųlni°’’111 1inilQ .
kolegos nėra jokie progresy
viai, kad jiems terūpi savo

pa-
už-
su-
ve-

pri-

Įnierių uniją, apimančią kie-; 
tosios ir minkštosios ang
lies kasėjus. Tai svarbiau- 

locni, asmeniški reikalai, o ^as dabar . mainierių dar- 
----- sugriovėLewis’as

United Mine Workers of 
. (America. Nieko iš jos ne- 

Pirmas McGarry žingsnis j beliko. Viskas atiduota ka- 
Reikia 1

ne mainierių kova prieš ka- kas. 
sykių baronus.

buvo tame, kad prisilaižyti 
prie Lewis’o mašinos. Jis 
sakė, kad Cappellini yra ne
tikęs, prieš jį reikią kovoti 
ir maldavo’4 Lewis’o susimy- 
lėjimo.' Įvykusioj nepapras
toj pirm© distrikto konven
cijoj, kįurią McGarry sušauk 
kė, butfo prašyta, kad Lew- 
is’as pripažintų naujus vir
šininku^.’ Vadinasi, tas jau 
parodė, kad McGarry tik 
nori vietos po Lewis’o glo
ba. To turėjo užtekti, jog 
įsitikinus, kad McGarry ,ir| 
jo kompanija negalima pa-1 
sitikėti. Bet gaila, kad 
daug mainierių to nesupra
to ir dar nesupranta.

Paskui McGarry pradėjo 
giedoti, kad reikia kietosios ! 
anglies mainieriams vie- Garres, 
niems susiorganizuoti, o i 
minkštosios anglies brolius!
palikti nuošaliai. Tai tikra Bonka Perplaukė Atlantiką 
Lewis’o politika. Lewis’as! į 52 Dienas 
irgi padalino mainierius ir Į --------
padarė su darbdaviais at
skiras sutartis.

x paiuaviiiiču -Lviv 
| ,ka su Lewis’u.
t .ma tikėti McGarry žo-! Hydrographic Ofisas, esan- 

■* džiams, kad jis trokšta mai-itis Washington, D. C. Ta 
į nieriams gero? Ne, negali-I bonka tapo atrasta ant Mel- 
t'.ma. Jis apgaudinėja mai- dorf smiltyno \(byčiaus) 
! niorius. LMonL tilt prie jų Srbleswige.

sykių savininkams.
dėt pastangas, kad lokalus 
ir distriktus įtraukus į nau
ją organizaciją, kurią įkurs 
Pittsburgh© konvencija. Rei
kia dalyvauti toj konvenci-: 

,joj ir padėti įkurti naują į 
uniją. ' ’

Nauja unija bus eilinių na-1 
rių rankose. Jinai bus ka
ringa organizacija ir gins 
ne kasyklų baronų ir sauja- 
les klaidingų vadų reikalus, 
bet mainierių, eilinių narių.

Lietuviai mainieriai, ne
snauskite. Stokite darban. 
Lankykite lokalų susirinki
mus, agituokite ir balsuo
kite už Pittsburgh© kon
venciją. Vykite laukan iš 
'savo tarpo Baylonus ir Mc-.

r

Hamburg, Vokietija.— Į 
Vadinasi, |52 dienas bonką perplaukė 

pamatiniai McGarry sutin-jper Atlantiką.' Ją su rašte- 
Tai ar gali- iliu pasiuntė per Atlantiką 

y žo-į Hydrographic Ofisas, esan-

smiltyno \(byčiaus)

•> Y‘ * * '*

priklausomą iždiniu-.

“Tėvynė”

Kokius 
ryba šiuo 
jai pačiai

Demokratai Stambiojo Biz
nio Kišeniuje

Praeityje demokratai gir
davosi esą “liaudies” atsto
vais ir aplinkui Demokratų 
Partija uoliai spietėsi smul
kioji buržuazija. Republi- 
konai gi visuomet buvo ži
nomi kaipo stambiojo biznio 
partija.

Šiuose rinkimuose ir de
mokratai atvirai pasisakė, 
kas jie yra ir keno.reika
lus jie gina. Jie irgi pasi
rodė kišeniuje stambiojo 
biznio. Demokratų Parti
jos Nacionalio Rinkimų 
Kampanijos Komiteto pirmi
ninku tapo paskirtas multi- 
milionierius Raskob, galva 
General Motors korporaci
jos. Ir Smithas labai džiau
giasi gavęs už Vadą savo 
rinkimų kampanijai atvirą 
priešą organizuotų darbi
ninkų, šalininką “open 
shop” sistemos Amerikoje.

Kiti Wall Stryto finansi
niai karaliai ir pramonin-

“Laikinu SLA. iždininku 
vienbalsiai paskirta SLA. Pre
zidentas Stasys Gegužis iš Ma- 
hanoy City, Pa. Laikinai 
skirtas Iždininkas privalo 
sistatyti kauciją tokioje 
moję, kokia buvo paskirta
lioniui Iždininkui Tarnui Pauk
ščiui.

Laikinasis Iždininkas gali
mai greičiausiu laiku privalo 
atidaryti atsakomingam ir val
džios kontroliuojamam banke 
naują SLA. einamąją sąskaitą 
su tomis SLA. pinigų sumo
mis, kurias laikinam Iždinin
kui Centras persiųs po rugpjū
čio 1 d., 1928 m. Pildomoji 
Taryba konstatuoja, kad laiki
nasis Iždininkas eina savo 
pareigas tais pačiais konstitu
cijos nuostatais i 
mais, kurie 
tucijoje 
dui.
Kuomet 

Pildomoji 
pastovų iždininką, tai ir vėl tu
rės būt mėtoma Susivienijimo 
pinigai accountantams, perve
dant SLA. iždą ir knygas į glo
bą naujo žmogaus; ir vėl reikės 
pakartot visus tas ceremonijas.

Taigi sandarinę Pildomoji 
Taryba varinėja savo slaptą po- 
litikėlę, nepaisydama, kiek tatai 
lėšuos pinigų iš SLA. iždo.

Supranta ir “Keleivis”
Jeigu Pildomoji Taryba eitų 

Susivienijimo konstitucijos pa
tvarkymais, kaip kad ji giriasi 
savo tarime, tai jinai po senojo 
iždininko mirties (rugp. 1 ,d.) 
būtų paskelbusi artimiausiame 
numeryje “Tėvynės”, kad jo 
vieta tuščia ir būtų ton vieton 
pakvietusi pil. J. J. Gerdauską, 
kaipo daugiausiai po velioniui 
Paukščiui gavuąį b&lsų visuoti
nuose SLA. balsavimuose ir pa
čiame SLA. seime,—sulig seka
mo konstitucijos punkto:

Pildomoji Taryba turi visas 
atsitinkančias ' tuščias vietas 
užpildyti, Xįr nariai, gavusieji

ir patvarky- 
n u rodyta konsti- 

SLA. Iždininko urė-

(Zr jeigu) paskui 
Taryba skirs kitą,

Dumia Nariams 
Akis

planus Pildomoji Ta
kiausiam daro, tik 

težinoma. Tačiaus iš
jos tarnautojo, “Tėvynės” re
daktoriaus Vitaičio rašymo 
(rugpj. 17 d.) matome, kad St. 
Gegužį norima palikt šeiminin- 

Ikaut SLA. ižde dar bent dviefn ’ 
mėnesiam; del to “T.” redakto
rius daro sekamus išvadžioji
mus :

“Be to, naujai paskirtas S. 
L.A. Iždininku asmuo turi du 
mėnesiu laiko, sulig konstitu
cijos patvarkymo, nuskirtos 
kaucijos gavimui ir tik po 
dviejų mėnesių Pildomoji Ta
ryba gali skirti kitą asmenį 
S.L.A. Iždininku, jei paskirta
sis negautų nustatytos kauci
jos atatinkamoje įstaigoje. 
Akyvaizdoje šitokios nustaty
tos tvarkos ir staigios Iždinin
ko mirties, Pildomoji Taryba : 
turi bent laikinai perimti sa
vo žinion ir atsakomybėn vi
są S.L.A. turto tolimesnį tvar
kymą.”

Ką Sako Konstitucija
I 

šičia “Tėvynės” redaktorius!'
nori įkalbėt, būk,, sulig konsti
tucijos, kitaip ir negalima, būtų 
elgtis, kaip kad elgiasi Pildo
moji Taryba. Tuomi jis .suki
niai stengiasi apmonyt organi
zacijos narius. Nes Susivieni
jimo konstitucija (Skyrius IV, 
paragr. 6, a) sako apie iždinin
ko kauciją ir kada jis užima 
vietą:

“Pirma apėmimo savo vie
tos, jis tufi sudėti kauciją to
kioje sumoje, kokia yra pa
skirta Seime ar Pildomosios 
Tarybos,—j ei pasirodytų, kad 
Seimo paskirta kaucija yra 
neužtektina. Tokia kaucija 
turi būti sudėta per du mė
nesiu po jo išrinkimui.”-
Iš to aišku, jog išrinktas ar

ba konstituciniai pakviestas iž
dininkas gali ?užimt savo, vietą, 
kaip tik Užsistato reikalauja
mą kauciją. Įstatymiškai jis 
neprivalo laukti 'dviejų mėne
sių, kaip kad “Tėvynė” sten
giasi įkalbėt, dumdama akis 
skaitytojams. Jis gali pasirū-

Pil- 
pro 

kurią Susivinijimo ponai galė
tų įsitraukt, pav., “socialistą” 
advokatą K. Gugį į pastovius 
iždininkus; ta skylė, tai pas
kutinis augščiau paduoto kon
stitucijos paragrafo sakinys: 
“jei” (daugiausia po išrinktų
jų gavusieji .balsų kandidatai) 
“yra ganėtinai kvalifikuoti,” 
tai yra jeigu jie savo žinoįimp 
bei gabumais tinka užimt vie
ną ar kitą vietą Susivienijimo 
Taryboje. •’> 1 '

Bet tuo žvilgsniu Gerdaus
kas nei kiek ne žemiau stovi 
už velionį iždininką Paukštį. 
Paukštis, kaip daugeliui žino
ma, buvo menkai teprasilavi- 
nęs žmogus.

Ką galų gale Pildomoji Ta
ryba padarys reikale pasto
vaus iždininko, dar nėra žino
ma. Bet jeigu jinai, paspirda
ma konstituciją į šalį, pasi
skirtų ką kitą vieton Gerdaus- 
ko, tuom ji dar kartą pabrėž
tų savo diktatorišką pobūdį ir 
savo nesiskaitymą su S. L. A. 
narių valia; tuom jinai dar la
biau sustiprintų tą nariuose 
pasklidusį įspūdį, kad dabar
tinė Pildomoji Taryba vaduo
jasi savo užmačiomis ir prak
tikoje laužo teises, konstituci
jos raštu užtikrintas S. L. A. 
nariams.

Šiuo gi tarpu žymėtinas yra 
tas faktas, kad oficialis/vyriau
sias Susivienijimo galva dar 
pasiėmė ir kitą, svarbiausią, iž
dininko vietą, tuo būdu pasida
rydamas faktinu organizacijos 
diktatorium, neapribotam lai
kui.
'■ Veikiausia S.L.A. eiliniai na
riai negalės ištylėti dėlei 
viso Susivienijimo Centre, 
liamo veltuko. -

to
ve-

PROVIDENCE, R. I
Aukos streikuojantiems Bed

ford, Mass., audėjams. Auko
jo sekami asmenys: J. Brzrs- 
kis (?—Red.),, J. Blizes, Ri
chard Bffre (?—Red.,), An
thony Griškevičius, Margaret 
Griškevičius po $1 ;Christophio 
Jonątz 50c. Viso $5.50.

A. Griškevičius. -
Nup Red.—Administracija 

pinigus gavo ir pasiuntė, kur 
reikia.

Londonas Mato ir Girdi Pa
ryžių ir Berlyną

Tarp Londopo ir Pary
žiaus ir Londono Berlyno į- 
vedama radio i telefono ^pasi
kalbėjimai pagal paskučiau
sią techniką: kalbantieji as
menys vienas kitą girdi ir

pinti kauciją ka,d. ir ant ryto-jpiątep kas aplink juos deda-1 
jaus po savd išrinkimui bei pa- Si.

tai jis paaukos kelius sykius 
daugiau. Tuos milipnus‘Bu • 
Pontui uždirbo tūkstančiai 
darbininkų. Ir dabar tie 
patys darbininkai bus nuo
dijami tais pačiais dole
riais, kad balsuotų už Smi- 
thą, “kaipo jų draugą”.

Lietuviški klerikalų laik
raščiai ir kunigai jau sušilę 
darbuojasi už Smithą. Tai, 
žinoma, ne už dyką. Jie 
gaus nuo demokratų gerai 
apmokėti. Pamatysite, kaip 
ištikimai jie ragins parapi
jomis' balsuoti už Smithą. 
Jie yra papirkti. Jie par
duoda vargšų parapijonų 
balsus ' Raskobams ir Du 
Pontams.

Šituos faktus Darbininkų 
(Komunistų) Partija iške
lia aikštėn ir parodo.darbo 
masėms. Raskobai, Du 
Pontai ir kiti milionieriai 
kontroliuoja demokratus ir 
republikonus. Darbininkų 
pareiga remti komunistų 
kandidatus — dd. Fosterį ir 
Gitlowa.

kai seka paskui Raskob. 
Garsiojo parako trusto gal
va ir savininkas, Pierre Du 200 kopijų komunistu plat- - - — — - - .....................‘Whit.

“Šia- 
už li- 
Anita 
“Vote 

štampų už

Pont, taip pat išėjo už Smi
th ą ir žada jį visais būdais 
remti. Tai kitas multimilio- 
nierius .ir nepermaldauja
mas priešas darbininkų or
ganizacijų.

O kad žodžiai nepasiliktų 
žodžiais, tai Du Pont jau 
numetė 
kratų 
kampanijai

*
“Tuojaus prisiųskite man

❖

formos”, rašo Anita 
ney iš Oakland, Calif, 
me laiške rasite čekį 
teratūrą.” Nesenai 
Whitney nusipirko 
Communist” 
šimtą dolerių. * *

Drg. Lauderdale iš Texas 
praneša, kad Hod Carriers’ 
Union paaukojo $18 komu
nistų rinkimų kampanijai. 
Texas • valstijos Socialistų 
Partijos organizacija‘buvo 1 
pastačius McConlies į valdi- 
hinkbs. McČpnlies išleido 
pareiškimą, kuriame jis sa- 
ko, kad jis tapo nominuo
tas visaj '‘neatsiklausus ,'ir . 
kad jis senai atsisveikino su 

į Socialistų Parti jds apgavi-

*
(paaukojo) demo- 

partijon rinkimu 
$50,000! Tai!

matote, iš kur plaukia krū
vos dolerių į kapitalistinių 
partijų rinkimų1 kampaniją. 
Tai matote,’iš l:ur Smithas 
apmokės tigrinį laikraščiams 
ių tiems politikieriams, ku
rie agituos už jo kandidatū
rą į jungtinių Valstijų pre-

Du Pontui šitie • $50,000
nieko nereiškia. Jis turi įkais. McConlies remia Dar- 
milionus. Tai viešai jis bininkų (Komunistų) Parti- 
tiek numetė Smithui, o slap- ją.

i

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. Kaškiaučius

Veido Kaulo Tuštimų Sloga
i Gerb. gydytojau, gal ir man 

malonėsite nors trumpai ką pa
tarti. Esu moteris 34 m. am
žiaus. Nuo 18 metų man pra
dėjo navatnai vienoj pusėj virš 
akies galvą skaudėti. Užėidinė- 
davo retkarčiais, liet šią žiemą 
kiekvieną rytą skauda ir nervus 
man erzina, viduriuose didelė 
netvarka pasidaro. Galvos, spe
cialistas man pripažino kaulo 
viduje kokį tai sukepimą — 
“congestion of the sinus.” Bu
vau pas jį bent 12 kartų, b«t 
vis man geriau nėra ir gana, 
šlapime atrasta truputis balty
mų—albumino.

Norėčiau žinoti, į kas. tai ,do 
liga ir ar galima išgydyti. Pa
tarkite per', “Laisvę” arba 
“Darbininkių Bajrą.” 'Labai 
ačiū.

Atsakymas.—
Tai Jums, Draugo, yra sukę- 

pimas arb'a gal ir kroilinis įde
gimas įsimetęs. į . tūlo ‘ veiUo 
■kaulo tuštimus.> Matote, veido 
kaulai, ypač kaktos kaulas, vir
šutiniai žandakauliai, smilkinių 
kaulai, tūlas’ plonutis virš go
murio kaulas—yra 'skylėti. Juo
se yra didesnių ir mažesnių 
tuštimėlių, pamuštų pievelėmis, 
iš kurių normaliai išsisunkia 
po truputį skystų gličių. Tos 
glitės ,iš.visų tų tuštimų susida-. 
ro į no'sų tuštimus ir paskui iš- 
sišniurkščia. ,

Kartais ’ pasitaiko, kad nuo 
•kokio blogo šalčio, nuo nosų slo
gos Plėvių įdeginąs pasisklei- 
džia ir toliąu, giliau į vieųo-ki-

|nei apkrečiamai ligai, kaip ty- 
! mai—blusinės, Skarlatina, dif- I 
teritas ir t. t. žiūrint, kurio 
kaulo tuštimas pradeda pūliuo
ti, susidaro ir tam tikrų požy
mių, skaudėjimų, diegimų, var
vėjimų ir t. t. Kai kada ilgai
niui ir į kraujo sriovę dasigau- 
na iš tų gendančių plėvių bak
terijos. Jos čia kartais pažei
džia arba sujaudina inkstus ir 
kitus organus bei liaukas.

Jūsų liga jau labai įsibingė- 
jusi. Kad buvote 12 kartų pas 
gydytoją, o gero mažai ko mo- 
tote, tai visai nestebėtina. Nes 
tokių įdegimų gydymas yra pa
prastai labai nuobodus ir ne
greitas. * Pakulini nuo to, ko
kiame bųteųt kaulo tuštime yrą 
ta neįenjtoji sloga įsitaisiusi, 
skiriasi ir jos gydymp būdas. 

’Jei jums ta sloga būtų virš no
sies, kaktos apačioje (“frontai 
sinusitis”), tai gydyt da pusė 
będos, netaip da sunku. Spe- , 
cialistai kartais padidina tą ta
ką, per kurį iš to kaktos kaulo 
tuštimo ^susieina į nosis glei- 
vai. Padidina jį per nosį, i iš ■; 
vidaus. Bet kartais esti reika
lo ir iš viršaus kaule padalyti 
skylutė ir per ją išgraibyti,1 iš
skaptuoti gendančios išpurtę ' 
plėvės. Kartais \ėi čia gražiai 
pasitarnauja Rentgeno spiidu^ 
liai, kuriuos pakartotinai šliti
nant, plėvių gedimas apsistoja 
ir sunormalėja. •

tBeveik taip pat darom; jei 
sloga esti įsimetusi į žandikau
lio tuštimą. ,(“antrum of High- 
more”). Dažniausia iš 

, per nosis jėinama į tą tuitimą, 
to kaulo tuštimus. Į)a dažniau į išvaloma jis, vaistais išefegina- 
taip užeina po kokiai bakteri- (Tąsa ant 5 pusi.)

idaus

A



ir

j. varnelis!1

lei. Jefferson 10081

pardavinėtojai visuoM

SVEIKATOS IŠTYRIMAS

INSURANCE

ŽODYNĖLIS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ

KAINA $1.25

651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

. . . 15c

ZUKAITIS
Spencerport. N. T.

Knyga
.$1.00 

aukso rai- 
.... $1.50

LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS 
ir 

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

LAISVĖ ”

pare to send us to fight our 
own brothers, our own Com
rades in Soviet Russia? Are we j su lenkais visada bičiuliavosi

By T. L. New YorkGuardsmen i hearts and brothers, who are

Saturday,

The workers’ children of to

of

ser-

knock

overturned 
Several of 
burned to 
30 others

Both these workers had 
very active in organizing 
fellow workers to win 
demands and for this

must demand the 
John Porter, now 
a military prison 
dared to be on 

the Textile Strik-

You 
jails! 
sleep,

break up 
meetings 

and other 
to fight

We don’t want charity!
We demand that the city 

feed and clothe the children 
the strikers!

What do the bosses care
____ They only

out on strike, they refused. 
They said : “We will not break

the “brave” defender of 
rican law and justice 
Johnny into a swamp, 
little fighter drowned in

We,

What are 1 
about it? Are we going to

Statement by the Young Pio
neers of America on the 
Murder of Six-Year-OId 

4 Johnny Madeiros.

Fathers Are ~ Being

fight for the over- 
the capitalist govern- 
for the building of a 
and Farmers’ Gov- 
like they have in

We, the workers’ 
the ones whom 
will send in their 
against our own ! Priešfašistinės

a

,<tca, Rugpjūčio 18, 1928 Puslapis Trecias

THE YOUNG

COMRADE CORNER
edited by the Young Pioneers of America

SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

f YOUNG COMRADES, REFUSE TO SHOOT OWN 
MOTHERS AND SISTERS

The National 
have, been called out against 
the striking Textile workers in 
New Bedford. The bosses can 
always get the use of the Na
tional Guardsmen to 
picket lines, disturb 
and bayonet strikers 
workers who dare 
against the bosses.

In New Bedford the National 
Guard is made up mainly of 
Textile workers or members of 
their families. When they were 
called to go and break up the 
picket line, to shoot down their 
own mothers, sisters, sweet

PIONEERS FIGHT
CAPITALIST WARS

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

klausime lietuvių nuomonės nesutin
ka, bet kaslirik NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tai nėra partijų nė ginčų, 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai jnra 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO—-JOHN’S CIGARf 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTĖ

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną

nedaliomis nuo 8:30 ryte iki
H po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARM
Wilkes-Barre, Pa.

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

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

IŠSIMOKYKITE LIETUVIŠKAI
1

Draugas B. 
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.,J. Nanjokas

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

Daugybė Brooklyn© ir kituota 
miestuose taip dėkavoja už gerą ii- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigaiaj: Restauracijose, Užei
gose, pas Baroerius, Kliubuose ir. Ito- 
ruose. Mes visur prisiunčiam ir a 
mokam pašto lėšas, visur Ameriko; 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujoką Cigarą Dirbėjai
267 DIVISION AVENUB

Brooklyn, N. Y.

, . , was the 14th Anniversary
this strike, we will not shoot Woild War. 
ouy own parents and fellow 
workers!’ ’ 
as strikebreakers!

We, the workers’ children, 
hail the spirit of revolt of the Young Pioneers. 
New Bedford Guardsmen who --------- ----------
realised that they are part of day will be the workers of to- 
the working class and owe lo-’morrow- We will have to take 
yalty to it! • Ithe place of the adult workers

Long live the unity of the Pn the fight, 
workers and soldiers for thejc^ddren are 
cause of the working class! capitalists

I wars to fight 
_________ _______ __________  jbrothers and sisters.

we going to do ^aina 
j we going to

stand by and let the bosses pre- 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 

__  _____ ....... ir suokalbiavo prieš Lietuvą.

of 
In New York 

demonstration was held in 
They refused to act'Union Square, with speakers 

for the Workers’ Party, Young- 
Workers’ League and the

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

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

IN THE CAUSE OF THE WORKING CLASS PIONEERS! 
STAND READY!

Six-year-old Johnny Madei
ros has been murdered ! Brave 
little Johnny, fighting side by .raise 
side with his father on 
picket line, 
workers’ may build their 
Union, so that they all may America, 
have a little more to eat and little fighter! 
may live a little better! Mur- on 1" 
dered by the textile barons' country, 
and their agents, the police, in 
their desperate attempt 

i break the strike!
Workers and their children 

were picketing the American 
Printing Co. plant. The police, 
loyal to their masters, ordered 
the line to disperse. But John- 

l ny clung to his father and 
: picketed on. A mounted po

liceman charged into him,

chasing him to the waterfront. 
Infuriated like a wild beast, 

A me
drove 

Our 
mud !

the Young Pioneers, 
our voice in protest 

the I against this brutal murder, 
, so that the textile this unspeakable crime.

We, the Young Pioneers of 
salute you, bravė 

We will carry 
the fight thruout the

We. will fight on until the 
to'workers’ children together 

with the whole working class 
shall have gotten rid of all the 
bosses and of this whole roten! 
syst'em of society.

Before your dead, little 
body, we take our solemn 
pledge: “In the cause of the 
working class, we stand al
ways ready!”

going to allow the workers’ 
children to be fooled into be
coming soldiers for the capita
lists? No! We are going to 
organize the children now! We 
are going to make real fighters 
for the cause of the working 
class out of the workers’ chil
dren so that they will be pre
pared to help their older com
rades to 
throw of 
ment and 
Workers’ 
ernment 
Russia.

ALL CHILDREN ON THE 
PICKET LINES!

CHILD WORKERS BURNED 
TO DEATH

J. F. Hartford, Conn.

A truck carrying a group of 
child tobacco workers home 
from work was 
and caught fire, 
the children were 
death and about
were severely injured.

These children employed in 
the tobacco fields work under 

' terrible conditions. From 5 
o’clock in the morning until 6 
in the evening, for thirteen 
long hours every day, these 
children work in the hot sun, 
their back bent all day long. 
Jo finish the day they are 

į packed into a truck, like cattle 
' and shipped home.

This is how the workers’ 
children slave and endanger 
their lives. And all because 
the bosses pay small wages to 
the workers in order to keep 
their profits higher and high
er.

REMEMBER SACCO AND 
VANZETTI

I

There is a law in Connec
ticut prohibiting the employ- 

1 ment of children under 14. 
' But all the children who were 
I in the truck were under that 

age. What do t
■ aoout the laws, 

make laws for the workers.
' They do whatever they want.

We must fight against this 
zotten system where little 

• .Hildren have to work!
We must demand that all 

child workers should be sup
ported by the government!

Only in Workers’ Russia 
there is no child labor! We 
must fight for a Workers’ and 
Farmers’ Government in Ame
rica!

No workers’ children should 
be sacrificed for the greed of 
the rich!

Join the' Young Pioneers cf 
America and fight for the in- 

( terests of the workers’ chil
dren !

By A New York Pioneer

August 22 marks the first 
Anniversary of the murder of 
two faithful members of the 

| working class, Sacco and Van
zetti, 
been 
their 
their
reason the bosses were always 
looking for a chance to get 
them out of the way by hook 
or crook. %

This murder of two loyal 
members of the working 
class shows the workers that 
they must organize if they 
want to free all the working 
class martyrs who are still suf
fering in the bosses’ jails for 
no other crime than being lo-j 
yal to the-working class. (

We must fight to free Moo
ney and Billings! We must 
fight,to free all class was pri
soners! We 
freedom of 
suffering in 
because he 
the side of 
ers!

To All Strikers’ Children :— 
The Young <- Pioneers call 

upon YOU to stand firm in the 
fight.

First the police try to chase 
us’ off the picket lines. Then 
they put our fathers and mo
thers in jail. Now they chase 
us off the public playgrounds 
and refuse to let us play and 
sing our songs. The bosses 
want to break our spirit so 
that we don’t take an active 
part in this fight against them.

Fight against the attempts 
of the police to frighten you 
away from the picket lines.

Stick with your parents in 
ihe strike against the bosses.

AH children on the picket 
lines!

We demand the immediate 
release of our parents from

THE WORKERS’ 
CANDIDATES

THE MINERS’ CHILDREN 
ARE STARVING

Their
Clubbed and Jailed!
Help feed the children and 

defend their father!
You eat, they starve! 

are free, they lie in 
Many have nowhere to 
you have!

Every dollar helps 
out the mine owners.

Send all money to the Na
tional Childrens’ Center for 
Miners’ Relief, Room 238, 799 
Broadway, New York City.

puslapių. Kaina.......................

P ries fašistine Vienybe
Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos.

■ žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas menuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuva.

...................................................................................  i5c

Tą knygelę skaitydami, 
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Smeto
na., Knygeles kaina................................................................... 25c

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

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

Revoliucijos Giesmes
Tik dabar ąavome 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

Tel., Stagg 5043

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

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

By Charles Vuisch, 
Trafford, Pa.

The only candidates repre
senting the workers are Wm. 
Z. Foster and Ben Gitlow, for 
the Workers Communist Par
ty. Foster and Gitlow were 
always fighting for the Inter
ests of the workers. 
Communist Party stands 
and fights for the workers 
the workers’ children.

Hoover and Smith are 
vants of Wall Street. They 
are against the workers. Tho
mas does not fight for the in
terests of the workers. He 
and his Socialist Party join 
hands with Smith and Hoover 
to fight against the workers. 
He too is a tool of the bosses.

Only the candidates of the 
Workers Communist Party are 
for the worker.

All the workers’ and for
mers’ children should support 
Foster and Gitlow. They re
present the Party that fights 
for the interests of the work
ing class.

The 
for

Dienraštis “Laisvė” 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 įsitemijęs 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 jauni] mergaičių, čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaina ...............................................20c

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

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

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu- ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ign oracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, 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 lengvai ją suprasti, ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Tapati 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 ..
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir 
dėmis ............................................................................

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

“RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nue pirmo gegužės, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis

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

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

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

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

gurlew nennrnnkn ažaiprenumeruotl 
tiesiai ii Rusijos, tie galite užeiprenu- 
■seruoti per “Laisvę”, 40 Ten Eyck 
Street, Brooklyn. N. Y. Kaina 11.25. 
persiuntimas veltui.

Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažjstamiem, 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)

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

51,000 TIK UŽ 60 CENTŲ
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, Jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių sw- 
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagi
ųjų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksinį kalną parodytum, tai jam 
malonesnė būtų sveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
es^s apimtu kokių nors nesmagumų, 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolių 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų Il
gu ir atgauk savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų 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 li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

' M.
21 Gillet St.

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 lfill> ST, N. Y.

Tarpe 4th Avė. ir Irving Place

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

Labai Parankus Kišeninis

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

prietelius ir draugas.

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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DARBININKU PARTIJOS ATSIŠAUKI-1 
MAS Į MAINIER1US DEL BUDAVOJIMO 

NAUJOS UNIJOS

T*1
Lewisas—Draugas Andrew

1 Mellon
John. L. Lewis išdavė mai

nierius ir privedė juos prie 
pralaimėjimo. Jisai yra re- 
publikonas. Jisai yra narys 
partijos Andrew Meliono, to 
nuožmiausio priešo mainierių 
dabartiniame streike. Nežiū
rint to, Lewisas ragina mainie
rius remti Melioną ir tas ka
pitalistines spėkas, kurias jis 
(Melionas) atstovauja, tas pa
čias spėkas, kurios panaudo
jo valdžią sulaužymui mainie
rių streiko.

Amerikos Darbo Federacija 
siūlo irgi tą pačią politiką pa
laikyti kapitalistinius politi
kierius, republikonus ir demo
kratus, kurie-ir ant toliau nau
dos valdžią laužymui streikų, 
kaip mainierių, taip kitų dar
bininkų, kurie kovoja prieš al
gų kapojimą, už savo unijas ir 
už duoną ir druską savo žmo- 

inoms ir savo kūdikiams.
Komunistai stoja už nepri

klausomą politinį veikimą dar
bininkų klasės. Komunistai 
nori, kad darbininkai kovotų bėti United Mino Workers of 
prieš kapitalistus ir jų politi- America.

..... ......  £___............. ,__  £___ Kapitalistai ir nierių atydą, kad Lewisas bai- 
nierys turėtų stoti i Darbiniu- jų partijos yra priešai darbi- gia 
kų (Komunistų) Partiją, ka- ninku.
ringą revoliucinę partiją dar- vadai 
bin inkų klasės

reikalų, kad jos tikslas yra 
kovoti prieš visokią kapitalistų 
priespaudą ir visokį išnaudoji
mą. šiandien kapitalistai val
do kasyklas, fabrikus, dirbtu-

,Valdžia yra jų
J y

Darbininkų (Komunistų) 
Partija pilnai palaikė ir vado
vavo šitą kairįjį sparną ir šitą 
didvyrišką mainierių kovą. Ji
nai vedė kovą prieš mainierių 
priešus, kaip vidujinius, taip 
išlaukinius. Komunistų Parti
ja, visuomet ištikima mainie
riams, užsitarnauja paramos 
nuo visų ir kiekvieno mainie- 
rio. Darbininkų (Komunis
tų) r anka rankon kovo
jo bendrai su mainieriais, rin- j vertima šio nuožmaus kapita- 
ko aukas jų sušelpimui, kovo-jjjsįu - 1 ••
jo prieš indžionkšinus, vedėianį išnaudojimo 
karą prieš Lewisą. Jinai bu-,^os< 
vo geriausias ir ištikimiausias]vjma 
talkininkas kovojančių mainie-! Darbininku i 
rių ir kairiojo spayio. Lewisas; džią, 
nuožmiausiai kovojo prieš ko-! 
munistus ir jų veikimą tarpe 
strei k u o j a nč i ų m ai n i e ri ų.

Visi šitie faktai pilnai įrodo, 
kad Darbininkų (Komunistų) 
Partija neturi reikalų, skirtin
gų ir atskirų nuo darbininkų

ves ir žemę 
valdžią; jinai atstovauja 
streiklaužišką viešpatavimą ir 
kruviną diktatūrą prieš darbi
ninkus. Darbininkų (Komu
nistų) Partija 5 ra partija kla
sių kovos, paitija nenuolai- 
džios revoliucinės kovos už nu-

viešpatavimo, paremto
• ir priespau- 

Jinai stoja už viešpata- 
darbininkų klasės, už 

ir Farm erių Val- 
kuri paimtų kasyklas, 

dirbtuves ir žemę naudai dar
bininkų ir farmerių. Kiekvie
nas klasiniai susipratęs mai-[nes partijas.

kus kapitalistinėms partijoms, 
tokie kaip Lewisai, Greenai, 
Wollai ir t. t., turi būt išvyti 
iš darbininkų judėjimo; turi 
būt subudavota galinga darbo 
partija.

Sumušimas minkštosios ang
lies mainierių reiškia visuoti
ną užpuolimą ant visų mainie
rių, visuose distriktuose. Kie
tosios anglies mainieriai, Illi- 
nojaus ir Indianos valstijų 
mainieriai bus sekami užpuoli
mui. Boylanai, Cappelliniai, 
Brennanai, Fishwickai ir t. t., 
neišgelbės mainierių nuo už
puolimo, kuris ateis ir ateis la
bai greitai, kaipo pasekmė iš
davimo ir sumušimo minkšto
sios anglies kasėjų vakarinėj 
Pennsylvanijoj ir Ohio. Mai- 
nieriai turi susiorganizuoti ko
vai prieš užpuolimą, kuris bus 
ant jų daromas.
Reikia KoVoti prieš Lewiso 

Išdavystę i

Balandžio 1 d,, buvo sušauk
ta konferencija su tuo tikslu, 
kad išvyti Lewisą ir kad išgel-

Jinai atkreipė mai-

są darbo unijų judėjimą. Dar 
kartą parodykite, kad karinga 
mainierių dvasia tebėra gyva.

Ant tų griuvėsių, kuriuos pa
darė Lewis’as iš senosios mai
nierių unijos, tuomet pakils dar 
galingesnė, dar ištvermingesnė 
mainierių unija, kontroliuojama 
eilinių narių ir atstovaujanti jų 
reikalus ir jų valią. Tokia uni
ja nugalės kasyklų savininkus 
ir praskins kelią visam darbo 
unijų judėjimui Amerikoje į 
klasių kovą už nuvertimą kapi
talizmo ir už paliuosavimą dar
bininkų klasės.
Kovokite už Naują Mainierių 

Uniją
Mainieriai, kovokite! Būki

te pirmutiniai visuotinoj kovoj! 
Audėjai, rūbsiuviai, plieno dar
bininkai ir Visi kiti seks paskui 
jus pastangose subudavoti su
vienytą darbo unijų judėjimą 
Jungtinse Valstijose, kurio joki 
'priešai negalės nuveikti.

Kelias į pergalę yra Naciona- 
lė Mainierių Konvencija, kuri 
įkurs naują Mainierių Uniją.

Centro Pild. Komitetas, 
Amerikos Darbininkų 

(Komunistų) Partijos.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiakoa, kuriose galima pirkti vai* 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitu? dabartinių laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
«7®1 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 100 CHENH 8T„ DETROIT

..... , '.-r-

Automobiliu Mokyklą
Irių kainų maiihų ir ant Fordo. 
Pilnas Kiirsas šoferio-Mecbaniko, 
kurj veda, lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 
tyręs instruktoriui U TIKNĘm* ■ 
ČIUS. Mokykla atdari nuo t ryte ! 
iki 9 valę Nfck bup 1J r. Ud 1 
NEW YORK AUTO 9CU0W 
22&^2wi Ajfc. tor. gfo & t

Bell Phone: Poplar 7S4I

ADOLFAS F. STANKUS

PH1LABELPHJA, PA.

qftASOAIUB 
Ir 

BALZAMUOTOJ A8

1023 MT. IKON 5T,

R. Mizara-Rasoda.

Iš Buenos Aires į New Yorką
(Tąsa)

Pamačius Santos, pavaikščiojus po jo 
gatves, rodosi, matai viso pasaulio skurdą, 
Štai prieplaukoj stovi būrys žmonių—skur
džių darbininkų—daugiausiai laivakrovių. 
kurie laukia prisiartinant mūs laivo' ir prie 
jo gauti darbo. Tik retas kuris iš jų apsi
avęs ir su švarkeliu. Žmoneliai suvargę, 
mažučio ūgio, pajuodę. Prie darbo grie
biasi visu smarkumu, bet dirbti sunkiai ii 
intensyviai neišgali. Ir neįstabu. Norint 
smarkiai dirbti, žmogus turi būti sočiai pa
valgęs ir apsitaisęs. Gi to visko šitie žmo
nės neturi. Laivo viršininkai sako, kad 
Brazilijoj, nepaisant kur sustosi, visuomet 
turi tikėtis pasivėlavimo, nes Įaivakroviai 
neišgali savo darbo į laiką padaryti.

Šiuo tarpu ir man Santos šviesesnė bu
vo. Andai čia sustojus nieko ypatingo ne
galėjau patirti, nes “be liežuvio”. Nors 
portugalų kalbos nemoku, tačiaus kalbant 
šiek-tiek ispaniškai su vietiniais galima su- 
sikalbėti ir dasiklausti, ko reikia, 
keleiviai pasileido kas savu keliu, 
mūs sąkeleivė prašo pavedžioti ją po 
tą. “Einam”, sakau. Aplankome

griauti mainierių uniją.
Mai

nieriai turi paimti į savo ran
kas tiek, kiek dar tos unijos 
liko ir turi nepalikti nieko Le- 
wiso mašinai. Nacionalis Kon
vencijos Rengimo Komitetas 
išleido šaukimą nacionalės 
konvencijos, kad subudavojus 

tas sekantis parašas: “Verdadeiro Retrato naują main, uniją. Ta nacionalę 
da Iniagen d e Nossa Senhora de Monde konvencija įvyks ___ ___ _ __ O „______ /T I I chn n

Klaidingi darbininkų Dabar unija pasilieka, 
(išdavikai), kurie nori?

ir toliau pardavinėti darbinjn-

raščiuose, kurie buvo paėmę iš Sovietų Są
jungos mūzėjų)! Marija raudona mergai
te, su vaikeliu rankose. Po atvaizdu padč-

Visi 
Sena 
mies- 
vieną 

miesto aikštę, apsodintų gražiais medžiais 
ir žolynais. Visur gražu, smagu pasėdėti. 
Bet pažvelgus kad ant suolų daugiausiai 
sėdi žmonės basi, suvargę, skaudu darosi. 
“Tokioj bagotoj šalyj, toki biedni žmonės”, 
sako į mane sena žydė. Ir tai tiesa. Juk 
Brazilija daug didesnė už Jungtines Valsti-

m
ts

m
h

m

Serrat Que se venera em Santos” (Lietu
viškai išvertus išeitų: Tikrasis atvaizdas 
pasirodymo Mūsų Kalno Serrato Ponios, 
kuri pasirodė Santoje). Po parašu stovi 
skrynia, į kurią raginama mesti aukos... 
Taigi šis paveikslas, kaip matome, yra 
‘stebuklingos panos Marijos,” kuri čia 
kada tai pasirodė. Pasirodė su-Rusijos cie- 
sorienės karūna, sėdėdama ant žmonių bū
rio! Sulyg to išeitų, kad ši vieta, šis kal
nas jau yra šventas, šventas!!! Bet juk 
cik keletas mėnesių tam atgal, jis plyšo ir 
užgriuvo kelias dešimtis vargdienių, karš
ių katalikų—nelaimingų žmonelių, čia va 
sėdi “Marija Pana” ir ji tačiaus leido kal
nui tą padaryti. Skaudu ir pikta pasidarė 
ant tų, kurie išgalvojo šitokias pasakas ir 
Žmonių apgaudinėjimą. -

Nemažai čia ateina pakeleivių. Pa
kalnėje, einant į šitą vietą, matėme keletą 
įbagų ir keturias karčiamas, kurios taip
jau daro nemažą biznelį.

Grįšime prie bažnyčios. Vienoj pusėj 
jos randasi kambarėlis. Atdaras, bet tuš
čias—nei gyvos dvasios. Įėjus jin, pama
tėme visas sienas nukabintas jaunavedžių 
paveikslais. Paaiškėjo, kad kiekviena po
ra, kuri čia ima šliūbą, matomai, užmo
kėjus tam tikrą donį, gali palikti savo at
vaizdus ir pakabinti ant sienos. Tokių pa
veikslų kabo šimtai. Ant stalo guli atvira 
knyga ir plunksna su rašalu. Tai įrankiai 
užsiregistravimui vizitorių. Pažvelgus į
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jas ir gamtiniais turtais nė kiek ne bied-farasus-“?teslJU lV?lnU, Pla"
nesnė j taus pasaulio. Mums ten beesant, štai at-

Įdomu man buvo matyti tą garsųjį c‘illa Yieaas apyjaunis žmogelis, atkišęs pi- 
kalnį Serrat, kurio dalis nelabai senai at-i"1?? *r. 
plyšo ir užgriuvo daug žmonių. Tai augš- 
tas, gražus kalnas, o ant jo paties krašto 
stovi naujai išstatytas budinkas. Iš vienos, 
pusės matosi milžiniška “žaizda” — tai vie
ta, nuo kurios buvo atatrūkęs žemės ava- 
lančas ir užvirtęs ant greta stovinčių na
mų. Iš kitos pusės taisomas tam tikras 
puikus keltuvas, kuriuomi žmonės bus 
traukiami j 
riame, sakoma, bus įtaisyta kabaretas iri 
pinigų lošimo vieta 1 
tebetaisomas. r 
į viršų vingiuotas, akmenais išbrukuotasi 
takas, kuriuomi galima užlipti ant pat vir-! 
šukalnio.

—Einam—sako mano sąkeleivė—į vir
šų, nes aš matau, kad tamsta labai trokšti.

—Lipame,—atsakiau. Juk tai įdomus, 
istorinis kalnas, kuris pasižymėjo gan pra
stai.

Užlipti mum ėmė virš pusės valandos 
laiko. Kaip nustebome užėję į viršų, pa
matę, kad ten, tolėliau stovi bažnyčia— 
katalikų bažnyčia, kurios iš miesto tačiaus 
nesimato. Bažnytėlė nedidukė, mūrinė iri 
atdara. Prie didžiojo altoriaus dega kele-: 
tas žvakių.

Įėjus į vidų, apsidairius, štai žiūrime! 
pakabintas ant sienos “panelės švenčiau-! 
sios” atvaizdas. Ypatingas tai atvaizdas. 
Ji, Marija, sėdi ant didelio būrio- jaunų, 
berniukų (su sparniukais). Be abejo, tai i 
angelai. Visi jie kabo debesyse. Ant jo-j 
sios galvos uždėta milžiniška aukso karūna,! 
panaši į tą, kurią dėvėdavo Rusijos ciesoJKaro ligoninėje Fermoje, 
rienės (kadaise mačiau judžiuose ir laik-1 {

|mas, kad esu kokis nors “zakristijonas”), 
'kur dėti pinigą. Tuoj supratau, ko jis no- 
•ri. Parodžiau po “stebuklingu atvaizdu” 
aukinę. Žmogelis įmetė savo pinigą ir 
persižegnojęs išėjo laukan. Nabagas ba
sas, apdriskęs. Įėjus kitan kambarėliu, vėl 
sienas paveikslais nukaišytas suradom. 
Viršuj kabo pakabinta apie kelios dešinu

i viršų i ta didini budinka ku- tys dirbtinilJ koJU ir kaukuolių. Ant tūlų įtaisyta katamas irp« ĮV™ artificial “žaizdos/’su raudonu 
,^a. Bet keltuvas dar tik ,r?.salu Padarytos. Kam tas viskas nega- 
Trečioj Serrato pusėj veda dasiproteti, o kas paaiškintų nebuvo.

- - - !Ant vienos sienos • kabo pakabintas tūlo
įjuodveidžio atvaizdas ir prie jo prastu 
rankraščiu parašytas raštelis, kuriame tar
pe kitko pasakyta, kad jis, tasai atvaizdo 
savininkas, buvęs nesveikas-, ir negalėjęs 
niekur pasigydyti, o čia atėjęs ir išgijęs...

KUR PASISLĖPTI?

Jaunystės svajones išblaškė šiaurys, 
Ruduo palydėjo...
Skausmuose, kaip lapas, suvyto širdis, 
Nuo šalčio, nuo vėjo...
Nugrimzdo svajonės migloj praeities,
Ruduo palydėjo...
Ir jėgos pražuvo be jokios žymės,
Nuo šalčio, nuo vėjo... ;
Senatvė nelaukia—žingsniuoja artyn;
Kakta suraukšlėjo.
0 kur pasislėpti? Ar bėgti tolyn,
Nuo šalčio, nuo vėjo?..

191.8 m.
Estinta, Sklav'o.

i rugsėjo 9 d. 
Pittsburghe. Visuose distrik
tuose reikia vesti energinga ko
va prieš Lewis’a ir už mainie
rių nacionalę konvenciją. Visi 
lokalai turi kovoti prieš Lewis’o 
išdavystę ir išrinkti skaitlingas 
delegacijas į rugsėjo 9 dienos 
konvenciją. Visi mainieriai, 
kuriuos Lewis’o išdavystė pri
vertė ir suvarė atgal į darbą, 
meskitės kovon prieš Lewis’a ir 
už būdavo j imą naujos, karingos 
unijos.

Vienatinė mainieriams išeitis 
iš dabartinės apverktinos padė
ties, tai subudavot naują galin
gą mainierių uniją, kuri pajėg
tų kovoti prieš algų kapojimus, 
kuri atsteigtų unijines darbo 
sąlygas kasyklose ir apgintų 
mainierius nuo anglies baronų 
ir jų kapitalistinės valdžios. O 
kad subudavojus tokią uniją, tai 
reikia galutinai sunaikinti 
Lewis’o režimą tarpe mainierių.

Neorganizuoti mainieriai turi 
būt suorganizuoti!

Mainieriai turi būt sujungti į 
vieną nacionalę uniją po karin
ga, klasiniai sąmoninga vado
vybe !

Neduokite Pinigų Lewiso 
Mašinai

Nė vienas sunkiai mainierių 
uždirbtas centas neturi eiti tam 
išdavikui, Lewis’ui! Nemokė
kite narinių duoklių Lewis’o 
mašinai! Nemokėkite asses- 
mentų! Nepripažinkite Lewis’© 
mašinos viršininkų!

Panaikinkite “check-off” sis
temą, kuri suteikia progą kasy
klų savininkams išrinkti iš mai
nierių pinigus del Lewis'p, taip 
kad su tais mainierių pinigais 

į jis (Lewis’as) galėtų ir ant to- 
iliau kovoti prieš tuos mainie-i 
rius ir juos išdavinėti. •

Šaukite distriktų konferenci
jas ir atmeskite John. L. Lewi- 
są, tą išdaviką!

įTegų.; gyvuoja Nauja Mainie
rių Unija! i '

Rinkite delegatus į mainie
rių konvenciją, kuri jvyks rug
sėjo 9 d. Pittsburghe ir įkurs 
naują mainierių uniją.

Prijungkite savo lokalus prie 
naujo judėjimo dar prieš kon
venciją.

Mainieriai visų diskriktų, 
Pennsylvanijos ir Ohio, India-! 
nos ir Illinojaus kietosios ang
lies, Kansaso, Colorados, West 
Virginijos, Wyoming© ir tt., 
rengkitės ateičiai, rengkitės at
gavimui to, ką pralaimėjote, 
rengkitės atgavimui savo spė
kų. Parodykite, kad 30 metų 
pasiaukojimas, kova prieš ka
syklų savininkus už subudavo- 
jimiį uhijos ir-įsteigimą uniji
nių sąlygų, 'nebuVo veltui.v:Bu- 
davokite naują uniją- į galingą 
masinę, karingą organizaciją. 
Naudokite savo politinę spėką 
savo klasės reikalų apgynimui.

Sudaužykite retežius tų reak- 
IcSopieipu, kurie sukančveikė vi-

Sako, Lenkijos) Padėtis 
Esanti Gera

Berlynas. — Charles S. 
Dewey, Amerikos bankierių 
paskirtas finansinis diktato
rius Lenkijai, savo trečiam 
bertaininiam raporte tikri
na, kad Lenkijos padėtis pa
gerėjus: ji sėkmingai suba
lansavus biudžetą, jos pini
gai dabar esanti pastovūs, 
javų derlius geras, o pramo
nė laipsniškai auganti.

liegzaminupjam dykai. 
Savo darbą garantu o jam. 
Taisome ant iimokesčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chirurgai-Dentistai

217 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y. 
(Kampas Havemęyer St.)

Antraa ofisas: 188 Flatbush Ave. 
“ (Kampa* 6th Avė.)

Keliaujančių Lietuvių Atydai

AL VA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

Užlaiko lietuvi* viduryje miesto

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

ant

Lietuvon ir iš Lietuvos
PER BREMENA 
didžiausio ir greičiau
sio Vokiško laivo

COLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijos 
Laivų tik Astuonias Dienai

Ant Jūrų
Puiki Trečia Klesa—vien 

tik atskiri kambariai
Pas bilie vietini agentę 

arba
32 Broadway - New Yort
NORTH GERMAN

LLOYD

Lietuvos darbininkų ir kai
mo bįednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE;

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

Adresas užsakyt ?/‘3alsa”: 
many.? Frahz Moęricke,*Koemgš- 
berg t Pr., 1 Unter-Haberberg k 02. 
“Balso” Redakcijai. ;

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovaji prjes fašistų valdžią,

RENKITE
$100,000 KOMUNISTŲ RINKIMŲ 

VAJAUS FONDĄ
Vajus sukėlimui darbininku ir l?iędnJ^j^. į revoliu

cinę kovą prieš kapitalizmą IK j U valdžią.

Už
1. Organizavimą neorgani

zuotų; ’ /
2. Rėmimą angliakasių ir au

dėjų kovų; 1
3. Pripažinimą ir apgynimą 

SovietiĮ Sąjungoj;
4. Darbo Partiją ir už
5. Darbininkų ir Farmerių 

vąldžią.

1.

2.
3.

4.

5.

PRIEŠ
Algų kapojimu indžiopk- 
šinus ir kompanijų uni
jas;
Bedarbę;
Išdavystę Darbo Biur<>* 
ratijos;
Atskyripęjimą negrų nuo 
baltųjų ir
Imperialistinį karą.

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

irKel ionės kalbėto j ams 
Mass, mitingams, 
Paskleidimo vajaus 
skelbimų.

Atsiliepkite Tuojau!
Money Orderius ar Chekius siųskite Šiuo adresu:

ALEXANDER TRACHTENBĘRę, Treąsurier

NATIONAL ELECTION CAMPAIGN
COMMITTEE
43 E. 125th Str., x New York City

t

i

••T

DARBININKE STOK I TIKRA KOVĄ k
Rinkinių Vajus Gavimui Naujų Narių į Komunistu 

EilesEiles

Už:
/F

1. Organizavimą Neorganizuotų.
2. Rėmimą Mainierių ir audėjų streiko.
3. Pripąžįnimą ir Gynimą Sovietų Ręspublįkos.
4. partiją,
5. Darbininkų ir Farmerių Valdžią.

t-,h

Prieš:
' 1. Bedarbe.

2. M^ionksinus.
3. Darbo unijų vadų išdavystes,
4. Persekiojimą juodveidžių ir ateivių.
5. Imperialistinius karus,
Stok į Kovos Pąrtijją.
Stok į IJąrbininkų (Komunistų) Partiją
Blanka Aplikacijos Įstojimui į Darbininkų į 

(Komunistų) Partiją

ii'

<<«

• • • • ’ i ■’ «Į

Išpildyk šią blanką ir pasiųsk Darbininkų Parti?. į 
jai, 43 East 12^th St., New York City.

Vardas ir pavardė

Antrašas

Užsiėmimas

b ’

pri*’ simokėti Įstojimo mokesties, tai pažymėk ib busi pri’ 
imtas Į partiją be mokėjimo įstojimo mokęsties. Taip 
pat nereikės mokėti narinių duoklių) kol pasibaigt

*' ■ r t'streikas arba gausi dąrbą.
(Čionai įdedu $1: 50 centų įstojimą liokestios įr ; 

cenįųmapp^męnesįhę duokle. T
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; DARBININKŲ SVEIKATA ■
t . i zi ' • 1------- •-----7 : ė f —,
:i (Tąsa nuo, -2-ro pu$l.) , i 
nia ir*, paskui plaunama, irigfuor 
Jamaf Kartais' vėl esti' reikado 
ir žymesnė operacija daryti: 
atidaro žandakaulio tuštimą iš 
lauko puses, pirma to atlupę 
raumenį nuo kaulo per veido vi
durį.’

I Kitų kaulu tuštinu] gedimas 
Vętai' teapsieina be šiokios aT 
tokios operacijos ir paskui? plo
vimų, prideginimų ir t. t.i , •

Patariu Jums, Drauge, :y, 
nūėiti pas tą paĮį galvos spe
cialistą. Tegul jis Jums nuima Į 
X-spindulidis atvaizdą, A*ad iš-j 
pažinus, kurioje būtent .vietoje 
yra- įsimetęs tas- nevidonas ‘įde
gimas arba, kaip Jums sakė, j 
sukepimašJ Tįiį tiĮasĘiii p: 
gydytojui būtį f lengviau < 
tuotis ir gydyti. Pagydyti, 
ir netaip sparčiai, vis delt 
siseka. *X-spinauliai duo|; 
blogų, ,
•H' ___Ll—i  ‘ i

i DETROITO . ŽINIOS '
• j ’ ’ T . .

Iš Sunkaus Darbo Lauko
t,: Darbininkai ■, jvisur - vienodai 
išnaudojami, kuomet jie neor
ganizuoti. Išsivysčius dirbtu
vių mašinerija ar kitokių dar
bo šakų ji prispaudžia darbi- 
ninkųst taip,'sunkiai jPfie dar
bo, kad ir mažiausiai ąpsipaži- 
nusiam darbo vergui apie ka
pitalistų išnaudojimą, liekasi 
aiški’išvada, kad tokis techni
kinis' ' Išvystymas ;mašinerijos 
darbdaviui neša

'dicbthves, pamatė,.' kad prie 
! ! dirbtuvių , vartų? -alginių vergų 

pilna, nieko nelaimėjo, žiūrėk, 
' nuėjo į miestą ir savo spėką 
pardavė namų ^budavojimo 
kohtraktbfiui,- jpriė įšklępų ka
sinio, ? arba r kifokip į sunkaus 

! ddttįO. ?Už Jalhhdos laiko dar- 
Jo Ndr’g'as jau varo per lentą 

‘‘ masiną” su vienu ratu, kurią 
technikinės mašinos nasrai 

j puryų, prį^iklčią rtiek, »kąd vos 
jik vcįrgjąsl įkliį '.rankas ir ko- 
ro$ įtempęs; ‘‘ikpTiitroliuoti ją, 
Į Štiimdamąs. prie kitos mašinos, 
kuri užkelia ant sykio kelis 

I atvežtus “vežimus”. 1 • •
Pastaruoju laiku Detroite 

yra budavojami keli dideli na
mai su keliomis ' dešimtimis 
augštų, kaip tai: Union Trust 
Bldg., Greater Penobscot Bldg, 
ir t. t. Didžiosios miesto dra
bužių kompanijos kaip Kern’s 
and Hudson’s budavoja nau
jus augščiausius namus ant di
džiausios miesto gatvės, Wood
ward Ave. šių namų buda- 
vojima veda The Foundation 
Co., W. E. Wood Co. ir kele- 

milžinišką tas kitų kontraktorių', kurie, 
naudą, o darbo vergui užmo- tiesa, samdo amatninkus pagal 
kestis yra išmokama visai ma- tam tikrų darbo šakų reikalin
ga, ir dar to paties darbo pil-.gumą, bet didžiumoj suima pa
nai negalima gauti. Visuomet! prastus darbininkus, kurie tik 
darbininkas esi rūpestyje ir vartoja kūjį ir lopetą; kaipo 
pilnas abejonių, kaip aprūpin
ti save ir šeimyną, 
dirbtuvė užsidaro.
karto dirbtuvių darbininkai at-1 visokių įrankių pagelba, 
siliepiįa , per dąrbininkįšk.ą darbininko dvi pūslėtos ran- 
spaudą, kaip jie išnaudojami kos' 
ir skriaudžiami- darbdavių. Ki-’ įrankiai 
ti taip ir. mano, kad' išnaudo-1 Darbas be galo sunkus ir labai 
jimas wienas tėra ;tai dirbtuvė. Į pavojingas; ’ kiekvieną minutą 
Nes pažvelgus į dirbtuvę, la-i reikia rizikiiot >£yvast^s. 
bai prastą įspūdį, gaupj. 
yra ir tokių vietų 7 
vienam ‘ ] 
regėsį, pąžvejgų^ į, 
davojimą, kurie mieste sudą-j mvi umuik), , 
fo^įątį* ę^ųtrą. • T^i^Uenasl^Ušdąfįpf Vergą 
no, ir gali' suprasV,\^a<jrtok( piai 
dideli kelių ąp’gšįų^j namui šiai

pa-

. i.

L

W'''Ta» T’"įj5swt“+»>j

Puslapis Penktas
'■ <■? I ....... ...................................... . ....... .

lietui. • Juos pastato? sun
kaus darbo žmonės, bet ma
žai kas • teparašo iš tų pą- 
či'ų '■ darbininkų apie darbus 
prie' miesto išbudavojimo, ko
kios yra-sunktos jų darbo są
lygos ir koks didelis - išnaudo
jimas. O kur tik nepasisuki, 
visur pamątysi visokių tautų 
dai'bininkų, dirtjanįčių prie na-jkaip prieiti prie darbo užveiz- 
rnų budavojimo. Nemažai ir du ir tie visi iš tamsių darbi- 
lietuvių randasi. Į

Darbininkas atvažiavo į au-' 
tomobiliii; . išdirbystės, kaipo 
“laimės” miestd, perėjo kelias

retinas įprotis pijokauti laike 
darbo pertraukos. Kuomęt 
darbininkas turi kiek liuoses- 
nio laiko, minutąi kitą,' tai jį 
pagal tvorą, apstoja miestavi 
tinginiai, kurie jokio darbo ne
nori dirbti, (geriau pasakius 
butlcgerių agentėliai). Tie vi
si valkatos suranda būdus,

Į įlinkų, varde darbo ir didesnio 
! uždarbio, ištraukia paskutinius 
centus.

Yra ir tokių darbininkų, ku
rie kas metas miestas nuo mie
sto pervažiuoja ir pereina vi
sus skiepų kasimo darbus. Jie 
apsipratę su tokiais darbais ir 
net gyvenimu. ’ Tai yra tam
siausi darbininkai. Jie patrau
kia prie tokio gyvenimo ir pi- 
Jokavimo kitus silpnesius dar
bininkus. Jie dirba, vargsta 
prie sunkiausių darbų, bet ata- 
dirbę, turėdami kiek liuoses- 
nio laiko, landžioja po įvairias 
įstaigaą ir pijokauja, ir kuo-r 
met jau išeina ant gatvės, tai 
kojos ir galva nebetarnąuja. 
Tuomet palindo kur nors po 
lentomis, ir rytmetyj 
prie darbo. Dirba 
boselio ir “gerųjų” 
Tankiausiai, kuomet 
su tokiais darbininkais, tai su
randi, kad jų šeimynos yra 
blogame padėjime. Bet jų 
nesusipratimas stumia juos į 
baisesnį gyvenimą.

sunkaus darbo vergai. Prie 
kuomet kasimo skiepų ir cimento lie- 

Karts nuoijimo, tiesa, dirbama mašinų ir

vis tiek tebėra .geriausi 
tokiems darbams.

. Dar- 
, B;et'bo vedėjai ir užveizdofe ragina 

oKių vietų, kur ‘kiek-' darbininkus dirbįi įsKubiai, 
prtiėiViii?' daW>,K g’rhžiį ėi’ėiLTi, kaš ’pagimdo katastro-

' fų.Į< Ką, ;gi. įgreičiausihą sužeis 
bei užmuš, Jeigu ne ‘sunkaus 

irgą?€;Kur tik gyvas
čiai pavojinga, visur pirmiau- 

/ai stumia darbininkus sun
kaus darbo. • ,

 ■ i Darbininkai dienomis ir nak- 
Xo. 2L - ■ ‘ įtimis dirba po 12-14 valandų. 

Mokestis , ne vienoda, nes tūli lt n Hu&jb? jn-Astą! paraki i.^lfibfC • » , v .

ne,išdygsta, j<aip grybas po

jams apie Nutta-Tonc sekamai: “ Per S 
metus aS negalėjau atlikti savo namu darbo. 
Aš išvartojau vieną butelį Nuąa-Tone ir man 
T-agelbčjj. Aš dabar galiu atlikti savo narni! 
darbą." Randasi virš milionas žmonių 
I anelS Cooper, kurie yra dėdingi 
Nugą-Tdne ’jiems padariusios,

■Kai ’kurie vį-ral arba 'moterys 
nervuoti; turi neveikHus • oriteinus. 
tų. kepenų ir pūsles trobelių.’, prasta apetitą, 
menką virškinimą, galvos skaudėjimą, svai
gulį. trpbelių su chronišku užkietėjimu, nega
li :Keraj> miegoti n visuomet jaukiasi nuvar
gusiais. Jtabr.r ji" stiprūs ir sveiki, turi gera 
ai>etitą ir gerai naktimis miega.,- Jų nervai 
ir svarbesni organai yra stiprūs, turi daugiau ! 
jėgos ir džiaugiasi gyvenimu. Nuga-Tonc 
pagelbės ir jums. Nusipirkite butelį ir pa
stebėkite puikias pasekmes. 1 
k« I ias dienas. Jos yrą parduodamos pas visus 
gyduolių vertelgas. Jei jūsų vertelga, neturi 
jų stake, reikalaukit, kad jis užsakytų jums 
iš olsclio vaistinės.

darbai dalinasi Į tam tikrus 
skyrius. O prie to, visas darbas 
pavestas bosų nuožiūrai. Jei 
darbininkas yra ištikimas ver
gas savo bosui ir dar dalinasi 
savo “pėde” pusė ant pusės, 
tai gauną į valandą ir dau
giau. Bet tokis darbininkas 
tik dirbdamas nusidžiaugia, o 

........ (kuomet uždirba, tai išmokėji- 
kuriosupa:-«iio<iys',i mo dienoj ir sukiša bosams.

Prie to, pas neorganizuotus 
darbininkus yra dar pasibjau-

kaip 
už. lai, k;;

yra silpni, 
turi inks-

TREČIAMETINISIŠVAŽIAVIMAS
Rengia NepHgulfningo Politinio Veikimo Konferencija.

, .PfEDiĖLIpJĘ . .

19 d. Rupjueio1 August, 1928
Rbi ir-.-if į 1 | l i Ii / i

\ CHARTER OĄK PARKE
State Fair Grounds Hartford, Conn.

h ; i I u .

Švažiavimas prasidės anksti iš ryto ir tęsis per visą dieną

i »

! ' ĮVAIRI PROGpAMA C V t 4

Atletiškos grupės mėgėjų rodys savo gabumus; dai
nuos sekami chorai: Laisvės, Arbeįter LėiderjLafal, Ukrai- ; 
Tų ir Freiheit Gesang Farein; kalbės geriausi kalbėtojai 
še: lietuviškai A. BIMBA, A. D. P. kandidatas į šalies 
ybe-prezidentas B. GITLOW, O.J.BENTAL, R. GRECHT ; 
ir kiti.

♦

Vislia balsuokite uz darbininkų kandidatus. ; Ko
vokite prieš neunijinių darbaviečių sistemą. Kovokite • 
.pi eš skubiuimo sistemą, prieš, vaikų darbą ir imperialis-; 
tihus karus. t , , »s • ■ • ' * • I Z

ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI i

Šiame? parko sutilps 5,000 žrhonių. Todėl lis ar graži 
dieia bus, išvažiavimas vis, viena bus; < ‘ ■

JUOZAS KAVALIAUSKAS

plėšimų

■18 m

324

VYRAMS
5

E

Long Islando 
taip skaitlingai 
paskutinio ket-

vardai
19 me-

POLICMANUI PLĖŠIKAI 
LIEPĖ IŠKELT RANKAS 
AUGŠTYN

VAIKAI 
įleidžiama Utarninkais

MOTERIMS
Panedčliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 waL 

nakties

21 m.,

Bell______
Keystone—

------- St. ir Avė.
__ State.
__ State-

RUSIŠKA _ PIRTIS TURKIŠKA

vėl stoja Jojas 
del savo 
draugų! 
išsikalbi

ną iš kalbėtojų, Rebeccą Gre- 
chtaitę, kaltindami ją neva už 
“kurstymą prie riaušių.”

Astorijos ir kitų Long Islan
do miestelių darbininkai pasi
piktino, kad taip žiauriai pa
sielgė su darbiečių mitingu ve
teranai, demokratų Tammany 
Hall įrankiai, ir jų talkininkė 
policija; todėl 
darbo žmonės 
ir suplaukė į 
vergo mitingą.

Nepavyko Patriotiniams 
Padaužoms

Bet ir šį kartą patriotiniai 
,padaužos darė bandymų iš
draskyt darbiečių mitingą. Už 
penkių minučių po to, kai d. 
Max Schachtman, redaktorius 
“Labor Defender” žurnalo, ati
darė . susirinkimą, grupė karš
takošių patriotų, susėdę į dide
lį automobilį, prašvilpė pro 
pat sustojusius darbiečius.

Už kokių 20 pėdų nuo dar
biečių mitingo jie pasistatė sa
vo platformą;- pradėjo girt de
mokratus ir burnot komunis
tus. Pirmučiausias jų kalbė- 

buvo George H. Kent,
apie kurį sakom'a. kad jis yra 
šnipas, kuris daugiausia zuli- 
nasi aplink Darbininkų Cent
rą, rankiodamas savo įtarimus 
prieš komunistus ir pranešinė
damas policinei vyriausybei. 

c Po Kentui tęsė tą pačią ,pikt- 
Apie tai, I žodžiavimo prieš komunistus 

kaip sunkaus darbo darbiniu- melodiją kitas sutvėrimas vai
kai turi visas tas žaizdas gydy- du Krump.
ti kuogreičiausiai, kaip reikia 
šviestis ir organizuotis prieš 
darbdavius ir išnaudotojus, žo
dį tarsiu kitą kartą.

Darbo Vergas.

VIETOS ŽINIOS
Į SACCO VANZETTI 
MITINGĄ SUEISIĄ 
50,000 ŽMONIŲ

Sacco-Vanzetti paminėjimo 
demonstracija Įvyks rugpjūčio- 
augusto 22 d., seredoj, 5 va
landą vakare. Išanksto jau 
pasižadėjo tame mitinge ofici
aliai dalyvaut Kailiasiuvių 
Unija,h _ Moteriškų Drabužių 
Darbininkų du lokalai; Archi
tektūros Geležies ir žalvario 
Darbininkų Unija; Amalga- 
meitai Maisto Darbininkai; 
Kepėjų Unijos 22 lokalas, Po
pierinių Dėžučių ^Darbininkų 
Unija; Dailydžių Brolijos 1090 
lokalas, Tarptautinė Jūrininkų 
Unija, Bučernių Unijos 174 lo- 
kalas, Langų Valytojų Unijos 
8 lokalas, Čeverykų Darbinin
kų Sąjunga, Darbininkų Kla
sės Moterų Taryba ir įvairios 
kitos darbo žmonių organiza
cijos;

Visas newyorkinis skyrius 
Tarptautinio Ųarbininkų Apsi
gynimo sumobilizuotas dalint 
lapelius, kurie atspausdinti an-i Į 
glų, italų ir žydų kalbomis ir' 
kviečia rankpelnių minias Į tą 
Sacco-Vanzetti paminėjimo mi
tingą. šiandien, subatoj, tų la
pelių būsią paskleista kokie 
100,000.

Girdėt, kad miesto valdžia 
žada pastatyt tūkstantį polic
manų neva “prižiūrėt tvarkos” 
laike to masinio mitingo; dalis 
“tvarkdarių” būsią apginkluo
ti net kulkosvaidžiais ir gazi- 
nėmis ^troškinančiomis bombo
mis.' -Bet kas Jų paisys?
< Kiek- galima spręst iš dar
bininkų susidomėjimo tuo mi
tingu, tai jame būsią apie 50,- 
000 darbininkiškosios publi
kos. Mitingas įvyks, nežiūrint 
visų skerspaihių, kokias mė
gintų daryt policiniai kapitalo 
sargai.

Bet jiems nesisekė. Ir nieks 
jų nesiklausė; todėl jie ir pasi- 
nešdino kiek toliau; bet ir čia 
apie jų platformą susirinko 
tiktai apie 50 žiopsotojų, kuo
met darbiečių kalbėtojų klau
sėsi didelė, tiršta darbininkų 
minia. Nors darbiečius tėmijo 
tuzinas susiraukusių policma- 
nu ir dantimis griežė ura—I 
patriotai, taciaus jie neišdrįso 
kliudyt tokios skaitlingos ir pa- 
siryžusios darbininkų minios. 
Tik vienas demokratinis šala- 
valka paleido Į darbiečių kai-į 
bėtoja guminę “vandens bon-l 
ką.” . !

Darbiečių Kalbėtojai
Darbiečių mitingui kalbėjo 

Bert Miller, organizacinis Ant
ro Distrikto sekretorius Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos, 
išrod i n ėd am as dem ok ratų
Tammany Hali vagystes ir a- 
belnąjį jų politikierių supuvi
mą; taipgi prakalbas sakė 
Daily Workerio redaktorius 
Robert Minor, kandidatas Į 
Jungtinių Valstijų senatorius; 
Abe Harfield, Rebecca Grech- 
taitė ir keli kiti.

Tie kampiniai, po atviru oru 
laikomi, Darbininkų Partijos 
mitingai darosi vis įdomesni ir 
skaitlingiau lankomi. Šiais 
laikais, artinantis rinkimams, 
tuom susidomi didesnės masės 
darbininkų.

j tokius mitingus turėtų 
daugiau domės kreipt ir lietu
viai darbininkai. Tėmykite 
pranešimus “Laisvėje” apie 
mitingus atvirame ore.

Rep.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

L‘H“lllLtM»‘MW»i»»i«»‘iii'MMOiiiiiiiiif"'-n»Hirri'iiiiuuuiiiiiĮĮiiii,»uMiiiu»i.-ttiw^ytfM.7M,i-i'Vtfii,4?’MĮ,1,»,;,tl,.,,.8yi#:lflWWIWWtWWĮ|

KOMUNISTAI LAIMĖJO 
KOVA DELEI SAVO 
MITINGŲ ASTORIJOJ. 
LONG ISLAND

1,000 darbininkų tris valan
das klausėsi prakalbų, kurias 
sakė Darbininkų (Komunistų) 
Partijos kalbėtojai ketverge 
vakare ant kryžkelės Jamaica 
ir Steinway Avenues, Astori- 
joj, Long Islande.

Šis didžiulis po atlapu oru 
mitingas tai buvo atsakymas 
policijai ir' padaužoms vetera
nams užsieninių Amerikos ka
rų, kurie savaitę pirm to buvo 
išardę Darbininkų Partijos mi
tingą toj pačioj vietoj. Tą sy- 

i kį jie sumušė dd. Harfieldą ir 
IGeo. Padgugą ir areštavo vie-

Trys įsigėrę plėšikai įėjo 
gatavų valgomųjų daiktų 
krautuvę, 244 Flatbush Ave., 
Brooklyne. Viduj rado polic- 
maną J. Calcaterra, kuris, su
valgęs “sendvičį,” skaitė pini
gus apsimokėt savininkui. Plė
šikai liepė policmanui pakelt 
rankas augštyn. Tuo tarpu 
paleido iš revolverio šūvį ki
tas policmanas, kuris radosi 
užpakaliniame krautuvės kam
barėlyje. Plėšikai pabūgo; iš
bėgo laukan ir susėdo į auto
mobilį, kut buvo likę du girti 
jų sėbrai.

Plėšikai paleido automobilį 
pleškėt visais garais. Tuo tar
pu buvo telefonuota į polici
jos stotį, kad pasiųstų dau
giau policmanų ir detektyvų 
užkirst kelią bėgantiems plėši
kams. Policmanai nuo šaligat
vių šaudė, o plėšikai, atgal at
sišaudydami, tolyn sau pleš
kėjo. Toj kovoj sužeista vie
nas detektyvas ir du plėšikai, 
bet ne sunkiai.

Galų gale, visi penki pikta
dariai buvo suimti. , Du prisi
pažino kalti, o trys bando iš
sigini. Jie pastatyti po $20,- 
000 kaucijos kiekvienas iki tei
smo nuosprendžiui.

Policija mano, kad ta šaika 
yra padariusi ąpie 50 
Brooklyne.

Sugautų piktadarių 
yra: William Sullivan, 
tų, 440 West 143rd St, Man
hattan ; Max Escold, 
169 Nostrand Avenue, Brook
lyn; Richard Haye 
Wyckoff ir Smith Sts., Brook
lyn; Michael Gagliardi, 21, 
812 Fifth Ave., Manhattan, ir 
Anthony Abitabila, 22, 
29th St., Brooklyn.

3,500,000 AUTOMOBILIŲ 
PAGAMINTA Į METUS

WASHINGTON.— Perei
tais metais arti pusketvirto 
miliono automobilių buvo 
pagaminta Jungtinėse Vals
tijose ir išstatyta ant mar
ke to čia ir užrubežy.

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laikraštį 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik—$3; Pusei------ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomėkit “Rytojaus 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

jT |R ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIU DARBAS

HM NEBUS SUNKUS, KADA-VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

VARPO
Kep

DUONA

‘Varpas Bakery, 54 Maajer St., Brooklyn, :N. T. 
A. 'M. BALCHUNAS, Savininkas Tephono Stagg 6588

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI i
-------------- Oregon K186
___ _______ Mais 96ft

AMERICAN
PHONE: REGINT ,2177-9474 “Tai Mokykla bu Reputacija.”
Būkite Savyatovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

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

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšie* įstaiga Brooklyn©

Seredomis 
Ketvergaia 
Pėtnyčiomia 
Eebatomis 
NedSiiomis 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue /
BROOKLYN, N. Y.

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
, _ (Miltelius nuo šalčio)

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
______________________ 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_

CVTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki EA
LAlliA. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c.s.t)v '■ vCIIlĮĮ

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

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

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU

Pariedeliais 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:

Panedčliais ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai dėlei išsjperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts

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



I

I

Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
RICHMOND HILL IR 
KITIEMS

LAISVE Subata, Rugpjūčio 18, 1928 #

PARDAVIMAIskaudžiai šaudančius kumš
čius, kurie galėtų pasirodyt 
Roberti’ui perdaug nemalonūs.

Kyla nuožiūra, kad Roberti, 
italų milžinas, naudojas vieną 
nelemtą “triksą”; kai tik jam 
oponentas kepšteli į papilvę, 
tai, girdi, Roberti pargriūva ir 
pradeda skaudžiai raukytis. 
Raukymęsi, skausmo nudavime 
jis esąs labai išmiklinęs savo 
veidą. Gal būt, jis tokį triksą 
pavartojęs ir paskutiniame sa
vo mūšyje su Risko. Tokiu 
būdu jis laimėjęs jau trečias 
k umštynes.

Kaip jau buvo rašyta, Ris- 
ko vieną kartą sudrožė Rober- 

V.lti’ui žemiau juosmens, šešta
me raunde. Tuom pasinaudo
damas, Roberti ir pargriuvęs. 
Tuo būdu, Roberti’ui ir buvo 
pripažintas laimėjlipas prieš 
Risko, nes Risko jam peržemai 
kirtęs pavojingą smūgį, aiš
kiai sulaužydamas kumštynių 
taisykles, kurios uždraudžia 
mušimą žemiau juosmens.

Dauguma prinažista, kad iš, 
penkių raundų Risko laimėjęs 
tris; vienas išėjęs lygiomis, o 
viename viršų paėmęs Roberti. 
šeštas gi raundas davė nuo
sprendį prieš Risko už jo ne- 
taisyklišką kirtį.

Yra betgi ir tokių, kurie 
kaip ir Mirror sporto skyriaus 
rašytojas, sako, kad iš pirmų
jų trijų raundu galima buvę ti
kėtis, kad italas Roberti su- 
kumščiuos Risko. C. K.

aktoriai, kurie pradės mokin
tis. Vadinasi, šis darbas eina 
pirmyn.

Šiame susirinkime prie kuo
pos prisirašė du nauji nariai ir 
iš keleto narių išrinktos užsi- 

. vilkę mokestys. Tai jau gali
me pasigirti, kad apskričio pa

turi
me 50 narių. Bet tuomi dar 

norite atsilankyti į šermenis, j nariai nepasitenkinę, nori vir- 
‘. Dar yra keletas 

kandidatų, kuriuos būtinai rei
kės prie kuopos prirašyti.

Atliktos nominacijos blan- 
kos į A.L.D.L.D. centro valdy
bą;

Atlikus visus kuopos ir orga-! 
nizacijos reikalus, drg. 
Paukštys turėjo 
apie hipnotizmą, 
mas profesoriaus 
orija apie smegenų mechaniz
mą, aiškino, kaip hipnotizmas 
veikia, kokius laipsnius turi ir 
t. t.

Sekančiam susirinkimui vėl 
pasižadėjo ką nors tokio pa
gaminti, jeigu tik aplinkybės 
jam leis.

Kurie susirinkime dalyvavo, 
i tie jau gavo naują leidinį “Ug
nyje.” Rep.

! mėnesius, pasimirė 16 d. rug- skirtą kvotą užbaigėme, 
pjūčio, 3 vai. po pietų. Kurie

Kurie iš Richmond Hill ir atvažiuokite bei ateikite į na-išaus turėti, 
apielinklų važiuosite privati- mus, 145 Grant Ave., Wood- 
niais automobiliais į A. L. D. haven. S. Borgela yra kriau- 
L. D. II Apskričio pikniką IDičius ir gana rimtas žmogus. Jo 
d. rugpjūčio, tai atvažiuokitemirusi duktė dirbo prie telefo- 
pas čiuberkius, 101—54—įnų už operuotoją. Veikiausia
110th St., 9:45 vai. ryte ir iš į tas įkyrus darbas ir pakirto 

bendrai, j jos sveikatą, kad tokia jauna 
įtapo džiovos, lyg gėlė šalnos, 
nukąstai J. K.

čia visi važiuosime 
Tik nepasivėluokite.

PASKUTINIS ŽODIS

P.

Wil-

RYTOJ JURGINĖS 
PIKNIKAS

Pasiremda-
Pavlovo te-

III Apskritys

Rytoj, 19 d. rugpjūčio, 
lick’s farmoj, Linden, N. J., į- 
vyksta A. L. D. L. D. II Aps
kričio piknikas mūsų spaudos 
naudai. Visi, kurie tik galite, 
privalote šiame piknike daly
vauti. Mes tik vieną tokį pik
niką rengiame į metus ir todėl 
privalome jį padaryti milži
nišku. Kada
Conn, valstijoj surengė spau
dos naudai pikniką, tai padarė 
arti šešių šimtų dolerių pelno. 
Mūsų apskritys neprivalo atsi
likti; mes irgi turime pasiro
dyti.

Šiame piknike dalyvaus Sie
tyno Choras iš Newarko; 
Ūfos kvartetas iš 
kalbės drg. L. Prūseika. 
įvairių pamarginimų. 
jai turės ir užkandžių.

Kelrodis sekamas:
Automobiliais iš Elizabetho 

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

Nuo Broad St. galima imti 
šiuos busus: No. 2, No. 4 ir 
No. 44 Elizabeth-Linden ir va
žiuoti iki paskutiniam sustoji
mui. Išlipus reikia eiti nauju 

aliuku po dešinei iki farmos.
J farmą galima važiuoti ir 

anksti, nes darbininkai jau ten 
bus 11 vai. ryte. Vieta dide
lė, graži ir smagiai galima lai
ką praleisti. Kurie norės šok
ti, galės ir tą padaryti, nes yra 
puikios pagrindos. žinoma, 
bus ir muzikantai.

PARSIDUODA kendžių Storas. Biz
nis išdirbtas per daug- metų ir gera 
proga pirkti.—Mary Kavalunas, 552 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

(197-199)

PARSIDUODA barbernė, gražioje 
biznio vietoj. • .Pardavimo priežas

tis—važiuoju Lietuvon. Del platesnių 
žinių, kreipkitės laišku šiuo adresu: 
Barber Shop, 1173 Washington St., 
So. Norwood, Mass. (197-199)

TURIU PARDUOTI ŠIA 
SAVAITĘ

Rytoj, nedėlioj, įvyksta di
džiausias šv. Jurgio draugys
tės piknikas, Klaščiaus svetai
nėje, Maspethe, N. Y.

KIEKVIENAS GALĖSIĄS 
PASIGAMINT SPALVUOTUS 
KRUNAMUOSIUS 
PAVEIKSLUS

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

darais langais. Yra “Fountain ir 
Carbonator.” Taipgi 4 kambariai gy
venimui. Puiki proga įgyti gerą biz
nį. Atsišaukit po No. 99 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. (196-198)

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiu Rišiv Šviežus Valgiai, Casuiami Lietuviška 

ir Amerikonišku Stilių 
Pavalgi** Ms malono bfitl. pasi

šnekučiuoti su kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitUr- 
rin«it.—P» bandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininkė

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

Tel., Stagg 7057

NEDĖLIOJ DAILY WORKE- 
RIO DIDYSIS KARNIVALAS

Pereitą ketvergą, Newar- 
ke, N. J., buvo išbandyta pa
gerinti spalvuoti krutamieji 
paveikslai. Su pagelba nau
jausio išradimo, galima būsią 
nutraukt judžius su visomis

Maspetho; naturalėmis spalvomis ir taip 
Bus juos rodyt teatruose.

Rengė- pardavinėjama
I 1 J •

Būsią
i ir mažiukės 

i krutamu jų paveikslų kamerai- 
tės, kuriomis bile vienas galė
tų nusitraukt krutamuosius pa
veikslus savo šeimynos, drau
gų bei jam matomų įdomių 
sitikmų. 4

“IŠTIKIMAS” KASIERIUS 
VOGĖ PER 22 METUS

at-

per 
iki

Tel.

LIETUVIS
Triangle 1450

FOTOGRAFAS

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y. . f
Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776

I I Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

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

Brooklyn, N. Y. 
VALANDOS:

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

ATITAISYMAS KLAIDOS 
APIE JUOZO LAZAUSKO
MIRTI

Kelios dienos atgal aš “Lais
vėje” pranešiau, kad J. La- 

’ zauskas, prosininkas, taip 
smarkiai puolė trepais, kad 
nuvežtas į ligoninę pasimirė. 
Man taip tvirtino keli žmonės, 
kuriais pasitikėjau. Bet tai 
buvo klaida. J. Lazauskas 
nemirė, o tik smarkiai susižei
dė. Apgailėtina, kad įvyko to
kia nemaloni klaida, iš prie
žasties žmonių, kurie neteisin
gai man papasakojo. •

J. Kriaučius.
Nuo Redakcijos. — Kuomet 

J. Kriaučius atnešė Redakci- 
jon tokį pranešimą, vietinių ži
nių redaktorius prisispyręs ke
lis syk klausė: ar tai tiesa ir 
iš kur pranešėjas apie tai su
žinojo? J. Kriaučius, girdint 
ir keliems kitiems redakcijos 
nariams, užtikrino, kad tą ži
nią drąsiai galima dėt laikraš- 
tin. Tuo būdu ir tapo įpirštas 
laikraštin tas klaidingas prane
šimas.

Atlankykite drg. Lazauską
Juozas Lazauskas, krisda

mas laiptais, drūčiai susižeidė. 
Kaip daktaras sakė, tai kaire 
ranka jam įlaužta, galva su
žeista ir šiaip jis smarkiai su- 
sikrėtęs. Jeigu kas iš draugų 
norėtų atlankyt drg. Lazauską, 
tegu atvažiuoja į Kings Coun
ty ligoninę. Lankytojai prilei
džiami tjedėldieniais nuo 10 vai. 
ryto iki 4 vai. vakare.

K. Meškenas.

NUMIRĖ SIMONO 
BORGELO DUKTĖ

Juozas Jokubonis pranešė, 
kad S. Borgelo duktė, 22 me
tų amžiaus, sirgusi džiova 9

Rytoj, sekmadienį, bus di
džiausias Daily Workerio 
tarptautinis kostiumų karniva- 
las. Programa susidarys iš vi
sokių darbininkiškų, atletiškų į 
sportų, rusiškų ir kitokių dai
nų ir muzikos, šokių ir šiaip (Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5) 
įvairių margumynų. šimtai__________
dalyvių bus apsirengę įvairių

IR MALIORIUS

11

Walter R. Whitefordas 
22 metus suvogė $50,000 
$75,000, betarnaudamas kaipo 
kasierius D. C. Heath & Co. 
knygų leidėjų. Jis vaginėjo 
smulkias sumas įplaukiančių 
pinigų, darė klastas finansinė
se apyskaitose, bilose ir če
kiuose. Tuo būdu jis kas sa
vaitė pasisavindavo po $100 ir 
daugiau kompanijos pinigų. 
Buvo skaitomas labai pasitiki
mu tarnautoju, darbštus
blaivus, nei gėrė, nei rūkė. Vi
są liuosą laiką praleisdavo na
mie arba su savo šeimyna.

Bet pastaruoju laiku, jam 
išvažiavus Kanadon į vakaci- 
jas, buvo patikrinta kompani
jos knygos ir surast'a kelių de- 
sėtkų tūkstančių dolerių spra
ga.

Areštuotas Grand Central 
stotyje, Whitefordas prisipaži
no vogęs pinigus, bet ne laido- 
kavimui, o tinkamam aprūpini
mui savo moters ir 15-kos me
tų dukters.

Whitefordas yra 45 metų 
amžiaus; jo namai randasi po į
num. 247 New York 
Brooklyne.

Avė.

SUĖMĖ 600 BUTELIŲ 
BRANGIAUSIO “ŠTOFO.

šalių tautiniais liaudies kostiū- ! PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
mais; už tinkamiausią apsiren
gimą bus skiriama dovanos.

Parengimo vieta—Pleasant 
Bay Park, Bronx. Važiuojant, 
reikia imt E. 180 St. sub- 
vės traukinį, važiuoti iki 177 
St. stoties; nuo ten persėst į 
gatvekarį ir važiuot, kol tik 
veža. O nuo tos vietos jau pa
ims atvažiuojančius “busai,” 
kurie uždyką pristatys į karni- 
valo vietą.

SPRINGFIELD, ILL.

A.L.D.L.D. 7 kupos reguliaris su
sirinkimas bus utarninke, 21 d. rug
pjūčio, Carpenter svetainėj, 7th ir 
Adams St. Pradžia 7;3O vai. vakare, 

nariai ateikit, yra svarbių rei-

F. Kastan.
(197-198)

PHILADELPHIA, PA.

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo 9 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks panedčlyi, 20 d. rugpjūčio, 8 

LONG ISLAND UNIVERSITE-' Y/įbW * 1/ . A 1 m inn » > Kliube, 322 N. 9th St. Draugai ir 1O VAKARINIAI KURSAI draugės, malonėkite visi dalyvauti.
Sekr. C. S.

(197-198)

ROCHESTER, N. Y.

A.L.D.L.D. 50 kp. susirinkimas 
įvyks 21 d. rugpjūčio, Gcdemino sve
taine įe, 575 Joseph Ave., Rochester, 
N. Y. Draugai ir drauges! Visi bū
kite šiame mitinge. Jau gnvome iš 
centro puikią knvga UGNYJE ir na
riai galės ją pasiimti. Kurie dar ne- 
užsimokčje, tuojaus užsimokėkite.

Sekr.
196-197

Long Island Universitetas 
praneša, kad nuo rugsėjo 1 d. 
jis duos vakarinius kursus žur- 
nalizmo (.laikrašti n i nkystės) 
knygvedystės, sekretorystės ir 
kt.

^nwi^
| SPORTAS Į
PRIEŠ SHARKJ STOT 
ROBERTI’UI DAR BOTŲ 
PERANKSTI

Hobokeno muitinės agentai 
suėmė 600 butelių geriausios! 
degtinės, padarę kratą atplau
kusiame iš Europos laive 
“Munson.” Degtinė esanti to
kia brangi, kad, girdi, Ameri
koj perkant, reikėtų mokėt po 
dolerį už lašą to rojaus skys
timėlio. Kai kuriose bonkose 
buvo degtinė po 30, 40 metų 
ir dar senesnė.

Harry Grayson, New Yorko 
Evening Telegram sporto ra
šytojas, atranda, kad italas 
kumštininkas) Roberti dar turi 
kokius metus palūkėti ir bokso 
sporte apsitrinti, kol jis galė- 

[tų šokti Sharkiui į akį. Mat, 
I promoteris Fugazv noris supo
ruot Roberti su Sharkiu. To 
tai dar ir nepataria minėtas 
kumščiakovos žinovas. Ev. Te- 
legramo rašytojas. Jis sako, 
kad Sharkis turi smarkius ir

Trisdešimts Devintas Metinis

PIKNIKAS

Visi 
kalų.

Sekr. S.

CLEVELAND, OHIO
L. D. L. D. 22-ros kuopos mė- 
s susirinkimas bus seredo.i. 22 

d. rup-p jūčio-August, Grdina Hali, 
6021 St. Clair Ave. Visi nariai bu
kite anksti, susirinkimas prasidės 
kiek anksčiau, retru paprastai. Ka
dangi no snsirinkihio bus skaityta 
rrolekciia. Taipgi visi neprigulinti, 
pašaliniai g-'li ateiti pasiklausyti be 
mokesčio. Visi bus nriimt draugiš
kai. Taipn’i vra ’’skilęs nesusiprati
mas tam 22 kn. draugai, kuris turės 
būti išrištas šiame susirinkimo. To
dėl reikabnaa visiems dalyvauti.

K. RUGIENIUS, 22 kn. rast.
(196-197)

A.

PAJIEŠKOJIMAI

IŠ EAST NEW YORKO 
PADANGĖS

Ketverge, 16 d. rugpjūčio, 
įvyko A. L. D. L. D. 185 kuo
pos susirinkimas. Nors vaka
ras buvo karštas, vienok susi
rinkimas pavyko, nes narių su
sirinko 26. Reikia sakyti,, kad 
del mūsų kuopos gera skaitli
nė.

Iš komisijų raportų galima 
pažymėti sekamus dalykus. 
Važiavimą į A. L. D. L. D. II 
Apskričio pikniką nepavyko 
taip skaitlingai suorganizuoti, 
kaip buvo tikėtasi. Parengi
mo komisijos narys V. Paukš
tys pranešė, kad »jau diena Są
ryšio knygoj užregistruota ant 
2 d. gruodžio; knygutės kome
dijos “Gyvieji Nabašninkai” 
gauta ir tuoj aus bus surinkti

RENGIA DRAUGYSTĖ ŠV. JURGIO
Įvyks Nedėlioję

Rugpjūčio (Aug.), 1928
CLINTON PARKE 

Betts ir Maspeth Avenues, 
Maspeth, N. Y.

Pradžia 2 valandą po pietų
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ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

Gerbiamieji Brooklyno ir apielinkės 
lietuviai ir lietuvaitės! Kviečiame vi
sus atsilankyti į mūsų puikų pikniką, 
kur turėsite progą matytis su pažįs
tamais ir “frentais” ir galėsit prie 
nuikios muzikos linksmai pasišokti. 
Muzikantai, po vadovyste P. Rich, 
grieš vėliausius lietuviškus ir angliš
kus šokius.

Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

KELRODIS: Imkit Grand St. arba 
Flushing Ave. karą į Maspethą; iš- 
lipkit ant Rust St., iš kur du blokai 
iki svetainės.

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

šiuo adresu:
STOKES

< Darbą atlieku
5 Kreipkitės

JONAS
5 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.|

’\22^22Y22SWY£22SZ22Y2222222222222?222222222222X^^

į

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 vakarais 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutartį

CASTON ROPSEVICH

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

J. LEVANDAUSKAS
GRAB0R1US

<f>

(Undertaker)

416< >

SKAITYKIT IR PLATIN
<l>

(Arti Marcy Ave.) 
BROOKLYN, N. Y.

KIT “LAISVĘ”

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

B64 Front Street
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 0783

A. RADZEVIČIUS
TELEPHONE: STAGG 4409

Metropolitan Avenue

Tel. Janiper 7646

RAP. KRUOPAS
FOTOGRAFAS

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

MASPETH, L. I.

Telephone: Greenpoint 2129

J. GARŠVA

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

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

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

J. IR O. VAIGINIS

Aš, Marijona Beganskienė, po tė
vais Karsokiutė, Šilėnų kaimo, Šiau
lių Apskričio, Kauno gubernijos, pa- 
jieškau krikštų motinos Alenos Gals- 
kienės ir puseserės, abidvi pareina iš 
Kauno Rėdybos, Šiaulių Apskričio, 
Radviliškiu parapijos, kaimo Gvindi- 
lų. Pirmesnių laiku girdėjau, kad 
gyveno Detroit, dabar nežinau, kur 
gyvena, tai meldžiam atsišaukti, arba 
kurie žinot, malonėkite man praneš
ti sekamu antrašu: Marijona Begans
kienė, 61 Elm Point Ave., Great 
Neck, L.I., N. Y. (197-202)

DR. PETERSON’O

214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!

PAJIEŠKAU Adomo Slesoriūno, bu
vusio Bridgewater Workers Co-op. 
Ass’n. agento. Prašau jį patį atsi
šaukti arba kas žinote, praneškite.— 
W. Zuras, Box 73, Benwood. W. Va.

(197-198)
PAJIEŠKAU apsivedimui suaugusios 

merginos arba našlės, kuri turėtų 
kiek turto ir galėtų prisidėti prie 
biznio. Taipgi kad būtų bolševike. 
Rašykit, kiekvienai duosiu atsakymą. 
—Mathew Yszara, P. O. Box 74, Mc
Naughton, Wis. (197-199)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris į bučemės 

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

3525—3rd

jieškoti kito
Kapton 

Avė.;
' (188—216)

Bronx, N. Y.

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

Dr. Petersono specialė arbata, 
kaip jis vadina EXEX TEA yra žo
lė liuosuojanti vidurius. Netik kad 
ji yra vidurių liuosavimo pobūdžio, 
bet tai yra žolė paakstinanti skilvio 
malimą.
Tinka Suaugusiom ir Vaikam

KAINA $1.50 Už DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje tuti 
visokios mūsiĮ vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 

! vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
; kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams ku4- 
; geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai, lil- 
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomij gydančių vaistų, tarpe kurių |r 
Čia paduotus: 
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižiij sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedij 
Badijom; 
čepronėlių 
Čobrių 
ČyšČių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Džiugelių i
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių . 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Seneso plokščiukių 
šalmėčių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų
Trūkžolių į
Valerijono šaknų į

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas 

229 Bedford Avenue, Brooklyn,
Čia Galite Gaati ir Lietuviškų Trejų Devynerių

Phone, Greenpoint 2017, 2360-S514




