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Dnitinkime Frakciją i 
i ADPLF Centro Biuras ne- 1 
I senai buvusiam posėdy pla-1 
' čiai kalbėjo apie sudrūtinimą ! 
mūsų Frakcijos. Be tvirtos | 
Frakcijos mes negalime veik-į 

fti kaip reikia, negalime ko-1 
■vot su priešais, negalime už-Į
■ kariauti pozicijas lietuviui
• darbininkų judėjime. I
1 Mūsų visos frakcijos turi I
■ būti veiklios; turi laikyti re-1 
Iguliarius susirinkimus, ma-| 
Ižiausia vieną susirinkimą į| 
Įmėnesį. Susirinkimuose turi j 
j svarstyti vietos veikimą tarp J 
Į lietuvių : kaip skleisti komu-j

Pirmai Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis
Ileina Kasdien Apari'

‘LAISVĖS’ NAUDAI PIKNIKAI

Didelis piknikas turi būt
2 Rugsėjo Philadelphijoje.

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

Vokietijos Komunistai Reika
lauja Referendumo Laivyno 

Klausime

MONGOLIJOJ ĮVYKĘS SUSIKIRTIMAS 
ESĄS JAPONU KARINIS SUOKALBIS

Darbininkai Vitų Salių 
Vienykitės! J nieko 
Nepralaimesite, tik Ro* 

težins, o Laimėsite 
Pasauli!

hi
d

Numirė 115 Met, Amžiaus GITLOWAS REIKALAUJA, KAD GUB
Vyras Mokėjo Devynias ’

$
■

įkamai pravesti Darbininkų [ 
j (Komunistų) Partijos kam-1 
Įpanijas ir iškeltus obalsius. ? 
| Biuras nutarė, kad frakcijos’ 
| turi rašinėti į mūsų spaudą■ 
Į apie savo darbuotę. ■ *

i Kiekvienas frakcijos sek re- !

BERLYNAS. — Vokieti
jos socialistų kontroliuoja
mas kabinetas keblioj padė
tyj. Jis pasiryžęs toliaus 
tęsti laivyno budavojimo 
programą, bet susiduria su 
dideliu pasipriešinimu; Ko-

Manoma, kad Baltagvardiečiai Yra Išprovokavę Susikirti
mą; Dalis Chinijos Rytinio Gelžkelio Esą Užgriebta

SPRINGFIELD, Mo. — 
James McCain, 115 metų 
amžiaus, numirė savo na-

SMITH PASISAKYTU, KAIP JIS ŽIŪRI * 
Į SACCO-VANZETTI NUŽUDYMĄ z.

muose netoiį Dora, Ark. jis Komunistų Kandidatas į Vice-Prezidentus Pasiuntė Laišką

lį 
B

t

j torius turi būtinai pranešti, 1 (munistų Partija reikalauja, 
i..:..:;.; : J u: u. U ...J...„„ Lu. LL

kiek gauta naujų narių, j tas gyventojams referendu
mu nubalsuoti.

I kiek jo frakcijoj randasi na-; 
{rių,
Į kaip nariai veikia, ko frakci-j 
■ja reikalauja nuo Biuro. Iki j 
•šiol Biuras tik iš trijų ar ke- j
• turiu frakcijų gavo praneši-j
• mus apie jų stovį. Del tol 
įmes tikrai nežinome, kieki 
1 frakcijose turime narių. i 
1 Nuo šio laiko Biuras dės Į 
| pastangas reguliariai kiekvie-| 
|ną menesį siuntinėt savo pra-Į 
Įnešimus. Bet taipgi Biuras J 
Į reikalauja, kad ir jam frak-| 
j ei jos prisiųstii pranešimus. |
j I

j Lapeliai— Kampanijos |
Klausimas 1 I i

Į Greitu laiku
: Į lapelius rinkimų kamparu- j 

Įjos klausime. Tie lapeliai | 
Į turės būt paskleisti kuopia-* 
Ičiausia tarp lietuvių darbi-į 
Įninku. Lapeliai bus siunti-j 
inejami ne tik frakcijoms, bet• 
[ir ALDLD ir LDSA kuo-! 
Jpoms. Frakcijų nariai turi! 
Į sumobilizuoti ir simpatikus! 
|išdalinimui lapeliu. !
’ Partija deda visas pastan-Į 
|gas, kad šiuose rinkimuose' 
•kuoplačiausia paskleisti ko-Į
• munistinę propagandą, kadi
• išaiškinti darbininkams iri

kad tas klausimas būtu leis-

Sovietų Vadai Dalyvau
ja Spartakiade

MASKVA. — Penktadienį 
didelės iškilmės buvo su
rengtos prie kranto Mask
vos upės pagerbimui Spar- 
takiado (darbininkų spor
to).

Biuras išleis Į | Spartakiade darbininkai 
|įvairiuose sportuose neblo
giau atsižymi, negu sporto 
dalyviai pasižymėjo kapita
listinių sportų- suvažiavime 
Olimpiadoj Amsterdam, Ho- 
landijoj. Nekurtuose spor
tuose Spartakiade dalyviai 
yra net pralenkę Olimpiados 
dalyvius;

Tūkstančiai darbininkų 
dalyvavo sportų progra
mose. Upės pakraštys buvo ■. 
užsigrūdes tūkstančiais žiū
rėtojų. Daug garinių laivų, 

, motoriniu laivų ir iriamujų 
kandidatus, kodėl | (valčių dalyvavo sporto iškil- 
remti Darbininkų | į mėse.

Ibiedniesiems farmeriams, ko-l 
del jie turi balsuoti už ko-Į i 
munistų 
jie turi 
(Komunistų) Partiją ir 
šytis į ją. Dabar tokis lai- Į krantas per vieną mylią bu
kas, kad nesunku užinteresuo-Į vo spalvuotomis 

Iti darbinfrikus komunistiniu Į įnušviestas.
j judėjimu. Streikai, bedarbėj 
įrinkimų kampanija išjudina ■ 
Ižmones daugiau interesuotis* 
|politika, daugiau kalbėti apie* 
partijas, apie valdžią, apie! 
[šalies padėtį. į
j Taigi visos frakcijos turi 1 
“kelti visose Organizacijose,! 
kur tik galima, Darbininkų » 
(Komunistų) Partijos rinki-Į 
nų kampanijos klausimą;! 
turi kalbėti apie kampanijos j 
dėmima finansiniai; turi ra-1 . . , . ... ■ ginti kitas organizacijas uo-1 
’iai darbuotis rinkimu kam-j 

įnanijoj ir aukoti į Partijos) 
J kampanijos fondą. (
Į Taipgi reikia nepamiršti į 
I maginti sąmoningus darbiniu- ' 
Įkus stoti į mūsų Partiją." 
[Ypatingai geras laikas mobi-[ 
Į'izuoti naujas spėkas į Par-Į 
pija laike rinkimų vajaus. * 
| Šiomis dienomis išsiuntinė-į 
ta visoms frakcijoms Centro* 
Biuro pranešimas. Jeigu ku-j 
rios kuopos jo negautų, lai jų! 
sekretoriai laiškais atsikrei-! 
pi a pas Biuro sekretorių.! 
Biure yra daugiausia seni 
frakcijų sekretorių antrašai, 
ir nekurie jų jau gali būt 
nebegeri.

Būtinai kiekviena frakcija 
privalo tuojaus Biurui pra- Į 
nešti apie savo pądėtį. Į 
Centro Biuro Sekretorius, l

J. Siurba. |

Vakarui prisiartinus, upės

šviesomis 
Atstovai nuo 

Sovietų valdžios, nuo Ko
munistų Partijos Centrali- 
nio Komiteto ir delegatai iš 
Komunistų Internacionalo 
Kongreso dalyvavo sporto 
iškilmėse.

43 Žmonės Žuvo su Anglijos 
Submarinu

MASKVA.— Pranešama, 
kad su Anglijos submarinu 
L-55, kurį tik ką Sovietai iš
kėlė iš Baltijos jūrų dugno, 
žuvo 43 žmonės. 1919 me
tais1 Anglija buvo pasiuntus 
ta submariną .atakuoti So
vietu laivus, bet Sovietų 
(naikintojai jį paskandino.

Sovietai žada su atatinka
momis militarinėmis iškil
mėmis palaidoti žuvusių 
skeletus.

DAUG UŽMOKĖJO Už 
NEGYVUS VILKUS

ST. PAUL, Minn. — Ne
gyvi vilkai Minnesota valsti
jai labai daug kainavo. Mat, 
toj valstijoj yra labai , daug 
vilkų, ir už jų žudymą vals
tija apmoka. Pereitais fis
kaliniais metais, kurie užsi
baigė su liepos 1 d., valstija 
išmokėjo $75,000. Pristigo 
pinigu, kurie buvo nuskirti 
tam tikslui, ir del to dar 
neužmokėjo $6,000 vilkų už
mušėjams.

Daugiausia išmokėta Koo
chiching paviete: užmokėta 
$9,603 už nužudymą 654 
vilkų.

MASKVA. — Iš Pekino 
atėjo pranešimas, būk išlau- pažymi, kad 
kinė Mongolija, kur gyvuo
ja Sovietinė valdžia, paskel
bus karą Barga valstybėlei 
su tikslu prijungti prie 
savęs vidujinę Mongoliją. 
Taipgi Pekino pranešimas 
sako, kad Mongolijos raudo
noji kavalerija perkirtus 
Chinijos Rytinį Gelžkelį ne
toli Khairal, vakarinėj Man- 
džurijoj, ir užgriebus dalį

Bet čia aiškinama, kad ne 
Sovietinė Mongolija kalta 
susikirtime, bet kad susikir
timą veikiausia išprovokavo 
rusai baltgvardiečiai su Ja
ponijos žinia. Aiškinama, 
kad tai veikiausia bus Japo
nijos karinis suokalbis.

Abelnai čia manoma, kad 
gelžkelį užėmė arba vietų 
sukilę gyventojai arba gera: 
organizuoti banditai.

Nurodant, kad Japonijos 
laikraščiai nesenai pranaša
vo sukilimą toj teritorijoj, 
Sovietų pranešimai sako:

“Pastebėtina, kad Japoni
jos spauda jau per nekurį 
laiką žinojo • apie 1 neramu
mus ir taipgi pastebėtina, 
kad įvykiai Bargoj apsireiš
kė kaip tik tuo laiku, kuo-

Sovietų laikraščiai taipgi 
nesenai tapo

• užgriebta Charbine vagonas
• ginklų ii* amunicijos. Tie 
' ginklai ir amunicija buvo 
j gabenama į vakarinę Man-

džuriją.
Sulig New York Times 

pranešimo, visi svetimšaliai 
apleidžia Khairal miestą, o 
Chinijos armija traukianti 
ant Mongolijos su trilyka 
motoriniu troku. Sako, 
Mongolijos kavalerija sunai
kinus kelis gelžkelio tiltus. 
Gelžkelio inžinieriai skubiai 
vyksta su medžiaga taisyti 
tiltus.

Toliaus pranešimai sako, i 
kad didelis susikirtimas įvy- > 
kęs vakariniuose distriktuo- 
se Heilungkiang provincijoj, 
šiaurinėj Mandžurijoj. Įvy
kęs susikirtimas tarp mon- 

Igolų ir chiniečių ginkluoto 
traukinio; žuvę astuoni chi- 
nų kareiviai.

Sakoma, įvairios mongolų 
spėkos maršuojančios lin
kui Chalaindr anglies kasy
klų ir taipgi linkui Khailar 
miesto. Tas^ spėkas, sako-, 
m a, vadovauja baltgvardie- 
tis Sulkovškis, buvęs Semio- 
novo armijos generolas.

Chinų vyriausybė siun
čianti kariuomenę iš Char- ■ 

1 miesto nu-

liko našlaičiu būdamas de
vynių metų amžiaus. Suvirš 
50 metų dirbo kaipo jūrei
vis.

Wall Streeto Agentui; Kalbės Masiniam Mitinge
NEW YORK.— Darbinin-i Toliaus Gitlowas savo laiš-

Nors jis visai mažai telan- kll (Komunistų) Partijos ke nurodo, jog jis žino, kad 
kė mokyklą, tačiaus jis ge- į kandidatas į vice preziden-jSmithas, kaipo Wall Streeto 

jtus, Benjamin Gitlow, savo [kandidatas, to nepadarys, 
atvirame laiške gubernato-jJis nurodo, kad ponas Smi- 
riui Smithui, demokratų j thas ir jo Tammany Hall 
kandidatui i prezidentus, | (demokratų šaika) adminis- 
reikalauja, kad ponas Smi-jtracija kaip visoj N. Y. val- 
(thas pasakytų apie savo nu
sistatymą Sacco-Vanzetti 
nužudymo klausime savo 
prakalboj, kurią jis pasakys 
rugpjūčio 22 d. Tą dieną 
sueina lygiai metai, kaip A- 
merikos kapitalistai nužudė 
du nekaltus darbininkus — 
Sacco ir Vanzetti.

Gitlow kalbės Sacco-Van- į 
zetti mirties paminėjimo 
masiniam mitinge, rugpjū
čio 22 d., Union Square,

rai kalbėjo devyniomis kal
bomis. Jas išmoko bevaži
nėdamas po pasaulį.

Mėtė Atsišaukimus Ni- 
caraguos Sukilėliams

■

met Chinijos-Japonijos san-ibino ir Khailar u. 
tikiai pablogėjo.” I malšinti sukilėlius.

SURADO LIEKANAS PRIEŠISTORINIO GYVŪNO, KURIS 
SAVO ILGUMU BUVO LYGUS WOOLWORTHO NAMUI

PEKINAS. — Amerikos 
mokslininkas Roy Chapman 
Andrews pietiniam krašte 
Gobi tyruose (Mongolijoj) 
•iškasė galvos kaulus priešis
torinio milžin. keturkojo gy
vūno. Sakoma, kad tasai gy
vūnas buvo savo ilgumu ly
gus Woolwortho namui New 
Yorke. Tasai namas yra 
792 pėdų augštumo. Ant 
keturių kojų stovintis tasai 
gyvūnas, sakoma, savo augš- 
tumu būtų lygus elevatorio 
(orinio gelžkelio) struktū
rai prie 110th St., kur yra 
elevatorio augščiausia vieta.

Tos liekanos parodo, sako 
Andrews, kad labai tolimoj 
senovėj toj apielinkėj radosi 
milžiniški gyvūnai.

Dr. Andrews, kuris yra 
vadas New Yorko Natūrali
nės Istorijos Mūzoj aus ket
virtos ekspedicijos centrali- 
nėj Azijoj, sako:

“Tai buvo mūsų didžiau
sias radinys • 
miausių, kokis iki šiol dar 
nebuvo atrastas. Tas visas 
plotas yra turtingas suak
menėjusiomis gyvūnų lieka
nomis. 1925 metais mes ra
dome liekanas milžino gy
vūno tam pačiam plote.”

Rinkinys radinių sudaro 
aštuoniasdešimts skrynių. 
Tapo čia automobiliais atga
benti. Keliavo keturias die
nas.

Pusė ekspedicijos sugrįžo 
anksčiau, negu tikėjosi, iš 
priežasties didelio karščio 
tyruose.

Ekspedicija taipgi sura
dus pėdsakus žmonių, gyve
nusių tame krašte 150,000

MANAGUA, Nicaragua. 
— Amerikos marinai, nega

lėdami nugalėti Sandino ar- 
jmijos, nesenai Sandino ar
mijos kareiviams mėtė iš 
orlaivių atsišaukimus, ku
riuose visaip primeluojama. 
Tuose atsišaukimuose sako
ma, būk juos šalis yra. pa
smerkus, kaipo banditus, 
kad sandinistų politinės par
tijos spauda ir, girdi, jų bu
vę draugai vadina juos ban
ditais, o dabartiniai jų 
draugai nuo jų jau kratosi.

Toliaus sako, kad suvirš 
1,000 jų draugų jau pasida
vę. Vienoj vietoj lapeliai 
sako:

“Svetimšalių interesai 
taipgi juos apleidžia, Sandi
no įtekmė smunka labiau, 
negu jūs manote. Del svar
bių dalykų jo simpatijai 
greitai jus visai užmirš. 
Sandino agentai sau pasilai
ko pinigus, surinktus del.jū
sų. Kiek jūs gaunate pini
gų? Ar dar vis jūs tebeka-

co-Vanzetti nužudymo su
kaktuves, kad sukelti darbi
ninkų masių neapykantą 
prieš bjaurų kapitalistinės 
sistemos suokalbį ir nužudy
mą nekaltų darbininkų.” ~

Savo laiške Gitlow tarp ki
ta ko sako:

“Rugpjūčio 22 d. sueina 
metai kaip Massachusetts 
valstija elektros kėdėj nu
žudė Sacco ir Vanzetti. Tie 
du darbininkai visai buvo 
nekalti toj piktadarystėj, už 
kurią jie liko nužudyti. 
Massachusetts 1

stijoj, taip ir New Yorko 
mieste niekad nebuvo drau
giška darbininkams.

Prie užbaigos Gitlowas nu
rodo, kad Darbininkų Parti
ja ir jos kandidatai nepasi
liks bebalsiais Sacco-Vanzę- 
tti nužudymo metinėse su
kaktuvėse. Jie dalyvaus 
visose Sacco-Vanzetti de
monstracijose.

“ LENKIJA PASIUNTI NOTA
LIETUVOS VALDŽIAI
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riaujate su tuo supratimu,!kad tie du nekalti dąrbinin- 
kad jūs kovojate už laisvę? kai rie.būtų nužudyti.

metų atgal. Atrado įvairių jqs& turčElaisvę'
Jeigu taip, tai jūs klystate.

įrankių, kuriuos tų 
žmonės naudojo.

laikų

Anglija Rengiasi prie Karo 
' Budavos Daugiau Orlaivių

dėdami ginklus ir pasiduo
dami.”

Toliaus gąsdina, kad jei
gu jie dabar nepasiduos, tai 
paskui gali būt pervėlu. Da- 
bas, esą, jiems paskelbta 
amnestija, ir jie turį progą 
“būti liuosi”.

LONDONAS.—- Nuo. pir
madienio iki ketvirtadienio 
Anglijos kariniai orlaiviai 
darė manevrus virš Londo
no, vieni atakavo, kiti gynė 
miestą, kad parodyti, jog 
Londonas nėra saugus nuo 
priešų orlaivių atakos. Ma
nevrai esą įrodę, kad nęgali 
apsaugoti miesto nuo orlai
vių atakos nakties metu.

Dabar varoma propagan
da už dar didesnį apsigin- 

.v . 1 Įdavimą. Generolas P. R.
— vienas is juo- q. Qroves jau patiekė suma- lrw i Iri cm, dnv» - - - __ . -nymą, kad būtų būdavo j ama 

daugiau karinių orlaivių.

Skambino Pianą per 82 Va
landas be Perstojimo

BERLYNAS. — Edwa 
Kemp, piano atletas, be per
stosimo skambino pianą pc 
82 valandas, Bunzlau mies
tely, Saksonijoj. Jis padarė 
naują ištvermingumo rekor
dą piano skambinimo.

Pavogė Namą
Daug ką vagia, bet nese

nai Pakuonio vai., Jokimiš- 
kio dvare įvykusioji vagys
tė bene bus viena iš origina- 
liškiausiųjų.

Čia Kauno pil. Feliksas 
Zeicas (Malūnų g-ve 13 nr.) 
statė medinį namą. Namas 
jau buvo baigiamas statyti 
(kainavo virš 3,000 litų), 
bet netikėtai, nelauktai iš 
vienos nakties “dingo be ži
nios”. Jokių ardymo, veži
mo ir tt. žymių nerasta.

Taip puikiai namas pa- 
vėgta, “nors diplomą duok 
vagiui” — kalbėjo vietiniai 
žmonės.

Tik po kelių dienų polici
ja susekė, kad namą pavogė 
to pat valsčiaus, Jokimiškių 
kaimo, gyventojas Antanas 
Pyragas.

Nežinia p. Zeicas ar Py
ragas turės naują bėdą — 
namą teks antrą kart staty
ti.

VARŠAVA.— Penktadie- | 
nio vakarą maršalas Pilsud- | 
skis, užsienių reikalų mįni&- | 
teris Zaleskis ir kiti užsie
nių reikalų ministerijos ofi- 
cialai laikė nepaprastą susi
rinkimą ir svarstė Lietuvos- 
Lenkijos ginčo klausimą*

Nota tapo pasiųsta Lietu
vos valdžiai, atsakant į Vol
demaro nesenai pasiųstą 
Lenkijai notą, kurioj Volde 

valstija i g- maras pažymėjo, kad Lietu- 
noravo ir nepaisė protestų va nesutinkanti laikyti kon- 
šimtų milionų žmonių iš vi- jferencija su Lenkija 
so pasaulio, kurie reikalavo, ~

- nig 
pjūčio 30 d., Genevoj.

Daktaras Ištraukė Adatą iš 
Plakančios Širdies '

“Jungtinių Valstijų val
džia, akyvaizdoj didelio pro
testo kaip šioj šaly, taip ir 
kitose šalyse, atsisakė įsi
kišti ir leido atlikti tą bru- 
tališką nužudymą.

“Jungtinių Valstijų val
džia savo pasielgimu Sacco- 
Vanzetti byloj galutinai įro
dė Amerikos darbininkams kūne padarė jam operaciją, 
ir farmeriams ir visam pa- sako, kad jis pasveiks.

BUFFALO, N. Y— Penk- 
tadienį čia ligoninėj dakta
ras išėmė adatą iš širdies 
Morgan Downey. 20 metų 
amžiaus vaikino. Daktarai,

r

į I

šauliui, kad, kaipo Wall 
Streeto, bankierių ir didžiu trečiadienį, nak- 
jų trustų valdžia, ji atliko ;^es me^u’ Downey 
bjauriausią ir nuožmiausią!??1??.?<a.usm^,' ^1S,_ 
darbą prieš darbininkų ju
dėjimą, idant apginti kapi
talistų pelnus ir ‘investmen- 
tus.”

Toliaus, nurodęs Ameri
kos imperializmo kruvinus 
darbus, Gitlowas atsikreipia 
prie pono Smitho:

“Gerbiamasai pone Alfred 
E. Smith, aš žinau, kad jūs, 
kaipo New Yorko valstijos 
gubernatorius, nei nesu
murmėjote už Sacco-Vanze
tti, idant nedaleisti juos nu
žudyti; aš reikalauju, kad 
jūs savo nominacijos pri
ėmimo prakalboj, kuria jūs 
pasakysite rugpjūčio 22 d., 
metinėse sukaktuvėse nuo 
Sacco-Vanzetti nužudymo, 
prisimintumėte apie Saceo- 
Vanzetti bylą ir pažymėtu
mėte, kad jūs neužgiriate tą 
nelemtą legališką nužudy
mą dvieju narsiu, nekaltų, 
ištikimų darbininkų klasės 
narių.”

išsikišusi galą adatos ir 
bandė britva ją išimti, bet 
nepavyko; adata dar toliau 
įlindo ir pagalios visai pa
lindo po oda. i

Daktarams išegzaminavus 
radiografu ir kitokiais įtai
sais, adata tapo užtemyta 
širdies apsiautale.

Kuomet tapo prapjauta 
krūtinė priėjimui prie šir
dies, tai operaciją darantis 
daktaras galėjo užčiuopti 
adatos galą, kuomet širdis 
susitraukdavo. Širdžiai be
lakant jis pirštais ją iš
traukė. ’ Operacija tęsėsi 
valandą ir penkioliką minu- 
tų.

Niekas to vaikino šeimy- ‘| . 
nos narių negalėjo išaiškin
ti, kaip ta adata galėjo atsi
rasti ant lovos. Ji buvo į 
skirtingesnė nuo kitų ada- , 
tų, kokias šeimyna turėjo 
namuose.

i

v
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vienybę, 
jų karingą dvasią, 
jų organizacijas,

Nežiūrint didelio konferenci
jos dalyvių nuovargio (dauge
liui teko eit po 15 ir daugiau 
verstų pėstiems) visi atydžiai 
klausėsi pranešimų ir kiekvieno

žemės [jaunuolio veide matėsi tvirtas 
Jaunimas pasiryžimas stot į griežtą kovą 

su visais varžančiais jo sveika- 
kaimo 

geresnį

dvi kilnojamos partinės mokyk-1 raudonųjų kampelių atskaitos, 
los, kurioms jaunimo švietime

lingą balsą prieš 
priespaudą.

Mes šaukiame

V Puslapis Antras "

uno-
j".s_______ ___ __ -

pusi- pirmieji žingsniai teko daryt.

SUKAKTUVES SACCO IR VANZETTI 
. NUŽUDYMO

____ . Visuose tuose judėjimuose 
jos Centro Pild. Komiteto kairysis sparnas, kuris pasireiš

kė formoje Darbo Unijų Švieti- 
[mo Lygos, ima vadovybę. Apart 
■ kairiojo sparno judėjimo, Jung
tinėse Valstijose nėra kito dar
bininkų judėjimo. Darbininkų 
klasės vienatinė viltis revoliu
cinėj kovoj, kurios galutinas 
tikslas yra, kad nuversti kapita
lizmą ir įsteigti Darbininkų ir 

IFarmerių Valdžią. Visų revo
liucinių judėjimų Amerikoje va
das ir organizatorius drąsiau
sių kovotojų yra Amerikos Dar
bininkų (Komunistų) Partija, 
kuri šiandien darbuojasi /tinki-• 
mų kampanijoj, idant išbudin-1 
ti darbininkų mases prie supra-1 
timo savo pareigų ir idant su
organizuoti jas į ręvoliucinę 
klasinę partiją.

šios metinės sukaktuvės Sac-

Jau prnbege metai nuo mir
ties Sacco ir V.mzetJ. kuriuos 
nužudė kapitalistai tik už tai, 
kad jie buvo kovotojai už dar
bini ‘kų reikalas, kad jie buvo 
“ateiviai 
rikos 
minalys.ė prieš 
pro! 
įrody' a nesumusamais 
čijamais faktais. buv< 
tik kerštas prieš du 
naudojamosios klasės, 
vo buržuazijos mesta pirštinė 
darbininkų klasei, tiems darbi
ninkams, kurie kovoja prieš tą 
sistertią, kurioje visos valdžios, 
visi įstatymai, visi teismų dar
bai tiesioginiai apgina išnaudo- 

. jimą masių per nuosavybės vieš- co ir Vanzetti nužudymo randa 
pačius. Tai buvo kovos piršti- mus, darbininkus, tvirtesnius ir 
nė tiems, kurie meta kovos pirš- daugiau pasiryžusius, negu me
tinę kapitalistinei diktatūrai.

Prabėgo metai nuo nužudy- (Sacco ir Vanzetti mirė, maršuo- 
mo Sacco ir Vanzetti, o kapita- (ja pirmyn dideliais žingsniais, 
listinės priespaudos brutališkos |Tas idealas, už kurį jie kovojo, 
spėkos, kurios buvo panaudo- revoliucinis upelis, kurio dalimi 
tos prieš juos, pasiliko toliau 
tęsti savo kruviną darbą; jos 
šiandien dar brutališkiau ir 
žvėriškiau puola darbininkų kla
sę. Teismai triūsia visais ga
rais siųsdami ilgiems metams 
kalėti darbininkų klasės kovoto- 
jus, demonstrantus, streikierius, 

į** organizatorius, darbininkų va
dus. Policija, milicija, mušei
kos, detektyvai, sumobilizuota 
prieš darbininkus, laužo strei
kus, areštuoja pikietininkus, ar
do mitingus, skaldo galvas ka
ringiems darbininkams. Ameri
kos Legiono profesionaliai pa
triotai ir kitos kapitalistinės or
ganizacijos, fašistai, vadai Ame- 

\ rikos Darbo Federacijos biuro
kratijos, atstovai sutrūnijusios 
Socialistų Partijos, visi susivie
nijo kovai prieš karingumą tar
pe darbininkų, bando sulaužyti 
kiekvieną klasių kovos judėji
mą, gelbsti, gina ir teisina ka
pitalistinės valstybės aparatą 

f (valdžią). Spauda, tas svar-
I blausias įrankis nuodijimui dar

bininkų klasės proto ir pavergi
mui sąmonės dvasiniai po kapi-

■ talistų jungu; leidžia vis dides
nius ir didesnius debesius nuo
dingų gazų propagandos prieš 

/ darbininkų kovą, šiandien val
dančioji klasė atkaklesnė ir;Įėjimuose ir visur kitur, ir ku- 
nuožmesnė, negu metai tam at-j ris šelpia kovotojų šeimynas

I gal. . nelaimėse. Mes turime atmin-,
Bet svarbių permainų įvyko ti, kad klasių kova negali būti 4.— !—_ A__ - • -I . 1 • • 1 , . . . 1 . 1

t sėj bėgyje paskutinių metų, bininkų apsigynimo, 
g Angliakasių streikas, kurį išda- { Mes šaukiame darbininkus 

vė United Mine Workers of [ reikalauti paliuosavimo. Mooney, 
E America viršininkai, išvystė Billings ir Centralijos aukų, 

platų ųpolj klaninės sąmonės ka-(New Bedfordo kovotojų ir visų 
ringumo, kuris pasireiškia di-|kitų politinių kalinių.

I Mes šaukiame darbininkus 
ėjančiam palinkime;griežčiausiai protestuoti prieš 

, |<apjįa]jSĮinę neteisybę ir masi
niai kovoti prieš ją. Jinai pa
sireiškia klasiniam viešpatavi
me. Protestuokime ir kovokime 
prieš kapitalistinius užpuolimus 
ant darbininkų kovų, darbinin
kų organizacijų, darbininkų va
dų ir darbininkų spaudos.

Mes atkreipiame atydą darbi
ninkų į didelį pavojų, kurį jiems 
ruošia valdančioji klasė, būtent 
naują imperialistinį karą. Tos 
rankos, kurios nužudė Sacco ir 
Vanzetti; kurios muša ir kalina 
streikierius; kurios išžudė šim- 

bendrai su Amerikos tus nekaltų Nicaraguos darbi
ninkų ir valstiečių; kurios pa
gelbėjo išžudyti tūkstančius Chi- 
nijos darbininkų ir valstiečių, 
kovojančių už pasiliuosavimą iš 
po kapitalizmo ir imperialisti
nės priespaudos — tos rankos 
šiandien ruošia naują karą už 
pasidalinimą kolonijų, už tur-

reikalus 
ir darbininkai. Ame- 

vaidančiosios klasės kri- 
tuodu nekaltu 

*uu, kurių nekaltybė buvo 
ir negin- 

ne v’en 
nariu iš- 
Tai bu-

gavietes, už įdėlius, už sunaiki 
nimą vienatinės darbininkų res 
publikos pasaulyje — Sovietų 

(Sąjungos. O vis tai naudai fa
brikantų, bankierių, finansierių 
ir jų bernų — kapitalistinių po
litikierių. Vienas būdas šito 
prisirengimo prie naujos baisios 
skerdynės pasireiškia pastangose 
suardyti darbininkų 
užgniaužti 
sunaikinti
idant paskui jie negalėtų pasi
priešinti tai skerdynei. Nužu
dymas Sacco ir Vanzetti metai 
atgal buvo valdančiosios klasės 
iššaukimas kovon darbininkų 
klasės. x

šiose didžiose sukaktuvėse 
mes geriausiai .atsakysime į val
dančios klasės neteisybes, jei
gu mes sustiprinsime savo kla
sines spėkas ir susivięnysime 
naujoms kovoms po sekamais 
obalsiais:

šalin karas!
šalin tos spėkos, kurios ruo

šia naują karą!
Šalin kapitalistinis neteisin

gumas !
Šalin užpuolimas ant kovo

jančių darbininkų!
Paliuosuokite politinius kali

nius !
Tegu gyvuoja darbininkų ko

va prieš kapitalizmą!
Tegu gyvuoja darbininkų ir 

vargingųjų farmerių valdžia!

RINKIMŲ VAJAUS 
KAMPELIS

Raudonoji Savaite del Ko
munistinės Rinkimų

, Kampanijos
Nuo rugpjūčio 20 iki 26 d. 

visa savaitė bus pašvęsta 
rinkimui aukų į Darbininkų 
(Komunistų) Partijos Rin
kimų Kampanijos Fondą. 
Po visą plačią Ameriką ko
munistai ir jų simpatizato- 
riai pasileis darban, kad 
kuodaugiausia surinkus į tą 
taip svarbų fondą. Į kapi
talistinių partijų fondus 
buržujai aukoja dešimtimis 
tūkstančių, bet komunistai

jie buvo, eina pirmyn kiekvienoj 
šalyj. Sacco ir Vanzetti nemi
rė veltui. Jų mirtis tik dar 
daugiau paskatino darbininkus 
prie didesnio pasiryžimo ir 
prie naujų kovu.

Jų mirties sukaktuves darbi
ninkų klasė turi panaudoti pa
didinimui savo solidarumo, su- __ ______
stiprinimui savo organizacijų, 'remiasi vien tik darbininku 
savo vienybės ir savo karingu- iSmulkiomis aukomis.
mo,^ pakėlimui neapykantos i R . čį 25 i? d bug 
pries kapitalizma, prisirengimui i . °.1 J ... .
išnaudoti kiekvieną progą page- A'istiotinas linkimas^ au <U 
rinimui savo būklės, sudrūtini- ^am _ tikslui SU dėžutėmis 
mui savo spėkų ir susilpninimui gatvėse ir palei stubas.. Tai

be galo svarbus darbas ir vi
si revoliuciniai darbinin-šicse liūdnose sukaktuvėse S1 . revoliuciniai aaroinm- 

darbininkų klasė pagelba ma- kai turėtų į jį įsikinkyti. Be 
!sinės demonstracijos turi pa- didelių pastangų neturėsime 
skelbti kovą imperialistinėms geros rinkimų kampanijos, 
spėkoms. Mes šaukiame į visus 
darbininkus dalyvauti masiniuo
se susirinkimuose, sušauktuose 
paminėjimui Sacco ir ..Vanzetti 
nužudymo, ir pakelti savo ga- 

kapitalistinę

Dar Dvi Naujos Valstijos 
Tapo “Užkariautos”

Darbininkų Partijos Na- 
cionalis Rinkimų Kampani
jos Komitetas praneša, kad 
dar dviejose naujose valsti
jose — Montanoj ir Nebras-

• i • -i • . i -ten

Panedėlis, Rugp. 20x j

APŽVALGA
reikią duot savo oponentams 
lygias teises, kaip kad ir jis 
pats sau reikalavo; pirmiau 
būdamas opozicijoj.

“Laisvė” pažymėjo, kad 
“Naujienos” lenkiasi prieš 
Lietuvos diktatorius ir mo- 
nija savo skaitytojus norė
damos įpasakot, būk fašis
tai pągerėsią Ir suteiksią to
kių “lygių teisių” savo opo
nentams, kurių milži
niškoji didžiuma yra darbi
ninkai ir sodžiaus proleta
rai bei pusproletariai.
Kitam redakciniame “Lais

vės” straipsnyje buvo išro- 
dyta, kaip suktai ir šlykš
čiai; “Naujienų” Grigaitis 
advokatauja S.L.A. Pildo
mąją! Tarybai, agituoda
mas, kad ji pastumtų šalin 
J. J. Gerdauską, kuriam 
konstituciniai priklauso S.L. 
A. iždininko vieta.—Savo 
editoriale Grigaitis, mat, 
siūlė Pildomajai Tarybai į-

I S. L. IV VIRŠININKU , 
GERUMAS ' r

kus ir šuntakius, kuriais, 
girdi, galima būtų pravest 
kokį kitą asmenį į SLA. iž
dininkus, o ne Gcrdauską.

O dar kitame straipsnyje 
“Laisvė” prispyrė “Nau
jienas” prie sienos už 
jų tvirtinimą, būk kapitalis
tinė Vokietijos tvarka' “ne
santi kenksminga darbinin
kams”.

“Laisvės” argumentai ir 
privedami faktai buvo to
kie, kad Grigaitis (rugp. 15 
d.) nei nebando bet kokiais 
įrodinėjimais juos. atmušt. 
To vietoj jis tik nervuojasi, 
skundžiasi, būk “nekaltai 
užpuolamas” ir šitaip “at
sako”:

“Iš tiesų, tenka to bolševi
kiško organo vedėjus rimtai 
paklausti: kas jiems pasidarė 
—ar jie durnaropių apsivalgė, 
ar jų paskutiniai proto liku
čiai išvažiavo Į ‘vakeišiną’?”
Nieko gudresnio nepajėg

damas išgalvot atsispyrimui 
prieš “Laisvę”, tas naujie- 
niškis plūdikas (“šmokų” iš
radėjas), prapliupo taip, 
kaip Lietuvos sodžiaus pie
menukas, ir užbaigdamas 
dar mokina “Laisvę” laik
raštinės doros!

“Tėvynės” No. 32 užpildy
tas apie velionį T. Paukštį. 
Ten jis visaip išgiriamas, kad 
buvęs labai geras, laike strei
kų maitindavęs iš savo krautu
vės streikierius, kad visiems 
patarnaudavęs ir buvęs labai 
geras S. L. A. veikėjas.

Pirmiausiai, turiu pasakyti, 
kad jis, kaipo S. L. A. veikė
jas, buvo vienas prasčiausių, 
nes per visą savo gyvenimą 
vargiai nors vieną narį prie 
Susivienijimo prirašė. Jis bu
vo geras tik S. L. A. lyderiams, 
su kuriais bendrai dirbo ir jų 
pusę palaikė.

Antras dalykas, jeigu jis jau 
buvo tokis geras, kad net 
streikierius laike streiko mai
tindavo, tai iš kur jis susikro
vė tokį didelį turtą? Juk jis 
šioj apielinkėj buvo skaitdmas 
turtingiausiu lietuviu.

Taip, jis buvo geras tiems, 
iš kurių mate sau asmeninę 
naudą. Bet jeigu tik tos nau
dos nematydavo, tai tuojaus 
nuo to nusigrįždavo.

Čia ve ką turiu pasakyti. 
Norėdamas ant savo slubos 
gauti paskolą (morgičių) ir, ži
nodamas, kad S. L. A. ją duo
da, kreipiausi pas Paukštį pa
tarimo, kaip galima ją gauti. 
Jis pažadėjo del manęs viską 
padaryti, kad paskolą gaučiau 
ir liepė tuojaus parašyti pane
lei Jurgeliūtei laišką prašant 
paskolos. Aš tą ir pa’dariau. 
Jurgeliūtė atsiuntė man labai 
malonų laiškutį, kuriame pa
sakė, kad jeigu tik ant manęs 
kas nors nepaduos skundo, tai 
paskolą gausiu ir liepė atsiųsti 
oficialius dokumentus, kiek 
mano namas vertas.

Reikalavimą išpildžiau, ku
ris man lėšavo $20 ir laukiu 
atsakymo. Gaunu nyo Jurge- 
liūtės oficiali, sausą praneši
mą, kad Pild. Taryba atmetė 
mano prašymą. Parašau kitą 
laišką, klausdamas, kodėl taip 
padarė ir kam tuomet reikala
vo oficialių dokumentų, kiek 
mano namas vertas, nes tuomi 
man padarė $20 nuostolių. 
Jurgeliūtė vėl duoda atsaky
mą, kad P. T. mano, laiško ne-'* 
svarstys.

Ką daryti. Einu pas Pauk
štį ir klausiu, kame dalykas, 
kad su manimi taip pasielgė? 
Jis atsako, kad nieko nežinąs, 
ir tuojaus nueina į kitą kam
barį.

Tik vėliaus supratau, kame 
dalykas ir ką reiškė Jurgeliū- 
tės pasakymas: “Jeigu ant 
tamstos niekas nepaduos skun
do.” Mat, čia artinosi balsa
vimas, todėl ji norėjo pasaky
ti, kad jeigu tamsta balsuosi 
už senuosius viršininkus, tai 
gausi paskolą.” Tuo tarpu aš 
kaip tik ir balsavau už naujus 
kandidatus. Tuomi jau ir li
kau neištikinįu ir negavau pa
skolos.

Jeigu jau Paukštis būtų bu
vęs toks teisingas, kaip jį “T6-< 
vyne” piešia, tai kuomet nu- 

. , .. , . , . .Cia įėjau pas jį, jis būtų viską tei-
jautėsi kad lietunų kaimo jau-;sin j pasakęs. Bet dabar nuo 
nimas deda prakilnaus socialis-;man pa^go 
tinęs kūrybos darbo pamatai! | kajp' S.l.A.
stiprų kampinį akmenį . Uc net ir paskolos klausime laiko 
ilgų kalbų, lietuvių kolonijų jau- ne|vgiajs narius, nes vieniems 
nimas gerai supranta, kad prieš I paskoja Juoda, o kitiems ne- 
jį stovi dar daug nenudirbto <jUoda. 
darbo, kad jam reikalinga visą' 
savo energiją nukreipt žemės 
ūkio pagerinimui, bemokslei lik-J 
viduot, burtus ir samogoną iš | 
savo pastogės isvyt ir tt.

.Lietuvių kolonijų jaunimui; 
prisieina dar daug nugalėt vi- i 
šokių kliūčių, kurias jo dai*be.|

Kas Kaltas?
“Keleivis” (rugp. 15 d.) 

pasipiktinęs rašo, kad fa
šistine Latvijos valdžia
dare darbo unijų Centralinį 
Biurą ir dar 19 profesinių 
sąjungų:

“Savo provokatorišką užpuo
limą ant darbininkų organiza
cijų fašistinė Latvijos valdžia 
mėgina teisinti tuo, kad profe
sinių sąjungų Centralinis Biu
ras varęs “komunistinę agita
ciją”.
Bet kas prie to privedė, 

jei ne pirmesnioji “socialis
tine” Latvijos valdžia? Tai 
jinai išaugino fašistams ra
gus, ir "mulkįškai perleido 
valstybės galią j jų nagus. 
Ta valdžia, susidariusi iš so
cialdemokratų ir vadinamų 
“kairiųjų valstiečių”, pro 
pirštus žiūrėjo į besimobili- 
zuojančius fašistus. O so-, 
cialdemokratai ir jų talki
ninkai seime snūduriavo, oįuiv a iiuvniajm icnj uai į- 

tuli išlikdami iš posėdžių ir vairius advokatiškus kabliu- 
net vakacijas laikydami tuo 
metu, kai dalykai jau aiš
kiai krypo blogoj on pusėn.

Socialdemokratiniai val
dovai, pagaliaus, iš “džen- 
telmoniškumo” nusitarė ir 
viską atiduot fašistams, 
kaip kad' matome iš Kauno 
“Socialdemokrato” (gruod. 
22 d., 1927 m.) sekamo' pa
aiškinimo :

“Pastaruoju laiku Latvijos 
s. d. vyriausybė buvo smarkiai 
dešiniųjų atakuojama visokio
mis interpeliacijomis” (pa
klausimais)... “Balsuojant vie
ną interpdliaciją Soc. dem. 
vyriausybė gavo 2 balsų dau
gumą. Ministeris pirmininkas 
iš to padarė išvadą, kad. šito-, 
kios daugumos pasitikėjimas 
permažas ir todėl padavė pa
reiškimą apie vyriausybės at
sistatydinimą”.
Nors valdžia su Įvairiomis 

priemonėmis dar buvo so
cialdemokratinėse rankose; 
nors seime socialdemokra
tai vis dar turėjo didžiumą 
(kad ir menką), tačiaus so
cialistinis vyriausybės “ 
ras” ir buržuazinis 
“džentelmeniškumas” į 

juto įžeistas, kad tik dviem 
balsais didesnė seimo pusė 
teišreiškia pasitikėjimą jų 
ministerijai. Jie, todėl, pa
sipūtė kaip katės ir pabėgo, 
užleisdami vietą reakcionie
riams.

Ir dar tame pačiame “So
cialdemokrato” numeryje ve 
kaip teisinama jų liuosnoris 
pasitraukimas iš valdžios: 

“Nors Latvijos socialdemo
kratai išėjo iš valdžios, bet 
mes tvirtai tikime, kad partija 
ir darbininkų sąjūdis yra 
tiek tvirti pačiame gyvenime, 
kad joks pavojus nei Latvijos 
socialdemokratijai, nei darbi
ninkų klasei negręsia”.
Jog socialdemokratiniai 

Kauno pranašai, šitaip rašy-

Pirmoji Lietuvių Valstiečių Jaunimo 
Konferencija Sovietų Baltarusijoj

Babinavičių miestelio apylin-j Į konferenciją susirinko apie 
kėj (Vitebsko apygardos) tarp ’ 1*‘ AJ i --
pušinių miškų ir durpinių pel
kių, kur tik yra patogesnės že
mės plotelis, randasi išsiblaškę 
vienkiemiais lietuvių kolonijos.

—Kuomet
gal apsigyvenom—pasakojo Ja
kutis—tai šioj vietoj amžinos 
girios riogsojo ir buvo ištisi gy
vatynai.

Tvirtos valstiečio rankos pa
darė iš mažai pereinamų miškų 
sau ariamus laukus, pastatė 
tpobas—gyvenimą organizavo.

Dabar šioj apylinkėj priskai- 
toma apie 300 suaugusio jauni
mo. Vietos lietuvių kolonijų 
jaunimui teko daug vargo pa
kelt ne tik dirvonus išdirbant, 
bet ir neturint galimybės kul
tūriniai ir politiniai lavintis.

Tik šiais metais pirmą kart 
lietuvių kolonijose darbavosi

200 jaunuolių. Atvyko atstovai 
iš Vitebsko apygardos Komjau
nimo Komiteto, Lietuvių Biuro, 
Vysočionių rajoūo atstovai, Or
šos Lietuvių Biuro delegatai ir 
Minsko Lietuvių Biuro nariai. 
Į jaunimo konferenciją atėjo ir 
daugelis senų 
dies name 
rencijoj 
Daug kam 
stoviniuot
Komunistinio jaunimo ir Lietu
vių Biurų atstovai trumpais žo
džiais karštai 1. sveikina J 'pirpfą 
lietuvių valstiečių jaunimo kon
ferenciją. Konferencijos die
notvarkėj stovi 3 klausimai: 1) 
valstiečių jaunimo dalyyavimas 
socialistinėj kūryboj ir jauni
mo uždaviniai, 2) kultūrinės ir 
politinės apšvietos darbas lietu- 

. vių jaunimo tarpe ir 3) lietuvių

Lietuvių kaimo jaunimas visa 
savo energija ėmėsi mokslo. Mes 
matom, kaip skubiai čia organi
zuojasi korespondentų, 
ūkio ir kiti rateliai, 
sukruto.

Liepos 8 dieną jau anksti ry
tą Babinavičių miestelio iškil
mių vartai buvo papuošti rau-jbūvį, už sveiką fizinį ir dvasinį 
dona vėliava su obalsiu:—“šir-[jaunimo auklėjimą. Tokia rim- 
dingai sveikinam lietuvių vals- ta lietuvių valstiečių jaunimo 

, Mat, šiandie konferencijos darbo eiga nega- j 
namuose Įėjo kiekvieno nedžiugint.

tiečių jaunimą”.
Babinavičių liaudies 
bus lietuvių valstiečių jaunimo 
konferencija. Miestelio jauni
mas skubiai ruošiasi sutikt iš 
lietuvių kolonijų svečius. Ba
binavičių komjaunuolių kuope
lė, jaunų pionierių būrys ir da
lis jau atvykusių svečių, išsiri
kiavę eilėmis, eina sutikt jauni
mo, ateinančio iš Smolensko gu
bernijos.

Plonas balsas jauno pionierių 
būrio vado aidu eina per mies
telį — viens-du-trys! viens-du- 
trys! į koją—į koją! Viens-du- 
trys! Karšti saulės spinduliai 
kepina basas pionierių kojas. įdaro tamsūs kaimo gaivalai. Net, 
Maži vaikučiai žengia plačiais 

i žingsniais, tartum jau gerai pa- 
Ityrę maršuotojai, stengdamiesi

tai tapo uždėti ant rinkimų 
baloto. Ten draugai pasi
darbavo ir surinko nustaty
ta skaičių parašų.

Taigi, iki šiai dienai jau 
14 valstijų komunistų kan- 

taip pat pačioj darbininkų kla- pasekminga be pasekmingo dar- jdidatai uždėti ant baloto. 
',X' “ ’■ J metų, bininkų apsigynimo. 1924 metais iš viso tik 14

valstijų tebuvo’ ant baloto 
mūsų 
Šiais gi rinkimais tikimasi- 
turėti mažiausia 30 valstijų. | 
Tas parodo, kad komunistų 
spėkos smarkiai paaugo. «tz i • • »

Kentucky ir Tennessee Į. .eiY10 a .... 
taip pat tikimasi į kelias .n?va P^tmasi
j- __ _ _ j-* x kad fašistine T ..atvims va

i partijos kandidatai.iVdLT0 pianasai, šitaip i ašy-
■ Oi vinkimnis tikimai 'darni veidmainiavo, pngau- 

- -- - -- [dinėdami darbininkus, tai
dabar matome ir iš Ameri
kos “socialistu” laikraščiu

v V-

ir “Naujienų”,
- - -

kad fašistinė Latvijos val
džia užklupo srrtaugt darbi
ninkų unijas. _

Socialistinės gazietos nu- neatsilikt nuo suaugusių, 
duoda dar nesuprantančios, 
jog kaip Lietuvoj, taip ir 
Latvijoj socialdemokratai

Du Amerikos Lakūnai 
Skrenda į Švedijądėjančiame proteste prieš kapi-; 

talizmą, aiaėjančiam palinkime; 
kovoti ir pasiryžime susiorgani
zuoti nauju kovos pamatu. Au
dėjai pradėjo didvyrišką strei
ką New Bedforde, kuomet 28,- 
000 jų stojo į kovą. Jau keli 
mėnesiai, kaip šis streikas tę
siasi, prasiplėtė i Fall River ir 
garsiai nuskambėjo ištisai au
dėjų eiles po visą Ameriką ir 
paskatino juos prie būrimosi į 
karingą organizaciją. Tarpe 
rūbsiuvių ir kailiasiuvių pakilo 
naujos bangos karingo pasiry
žimo nugalėti suirutę, kurią pa
gimdė socialistiniai unijų biu- ;
rokratai

: ■ Darbo Federacijos viršininkais, 
ž Naujos, karingos unijos prade- 
h da kurtis tarpe angliakasių, tar- 
■, pe audėjų, tarpe rūbsiuvių ir ki

tų darbininkų. Dirbančios ma- 
; sės pradeda atbusti. Nauja gy- 

, vvbė pradeda judėti Amerikos 
darbininkų klaąėje.,.

sf
dienas uždėti partiją ant 
baloto.

Pennsylvanijos valstijoj 
viso reikia 6,000 piliečių pa
rašų. Nėra jokios abejonės, 
kad šioj valstijoj komunis
tų kandidatai pasirodys ant

x. , , . . COCHRANE, Ont., Kana-
pačios konferencijos name ir i.d Ketvirtadienį lakūnai 
čia jam tenka išgirst visokių R Hasspii Parker 
ant jo šmeižtų. Tamsos gaiva-j1 _ .J „ a ,
lai, pajutę, kad jaunimas orga-|~^amer islekc is Rockford, 
nizuojasi, kad burtams jis dau-J"’? orlaiviu Greater Rock- 
giau nebetikės, kad jis stojasi įiford į Švediją, sustojant ke- 
šviesos kelią, spraudžiasi į kon- liose vietose. Jie čia atlėkė 

apsiputoję ■ (800 mylių tolumo) į septy- 
Lietus ir

Apsnūdusio miestelio gyven
tojai, tartum šiandie juos kas 

_____ctllv tai anksčiau pabudino, skuba į Į
baloto "nes parSu rinkimaš su savo liaudininkiškais pa- gatvę ir, susidomėjimo pilni, [ferencijos būtą ir ;

i -- —:---- x- eidami šalygatviais lydi demon- bando šmeižt Sovietų valdžią irįnias valandas. _____
strantus. /Komunistų Partiją, kad tik su- audra sutrukdė jų planus iš-eina visu smarkumu.

Connecticut valstijoj rei
kalauja 4,000 pafašų. 1__
bas eina visais garais ir te
nykščiai draugai tvirtina, I 
kad jie tuos ' pdrašus su-' 
rinks.

pėdžiai! to jais priruošė fa- 
• šistams' kelią, kuriuo ir už- 

Dar- vedč juoduosius smurtinin
kus ant darbininkų ir darbo 

į valstiečiu.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

Prispirtas prie Sienos.
“Naujienos”, išgirdusius, 

kad Kauno valdžia nutarė 
jas įsileist į Lietuvą, tuo-* 
jaus paskelbė, būk Voldema
ras pradedąs., Suprast, kad

Vos iš miestelio gatvės išėjus, trukdžius jaunimo organizavi- Į ‘ 
pasigirdo garsai: “Mazinkiečiai! mąsi. Garsioji vietos davatka Mount Evans 

miško • ėjo, [Sirutienė (iš Veretejaus selso- 
nešinas, ne-|vieto) matyt klebono “bagaslo- 

vyta” verčia ant jaunimo orga-i 
nizatorių galvų bjauriausių pa-Įriški bauginimai čia negal tu- 
mazgų viedrus; Gaivenis (iš'rėt jokių pasekmių. Lietuvių 
Babinavičių), dėdamasis revo-[kaimo jaunimas organizuojasi ir 
liučionierium, pučia klebono dū- ! jo darbo niekas negalės sutruk-

mazinkiečiai” I—Iš 
raudona vėliava 
skaitlingas Mazinkos jaunimo 
būrelis. Ant tilto lietuviu kai
mo jaunimas susitinka su mies- 
teliečiais ir po trumpų, karštų 
pasisveikinimų vėl visi, dūdų 
orkestrui griežiant maršą, pa
skubomis grįžta į liaudies na
mui : i • ')

lėkti iš čia penktadienį į 
, Greenland, 

1,600 mylių tolumo.

ueuitiimsis levo- k 
pučia klebono dū- !j 

don, pranašauja visokių dievo dyt. 
nemalonių ir tt. Bet Sirulienės 
ir Gaivenio šmeižtai ir praga-

Bučiukas.
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CONNECTICUT VALSTIJOS CHORU D AI 
NIJ IR SPORTO DIENA PILNAI PAVYKO:

Rugpjūčio 12 d., po didelių | viena gamta mums nekenkė, 
karščių, buvo atvėsęs ir malo-i Pasitaikė graži diena. Bet 
nūs rytas. Vėjalis smarkokas, priešai dėjo visas pastangas, 
Maškė į visas puses užsilikusįj kad mūs dainų ir sporto pa- 
dušnumą. Medžių šakos, vėjo rengimas liktų be pasekmių, 
linguojamos, lapais plesdenda- štai, Waterburys netolimai yra Į 
mos, tarytum ko tai naują, ne-] nuo Union City, kuriame 1 
paprastą priminė. Debesys! mūsų parengimas, 
erdvėse povaliai slinkdami vis'rapijonai 
retėjo Ir nyko. Pati gamta, kad 
kaip ir žinodama, tą darė, kad mūs. 
ši diena, tai buvo darbininkiš- čiai, 

chorų dainų ir sporto die- Hartforde
na, kurios laukė įvykstant d i- žiavimą, bet šie vargšai tikrai 
džiausiu troškimu draugai me-j “laimėjo” su tuo savo išvažia- 
nininkai. Laukė jos mūsų sim-1 vimu, kai Zablackas ant mui- 
patikai ir visi geros valios! Jo 
žmonės; laukė tos dienos ir'žįsta, kad buvę 
mūsų priešai. . gražus “bunčius.

Nors ryto laikas skubiai bė-jtaine niekšai mūsų 
mus draskė ir mėtė 

ie viii ir kliubų langų.

i yici i i 

buvo!«ady V- zl r» x» f i Iz
Tenais pa-

parengė pikniką,
atitraukus žmones

Fašistu ojanti sand a ri e
savo apskričio vardu,

surengė platų išva-

Jau net ir patys prisipa- 
žmonių tik 

New Bri- 
apgarsini- j 
iš k r aut tį
stam f o r-

go, bet skaisti saulutė dar 
greičiau pasirodė. Jau apie 
vidurdienį žmonės | 
rinktis į didžiulį Linden dar-!nizuot husą. Tačiau, nežiū- 
ža. Tuoj pasirodė i...............
niečiai dideliame buse, kurie' kampuose, mūsų menininkų iš
buvo taip susigrūdę, kaip sil-i važiavime buvo publikos dau- 
kės baČKoje; už keletos minu-,^*a^ 2,000; taip sake, kurie 
tų pribuvo hartfordiečiai tri-į^ali maž daug nuspręst daugį 
juose busuose; kiek vėliau ir' publikos.
bridgeportiečiai atvyko su bu-' Jeigu mūsų priešai, o ypa- 

Ir taip daržas prisipildė;tingai sandariečiai, nebepajiė- 
Saulutė vis darėsi gč atviliot žmones nuo mūsų 
žmonės visi links-
griežia, jaunimas mes tikri, kad mūsų spėkos tu- 

Mums žmonės dau-

pradėjo į draugam pakenkė suorga- 
...... * K. Tačiau, nežiū- 1

newbritai-' r'nt 1 ^ai, ką jie dare visuose I 1 — • • S • v I

su. 
žmonėmis, 
kaitresnė. 
Mii, muzika 
šoka. Minioj kai kas 
bumpt ir išmeta žodi kitą sa- giau ir daugiau pradėjo pritai
kydami: turbūt Lyros Chorasj ti ir kuo toliau, tuo daugiau 
jau nebus, nes jau antra valan-|mes susilauksime rėmėjų. Tas 
da, jų vis dar nėra. Nejau-j jau aišku, kaip diena. Nėra 
gi? atsako kiti. Mat, nei ne-jvilties, kad kada nors sanda- 
pastebėta, kada lyriečiai-atvy-į iečiai bandys vėl taip mums 
ko. Tik štai pasirodė pažįsta- kenkti, kaip kad dabar darė, 
mi draugai Bimbienė ir Kra
sauskas, kurie kartu atvyko su J jų pačių susmukimą.
Lyros Choru. .Tuomet jau su-j Todėl ne be reikalo mes, me- 
pratom, kad choras tikrai čia.įnininkai, ir visi darbininkiškų 
Kai kurie Lyros choro nariai į organizacijų nariai, dar tamp-

dainų ir sporto parengimo, tai

nes šis jų išbandymas parodė

iy c 11 r\ u i j u vi 1 vi v ii<xiieii vig<liilZ'ClvlJi£ iictiicti,

papasakojo, kad jų busas ke-'riau turime susirišti į bendrą 
liaujant susirepčiavęs su liže, j kūną ir leistis į aštresnę kovą 
Nors busas kur kas vyresnis j prieš visokius fašistuojančius 
už ližę ir ne tiek bijo pavo-j niekšus ir'abelnai prieš visą iš- 
jaus nuo jos kirčių, bet £usi- naudojimo sistemą.
rėmimo pasekmės buvę tokios, 
kad prisiėję aptaisyt buvo 
žaizdas, kas ėmė daug laikoj 
r r tai susivėlavę.

Žmonėms besišnekučiuojant, 
laikas prabėgo greitai. Pasi
girsta pirmininko pareiškimas, 
kad programa jau pradedama. 
Tuoj minia susirenka Į vieną 
vietą, kad pamatyt tuos sve
čius lyriečius. Bet kur čia 
juos pamatyti per didelę mi
nią žmonių. Pirmiausiai 
nuoja Vilijos choras; po jam 
Lyros .dvieilis kvartetas, 
vės choras 
nacionalą ir kelias kitas dai
nas. Lyros Choras 
dainų programą, 

p dainavo labai gražiai 
į ros Choras iš New Y ui nu, i 
j jau tikrai puikiai dainuoja. 
i Prasideda sporto programa. Yorko 4 vak ryte (pagal seną 

„Pasileido į darba mūsų faito-Pačiame miesto cent- 
riai V. Kacevičius su J. Pin- re viskas buvo apmirę, tuščia, 
kevičium, abu iš Hartfordo. Man reikėjo imti gatvekarį ir 

• žmonės, norėdami pamatyt tų važiuoti į Scrantono priemies- 
vyrukų gabumus, grūdosi kiek tį Providence. Atėjus ton vie- 
^įlėdami, kad tarpais net per- ton, kur gaunama gatvekaris į 
daug susiaurindavo vietą del • Providence, radau policmąną 

; kumštininkų, o juoduneatboja į besnaudžiantį prie sienos^ atsi- 
I nieko, tik taiko viens kitam vis i rėmusį. Jis man paaiškino, 

didesnį smūgį, kad apgalėt sa-įhad pirmas gatvekaris į Pro- 
H vo oponentą, idant likus laimė-ividence ateis čia už suvirš po

ros valandų, tai yra apie 6:30. 
Turėjau susirast automobilį ir 
dasigauti pas pažįstamus.

Prisikėliau iš “saldaus 
go savo gerus draugus, 
sius binghamtoniečius, 
dabar turi duonos ir 
keptuvę Scrantone.

Keptuve Puikiai Įrengta

Dienos laiku “bekeriai,” tai 
yra: P. Kručas, J. Liepa, J. Sa
dauskas ir J. Klikūnas, iki šiai 
dienai buvo dar visi “singe- 
liai.” Jie visi gražiai sugyve
na, niekad nesivaidija. Vieni 
dirba keptuvėje, kiti trokais 
išvežioja “tavorą” po visas 
Scrantono dalis. Kepa ne tik 
ruginę duoną, bet keikus, kei- 
kučius, pajus, donacus ir t. t. 
Kaip teko girdėti nuo kitų 
serantoniečių, tai minima kep
tuvė turi 
Scrantono 
miau čia 
rys kepė 
bar, kuomet paragavo 
lietuviškos juodos duonos, tai,1 
sako, neapsimoka namie kept 
duoną.

Kas man puolė į akį, tai šva
ra irs>tvarka mano draugų

I

■■

v

t 
i

dai-

keptuvėje. Mat, vieta erdvi, 
viskas sudėta tvarkiai, savo 
vietoj, tai lengva ir užlaikyti 
švariai. Gi švara maisto ga
minimo įstaigoj yra svarbiau
sias daiktas biznio pasisekime. 
Keptuvės biznis, laikui bėgant, 
žymiai kyla. Be pačių savi
ninkų, pas juos dirba dar trys 
merginos, ir, rodos, trys vyriš
kiai. Turi tris trekus ir, sako, 
kad dar turėtų porą, tai susi- 

. ši keptuvė egzistuoja 
dar tik antri metai. Ateitis, 
matyt, nebloga.

nu0. Pradėdami šį biznį, jie vis
ką steigė iš naujo: nupirko di
delį lotą, pastatė gražų namą, 
kuriame ’ telpa keptuvė, dvi 
krautuvės, garadžius ir 7 kam
bariai gyvenimui (ant 
lubų). Vieta gyvenimui labai 
puiki.

Apsivedė Vienas Partnerys
Kaip augščiau minėjau, kad 

iki šiai dienai (nedėliai, rug
pjūčio 12) buvo visi “singe- 
liai.” 12 d. rugpjūčio, vienas 
jų, J. Sadauskas, apsivedė su 
Marijona Zubrickiūte. Ir man 
teko dalyvauti vestuvių poky-1 
lyj. Tai buvo pavyzdingos į 
vestuvės, kas Scrantone, tarpe; 
mainierių, yra retenybė. Mat,, 
vestuvių pokylis prasidėjo apie 
2 vai. po pietų, o nakčia, apie 
11 vai. jau pasibaigė. Daly
vavo pusėtinas būrelis draugų 
ir kaimynų. Buvo keletas iš! 
Binghamtono jaunavedžio ■ 
draugų. Kas yra pagirtina, tai | 
kad nei vienas svetys bei vieš
nia neužsigėrė, kaip paprastai 
būna lietuvių vestuvėse. Nors 
ir buvo kiek ir svaiginamų gė
rimų, bet į juos mažai kas 
kreipė atydą. Ot, del viso ko, 
kad “geriau palinkėti” Mary
tei ir Jonui (jaunavedžiams) 
laimingo gyvenimo, svečiai pa
ėmė po.burnelę “stiprios,” tai 
ir viskas. Galima pilnai skai
tyti blaiviom vestuvėm.

Linkiu jaunavedžiams links
mo ir laimingo gyvenimo.

Miegodamas Neknarkia.

Kaip

SCRANTON, PA
Maą Atrodė Scrantonas

žinoma, buvau, taip sa- 
dar “grinorius.” Tuo 
šis miestas man atrodė 
puikus, nes didesniuose 

nebuvau gyvenęs.

Gyvenau Scrantone trumpą 
laiką, 15 metų tam atgal. Tuo
met, 
kant, 
laiku 
gana
miestuose

La i s- Visas miesto judėjimas išrodė 
sudainuoja Inter- gana didelis. Bet po pagyve

nimui 15 metų didmiesčiuose, 
užbaigia! pavyzdžiui, New Yorke, dabar 

Visi chorai;vėl atvažiavus pasisvečiuoti 
i, bet Ly-1 Scrantonan, šis miestas atrodė 

ros Choras iš New Yorko, tai visai kitaip, negu aš pirmiau 
jį laikiau. Atvažiavau iš New

vyrukų gabumus, grūdosi 
giedami, kad tarpais net

toju. Po kelių sykių J. Pin- 
kevičia paliko laimėtojas. Po 
tam užėmė vietą komedijantai 
faitoriai. Iš jų buvo daug juo
kų. Mat, uždengtomis akimis 
sunkus suradimas oponento. 
Nors bandoma nusiklausyt 
švilpuko balsą ir drošt į tą vie
tą, bet tankiausiai į nieką ne- 
atsimuša kirtis. Šią kovą lai
mėjo J. Martutaitis. Jis mu
šėsi su K. Kiškiūnu. Abu iš 
Hartford. Jie visi yra Laisvės 
Choro nariai ir dainininkai,kar
tu lavinasi ir kumščiuotis. Pas- 
gausiai buvo bėgimo lenkty
nės. Vaiktičių, greičiausiai 
bėgusių, neteko sužinoti var
dus.
bėgo A. Inamaitė iš Nauga
tuck.
go V. Kacevičius iš Hartfordo. 
Visi gavo po dovanėlę. Pro
grama užsitęsė labai ilgai, 
taip, kad jau kai kuriem nu
bodo ir žiūrėti.

Šią dainų ir sporto dieną at
mins mūs menininkai per ilgus 
metus laiko. Tiesa, ją nepa
mirš ir priešai. Tik sau svei
kas jsivaizdink, kokiose aplin
kybėse tas mūsų parengimas 
turėjo jvykti. Iš visų, tai tik

IŠ ’merginų greičiausia

Iš vyrų greičiausiai be-

Pačiame miesto cent-

gera vardą 
gyventojų.

visos lietuves 
duoną pačios.

mie- 
bu vil
ku ri e 
keikt;

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

Lietuvos P olit emigrantą 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 

Brošiūra iš arti 100 
20c

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

IŠSIMOKYKITE LIETUVIŠKAI
Amerikoje gimę lietuviai, įsigykite labai parankią knygelę 

Ją galite gauti iš “Laisves”antru j išsimokinimui lietuvių kalbos.

Oras Scrantone man atrodo 
geresnis, negu Brooklyne, kur, 
aš gyvenu. Miestas nesukimš
tas, namai neaugšti, dirbtuvių 
ne tiek daug, tai ir oras neuž
terštas visokiais gazais, kaip 
New Yorke. Nedėldienį auto
mobilių ant North Main gat
vės bėgiojo gana daug, kaip 
New Yorke ant 5th Avenės. .

Su darbais mainieriai nesi
giria. Abclnai, sako, kad lai
kai prasti. Jie mano, kad po 
prezidento rinkimų viskas pa
sitaisys. Tai vienatinė jų vil
tis. Manau, kad tai tuščia vil
tis.

Aplankiau sena brooklynie- 
tj O. Vai ūką. Jis turi šva
rią barbernę ant Albright 
Ave. Pas jį dirba graži mer
gaitė, jojo švogerka, Vanagai
tė. Valukas sako, kad jam 
Scrantone geriau patinka gy
vent, negu Brooklyne.

Į Kunigus

Scrantone labai plačiai kal
ba apie “Vienybės” redakto
riaus Širvydo įsišventinimą į 
kunigus. Vienas vyskupo Gri- 
tėno (neprigulmingo) parapi- 
jonas man pasakojo, kad jis iš 
tikrų šaltinių žino, jog Sirvy
das jau senai slaptaF'mokinasi 
ant kunigų 
(Scrantono 
rėš puikias 

. j ir atlaidus)

ir šį rudenį jie 
nezaležninkai) tu- 
iškilmes (gal net 
Širvydo primicijas 

(tai yra pirmas mišias). Sa
ko, vyskupas Gritėnas “įšven
tins” poną širvydą ir padarys 
“regli” -kunigu... Paklausus, ką 
Sirvydas darys su savo ponia 
Širvydiene, minimas parapijo- 
nas patraukė pečiais, išreikšda
mas “nežinau.”

šiem paskalam pilnai galima 
tikėt. Juk redaktoriau j ant to
kią gazietą per daug metų, 
žmogui gali išsisemt 
energija, bet ir protas. O tada 
juk tik kunigu būt ir tegali
ma ...

Tai tiek aš mačiau ir girdė
jau Scrantone.

Brooklyniškis.

ne tik

tarpe
Pir-

mote-
Da- 

tikrai

Brooklyn LABOR LYCEUM
OARBININKŲ ĮSTAIGA.

balls del Balių, Koncertų, 
Metų, Vestuvių, Susirinkimų 
Pulkus steičiua su naujaisiais 
mail. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS,

949—959 Willoughby
Tek 8842 SUc*.

ir tA

A«G

Lietuvaitė
FOTOGRAFJSTe

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryto iki
5 po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bld’g, 

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

J. VARNELIS
knygyno už .........................   50c

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

Priešfašistinė Vienybė
Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos. 

! žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina ........................................................................................... 15c

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

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

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

Revoliucijos Giesmes
Tik dabar gavome iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai
nų. Prie kiekvienos dainos yra nurodymai, kokios gaidos tai 
dainai atatinka. Tai labai mūsų menininkų laukiamas kuri- 

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

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

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

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

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

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne 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
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis...........$1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

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

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

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

651 SENECA AVE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Jefferson 10099

Tel., Stagg 5043

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

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

"RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nu« pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėtį ir plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.

, Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

“Raudonąjį Artoją”
; Amerikoj “R.” Artojas” kainuo

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

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

Knrlem nennr^nkn nf*lpr»numeruot! 
I tiesiai ii Rusijos, tie galite užniprenu- 
I Bseruoti per “Laisvę”, 48 Ten Eyck 

Street, Brooklyn, N. Y. Kaina *1.25, 
j persiuntimas veltui.

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

880 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 Diagnozo ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Puslapis Trečias

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

prietelius ir draugas.

KAINA $1.25

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

klausime lietuvių nuomonės nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, *tai nėra partijų ne ginčų, 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai yra 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO—JOHN’S CIGAR1 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

Draugas 8. 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja, Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėms. 
J. T. Vaitekūnas, 

J. Naujokas 670 N. Main St., 
Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
nuolatos j savo 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
šo taip: J. Naujoke, nuo agento nu
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man, 
taip ir mano kestumieriams labai pa
tinka.

Daugybė Brooklyne ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą il- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose ir Sto
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 

I mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujoku Cigaru Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUB 

Brooklyn, N. Y.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim> 
tas kokios nors ligos bei vidurių su- 

į gedimo? Toks žmogus yra susirau- 
. kęs, nelinksmas Ir įvairių nesmaga- 

rnų apimtas. Jeigu tokiam žmogų! 
I ir auksinį kalną parodytum, tai jam 
, malonesni būtų sveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų, 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolią 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų Ii- 

’ gn ir atgauk savo sveikatą.
Vaistžolės yra nuo sekančių ligųt 

vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ir 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
▼aistžolių, 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 pardavinėtojai visuom 
miestuose.

M. ZUKAITIS
25 Gillet St., Spencerport, N. Y,

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI 

Specialistai—Jau 25 Metai

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI 
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Avė. ir Irving Place

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

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

IŠ 18,000 ŽODŽIU



vvm JR!

' Puslapis Ketvirtas •

R. Mizara-Rasoda. .

Iš Buenos Aires į New Yorką
(Tąsa)

Apie ketvirtą valandą pradėjo rinktis 
daugiau v^aikų, kurie buvo paleisti iš mo
kyklos. Maži, silpni vaikeliai. Visus, ma
tomai, tėvai atsiuntė čia pasimelsti.

Einant pakalnėn, sustojome prie vie
nos karčiamos—ant kiemo—ir paprašėme 
sodės porą stiklų. Sena portugalė-kari 
čiamninkė akyvai permetė savo akimis mu
du ir kažin ko norėjo sakyti. Bet buvau 
aš pirmas, kuris anksčiau prakalbėjau:

.—Pasakyk mum, tamsta, kaip ši baž
nyčia pasilaiko ir kodėl tiek daug vaikų ei
na jon, o ne mieste esančiose bažnyčiose, 
kurios yra parankesnėse vietose?

Senė su nusistebėjimu išklausė ir at
sakė :

.. —Anos yra paprastos bažnyčios, o ši
toji—stebuklinga. Daugelis nesveikų žmo
nių daro pažadėjimus eiti kasdien į ją ii 
aukoti po tam tikrą sumą pinigų, prašant 
stebuklingos Marijos malonių. Nemažai 
žmonių negali patys ateiti del nesveikatos. 
Tokie siunčia savo vaikus bei gimines.

—Ar žmones greit pagyja?—klausiau 
jos.

—Yra visokių—lyg ir abejojančiai at< 
sakė moteriškė.

Išėjus iš ten, mano sąkeleivė ir sako:
—Pasakyk man tamsta, kodėl Nertuo

se tų stebuklingų vietų nėra, kaip ši?
—Noriuose, sakau, nėra, bet jei tams

ta nuvyktum į Lietuvą, Lenkiją, ten ras
tum dar daugiau, negu čia.

Nelaiminga ta Brazilija! Kiek daug 
žmonėms pagelbėtų, jei vietoj tos “stebuk
lingos” bažnyčios stovėtų kokia, nors tech
nikos mokykla, muzėjus, biblioteka!

Šį vakarą nemaža dalis mūs “respubli 
kos” piliečių “išsigėrė.” Mano abu sake- 
leiviai ir anie du vokiečiai—vyras su žmo 
na—buvo nuėję į Miramar—kabaretą ir pi
nigų lošimo vietą, panašią, kaip San Car
los Casino. Ši vieta yra vienatinė toki? 
Pietų Amerikoj ir gal antra visame pašau 
lyj. Daugiausiai ji gyvena iš jūrininkų ii 
keliauninkų. Ne vienas čia savo pinigiu 
sukišo. Mano sakeleiviai buvo girdėję 
kad ten nuėjus, pradėjus “gembleriauti,’ 
gali gauti gerti veltui, ko tik “dūšia trokš
ta.” Tačiaus apsiriko. Jie nuėję pradejc 
lošti ir, aišku, tuojau paprašė gerti. “Ka
vos norite?” užklausė patarnautojas. Pa
sakius, kad “ ko nors geresnio,” vyrukas 
pakratė galva, pasakydamas, kad ne. Žmo- 
neliai prakišo po penketą sunkiai uždirb
tų dolerių ir grįžo atgal įpykę. Amerikie
tis pasiliko “laimėti ką nors.” Apie 11 vai 
nakties ten prasideda šokiai ir koncertai 
Sueina visos Santos “mergos” ir ūžia p’ei 
naktį. Apie 8 vai. pradėjo smarkiai lyti 
todėl aš nutariau niekur neiti, geriau para
šyti dienos įspūdžius.
Liepos 21-ma.

Per naktį lijo—tai Brazilijos žiemos 
požymiai. Lietus nešaltas, bet koks tai 
keistas: įkyrus, aitrus. Mūsų laivakroviai 
vakar nuo 7 iki 10 vai. vakare dirbo—kro
vė milžiniškus kavos maišus, kurių “Van- 
dyck”, kaip girdėjau, šiuo sykiu pasiims 
net 10,000. Seniau ši kava būdavo krauja
ma žmonių pečiais: šimtai darbininkų įneš
davo į laivus tuos tūkstančius maišų.- Bet 
mašinerija ir čia padarė revoliuciją. Tapo 
įtaisyta tam tikri volai, kurie traukia tuos 
maišus iš sandėlio tiesiai į laivo “skiepą”. 
Tai puikus išradimas. Toli sandėlyje stovi 
keletas vyrų ir deda maišą prie maišo ant 
tam tikros “juostos”, kuri užkinkyta ant 
volų. Elektros pajėgą paleidus, tie volai 
pradeda suktis ir maišus vežti. Šitaip at
veža juos ties laivu, o čia kita juosta stovi 
skersai gatvę. Stovinti trys darbininkai 
sliduojančius maišus pakreipia į šitą kelią, 
kuris atveda į laivą. Ir taip maišas po 
maišui slenka paskui viens kitą, tarsi gyvi, 
tarsi sąmoningi, šis išradimas išmetė iš 
darbo tūkstančius darbininkų, tačiaus dar 
jų vis tik reikalinga. Kad ir šiuo tarpu 
dirbo kelios dešimtys.

Kaip sakiau, lietus pila, gatvė šlapia ir 
purvina, oras šiurkštus (ypačiai nakties 
metu), tačiaus šimtai darbininkų vaikšto 
basi, po purvyną, po kietus akmenis. Kiti 
laipioja po laivą taipgi basi, vienmarškiniai, 
bekepusiai. Šiurpu ir baisu! Kur čia žmo
nės nesirgs ta geltonąja karštine! Ar gi 
jie gali būti sveiki? Ar gi dyvai, kad vie
nas nortietis gali atstovėti tris braziliečius, 
kaip man sakė ^vienas laivo darbininkas. • 

, Mano sąkeleivis, amerikietis, parėjp 
apie 4 vai. ryto. “Išsigėręs” žmogus. Skun
dėsi, kad Miramar lošinėje prašvilpęs virš 
50 dolerių. •

—Iš karto sekėsi man,—kalbėjo jis ant 
;>ryt/ kuomet išsipagiriojo—-bet vėliau pra-

BALTIMORE, HD. Nšvilpiau viską, ką buvau laimėjęs ir dar ge
rokai pridėjau. Pradėjo keikti ir niekinti 
braziliečius ir tą Miramar.

Dar tenka pridurti biskelis apie šią vie
tą. Ji, Miramar lošinė ir kabaretas, žino
ma gerai visiems jūrininkams ir daugeliui 
keleivių, tenkančių keliauti šitais keliais. 
Nėra to laivo, kuris sustoja Santoje, kad jo 
dalis jūrininkų nepaliktų ten pinigų. Jei 
ne lošinėje, tai kabarete, kur prieina iš vi
so pasaulio suvažiavusių mergų—profesio
nalių... Vietiniai žmonės, buržuazinis jauni
mas, taipgi matomai ten savo pinigėlius 
prašvilpia. Aišku, nemažai svieto atvyks
ta ir iš San Paulo. Miramar tarsi kokia 
dėlė yra įkibus į Santos ir visos Brazilijos 
kūną ir traukia iš jo kraują, kiek tik su
griebia.

Trečią valandą laivakroviai savo dar
bą pabaigė ir mūs laivas buvo pasirengęs 
išplaukti ketvirtą valandą. Apie tą patį 
laiką pradėjo smarkiai lyti, oras vėjuotas 
ir jau mum rodėsi, kad laivas gal lauks ge
resnio oro. Bet kas tau! Davus ko
mandą, jūrininkai tarsi kokie žalčiai pradė
jo vyniotis kiekvienas prie savo darbo ir 
kaip bematant, viskas buvo gatava. Aky
va matyti tokiam ore jūrininkus dirban
čius. Nė vienaš nepasakys, kad štai blogas 
oras, aš neisiu, paliksiu tą darbą vėlesniam 
aikui. Ne! Kiekvienas savo pareigas pil
do, nekreipdamas mažiausios domės į orą, 

tuos smūgius, kuriuos sutinka iš gamtos 
pusės. Reikia pripažinti, kad tokia discip- 
fina yra sveika—sveika kiekvienam, ypa- metų,“patrauktas“ teisman

f

Savo laiku rašiau, kad čia 
j tūla mergina, atvykus iš Nor
vegijos, tarnavo pas vieną tur
tuolį ir apsivogė. Turtuolis ją 
apskundė, tapo suareštuota ir 
pas ją rado įvairių daiktų. Da
bar teisėjas išnešė nuosprendį, 
kad ji bus deportuojama į Nor
vegiją. Paskelbęs nuospren
dį užklausė, ar mergina nesi
gaili, kad ją dabar deportuo
ja iš Amerikos. Ji atsakė, kad 
ne tik nesigaili, bet atbulai, 
dar džiaugiasi, kad ją išdepor- 
tuoja, nes dirbdama pas tur
tuolį negalėjo pragyventi ta 
alga, kurią jai mokėjo, todėl 
priversta buvo vogti.

Buvo daug juoko, kuomet 
tas turtuolis reikalavo, kad 
teisėjas priverstų merginą 
dirbti dykai už tuos daiktus, 
kuriuos ji pavogus. Bet tei
sėjas atmetė jo reikalavimą.

I Kadangi blaivybės agentai 
čia persekioja butlegerius, tai 
ir pastarieji pradėjo, krėsti vi
sokius šposus. Kur tai girio
je pabudavojo šantę, privežė 
bačkų ir paskui kas tai prane
šė blaivybės agentams ir poli
cijai, kad ten randasi degtinė. 
Tuojaus nuvažiavo blaivybes 
agentai ir policija nurodyto n 
vieton ir pradėjo atidarinėti 
tas bačkas. Bet iš jų pradėjo 
veržtis tokia smarvė,kad visi iš 
ten turėjo nešdintis, kaip gali-1 
m a greičiau.

Dabar blaivybės agentai jau 
stengiasi surasti tą, kuris jiems 
pranešė apie tą “degtinę.”

Lietuviškas Skaptukas.*

mimu darbininkų, /kurie pa
kliūva laike streikų.

Apart to, mes turime rūpin
tis ne vien tik tais, kurie jau 
randasi kalėjimuose, bet ir jų 
šeimynomis, kurios pasilikę ne
turi duonos.

Prie progos turiu priminti, 
kad kurie nesate užsimokėję

Automobiliu Mokykla

DETROIT, MICH.
Bull Phonal Poplar 7644

ADOLFAS F. STANKUS

Panedėlis, Rugp. 20,

duoklių, tai pasistengkite u 
mokėti. Susirinkimai įvyl 
ketvirtą nedėldienį kiekvi 
mėnesio, svetainėje kampas 
ir Michigan gatvių. Prad 
10 vai. ryte.

Kuopos Koresp.
J. F. Bacevičiui

t

tingai jaunam žmogui.
(Tąsa bus)

Š1ENPJ0VĖLIAI
Tik-tak-tak: ant pentės kala. 
Dzin, dzin, dzin: dalgius galanda. 
Rėžk nuo kalno, brisk į balą! 
Saulė šaiposi ant sprando, 
Kaip gyvatė, skaudžiai kanda.

. Pradalgių nes’mato galo.
Lanksto strėnas, delnus spaudžia. 
Plienas, kaip žaltys viniojas. 
Smilgos dreba, bailiai glaudžias.
Viksvos raižo basas kojas, i 
Veidu prakaitas rasoja. 
Pradalgiai, kaip šliūžiai šliaužia. 
Tik-tak-tak: ant pentės kala. 
Dzin-dzin-dzin: aštriai papusto.
Pusryčiams—bulvienės balą. 
O pietums—rūkščių kopūstų, 
Kad pilvai neišsipūstų, 
Ar žaliabarščių rašalo.
Tik-tak-tak: geri plaktukai.. 
Dzin, dzin, dzin: sidoklis lūžta. 
Čypia perpjauti varliukai.
Išversta samanių gūšta. 
Pradalgiuose gėlės džiūsta. 
Saulė slepias už kalniuko. 
Tik-tak-tak: ilgyn šešėliai.
Dzin, dzin, dzin: jau miglos kyla. 
Nyksta prakaito lašeliai.
Pūslės prie delnų prisvilo. 
Vakarienei—kruopos žilos. 
Pasidžiauki! šienpjovėliai!... 
Tik-taka-tak: žara raudona. 
Dzin- dzin, dzin: išaušo rytas. 
Tirpsta rankos, skauda šonai. 
Gelia strėnos Sulankstytos.
Akys miegu užlipdytos.
Kelkis Petrai, Jurgi, Jonai! 
Tik-tak-tak: per kiaurą dieną. 
Dzin, dzin, dzin: gražu mosuoti... 
Pradalgiuose džiūsta šienas.
Nei dalgelis ne valiuotas, 
Nei grėbėjos nebučiuotos... • ' 
Džiūsta, vysta jaunos dienos...

1926 metais. Estinta Skiavo.

Po mišką aš vaikščiojau vienas. 
Nuo medžių lapeliai birėjo. 
Drebėdami krito ant žemės 
Ir blaškės, nešiojami vėjo. 
O dar nesenai tie lapeliai, 
Gražiai ant šakelių žaliavo: 
Vėjelis lapus glamonėjo 
Ir paukščiai dainas jiems dainavo. 
Dabar... jie suvytę, pageltę, 
Drebėdami -krinta ir krinta... 
Lietus juosius čaižo ir plaka 1 
Ir< vėjas nešioja aplinkui.
Pakėliau lapelį nuo tako; 
Gaili ašarėlė nukrito.
Argi ne taip pat, kąip tas lapas, 
Manoji jaunystė nuvyto?...' 
Kaip greitai prabėgo tas laikas, 
Pavasaris mano jaunystės!... 
Jog dar nesenai buvau vaikas,— 
Dabar, kaip lapelis,' jau vystu... Ay 
Dienelės, kaip sapnas, praėjo... 
Tarytum nebūčiau gyvenęs. 
Kaip lapas, nešiojamas vėjo, 
Drebu ir glaudžiuosiu prie žemės..

Estinta Sklavo.
1924 m.

300 N. Carolin St. tūla šei
myna turėjo pokylį taip vadi
namos šaltasmetonės. Po to

Iš T. D. A. L. S. 46 Kuopos 
Veikimo

T.D.A. L.S. 46 kuopa rengia 
laivu ekskursiją į Bob-Lo Park 
25 d. rugpjūčio. Tikietų kai
nos į abi puses suaugusiems 75 
centai, vaikams nuo 6 iki 15 
metų 40 centų. Laivai išplauks

pokylio šeimininkė, šešių kūdi- nuo Woodward gatvės seka- 
kių motina, pasikorė. Vyras mai: Pirmas 9 vai. ryte, ant- 
sako, kad jie nesipykę ir neži-jras—10 vai. ryte; trečias— 

-----L- -į :3q vaĮ. dieną ir ketvirtas— 
3 vai. dieną.

Kadangi subatomis daugelis 
nedirba, tai yra labai gera 
proga smagiai laiką praleisti 
kaip ant laivo, taip ir nuvy
kus į tą salą. Ant laivo pui
ki orkestrą grieš visokius šo
kius. Nuvažiavus galima bus 
išsimaudyti ir pasigėrėti. gam- 

General Electric Co. darbi- tos grožybėmis; galima bus su
ninkąs nupuolė nuo stulpo lai- sieiti su draugais ir pažįsta- 
ke darbo 35 pėdas žemyn ir'mais.
sunkiai susižeidė

no priežasčių, kurios privertė 
ją žudytis.

Tūlas Carl Hollensinger, 37
i už 

tai, kad ant gatvės bučiavo ar
klį. Teisėjas jį nubaudė užsi-

i mokėti $11.45.

'Todėl pasistengkite kuo- 
skaitlingiausiai dalyvauti, nes, 

Katerina Petrušonis, 18 me- viena, smagiai laiką praleisite, 
tų mergina, kuri krautuvėje o antra 
pirko audeklų ant išmokesčio nizaciją 
svetimos moteries vardu, gavo i kad ši 
3 mėnesius kalėjimo.

—paremsite šią orga- 
Turite atsiminti, 

organizacija rūpinasi 
politinių kalinių šelpimu ir Tė-

<v

<♦>

<b

<♦>

<♦>

<!>

<!>

d>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

<♦>

4>

<!>

(♦>

<♦>

<!>

<♦>

<!>

<!>

<P

<♦>

DARBININKAI STOKIT
AUC.SCIAUSIA PRIEGLAUDĄ LIETUVIU 

AMERIKOJE
a

Ši Draugija Turi Du Laipsnius Pašelpos Ligoje: 
Pirmame Laipsnyje $7.00 Pašelpos į Savaitę 
Antrame Laipsnyje $14.00 Pašelpos į Savaitę.

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

TRYS LAIPSNIAI POMIRTINES:

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

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

‘jauniems ir nebrangu senesniems.

**•Į Augščiausią Prieglaudą Lietuvių Amerikoje 
Priimama nuo 18^iki 50 metų amžiaus.

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

Patogiausia ir Geriausia Prigulėti į 
AUGščIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ

A.P.L.A. turi savo kuopas veik' visose didesnėse 
lietuvių kolonijose. Todėl, būdama^ nariu A.P.L.A., 
kur tik nuvažiuosi, rasi kuopą ir galėsi lengvai į ją 
persikelti.

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

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

JOHN G AT AN ECKAS
109 Cress Street, Carnegie, Pa.
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Praktikos pamokos išardyt, autoj 
syt ir sudėt visokius motorui,7] 
apie elektrą, važiavimą ant viK 
kių kainų mašinų ir ant Forde i 
Pilnas kursas Soferio-Mechaniki 
kurį veda lietuvių ir anglų kalbi 
gerai žinomas ir per 16 metu pr 
tyres instruktorius L. TIK NEVI 
CIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryt 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. ild 1 1
NEW YORK AUTO SCHOO | 
228—2nd Ave„ cor. 14tb 8t„ N» 1

1023 MT. VERNON ST

^RABORIUS 
Ir 

BALZAMUOTO JAS

PHILADELPHIA, PA.

REMKITE
$100,000 KOMUNISTŲ RINKIMŲ 

VAJAUS FONDĄ
Vajus sukėlimui darbininkų ir biednųjų į revoliu

cinę kovą prieš kapitalizmą ir jų valdžią.

1.

2.

3.

4.
5.

Už
Organizavimą neorgani
zuotų;
Rėmimą angliakasių ir au
dėjų kovų;
Pripažinimą ir apgynimą 
Sovietų Sąjungos;
Darbo Partiją ir už 
Darbininkų ir Farmerių 
valdžią.

PRIEŠ
1. Algų kapojimą, indžionk- 

šinus ir kompanijų uni
jas;
Bedarbę;
Išdavystę Darbo Biurok
ratijos; ,

4. Atskyri nė jimą negrų nuo 
baltųjų ir

5. Imperialistinį karą.

2.
3.

PAGELBĖKITE APSIRŪPINT FONtJU DEL:
Padėjimo komunistų 
ant baloto; i 
rinkimų vajaus 
literatūrai.

j Kelionės kalbėtojams 
išleidimo ♦Mass, mitingams, 

Paskleidimo vajaus 
skelbimų.

Atsiliepkite Tuojau!
Money Orderius ar Chekius siųskite Šiuo adresu:

ALEXANDER TRACHTENBERG, Treasurer

NATIONAL ELECTION CAMPAIGN
COMMITTEE
^3 E. 125th Str., New York City

DARBININKE STOK I TIKRĄ KOVĄ

ir

• *J

t

Rinkimų Vajus Gavimui Naujų Narių į Komunistį 
Eiles

Už: *

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

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

(Komunistų) Partiją

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

Vardas ir pavardė

Antrašas .. ..........

Užsiėmimas

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

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

».•
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SHENANDOAH, PA.
S. L. A. 23 Kuopos Viršininkai, 

Pirmininkas A. Staniškis ir 
Sekretorius A: Vasiliauskas, 
Galutinai Suniekšėjo!

Stebėtis reikia, kaip tai žmo
gus gali likti tokiu niekšu, ko- 

i kiais pasirodė S. L. A. 23 kp. 
pirm. A. Staniškis ir sekr. A. 
Vasiliauskas. S. L. A. konsti
tucija, seimo tarimai ir kuopos 
tarimai jiems nieko nereiškia; j 
jie elgiasi taip, kaip jų sukliu
ręs protelis veikia.

Štai faktai: Renkant delega
tus į seimą, nesilaikyta nei Pil
domosios Tarybos patvarkymų, 
nei konstitucijos. Darė viso
kias šmugelystes, kad neprilei- 
dus pažangiųjų į delegatus. Tas 
jiems pavyko. Išrinko delega
tais į seimą tokius žmones, ku
riems Susivienijimo gerovė ne
rūpi, bile tik aklai remia Pildo
mąją Tarybą. Pažangieji ne
galėjo pakęsti, fašistinio smur
to, padavė skunda ant delega
tų.

Praeina seimas. Sugrįžta 
mūsų delegatai. Susirinkimas 
turėjo įvykti liepos 1-nią die
ną, antra vai. po pietų, 
tainė veik pilna narių, visi 
geidauja išgirsti delegatų 
portus iš seimo, o kuopos 
dybos nei delegatų nėra, 
tą dieną įvyko apskričio 
žiavimas, tai valdyba 
gatai nusiskubino ten, 
riams nepranešė, kad 
susirinkimas neįvyks.

Valdyba sušaukia susirinki
mą liepos 8 d., susikviečia tik 
savo ištikimuosius, skaičiuje 24, 
gi netoli 300 narių nieko neži
no apie susirinkimą. Pirm. A. 
Staniškis ir sekr. A. Vaši liaus-j 
kas, matydami didžiumą nepro
taujančių, narių, kurie aklai re
mia fašistuojančius kuopos vir
šininkus—pradėjo labai mand- 
rauti. Delegatas A. Vasiliaus
kas, vietoj duoti raportą iš sei
mo, skundėsi, kaip jiems buvę 
sarmata seime, kiek nesmagu
mų turėję ir t. t. Paverkšlenęs 
reikalauja, kad visi pasirašiu
sieji po skundu būtų nubausti. 
Kiti delegatai irgi jokio rapor
to neišdavė, tik pritarė Vasi
liausko “sumanymui.” 

17 nutarė 
Vasiliauskas 
ant 

ir tą.

kia, kad protokolas priimtas. 
Nariai reikalauja, kad leistų 
balsuoti. Pirmininkas laiko
si savo užsispyrimo. Na
riai nepasiduoda, reikalauja, 
kad pirm, laikytųsi konstituci
jos. Pirm., matydamas, kad di
džiuma narių laikosi teisingo 
reikalavimo, uždaro susirinki
mą.

Kadangi pirmininkas ir sek
retorius iš susirinkimų daro 
sorkes, nesiskaito su narių va
lia, laužo S. L. A. konstituciją, 

'seimo tarimą ir net kuopos ta
rimą, tai suspenduotieji nariai 
su jų tomis sorkėmis, su jiems 
skirta “bausme,’ ’—nesiskaito. 
Kuomi šis incidentas baigsis, 
pranešiu vėliau.

Girdėjau, kad teisybę mylinti 
S. L. A. 23 kuopos nariai j ieš
kos būdų, kad tuos fašistukus, 
Staniškį ir Vasiliauską, už kė
limą kuopoj betvarkės ir kitus 
prasižengimus, tinkamai nubau
sti. Pildomoji Taryba turėtų 
juos suvaldyti, 
darys?

buvo savo “augšta kilme” už- 
blofinęs vieną turtingą poniu-Į 
tę Margaretą Tynerienę. Ap- 
sivesdamas su jąja, jis išrašė 
$5,000 čekį ant vieno Londo
no banko, kaipo “dovaną” sa
vo pačiai, čekis buvo falšy- 
vas. Jokių pinigų tas šuleris 
neturėjo Londono bankuose; 
ir jo pačiukė, pamačiusi, jog 
susidėjo su žuliku, . tuojaus 
kreipėsi į teismą,/iš kurio iri 
gavo perskyras (divorsą) nuo 
to prigaviko.

33 SKĘSTANČIŲ GELBĖTO
JAI PATYS NEMOKA 
PLAUKTI

Miesto Civilės Tarnybos Ko
misija gavo skundų, kad dau
gelis “gyvybės sargų” (life 
guards), kurių pareiga yra 
gelbėt skęstančius žmones Co
ney Island ir kituose “byčiuo- 
se,” nei patys nemoka plaukti.

Komisijai pašaukus 18 to
kių “gyvybės sargų,” kad jie

Bet ar ji tą pa-I šoktų į vandenį ir parodytų, 
■y i i za zvn 1 t 1 o 11 1 r-4- i ■» z\ <■* 4- i

5. V. Ramutis.

VIETOS ŽINIOS

•1

I Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

S. Pitts-

Pa.

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

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

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

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

Iždo Globėjai:
JOS. TAUROZAS,

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

524 Washington Ave. Extension, 
Carnegie, Pa.

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

Puslapis, Penktas

Sve- 
žin- 
ra- 

val- 
Mat, 
išva- 
dele- 

na-
ir

o
tą dieną

dviejų

22 bal- 
bausti. 
patarė 
metų.

sulaužo S. L. 
spenduodami 
ir kaltina-

ŠAUKIA TEISMAN 125 
GĖRIKUS

iš-Federalė “grand džiūrė 
davė 125 “summonsus”—pa
kvietimus, reikalaudama, kad 
ateitų pasiaiškint įvairūs nak
tinių kliubų lankytojai, alko
holio gėrikai.

'Pastaruoju laiku, kaip žino-t 
ma, liko uždaryta apie 30 to
kių alkoholinių aristokratiškų 
nakties užeigų.

I kiek jie gali plaukt, jie atsi- 
jsakė nuo tokio išbandymo. Ki
lti šaukiamieji, sužinoję, kame 

. dalykas, visai nesirodo prieš 
komisiją.

Panašių nemokančių plaukt 
“gyvybės sargų” esama bent 
33. Jiems miestinius 
bus” gavo jų pažįstami 
kratiniai politikieriai.

Kad ir nieko žmogus 
tik prisilaižo

denio-

nemo-
ka, bet jeigu 
prie meklerių politikierių, va
dinasi, ir gali gaut gerą 
•itišin” darbą arba tarnybą.

100 METŲ SENIS TIKISI 
GYVENT DAR 25 METUS

po-

55,000 BALSŲ BUVO 
KLASTINGAI NAUDOJAMA 
RINKIMUOSE

Iš 235,000 suregistruotų bal
suotojų Hudson paviete, New 
Jersey, 55,000 yra klastingų 
balsuotojų: vieni jų negyvena, 
pažymėtose vietose, kitų adre
sai yra paduoti ant tuščių lo
tų, kiti jau senai mirę. Ta- 
čiaus vardais visų tų 55,000 as
menų kas nors balsavo perei
tuose rinkimuose,—sako regis
tracijos komisionierius Carl F.
Stoebling, Jersey City.

Buvusį rinkimų biuro super
intendentą T. A. MacDonaldą 
pavarė iš tarnybos New Jer
sey Valstijos seimas už sukty
bes, surištas su balsavimais.

sais prieš 
Sekr. A. 
suspenduoti 
Nubalsuoja

Čia tie niekšai
A. konstituciją 
ant dviejų metų 
miems neduodami 
ir seimo tarimą, kur seimas nu
tarė skundų kuopoms neišduoti, 
kad kuopose nekiltų bereikalin
gų ergelių.

Po skundu pasirašė 33 nariai. I 
Sekr. Vasiliauskas, gavęs iš Pil
domosios Tarybos skundėjų są
rašą, prieš seimą bėgiojo pas 
pasirašiusius, prašinėdamas, 
kad atsiimtų parašus. Kurie 
atsisakė, tuos įvairiais būdais 
gązdino. Net ir tokiais kvai- 
lais baubais gązdino, kaip de-jturgjo parašęs jr> matyt> 

negalėjo parašyt.
Kiek pirmiau, Harlandas

ŽULIKAS “GRAFAS” 
jokios žinios, PASIŲSTAS KALĖJIMAN

portavimu. Teisingai vienas 
narys jam pastebėjo: “Tamis- 
ta greičiau išsideportuosi 
Schuylkill Haven, negu ga 
mus išdeportuoti.”

Vargais negalais prikalbino 
tris bailesnius narius atsiimti 
parašus, bet 30 narių pareiškė, 
kad skundas buvo teisingas, to
dėl nemato reikalo parašus atsi
imti. Ir šitą 30 narių suspen
duoja ant dviejų metų, net di
džiumai jų nieko nežinant.
Suspenduoti su Skirta Bausme 

Nesiskaito

Rugp. 5 d. įvyksta regulia
ria S. L. A. 23 kuopos susirin
kimas. Sekr. skaito protokolą. 
Kada daskaitė iki tai vietai, 
kur kalbama apie suspendavi
mą, protokole užrašyta: “su
spenduota ant metų.” Perskai
čius prot., nariai klausia, kas 
per stebuklai įvyko. Praeitas 
susirinkimas nutarė suspenduo
ti ant dviejų metų, o sekreto
rius protokole įrašė ant metų. 
Kaip sekr. gali laužyt kuopos 
tarimą, elgtis sauvališkai? Tuoj 
vienas narys duoda įnešimą, 
kad protokolą priimti išmetant 
tą paragrafą, kur kalbama apie 
suspendavimą. Kitas narys pa
rėmė. Prasideda diskusijos. 
Po diskusijų pirm, fašistas A. 
Staniškis i 
narių balsavimui,

,Poniškas žulikas F. Willis 
Harland, kuris vadinosi titu
lais grafų ir kitokių didikų, ta
po nuteistas kalėjimai! neapri
botam laikui, New Yorke, Ge
neral Sessions teisme. Jis, 
mat, buvo paėmęs $610 rank
pinigių iš vienos knygų leidimo 
kompanijos, žadėdamas per
leist jai būk tai savo parašy
tą knygą apie medžioklės 
sportą. Tokios knygos jis ne

ne i

Thos. Gallagher, buvęs Long 
Island tavorinių traukinių dar
bininkas, dabar sulaukęs 100 
metų amžiaus, tikisi gyvent 
dar kokius 25 metus. Jis yra 
našlys ir sakosi dar kartą no- 

1 retų susiporuoti su kokia jau
na mergina.

Laikraščių reporterių klau
sinėjamas, kaip jis gyveno, 
kad susilaukė tokios gilios se-1 
natvės, Gallagheris atsakė, | 
kad negalįs suteikt jokio ypa
tingo recepto delei ilgo am
žiaus. Aš, girdi, gėriau vidu
tiniai, kaip tinka kiekvienam 
doram žmogui; rūkiau ir da
bar dar teberūkau.

Jis neatrodo senesnis, kaip 
70 metų. /Yra penkių pėdų ir 
keturių colių augščio; sveria 
160 svarų; smagaus būdo žmo
gus. Sveikindamasis, jis sve
čiui taip drūčiai paspaudžia 
ranką,’ tartum koks atletas.

Gallagheris buvo, vedęs du 
kartu. < Turi dvyliką vaikų. 
Gyvena Flushinge.

Išegzaminuojam dykai. 
Savo darbą garantuojam. 
Taisome ant išmokasčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chirurgai-Dentistai

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

Antra* ofisas: 188 Flatbush Ave. 
(Kampa* 5th Avė.)

neleidžia protokolo VUTpOLS Bakery, 54 maajer St., Brooklyn, N. Y.
*........> bet pareis- A. M. BALCHUNAS, Savininkas Telephone Stagg 6588
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PITTSBURGHAS IR APIELINKĖ
Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

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

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

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

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

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS

&

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJA8

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

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

4— F. Pikšris, 1331 Penn Avenue, 
Pittsburgh, Pa.

6— M. E. Custerienė, 1009 E. 74th 
St., Cleveland, O.

7— J. D. Sliekas, 215 Overbrook 
Blvd., Pittsburgh, Pa.

8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St., 
S. S. Pittsburgh, Pa.

9— U. Načajiene, 1722 Kenneth Ave., 
Arnold, Pa.

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

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

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

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

14— R. Beniušis, 911
North Braddock,

15— P. Kavaliauskas, 
Woodlawn, Pa.

16— A. Besasparis, P. O. Box 40 K. 
L., Aliquippa, Pa.

17— T. Treinauskas, P. O. Box 163, 
E. Pittsburgh, Pa.

19— J. Preikšą, Box 201, Minden, W. 
Va.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29— J. Carvalles, Box 2, Coal Center,
Pa. ; /■ ■ s į I

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

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

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

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

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

36— K. Vaičiūnas, 929 So. Hobson 
St., Harrisbug, Ill.

37— L. Aimanas, P. O. Box 568, 
Castle Shannon, Pa.

38— B. Yuškauskas, Box 253, West 
Frankfort, Ill.

39— J. Chiplikas, 611 Vandalia St., 
Collinsville, Ill.

40— A. Kirtikliene, 1388 Andrus St., 
Akron, O.

41— J. Guzevičiene, Box 400, Benld, 
Hl.

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

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

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

Cuddy, Pa.
46— P. Rasimov, Box 14, 

Ind. .
47— J. Vaitkevičius, 5768 

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

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

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

Ave., N. S. Pittsburgh, Pa
51— J. V. Stanislovaitis, f* 

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

sted St., Chicago, Ill.
ELIZABETH, N. J. ~~

Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm.—Jonas Drulis, 321 Bond 
Vice-Pirm.—Juozas Krukauskis, 

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

255 Pine St.
Finansų Rašt.—Jonas Poškus, 

113 Court St.
Iždininkas—Martinas Budreckis, 

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

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

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

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

259 Broadway 
jums iš olsclio vaistinės.

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO, MASS.

Valdybos Antrašai 
Pirmininkas A. Krūkonis, 

23 Banks St.
Pirm, pagelbininkas P. Krušas, 

99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J. Stripinis, 

49 Sawtell Ave.
Finansų raštininkas K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių raštininkas W. Gelusevičia, 

51 Glendale St.
Kasierius M. Podžiūnas,

29 Arthur St.
Kasos globėjai:

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

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

TELEFONAI:
BelL.----------------------- Oregon 5186
Keystone-------------------Maia ®6W

4 AMERICAN
“Tai Mokykla su Reputacija.1

Jones Avenue, 
Pa.
300 Todd St.,

Blanford,
Addison

Box 246,

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

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

St.
Fin. Sekr. T. Stankevičienė, 431 

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

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

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

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

PBONĖ: > REGENT 2177-1474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokią 
i įdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūi 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimą*, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechaniką, 
taipgi ir moteriškių klases.

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

St.

po

5

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia To* Rūiie* įstaiga Brooklyn©

MOTERIMS VYRAMS
87

N,

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO, MASS., VALDYBA:

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

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

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

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

Ižd. Ona Šukienė, 75 Melrose Ave., 
Montello, Mas’s.

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

Kasos Apiekūnai;
Kleofasa Sireikiene, 8 Holbrook Ave., 

Montello, Mass.
Vladislava Baronienė, 722 N. Mon

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

Montello, Mass.
St., Montello, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGYS-1 
TĖS, DETROIT, MICH., VALDYBOS 

ADRESAI
Pirmininkas—Ed. Sheputis, 11343 j 

Cardoni; finansų raštininkas — J. I 
Valaitis, — — - - 
raštininkas 
Russell St., 
7715 Dayton Ave.; “Laisvės“ agen
tas—J. Biršton, 2739 Carson Ave.

Susirinkimai atsibūna kas ketvir
tą nedėldienį kiekvieno mėnesio, 8 
vai. po pietų, ant 25th ir Dix, Lie
tuvių Svetainėj.

1738—22nd St.; nutarimų 
P. Čekanauskas, 9522 

iždininkas—A. Vėgela,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ,

.Lietuvos
HARTFORD, CONN.

Sūnų ir D. D. Valdyba 
Del 1928 m.

Seliokas, 64 Morris St.; 
O. Giraiticnė, 431 Summit 
Rast. J. Kazlauskas, 481

307 ’ Ply-1 «on

St.

st.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ, MOLINE, ILL., 

VALDYBOS ADRESAI
Pirm. B.

Avė., E. Moline2 III.
Vice-pirm.

Avė., E.
Prot. sekr

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

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

Avė., Moline, III.
Iždo globėjai:

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

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

Maršalka J. Kairis, 
Moline, III.

Daucenskas, 1552—10th

A. Milius, 
Moline, III.

A. Trepkus,

1512—11th

349—10th

Plaw Station,

Panedėliais dieną 
ir naktį 

Utarninkais iki 12 vaJ. 
nakties

VAIKAI
įleidžian?i Utarninkais

Seredomia 
Ketvergais 
Pėtnyčiomia 
Eubatomis • 
Nedaliomis 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.

rVWWW miwwyywww UM tfW WMMWWWWMWMMMMMtfWMWMMUWVW tAIWMWMUC

Pirm. M.
Vice-Pirm. 
St.; Prot. 
Hudson St.; Fin. Rašt. J. Pilkauskas, 
64 Chadwick Ave.; Iždininkas A. 
Raulinaitis, 556 Zion St.; Maršalka 
J. Giraitis, 174 Ashley St.; Organo 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud- 

. Susirinkimai atsibūna kas 
2-rą ketvergą kožno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

Pirmininkas A. Krūkonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagelb. M. Meškinis, 9 
Burton St.; Užrašų Raštin. V. Gelu- 
sevičius, 51 Glendale St.: Piniginis 
Raštinin. J. Stripinis, 49 Sawtell 
Ave.; Ligoniu Rašt. J. Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 Merton St.; Iždo Globėjai: J. 
Tautvaiša, 678 Main St.; S. Petravi- 
čia, 160 Melrose St.; M. Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 
kas, 19 Ames St.

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

GRAND RAPIDS, MICH.
Valdybos Adresai: 

Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk
er Ave.

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

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

Fin. rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 
—11th St.

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

Iždininkas D. KRASNAUSKAS. 1568 
Trustisai: A. B. ŠATRUS, J. URBO- 

Quarry Ave.
NAS,r J. - ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S. KORSIKAS.
Visi Grand Rapids, Mich.
Draugystės susirinkimai ‘ atsibūna 

kas antrą utaminką kiekvieną mėne
sį, savam name. 1057 Hamilton Ave.

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

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

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

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

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

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums_VIENĄ_ DOLERĮ, už kurį 
malonėsit man prisiųsti vĮųfiT'" ' " ~ - —
su visais nurodymais,

Vardas ____
No_________
Miestas____
Miestas____

COLD POWDERS ir URBOLA,

------- St. ir Avė.
_ State----------—
— State———

™ PIRTIS TURKIŠKA
|?YTPA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki C A frinhi LA1AA. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; pp 6 vai.—75c?,JŲ vvIUŲ

ZM. 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 

: Panedėliais nuo 12-tos
valandos dieną per visą 

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

nakties

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkais

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

Telefonas: Pulaski 1090

.M
.■i
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PARDAVIMAI
LIETUVIŲ VAIDYKLA

417

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

1

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

I PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PAJIEŠKOJIMAI

REIKALAVIMAI

PAJIEŠKAU Adomo Slesoriūno, bu
vusio Bridgewater Workers Co-op.

jį į šaukti arba kas žinote, praneškite.—
’ ’I W. Zuras, Box 73, Benwood, W. Va.

(197-198)

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

(197-199)

Tel. Lackawanna 2189

Otto Meyer, M. D
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

> Darbą atlieku
’ Kreipkitės

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

CASTON ROPSEVICH

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas;

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

Tel., Juniper 6776

Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
DALYVAUKITE SACCO- 
VANZETTI PAMINĖJIMO 
MITINGE

Panedėlis, Rugp. 20, 19

Brangios Draugės:
Jau beveik metas, kai mes 

netekome dviejų širdingų vei
kėjų darbininkiškoj dirvoj — 
Sacco ir Vanzetti. Juos kapi
talistinė klasė nužudė ir išplė
šė iš mūsų tarpo, bet ne iš šir
dies.

Rugpjūčio 22 dieną Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimo 
Komitetas rengia masinį mitin-! 
gą Union Square, New York, 
paminėjipnii jųjų mirties ir 
taipgi protestavimui prieš 
Amerikos buržuazinį teismą, 
kuris laiko įkalinęs Mooney ir 
Billingsą jau vienuolika metų, 
be jokio prirodymo, kad jie 
yra kalti.

Tat, draugės, visų pareiga 
yra dalyvauti šiame mass-mi- 
tinge, kurioms 
Mass-mitingas 
po keturių.

Jeigu lytų, 
įvyktų rugpjūčio 23 d. toj pa
čioj vietoj, tam pačiam laike.

Draugiškai,
1-mo Rajono Komitetas.

P. S. Nesant galimybių tu
rėt susirinkimo prieš tą laiką, 
tad kuopos komitetas turėtų 
dalyvauti.

laikas leidžia, 
prasidės pusė

tad mitingas

IŠ KRIAUČIŲ DIRBTUVIŲ 
PIRMININKŲ BUVUSIO 
SUSIRINKIMO

Žarulio dabar jau pradėjo, 
išdirbti pilną laiką. Duoklių 
čermanui paraginus, tai vienas 
net Pildomosios Tarybos narys 
išplūdęs, kam čermanas ragi
nęs apsimokėti užvilktas duok
les. Čermano supratimu, jei
gu toks užsispyrimas ir keiks-

negauna rimtos firmos. Bet-mas yra tik todėl ant jo, kad 
Bubnelis mano, kad jis atves1 jis kaipo dirbtuvės čermanas 
tą dirbtuvę į rimtas vėžes. I

Dovidaičio dirbtuvė
gana gerai, darbo turi net per
daug. Darbininkai sutinka. 
Duokles moka gana gerai. Ku
rie buvo užsilikę, tai čerma
nui paraginus, jau pasimokėjo, 
taip kad toje dirbtuvėje stovi 
viskas “up-to-date.”

Diržio dirbtuvė dirba dabar 
gana gerai. Darbininkai ne
patenkinti, kad darbdavys ne
apmoka laiku algas. Duoklių 
reikalas stovi gana prastai. 
Yra keli pasimokėję už perei
tus metus, sako komisijos na-' 
lys, bet didelė didžiuma kalti 
už pereitus metus, o vienas , 
net dar už 1926 metus. Ko
misijos nario nuomone, kad 
ten turėtų ką nors daryti, nes buvo jut 
tūli suvisai išeis iš unijos. Dir-'kaip bus.

šono, kam jis treiniravo Hee
ney. Tas Heeney-Sharkey su
sikirtimas išėjo lygiomis.

Šiomis dienomis Bensonas 
gavo pakvietimą nuo Charles 
Boss dalyvaut gaminime kru- 
taniųjų paveikslų, kur los ir 
Dempsey, buvęs sunkiasvoris 
pasaulinis bokso čampionas. 
Rose, vienas iš didžiausių bok
so promoterių New Yorke, no
ri tuo tikslu padaryt su Ben
son u kontraktą bent 40-čiai sa
vaičių. ■

Brooklyn Ice Palace, kur 
ketverge vakare Ed. Bensonas 
kumščiuosis su Barba, randasi

Avė.,

Visokiy Rūšių Šviežas Valgiai, Gani s arai lietuviško

Pavalffio« FU malonu teflH. 
tnekučiuoti *u kitais, arba ram 
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik
rins it.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARčIUKIENĖ 

Savininke

ir Amerikoniško StiliumPARSIDUODA barbernė, gražioje 
biznio vietoj. Pardavimo priežas

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

Pa-
Iturįs raginti apsimokėti duok- 

dirbajles, tai sušauksiąs dirbtuvės 
susirinkimą ir rezignuosiąs iš 
čermanystės.

Zavecko Co. dirba/gana ge
rai ir net “sekotus.” Kas lie
čia duokles, tai dar nesą gavę 
raginti per ofisą, tai ir nežiną, 
kaip stovi duoklių klausimas.

Zorlando darbininkai dirba 
neblogai, tai kiek šiltesnė
mis dienomis išlikinėja iš dar
bo. Duokles darbininkai pra
dėjo mokėti gana rimtai ir čer
manas tikisi, kad bėgyje savai
tės kitos apsimokės visi.

Progress Co. dirba dabar 
jau antra savaitė pilnai ir at
eitis, rodosi, toje Co. nebloga. 
Duoklių klausimas ten dar ne

judintas, tai nežinia, 
Bet tikimasi, kad 

ba apkarpikas ir darbo kirpi- ten apsimokės gana gerai, taip į 
kas nuo kavalkų, o kitos, kaip ir kitur, 
“rankos” nuo savaičių.

Karvelio dirbtuvė, ilgai sto
vėjusi, jau dabar pradėjo dirb
ti, ir kaip ilgai dirbs, tai pri
klausys nuo sezono. Kas lie
čia duokles, tai čermanas nie
ko neragino, nes jis pats nega
vęs iš unijos ofiso orderio. Bet 
manąs, kad tame reikale jų 
dirbtuvė 
kiaušiai.

Gužo 
gerai ir 
mai. Tik darbininkai 
mastauja, kad Gužas pasiliko galėjo, i 
už 2 dienas išdirbtas uždarbio ---- - -
gegužės mėnesyj, ir dar dabar senos valdybos^ užvilktas^ algas į 
neatmoka. 1__  ____  ____
les, tai čermanas dar neragi
nęs, o jau keletas pasimokėję 
net už pirmą pusmetį 1928 
tų, o jeigu jis padirbėsiąs, 
raginsiąs, tai manąs, kad

susitvarkys kuopui-

dirbtuvė dirba gana

17 d. augusto, 11-27 Arion 
PI., buvo kriaučių 54-to sky
riaus dirbtuvių pirmininkų su
sirinkimas. Susirinkime daly
vavo 18 dirbtuvių pirmininkų, 
kurie išdavė sekamus praneši
mus apie dirbtuvių padėtį.

Atkočaičio dirbtuvė dirba , _ .
dabar neblogiausia, bet darbi-iPa8lnt0 !.es .kuoM?P,'lausia.1.- 
lunkai tik nepatenkinti, kad 
darbdavys iš subatos į antra
dienį nukėlė algos mokėjimą.
Paraginus per ofisą, sako čer-

Briedžio dirbtuvė dirba silp
nokai. Duokles pradėsią mo
kėti su sekančia savaite.

Purvėno dirbtuvė po 1“ 
stovėjimų pradėjo dirbti ir at-| 
rodo, kad dirbs. Duoklės dar 
nebuvo ragintos, bet tikimasi, 
kaip greitai 
taip greitai 
tas duokles.

Delegato
trumpokas.

’ ant Atlantic ir Bedford' 
Brooklyne.

Bensonas sako, kad jis 
tų persikumščiuot su 
Sharkiu, taip kad žmonės ma
tytų, kas • ištikro yra geriau
sias lietuvis boksininkas. Ben
sonas, todėl, sutiktų kad ir už- 
dyką padaryt tokį bandymą su 
Sharkiu. Bensonas pareiškia, 
kad Sharkis negali savintis 
pirmenybės prieš jį (Bensoną), 
kol Sharkis nešto
Bensonu ir savo miklumu ir 

'.spėka neįrodys, kam ištikrųjų 
I priklauso garbės vainikas ta- 
jme sporte.

Bensonas yra 6 pėdų ir 1 co- 
ilio augščio, sveria apie 193 

.. | svarus, tai yra daug maž tiek,
1 kaip ir Sharkis; tik Bensonas 

' i vienu coliu augštesnis už Shar-

TURIU PARDUOTI ŠIĄ 
SAVAITĘ

Parsiduoda namas su biznio rakan
dais ir gyveninio kambarių rakan-l 
dais. Parsiduoda iš priežasties savi
ninko nesveikatos. Mano sveikata 

; blogėja. Tuojau turiu rūpintis gy- 
j dymuosi. Todėl šią savaitę parduo-

norė-‘ s'u v'sk$ tiek, kiek gausiu. Ku- 
t . 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 Į 
pat vietai. Apsukrus biznyje žmo
gus čia gali pasidaryti gražaus pini
go. 193-198
PARSIDUODA kandžių storas, su at

darais langais. Yra “Fountain ir 
Carbonator.” Taipgi’4 kambariai gy- 

■•įvenimui. Puiki proga įgyti gerą biz- 
i kova SU ' nį. Atsišaukit po No. 99 Union Avė., 

. Brooklyn, N. Y. (196-198)

Tel.

LIETUVIS

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

I
Tel. Stagg 9106

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

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

Brooklyn, N. Y. 
VALANDOS:

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

Triangle 1450

FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS

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

šiuo adresu:
STOKES

TcL Jamper 7648
Pažiūrėjus į Bensoną, atro- 

’ do, kad jam nėra ko bijotis 
’] nei Sharkio, nei kurio kito sun- 

. . ikiasvorio kumščiuotojo. Jisraportas buvol vrph v _. iyra puikiai issilavmęs, kietas 
!- pažymėjo., raumeningas; nesinešioja, 

itur būt, nei vieno bereikalingo 
svaro taukų. Jam nereikėtų 
prakaituot, besistengiant paši- 

riebumo, kaip 
kitų 
“up- 

taip kad ir šiandieną

gaus paraginimą, 
apsimokės užvilk- RAP. KRUCH’AS

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

(Buvusi 98 Grand St.) 
MASPETH, L. I.

darbo turi pakanka- kad kalnų per porą savaičių, 
neri-(nenuvertė, bet dirbo tiek, kiek, 

ir kiek išmanė. Ke
liems darbininkams dar prie;.. , H liuosuot nuo 

i kad prisieina didžiumai 
boksininkų. Jis atrodo 
to-date, 
galėtų stot akis į akį su bile 
kumštininku.

Savo karjeroj Bensonas tu
rėjo apie 50 kumščiakovų, ir 
visas tas kovas laimėjo, apart 
keturių; iš tų keturių du sykiu 
išėjo lygiomis ir su sykiu pra
laimėjo; bet 38 susikirtimus 
Bensonas laimėjo grynai, pa
girdydamas savo oponentus 
per “knock-out,” visiškai juos 
pritrenkdamas.

Kas liečia duok- iškolektavo.

me- 
pa- 
visi

Žydelio ir Mičiulio dirbtu
vė dirba gana gerai. Duoklių 
klausimas stovįs neblogai, čer- 
manui paraginus mokėti užsi-

menas, kad pradėtų mokėti vilkusias duokles, veik visi rū- peth. 
duokles, gana pasirodė geros pestmga! pradėjo moket1’ tal.p

* 1 r- z-1 v v rz I (I O r7 AT 11 ft 1 O 1 1 O Ci 1

pasekmės: jau beveik visi už
simokėjo už 1927 metus, o 
kaip kurie jau pasimokėjo ir 
už- 1928 metų pirmą pusmetį.

Augūno jau išdirbo trečią 
savaitę pilnai, bet stoka kai 
kurių “rankų.” Nors, sako 
čermanas, Augūnas susirenka, 
iš panedėlio kiek darbininkų,! 
tai žiūrėk, jau antram pane- 
dėlyje jų vėl nėra. Kas lie
čia duokles, tai dar niekas jų 
neraginę; jie ir nemoką. Čer- 
mono nuomone, kad kiek ap
sitvarkys ir kaip tik ofisas 
paragins, tai jis pradėsiąs duo
kles rinkti ir tikįs, kad pasi
mokęs visi darbininkai.

Budraičio dirbtuvė dabarti
niu laiku gana gerai dirba. Tik 
del stokos išmintingo dirbtu
vėje menadžerio, tai vieni, tai 
kiti darbininkai tampa paleis
ti iš darbo ir neišdirba pilno 
laiko. Kas liečia duokles, tai 
jau pradėjo mokėti ir už 1927 
metus; didžiuma yra pasimo- 
kėjusių, tik išimant vieną spor
tą, kuris dar moka 1926 metų 
knygelę. Čermano nuomone, 
kad dabar, gerai dirbant, pa
simokęs, nes darbininkai žino, 
jog organizacija be duoklių 
neegzistuos.

Biržiečio dirbtuvė dabarti
niu laiku. dirba neblogai. Duo
kles mokėt dar neragino, bet 
jau nuo ateinančio panedėlio 
pradės raginti, kad darbinin
kai apsimokėtų ne tik už per

geltus metus, bet ir juž šių metų 
pirmą pusmetį.

Biibkovo dirbtuvės buvo lai
kytas sUsirinkimas ir smar
kiausia tartasi, kaip susitvar
kyti su duoklėmis, nes ten ita
lai ir tūlizrusai pusėtinai atsi
likę. Tat darbininkai nusita
rė, kad kiekvienas turi pasimo- 
kėti duokles iki 18 d. augusto;

j kurie nepasimokės, tai 20 die
ną augusto, ateidami į darbą, 
turės atsinešti, iš unijos ofiso 
leidimą, o kuris to neturės ir 
atsisakys duokles pasimokėti, 
tai turės apleisti dirbtuvę. 
Darbo? turi gana daug ir atro
do, kad toji dirbtuvė dirbs ge
rai. * .j,

Bubnelio dirbtuvė vos pra
dėjo dirbti. Darbininkų turii 
mažai, nes kontraktorius dar taisysiąs.

pasi
metu

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783
Kaip su Biržie

čio dirbtuve, tai net reikėjo 
gerai susikibti, pridūrė F. Vai
tukaitis.

Apsvarstyta kriaučių pikni
ko klausimas. Visi Čermanai 
pasiėmė iš A. Žilinsko po tam 
tikrą skaičių tikintų ir bandys 
platinti dirbtuvėse. Piknikas 

j bus 1 d. rugsėjo (septembe- 
Irio), Klasčiaus Parke, Mas- 

Visi įsitėmykite!
Kalbėta apie duoklių rinki

mą, nes Joint Boardas spau
džia lokalo naujus viršininkus, 
kad 54-to skyriaus nariai būtų 
apsimokėję ne blogiau, kaip ir 
kitų lokalų nariai, savo savai
tines duokles.

Telephone: Greenpoint 2128

J. GARŠVA

<♦> TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

kad už 1927 metus jau 
mokėjo, tik liko 1928 
pirmas pusmetis mokėti.

Tamašauskas po ilgų 
niavimų dabar pradėjo 
nėti. Darbo, kiek 
atrodą, tai būsią, 
dirbę, tai duoklių reikalas ne-į,, 

įsas sužiūrėtas. Bet čermanas 
njanąs, kad už savaitės kitos 
apie duokles ir 
d a rb i n i nk a i p as i r ū p i n s 
giau, kaip ir kiti, 
bininkų dirbą, 
nuo kavalkų.

Kaspersko ir 
dirbtuvė dirba 
Duokles jau nekurie pasimo
kėjo, o kiti žada pasimokėti. 
Vienas darbininkas dirbąs nuo 
kavalkų.

Sadausko dirbtuvė, po per
eitos žiemos operacijos, dabar 
dirba gana gerai. Tik nelai
mių atsitinka su darbininkais, 
tai vienas suserga, tai kitas su
sižeidžia. Kas liečia duokles, 
tai čermanas mano, kad darbi-i turės progos pamatyt, ką kum- 
ninkai taip greitai apsimokės, noi;
kaip pradės raginti, nes jie ži
ną, kad organizacija be duok
lių negali egzistuoti.

Šalaviejaus dirbtuve dirba 
gerokai. Darbininkai duokles 
apsimokėję gana gerai, taip 
kad apie tą dirbtuvę nėra kas 
daugiau pasakyti, pridūrė ko
misijos narys.

Šimėno dirba gana gerai. 
Kas liečia duokles, tai čerma
nas jau turįs jas surinkęs veik 
iš visų ir kurią dieną prid įlo
siąs duoklių sekretoriui.

Šimaičio dirbtuvė dirba ga
na gerai, Duokles pasimokė
jo dar tik keletas darbininkų, 
o kiti vis atidėlioja, čermano 
nuomone, jeigu taip vis atidė
lios tūli žmonės apsimokėjimą 
duoklių, tai ofisas turės rasti 
būdus, kaip iš jų išrinkti 
vilktas duokles.

Palionio dirbtuvė dirba 
bar gerai. Duoklės stovi 
durtiniai ir čermanas toje 
tyje sakęs padirbėsiąs, kad visi 
būtu geri unijistai.

Liberty Co. dabar dirbama 
gerai. Duoklės stovi suvis 

j prastai, bet čermanas manąs, 
ikad po nedėliai tą reikalą pa-

stovi- 
dirbi- 

čermanul 
Kai silpnai J. Orelis.

. 20 SYKIŲ AREŠTUOTAS IR
I IŠTEISINTAS

Tamašausko! Peter Hehl, savininkas val- 
neblo-1 gyklėlės, po num. 157 Sumter j ujūčio

Pora dar-
jo nuomone,

Karalevičiaus
gana gerai.

U z-

da- 
vi- 

sri-

j St., Brooklyne, buvo jau 20-tą 
[sykį areštuotas, kaltinamas 
pardavinėjime alkoholinių gė
ralų, ir kiekvieną sykį jis liko 

j išteisintas,

SPRINGFIELD, ILL.
A.L.D.L.D. 7 kupos reguliaris su

sirinkimas bus utarninke, 21 <1. rug- 
. pjučio, Carpenter svetainėj, 7th ir 
I Adams St. Pradžia 7;.3O vai. vakare. 
Visi nariai ateikit, yra svarbių rei-

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

<♦>

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ;

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ

MALONAUS PASIMATYMO

SPORTAS
BENSON (DOPKŪNAS) 
KUMŠČIUOSIS SU ITALU 
BARBA KETVERGE

Ketverge vakare, Brooklyne 
Ice Palace, vietiniai lietuviai

Sekr. S. F. Kastan.
(197-198)

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 

<4 \ mo 9 kuopos mėnesinis susirinkimas
IĮ įvyks panedėlyi. 20 d. rugpjūčio, 8 
H vai. vakare, Lietuviu Republikonų 
S! Kliube, 322 N. 9th St. Draugai ir 
,S Į draugės, malonėkite visi dalyvauti.

I' Sekr. C. S.
1 (197-198)

Aš, Marijona Beganskienč, po tė
vais Karsokiute, Šilėnų kaimo, Šiau
lių Apskričio, Kauno gubernijos, pa- 
jieškau krikštų motinos Alenos Gals- 
kienės ir puseserės, abidvi pareina iš 
Kauno Radybos, 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-?02)

jštynėse gali Edwardas Benso
nas (Dopkūnas), sunkiasvoris 
lietuvis amerikietis kumštiniu-1 
kas. Jis kausis su Lou Barba,! 
italų sunkiasvoriu boksininku.

Lou Barba, kaip žinoma, yra 
sumušęs Harry Willsa, juodu
ką smarkuolį, taipgi ii’ savo 
tautietį Robertį, kuris pereitą 
savaitę laimėjo kovą prieš 
Johnny Risko.

Edwardas Bensonas ligi šiol 
buvo mažai težinomas lietu-1 
viskai publikai; bet ąmeriko--| Ass’n. agento. Prašau jį patį atsi 
nai bokso sporto sekėjai 
puikiai žino jau nuo senai.

Kas daugeliui bus stebėtina J foi Vn/l ■RzinazMinc we PAJIEŠKAU apsivedimui suaugusiostai kad Ed. Bensonas yi a syk j mergin0R arb'a nagl6s> kuri tin.5tų 
SUKirtę ir Jack Shark}. Miami kiek turto ir galėtų prisidėti prie 
Herald, Florida, paduoda ži- įiz™o*. 
nią, kad 1922 metais, kuomet 
Bensonas buvo Amerikos armi
joj, o Sharkis laivyne, tai Ben
sonas supliekė Shark}, 27th 
Regiment Armory svetainėje, 
Brooklyne.

Bensonas buvo vyriausias 
treiniruoto  j as (la vinto j as)
naujazelandiečio Heeney’o 
pirm susikirtimo, įvykusio 
New Yorke tarp Sharkio ir. priverstas jieškoti' kito ; 
Heeney’o. Kai kurie tautie-jnes dviem galima plačiai biznį varyt, 
čiai, artimesni Bensono pažjs-. 3B2B_3rd Avc„Kanton Bronx. N. Y. 
tami, uz tai ir pyko ant Ben-J (188—216)

merginos arba našles, kuri turėtų k 
Taipgi kad būtų bolševike. 

Rašykit, kiekvienai duosiu atsakymą. 
—Mathew Yszara, P. O. Box 74, Mc
Naughton, Wis. (197-199)

REIKALINGAS partneris j bučeroės 
ir grosernčs 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 

partnerio,

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.

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
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

DR. PETERSON 0

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

Dr. Petersono speciale arbata, 
kaip jis vadina EXEX TEA yra žo
le liuosuojanti vidurius. Netik kad 
ii yra vidurių liuosavimo pobūdžio, 
bet tai yra žolė paakstinanti skilvio 
malimą.
Tinka Suaugusiem ir Vaikam

KAINA |1.50 Už DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU S1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

Grybelių > ; ■ ■, 'Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Kaštavolų Šalmėčių
Kmynų Šalavijų
Liepos žiedų Seneso lapelių
Lisnikų * šafronų
Metelių 
Medetkų

Trijų devynerių 
Traukžolių

Mėlynių uogų Totorkų šaknų
Našlelių Turkiškų pipirų
Puplaiškių Pinavijų šaknų
Parušanijos ir Trūkžolių

daugybę kitokių Valerijono šaknų
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