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Baisi Motorciklų Kata 
strofa Ties Klaipėda
Rugpjūčio 1 d. Lietuvos 

motorciklistai kartu su Vo
kiečiais nuo Tilžės važiavo 
plentu Klaipėdon dalyvauti 
lenktynėse motorcikliais.

Ties Klaipėda plentą per
kerta geležinkelis. Baumas 
buvo jau uždarytas, nes 
tuojau turėjo eiti traukinys. 
Lietuvos motorciklistai, ku
rie važiavo pirmieji, to ne
pastebėjo ir visu 70 kilome
trų į valandą greitumo 
smarkumu trenkėsi į bail
iną.

Reginys buvęs šiurpulin
gas: apie 20 motorciklistų 
suvirto vienas ant kito plen
to pašaliais, atsitrenkę į 
baumą.

Kai kurie motorciklistai 
nusirito ant gelžkelio. Tuo 
momentu visu smarkumu 
pralėkė geitasis traukinys.

Vokiečiai motorciklistai 
pasirodė vikriausi ir suma
niausi. Jie iš tolo jau pa
stebėję nelaimę ir dar di
desnį pavojų , nesustodami 
nušokinėjo nuo motorciklių 
ir suspėjo dar nusiritusius 
ant geležinkelio paimti ir iš
gelbėti iš abejotinos mirties 
nagų.

Jei kelias nebūtų buvęs 
uždarytas, 
torciklistai 
traukiniu.

Daugelis 
susižeidė, 
kentėjo kauniškiai VI. Ma- 
tulka ir stud. A. Jonikas. 
Matulkai sužeistos kojos, 
akinių stiklai sulindo vei
dan. Jonikas smarkiai su
žystas. Nežiūrint įvyku
sios katastrofos, motorcik
listai savomis jėgomis nu
važiavo Klaipėdon. -

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraitia 
Ileina Kasdien Apart

Nedeldienių

beveik visi mo- 
būt papuolę po

motorciklistų
Labiausiai nu-

Hergina Perplaukė Anglijos 
Kanalą į 19 Valandų

LONDONAS. — Panelė 
Ivy Hawke iš Londono per
plaukė Anglijos kanalą iš 
Cape Griz Nez, Franci jos, į 
Hope Point, netoli Kings
town, Anglijoj. Plaukė de- 
vynioliką valandų ir šešioli- 
ką minutų. Pradėjo šešta
dienį 9:59 vai. vakarą ir už
baigė sekmadienį 5:17 vai. 
po pietų.

Tai jau viso keturiolika 
asmenų yra perplaukę Ang
lijos kanalą. Kapitonas 
Webbs pirmutinis perplau
kė kanalą 1875 metais.

Anglijos kanalas yra apie 
22 mylių platumo.

Už kelių minutų paskui 
panelę Hawke pradėjo 
plaukti vyras, Frank Perks 
iš Birmingham, ir jis ją jau 
buvo pralenkęs, bet paskui 
taip privargo, kad nepajėgė 
perplaukti.

Kontrrevoliucionierius
Huerta Grįžta Meksikon

MEXICO CITY* — Eina 
gandai, kad Meksikos 
kontr-revoliucionierių va
das Adolfo de la Huerta, 
kuris pabėgęs gyvena Los 
Angeles, Cal., rengiasi grįž
ti į Meksiką.

Sakoma, kad prezidentas 
Calles duosiąs jam leidimą 
sugrįžti. Taipgi eina gan
dai, kad Huerta draugai de
da pastangas išgauti leidi
mą iš Meksikos valdžios jo 
sugrįžimui.

Huerta prie Obregono val
džios būva finansų ministe- 
riu. Kaipo ministeris jis 
buvo padaręs su Lamont 
(Morgano partneriu) finan
sinę sutartį, kuri vėliau bu
vo surasta negalima išpil
dyti. Jis tuomi buvo pasi
tarnavęs Amerikos bankie- 
riams.

Paskui de la Huerta or
ganizavo kontr-revoliuciją 
prieš Obregono valdžią. Su
klupus kontr-revoliucijai, jis 
pabėgo į Jungtines Valsti
jas. New Yorke Amerikos 
kapitalistai jį priėmė kaip 
kokį karalaitį ir puikiausia 
vaišino. Mat, jis Meksikoj 
darbavosi del Amerikos im
perialistų interesų .

Komunistų Kandidatas Kriti
kuoja Imperialistų Kandidatą

Visi Dalyvauki! Milžiniškoj Sacco-Vanzetti Emerges Kalėjimo Kalinys LIETUVOS IR LENKIJOS FAŠISTAI JAU
* J Parhanfn I aleni Kolanman

Nužudymo Minėjimo Demonstracijoj
Sekantį trečiadienį, rug

pjūčio 22 d., sueina lygiai 
metai, kaip Amerikos kapi
talistai nužudė elektros kė
dėj du nekaltus italus dar
bininkus—Sacco ir Vanzet
ti.

Paminėjimui jų nužudy
mo, tą dieną rengiama mil
žiniška demonstracija, ant 
Union Square, New Yorke. 
Pradžia 5 vai. po pietų.

Į tą demonstraciją yra 
pakviesta Nicola Sacco 
žmona Rose Sacco.

Kalbėtojai bus: profeso
rius Scott Nearing, Robert 
Minor, Richard Moor, Max 
Shachtman, Carlo Tresca,A. 
Bimba, vyskupas Paul 
Jones, J. Sherman, Robert

Dunn, George Powers, Leo
nard D. Abbott, M. Olgin, 
A. Trachtenberg, Louis Hy
man, M. Gold, Morris Taft, 
Martin Abern, Ryan Wor- 
rall ir kiti.

Aprobuojama, kad de
monstracijoj dalyvaus su- 
virš 50,000 New Yorko dar
bininkų. Bps įtaisytos ke
turios platformos, nuo ku
rių kalbėtojai sakys prakal
bas.

New Yorko darbininkai 
pareikš didelį protestą A- 
merikos kapitalistams prieš 
nužudymą jų draugų darbi
ninku vien tik už tai, kad 
jie buvo radikalai ir akty
viai dalyvavo darbininkų 
streikuose Massachusetts 
valstijoj.

Milžinas Rusas Suvalgo 15 Kas Nusiperka Tavorą už 
Svaru Duonos Ant Sykio $25, Tą Pavažinėja Orlaiviu

Perbėgo Teisią Kalėjiman

KIZIL-ORDA, Turkesta
nas.—Ivanas Krasnoglazov 
tiek daug suvalgo, kad vie
tos Sovietinės valdžios vir
šininkai turėję jam dvigu
bai pakelti algą.

Ivanas yra suvirs septy
nių pėdų augštumo ir abel- 
nai diktas. Jis dirba ant 
Turkestano-Sibiro gelžkelic 
ir jis gali atlikti darbą w 
kelis vyrus. Jis gali vienas 
permainyti relę; o tatai ga
li padaryti tik keli viduti
niai vyrai kartu.

Ivanas nusiskundė, kad 
jis turi labai didelį apetitą, 
kad jis kiekvieną kartą su
valgo 15 svarų duonos. Pra
šė daugiau algos.

Vietinė Ekonominė Ko-

Kalinys Kazys Buožys ki
lęs iš Nevarėnų v. buvo nu
teistas už vagystes dviem 
metam kalėti ir išvežtas 
Ukmergės kalėjiman. Š. m. 
liepos 4 d. jis iš čia pabėgo 
ir pėsčias atėjo iš Ukmer
gės j Telšius, įlindo į kalė
jimo viršininko sodną ir no
rėjo sulaukti viršininką, ku
riam buvo pasiruošęs pulti 
po kojų ir prašyti priimti 
kalėjiman atlikti bausmę, 
bet viršininko nesulaukė. 
Rytmetį, darbų vedėjo p. 
Rupeikos žmona pastebėjo 
po suolu gulintį kalinį. P. 
Rupeikienė išsigando ir ėmė 
trauktis. Kalinys taip jau 
persigandęs paskui p. Ru
peikienę, šaukdamas: “Po
niute, nebijok, nieko neda
rysiu.” Buožys atbėgo į ka
lėjimą ir _pareiškė, kad pa
bėgęs iš Ukmergės del blo
gų sąlygų, todėl ir nutaręs 
pat savo valia persikelti iš 
Ukmergės kalėjimo į Telšių 
kalėjimą. Tai, tur būt, pir
mas toks atsitikimas, kuo
met kalinys pabėga ne tam,

SUSITAIKO DEL KONFERENCIJOS
Lenkija Sutinka Laikyti Konferenciją Karaliaučiuj; Kauno 

Valdžia Labai Patenkinta Lenką Švelnia Nota
KAUNAS.—Ponas Szum- 

lakowski, Lenkijos užsienių 
reikalų ministerijos politi
nio departmento direkto
rius, asmeniškai pridavi 
Lenkijos notą Lietuvos fa
šistiniams valdonams. Ta 
nota čia padarius labai pui
kią impresiją valdžios rate
liuose. Ji yra atsakymas į 
Lietuvos valdžios notą.

Lenkų fašistų nota esan
ti švelni, ir jaja labai pasi
tenkinę Lietuvos fašistai.

Lenkijos ^užsienių reikalų 
ministeris Zaleskis, savo at
sakyme į Lietuvos notą, ku
rioj Voldemaras prašė lai
kyti konferenciją Karaliau
čiuj ir nesutiko laikyti Ge
nevoj, pažymi, kad jis su-

tinka laikyti konferenciją 
Karaliaučiuj, bet jis pats 
negali ten vykti pirma išva
žiavimo į Genevą. Zaleskis 
toliau sako: —4

“Jeigu jūs pageidaujate 
kitos dienos, pasirenkant 
Karaliaučių kaipo vietą be 
mano dalyvavimo, tai Len
kijos delegacija bus pasi
rengus sutikti jūsų atsto
vus ten rugpjūčio 22 d., ku
riame atsitikime Lenkijos 
atstovas M. Holowko vado
vaus mūsų delegacija.”

Prie užbaigos Lenkijos 
nota dar kartą ragina Lie
tuvos fašistus sutikti laikyt 
konferenciją Genevoj, ir pa
geidauja, kad pats Voider 
maras dalyvautų toj konfe
rencijoj. '

NEW YORK. — Darbi- 
ninkij (Komunistų) Parti
jos kandidatas -į vice-prezi
dentus, Benjamin Gitlow, 
sekmadienį smarkiai kriti
kavo Amerikos imperialistų 
kandidatą į prezidentus, 
poną Hooverį. Hoove
ris savo nominacijos priė
mimo prakalboj pareiškė, 
kad “taip vadinama didžio
ji bedarbė pranyksta.” Git- 
lowas nurodo, kad 4,000,000 
bedarbių Jungtinėse Valsti- misija, kuri nustato algų 
jose šiandien parodo, kaip skales, nutarė jam dusyk 
Hooveris melagingai pers- tiek mokėti. Nors jis daug 
tato faktus, bandydamas iš-! suvalgo, bet ir padirba dau- 
garbinti Republikonų Parti-. gjau ug kitus.
ją, kaipo “gerų laikų” suda- __ _ .....
rymo partiją. T

“Mažos darbininkų algos 
tekstilės pramonėj, 4,000,- 
000 bedarbių, subankrutavę 
ir Nuskurdę farmeriai, algų 
kapojimas tekstilės, anglies, 
automobilių, čeverykų ir ki- 

(tose pramonėse yra ganėti-

Hooveris melagingai pers- tiek mokėti. Nors jis daug

Moteris Pagimdė Gyvatę Xe gvaX
nėra taip puikų, kaip ponas 
Hooveris piešia,” sako 
lowas.

Indijoj išeinantis mėnesi
nis laikraštis “The Natų' 
Healer” paduoda sekamą į- 
domią žinią:

Kendupadoj, Cuttack dis- 
trikte (Indijoj) nesenai vie
na moteris pagimdė gyvatę, 
kuri yra, apie 45 colius il
gumo. Gyvatė atrodo labai 
gerai ir laikoma gurbe. Bet 
moters padėtis yra pavojuj. 
Labai daug žmonių kiekvie
ną dieną lankosi pažiūrėti 
to keisto apsireiškimo, ku
ris sukėlė sensaciją apielin- 
kės gyventuojuose. ,

Sakoma, kad iki šiol gy
vatė dar niekam neįkando.

Sudegė Butrimonys

Git-

Rugpjūčio 2 d., vidurnak
ty, iš pil. Korganskio namų 
prasidėjo gaisras, kuris su
naikino 13 gyvenamų namų, 
2 sinagogas, 4 tvartus, 1 
kluoną. Nuostoliai dideli. 
Sudegę trobesiai buvo ap
drausti 175,000 litų.

Tai jau antras šiemet gai
sras. Pirmas buvo gegužės 
mėn.

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
Didelis piknikas turi būt

2 Rugsėjo Philadelphijoje.
(Cambridge, N. J.)

16 Rugsėjo, Detroit, Mich.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
55 AVIS

Varėna. — Liepos 29 d. 
Varėnos apielinkėje buvo 
didelė audra ir perkūnija. 
Perkūnas trenkė į avių būrį 
ir užmušė 55 avis ir dvi 
karve3 .

VALPARAISO, Ind. - 
Morris Lowenstein, valgo 
mų daiktų krautuvės savi- kad būtų laisvas, bet kad 
ninkas, kad eitų geriau biz- atsėdėtų kitame kalėjime, 
nis, sumanė savo kostume- 
rius pavažinėti orlaiviu. Jis 
paskelbė, kad kiekvienas 
kostumeris, kuris tik pasi- 
pirks pas jį-^avorų. už $25, 
bus pavažinėtas orlaiviu.

i Jos biznis del to labai pa
didėjo. Čia yra 15,000 gy
vento jų. Lowensteino orlai
vis būna “bizi” visą dieną. 
Kostumerių turi labai daug. 
Kiti groserninkai 
pyksta ant jo.

labai

LEMONAS PUSKETVIR
TO SVARO

KISSIMMEE, Fla. — Ne
toli nuo čia užaugo nepap
rastai didelis lemonas (cit
rina). Sveria pusketvirto 
svaro. Išilgai yra 22 colių, 
aplink—19 colių. Tapo pa
siųstas į Reno, Okla., ant 
parodos.

DEL NETURTO LIETU
VOS KAIMIETĖ ATIDA

VĖ ČIGONEL KŪDIKĮ-
■ (

Turžėnų vai., Sabaliauskų 
kaimo gyventoja Basinskie- 
nė susilaukė kūdikio. Ji la
bai neturtinga ir vargingai 
gyvena. Vyras serga ir da
bar guli ligoninėj.

Turėdama nuolatos dirbti 
ir neturėdama galimumo 
nei pridaboti nei maitinti 
kūdikio atidavė jį (kai kas 
sako—pardavusi) vienai či
gonei.

Tuč tuojau apie tai suži
nojo kaimo moterys ir, bai
siai trukšmaudamos ir pik-, 
tindamos, kūdikį iš čigonės 
atėmė ir grąžino motinai 
Basinskienei.

Dingo Amerikos Laku- Mandžurija Numalšinus 
nai, Lekiant Švedijon Mongolų Sukilimą

Komunistų Partijos Kandidatai Bus Ant 
Baloto Montana ir Nebraska Valstijose

žuvo Trys Darbininkai Ek- 
splodavus Lokomotyvui

NEW YORK. — Ameri
kos* du lakūnai, Bert Has
sell ir Parker Cramer, išlė
kę. iš Rockfordy. ILL, .orlaiviu 
Gre^tev Rpckford. į Švediją, 
veikiausia kur dingo tarpe 
Apiskigamish ežero, Kana
dos, ir Grenladijos. Jie šeš
tadienį po pietų išlėkė iš 
Cochrane, Ont., Kanados, į 
Grenlandiją, ir turėjo ten 
pribūti nedėldienio rytą, bet 
nepribuvo. Nieko apie juos 
negirdėt.

TOKIO, Japonija.-rMam 
džūrijos valdžia pirmadienį 
oficialiai pranešė, kad ji nu
malšinus, prasidėjusį mon
golų sukilimą Barga valsty
bėlėj prieš Mandžūrijos vaL

Mūšis tęsėsi beveik savai
tę laiko. Sakoma, dalis 
mongolų kariuomenės buvo 
įsiveržus į Mandžūriją ir 
užgriebus dalį Chinijos Ry
tinio gelžkelio.

Chinijos valdžia tuo pa
čiu sykiu suareštavo Chini- 
jos Rytinio gelžkelio vice
direktorių Lašievičių sąry- 
šyj su tuo sukilimu. Tą

Kominterno Kongresas Svar
sto Kolonijų Padėtį

MASKVA. — Komunistų gelžkelj bendrai kontroliuo-
Internacionalo trisdešimtoj ja Sovietų Sąjunga ir Chi-
kongreso sesijoj Kassmin iš 
Indoazijos kalbėjo apie po
litinę ir ekonominę padėtį 
Indoazijoj; jis nurodė prie
žastis, del ko tapo sukriu- 
šintas Indoazijos sukilimas 
1926 metais.

Jis pamini sekamas suki-

NEW YORK.— Darbi
ninkų (Komunistų) Parti
jos Nacionalis Rinkimų 
kampanijos Komitetas ga
vo pranešimą-iš (kęmunistų 
darbuotojų Montana ir- Ne
braska valstijose, įkądl-ten 
komunistų kandidatai -bus 
padėti ant baloto; jau su* 
rinkta , reikalingas skaičius 
piliečių parašų tose valstijo
se. , ’ • ‘

Tai jau keturiolikoj val
stijų darbininkai ir farme- 
riai galės balsuoti už komu
nistų kandidatus: už Foste- 
rį į prezidentus, už Gitlo- 
wą į ’ vice-prezidentus ir pa
statytus tose valstijose ko
munistu kandidatus į įvai
rias valdvietes.

• Tikimasi, kad šiais metais 
komunistų kandidatai bus 
padėti ant baloto mažiausia 
30 valstijų. *•

Bėgyj kelių dienų bus už
baigta 
tucky 
jose.

rinkti parašai Ken7 
ir Tennessee valstL

Willis L. Wright, redak
torius laikraščio !“Labor 
Topics/’ Great Falls, prane
šė Darbinihkų Partijos na- 
cionaliam ofisui, kad 23 de* 
legatai iš-pramoninių ir f ar
imų sričių Montanai valstijoj 
:-ir taipgi vietos sijmpatikai 
■dalyvavo valstijos konvehei- 
joj, rugpjūčio 1.0 d., Butte, 
Montana. Stanley Clark 
tapo išrinktas 1 pirmininku, 
Mabel Clark sekretore* Di
delė minia darbininkų buvo 
vakarinėj sesijoj, kurioj ta
po išrinkti sekami - elekto- 
riai: v Emma Salisbury ir 
Petra - Krogman iš Plenty
wood, Mary Nolan iš Butte 
ir ’ Stanley Clark iš Great 
Falls.

“Numatoma, kad Monta
na valstijoj už komunistus 
bus paduota daug balsų,” 
sako Willis'Wright.

Sekmadienį, Omaha, Neb
raska, Švedų Auditorium, į- 
vyko komunistų < kandidatų 
užtvirtinimo konvencija.

CORNING, N. Y. — Čia limo klaidas: sukilimas pra- 
eksplodavo Erie gelžkelio sidėjo Sumatra saloj dviems 
tavorinio' traukinio lokomo- mėnesiais po to, kaip sukili- 
tyvas. Žuvo trys darbinin
kai: inžinierius W. C. Car
rier, pečkurys R. F. Crid- 
dle’ ir “brakemanas” John 
E. Beik !

> Eksplozija suardė dvide
šimts1 < tavorinių vagonų. 
Eksplozijos .priežastis dar 
neišaiškinta, i ;

NUBAUjDĖ “KRIMINA- 
LĖS POLICIJOS” VAL

DININKĄ
KAUNAS/ 

gardos teismas nubaudė Pr.. 
Žadeikį 1 met. 7 mėn. sunk, 
dar b. kalėjimo už tai, kad 
jis važinėjo provincijoj, sa
ve vadino kriminalės polici
jos valdininku, darė kratas, 
rašė protokolus ir juos pa
naikindavo, kai gaudavo

Kauno Apy

Zagreb, Jugoslavija. —- 
Jugoslavijos valdžia jieško 
$53,000,000 paskolos. Ta
riasi su užsienių bankie- 
riais. . ; < .

mas prasidėjo Java saloj; 
visa darbininkų klasė nebu- 
Vė sumobilizuota; svarbiau
sia ataka buVo sukoncent
ruota ant sostinės, kur buvo 
tvirtos policijos ir armijos 
spėkos; sukilimas nebuvo 
tinkamai prirengtas.

Sikandęr iš Indijos nuro
dė, kad daro klaidą tie 
draugai, kurie mano,; kad 
Indija darosi nebe kolonija. 
Anglijos imperializmas, jis 
sakė, remia stambius žem
valdžius, idant nugalėti vie
tos buržuaziją.
. Strachov nuo Chinijos Ko
munistų Partijos analizavo 
Chiniios revoliucijos istori
ją. Jis sakė, kad revoliuci
ja laikinai sumušta iš prie
žasties oportunistinių klai
dų ir iš priežasties tvirtos 
jėgos kontr-revoliucionie- 
rių, esančių po vadovybe 
svetimšalių imperialistų.

, Humbertdroz iš Šveicari
jos pareiškė, kad revoliuci
nis judėjimas smarkiai vys
tosi Lotyniškoj Amerikoj.

nija.
Del sukilimo buvo kalti

nama sovietinė Mongolija. 
Bet vėliau daugiau paaiš
kėjo, kad tai esanti Japoni
jos .provokacija, padaryta 
su tikslu sudaryti tinkames
nes sąlygas užėmimui Man- 
džūrijos. Sakoma, Japoni
ja davus ginklų mongolams 
sukilėliams. Jiems vadova
vę rusai baltagvardiečiai, 
matomai Japonijos papirk
ti

53,000 Svetimšalių Nuvyko 
Brazilijon Šiais Metais

RIO DE JANEIRO, Bra- 
zilija. — 53,000 imigrantų 
atvyko į Braziliją per Sąp 
Paulo prieplauką šiais me
tais, pasak paskelbtų statis
tikų šiomis dienomis. O iki 
pabaigos metų atvyks dar 
daugiau. Labai daug euro
piečių vyksta į Braziliją.

NUŽUDĖ MAIŠTININKŲ 
VADĄ

MEXICO CITY. — Pra
nešama, kad kariuomenės 
teismas nuteisė sušaudymui 
maištininkų vadą Lorenzo 
Martinez iš San Luis Poto
si valstijos. Bausmė tuo* 
jaus tapo išpildyta. Jis ne
senai buvo surengęs užpuo
limą ant miesto Rayori.

4
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DIENOS KLAUSIMAIS
Nei žodžio Apie 

Darbininkus

ląįke rinkimų, tai iš kur ji 
gaįis pinigų rinkimų vajui? 
Q šiuo tarpu rinkimų vajus 
yra syąybįaųsias. Plačio
sios maseą dabąr atviros 
agitacijai. Jos nori išgirsti 
apie partijas ir jų progra
mas. Reikia komunistinės 
literatūros, kad nurodyti 
jiems jų baisią klaidą. Tam 
reikia pinigų. štai kodėl 
mes raginame visus lietu
vius darbininkus paaukoti 
po dešimtuką, po kyoderį 
arba po dolerį, kiek kas iš
gali, į Darbininkų Partijos 
rinkimų vajaus fondą. Pi
nigus siųskite tiesiai Na-

Republikonai ir demokra
tai jau paleido nuo lenciū
go visus savo politikierius 
šioje -rinkimų kampanijoje. 
Loja jie garsiai ir visuose 
kampuose. B u r ž u a z i nė 
spauda taip pat pripildyta 
su kaupu agitacija ir propa
ganda apie rinkimus ir apie 
tų partijų kandidatus.

Bet visoj toj agitacijoj 
nei su žiburiu nerasi nieko 
apie darbininkų reikalus. 
Nieko tie kapitalo agentai 
nesako apie mainierių ir au
dėjų streikus, apie policijos 
terorą tuose streikuose, 
apie indžionkšinus, apie be
darbę, apie algų kapojimus 
dirbtuvėse ir t. t. Kas lie
čia darbo žmonių opiausius 
interesus, Hooverio ir Smi- 
tho liogerių buržuazinės 
birbynės nuduoda nebylė
mis.

Tai dar vienas įrodymas, 
kad tos partijos yra prasme
gusios nasruose stambiojo 
kapitalo. Nieko bendro jos 
neturi su darbininkais. Jos 
yra mirtini priešai darbo 
žmonių.

O tačiaųs, pamatysite, mi- 
lionai darbininkų piliečių 
šiuose rinkimuose balsuos 
arba už Hooverį, arUh už 
Smithą. Jie halsuos už ša/ 
vo priešus. Kodėl? Todėl, 
kad tie darbininkai tebėra 
tamsūs. Jie turi akis, bet 
nemato .savo priešų. Jie tu
ri galvas, bet nesupranta 
savo reikalų.*

Štai kur yra vyriausias 
Amerikos komunistų darbas 
šiuose rinkimuose: prieiti 
prie tų darbininkų su ko
munistine literatūra, kuri 
atidarys jiems akis. Tą 
Darbininkų (Komunistų)

Eilinė Socialistų Išdavystė
Prieš paskutinius rinki

mus Vokietijos socialdemo- tional Election Campaigr 
kratai savo agitacijoj dau- Committee, Workers ’ (Com- 
giausia domės kreipė prieš munist) Party, 43 East 
būdavojimą naujų karinių 125th St., New York City.
laivų. Jie prakaitą ntv 
kaktos braukdami šaukė 
ant kampų ir nuo : 
kad jie esą priešingi staty
mui naujų karinių laivų ir 
bile kokiam didinimui apsi
ginklavimo. Komunistai 
sakė, kad socialdemokratai 
veidmainiauja.

Daugelis darbininkų pati
kėjo tiems išdavikams so
cialdemokratams ir balsavo 
už juos. Ir štai, kaip grei
tai socialdemokratai atsisė
do valdžioje, taip greitai jie 
atsisveikino su antimilita- 
ristiniais prižadais ir dabar 
galvą guldo už naujų karo 
laivų būdavojimą. Kad lai
mėjus kapitalistinių partijų 
paramą, . socialdemokratų 
valdžia vykina ištisai kapi
talistų programą.

Pirmiausia permjeras so
cialdemokratas Mulleris ir 
kiti monarchisto Hinden- 
burgo socialdemokratiniai 
ministerial pasisakė už sky
rimą 9,000,000 markių nau 
jo karinio laivo budavoji- 
mui. Nustebo tie," kurie 'bal
savo už socialdemokratus. 
Kiti manė, kad socialdemo
kratų partija visgi atmes 
šitą savo ministerių pasiū
lymą. Ęet apsiriko. Parti
jos vadai, viso apie 200, at
laikė Berlyne konferenciją 
ir naujų karinių laivų sta
tymą užgyrė.

Tai dar viena eilinė so
cialdemokratų ’ išdavystė. 
Statosi taikos šalininkais, 
kalba prieš apsiginklavimą, 
bet kaip greitai pasitaiko 
proga, taip greitai tas šne-

SdUKC t\ o ' Tl* ■ n •
stogų, Daugiau Rimtumo rne

Pramogų Skelbimo
Pastaruoju laiku mūsų, dar

bininkiškų, organizacijų pra
mogų rengėjai, garsindami jas 
spaudoj, pradėjo vartoti taip 
vadinamą balaganščiną. Prira
šo visokių nesąmonių ir mano, 
kad čia labai gerai, labai tin
ka ir tuomi publikos daugiau 
sutraukia. Bet išeina kaip tik 
atbulai. Kuo daugiau prirašy
ta visokių nesąmonių, tuo pub
lika į tokius skelbimus žiūri 
prasčiau, skaito juos balagan- 
ščina.

Partija ir bando padaryti. ^as numeta^ į šalį, ir sušilę 
Ją reikia remti ir jai pade- Pad?da buržuazijai ginkluo-

Tegu šiuose rinkimuose fls reiqgtls Pne nauJ°ti.
nesnaudžia nei vienas susi
pratęs lietuvis darbininkas. 
Dirbkite po komunistų vė
liava. Ar tai centais, ar tai 
darbu pagelbėkite Darbi
ninkų Partijai šiuose rinki
muose.

karo.

Tuo pačiu iaiku praneša
ma iš Paryžiaus, kad Fran
ci jos valdžia nusprendė skr 
bintis budavoti keturis 
naujus karinius laivus. Gi 
užvakar Jungtinių Valstijų 
sekretorius Kellogg išvyko 
Paryžiun pasirašyti taip va
dinamą “Kelloggo taikos 
paktą.” Ten pradžioje rug
sėjo susirinks kapitalistinių 
valstybių diplomatai ir gar
siai kalbės apie taiką ir pa
sirašys sutartį daugiau ne- 
bekariauti, tuo tarpu Vokie
tijos, Franci jos, Amerikos 
ir Anglijos uostuose tik piš- 
ka darbas budavojimo nau
jų karinių laivų!

Naujau Blofas apie “Mask
vos Auksą”

Tai ir nenusibosta darbo 
unijų biurokratams šmeižti 
komunistus. Vienas jų me
las apie komunistus nespėjo 
išgaruotų jau leidžia svie- 
tan kitą. Ir, žinoma, atsi
randa tokių, kurie tam tiki, 
nors, tiesa, tokių tamsuolių 
skaičius nuolatos mažėja.

Štai, Amęrikos Darbo. Fe 
deracijos vice-prezidentas 
Woll vėl prabilo apie “Mas
kvos auksą.” Ale dar kaip! 
Jis savo paskutiniam pa
reiškime apsiseilėjęs tvirti
na, kad nesenai “Maskva” 
atsiuntus didelį vežimą auk
so Amerikos darbdaviams, 
kapitalistams, f a b r i k a n- munistų rinkimų kampani- 
tams! Ar girdėjot? Sovietų jai. 
valdžia jau šelpia Ameri- 7 
kąs vargšus darbdavius! nigų reikia. 
O koks tikslas tos pašelpos kad 
darbdaviams,? Woll atsako: j yra ąųkąvę įyąiriems prą- 

darbdaviai pasekmių-' kilniems tikslaips jau daug 
griežčįau kovotų sykių, tačiaųs • neręikia už- 
bd unijas.” miršti šitų Darbininkų Par

tijos vajaus. Tai mūsų vi-

Raudonoji Savaitė
Visą šią savaitę, iki rug

pjūčio 27 d., Darbininkų 
(Komunistų) partija varo 
vajų už sukėlimą fondo ko- • 1 • *1 • 1 •

prasitarę ,apie “leistĮnuni^” j 

jie sutinka, kad : 
Latvijos vyriausybė gali I 
gnaibyt komunistus, bile tik 
nekliudytų socialdemokra
tų.
Atbulos Socialdemokratų 
Kovos Pavyzdys

Kitoj gi žinutėje tame pa
čiame “Lietuvių Žinių” nu
meryje skaitome jau apie 
Rygos tramvajų (gatyeka- 
rių) streiko užbaigimą. Pri
dėta streikieriams 10 nuo
šimčių uždarbio,—ir todėl 
socialdemokratiniai lyderiai 
juos vėl darban sugrąžino, 
pasiskubindami atimt iš 
streiko politinę reikšmę. 
Nors streikas galima buvo 
įr reikėjo tęst, kaipo protes
tas prieš darbo unijų užda
rinėjimą, ir' tuo m; spirt fa
šistinę vyriausybę atidaryt 
darbininkų organizacijas, 
kurias jinai tebelaiko užda
riusi. Tai, vadinasi, pačio
je pradžioje j.ąu yra stam- 

sparniai socialdemokratai 
atbulai “kovoja” už organi- 

jau ir dabąr, pusiau lūpų zacines darbininkų teises.

komūnistihių brganizacijų, į TąrphiįM Parbusi i 
brfakSii Apsigynimo Lietuvių

Šnekėtojai, o ne 
Kpvotojai

“Lietuvos žinių” kores
pondentas (liepos 31 d.) 
praneša iš Rygos apie dar
bininkų sąjūdį, kuris paki
lo, kuomet fašistinė Latvi
jos vyriausybė uždarė dar
bo unijų centrą: ‘

Rygos profesinių sąjungų 
centro biuro uždarymas ir 
tramvajų streikas dabar Lat
vijoj nustelbė visa. Mažai 
net besiįddmima ženhes ; ūkio, 
pramonės ir. prekybos paroda.

Bet tas korespondentas 
perdaug šviesiomis spalvo
mis piešia latvių socialde
mokratus .

Kadangi darbo unijų cen
trą fašistai uždarė neva to
dėl, kad iš ten buvo varoma 
“komunistinė propaganda,” 
tai, anot, rygiškio “Liet. Ži
nių” korespondento, social
demokratai pašokę apgint 
ir komunistų teises. Girdi,

Socialdemokratų seimo na
riai visai atvirai pasisakė, 
kad komunistų organizacijų 
veikimas yra galimas ir leis
tinas, kaip ir kitų organizaci
jų
Tokio socialdemokratų va

dų nuoširdumo delei komu-

T
dęjęs kąipp protęs^as 
prįpš dąfįįninkų ą^r.dyųg 
liepos ipęn. Vienos
Ten, policijos apginkluoti 
socialdemokratiniai “respu
blikos sargai,” išvien su Sei- 
pelio fašistais, taip pat kru
vinai malšino, išsijudinusias 
darbininkų minias. Vokie
čių socialdemokratų popie
žius Kautskis stojo prieš 
Vok. gelžkeliečių visuotiną 
streiką po karo, atsižvelg
damas į. buržuazinės valsty
bės gerovę, o ne į darbinin
kų reikalus. Anglijos so- 
cįalistai jau. ne kartą pasi
žymėjo, kaipo visuotinių 
streikų laužytojai.

Todėl neįtikėtina, kad ir 
Latvijos socialdemokratai 
tiksliai panaudotų visuotiną

Trrrrr-

ir

streiką, kaipo priemonę de- bus pavyzdys, kaip nuleist-
let apgynimo visų darbinin
kų organizacinių teisių. Nes

DARBININKU SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIĄUČ1US 

341 Walnut Street, Newark, N. J.

Pavyzdžiui, skelbia, kad m u- nįstu nebuvo lig šiol matyt 
r > a 4- i »i r-« i c* mil x m L H 1 1 _ _ _ ._ _ _ _zikantai bus iš Berlyno, Kau

no, Varšavos, Maskvos arba 
kitų miestų. Skelbia, kad deš- 
rytės, amerikoniškai vadina
mos “karštais šunyčiais,” bus 
atvežtos iš kokių nors europi
nių miestų ir tt. Pripasakoja- 
ma visokių nesąmonių, kad net 
gėda ir skaityti.

Tokie skelbimai ir dar daž
niausiai korespondeųcijų for
moj, rengėjams naudos neat
neša. Kiekvienas perskaitęs 
pasako, kad tai durnos pasa
kosi 6 jeigu jau rengėjai pa
sakoja durnus dalykus, tai ma
no, kad ir tame parengime 
nieko rimto,- nieko gero nega
lės būti.

Pavyzdžiui, viename mieste
lyje buvo rengiamas piknikas. 
Rengėjai gavo tuščią farmą, 
kurioj buvo ir tuščias, nema
žas farmerio namas. Ir štai, 
norėdami geriau išgarsinti, tuo- 
jaus parašė, kad ten tokis ir

jokioje šalyje. Kur tik ko
munistai gauna'didesnės in
takes miniose, visur social
demokratai susijungia su 
buržuazija prieš komunis
tus. Tatai parodo visa po
karinė istorija Vokietijos, 
Vengrijos, Italijos, Bulgari
jos, Lenkijos, Anglijos, Lie
tuvos ir kitų šalių. > Ne . ki
taip tikrenybėje bus ir Lat
vijoj. • • . • : i

“Lietuvos Žinių” korespon
dencijos antros dalies, Lat
vijos socialdemokratai, apie

Liaukų ir Nervų 
Išsisėmimas

Drauge gydytojau, meldžiu 
patarimo per “Laisvę” bei “Vil
nį”, nes abi skaitom.1 Esu mo
teris, apie 30 m. amžiaus, vidu
tinio ūgio, 180 sv. Apetitas 
man geras, bet su viduriais yra 
prastai: beveik 13 metų be vai
stų neinu laukan. Turiu vaiką 
dvylikos mętų, su antru pęrsi- 
leidžiau ir dabar turiu jau pen
kių metų trečią vaiką.

Su manim kas daros, tai ir. 
pati nebeišmanau; nė* ikaipisa-: 
kyt. Kadaise buvo, įpuolęs ūži
mas galvon, tai -daktaras ipata-i 
rė akinius dėvėt,, kąi ir ; dabar 
tebedarau, bet tai nieko negelbi 
sti. Pirm pusantrų tnetų ko
kias šešias savaites sirgau pik-

kurių tikresnį nusistatymą [tuoju gripu. Turėjau 104.'lai pa
minėtas korespondentas ra- nius karščio. Tai nuo to laiko

Sekcijos Reikalai
Vakacijų laikas jau baigiasi 
laikas mums pradėti darbą

apsigynimo kuopose. Nes pra
eituose uiencsiuose daų^ęlis 
kuopų neturėjo nei susirinki
mų. Laikas pradėti šaukti 
kuopų susirinkimus, pradėti 
veikimą tarpe vietos lietuvių 
darbininkų pritarėjų ir rėmė- r 
jų.

Daugelis kuopų priklauso 
prie vietinio miesto komiteto 
ir ten kuopa moka narių duo
kles. Tas labai gerai, bet 
daugelis kuopų, ypatingai ma
žuose miestuose, neturi ant 
vietos miestų komitetų, todėl 
tas visas kuopos narių duok-, 
les turi siųsti į lietuvių’ sekci
jos centrą. O tokių kuopų yra 
iabai mažai užsimokėjusių už 
praeitus mėnesius, kas parodo* 
pas kuopų valdybas ir narius 
apsileidimą nelaikyt susirinki
mų ir mokesčių nekolektuoti iš 
narių. (

Centras mums praneša, kad' 
apie South Bostoną T. D. A. L. 
S. kuopos neprisiunčia savo at
stovų į miesto komiteto posė
džius ir kai kurios kuopos nc- 
užsimoka duoklių- čia kuo
pos turi pasirūpinti, kad išrink
ti atstovai dalyvautų miesto 
komitetų posėdžiuose ir turi 
prižiūrėti, kad kuopų sekreto
riai priduotų duokles miesto 
komiteto sekretoriui.

Su visais reikalais kreipkitės 
į T.D.A. L.S. Centro Sekr. V. 
V. Vasys, 3116 S. Halsted St., 
Chicago, 111.

apetitas Jums tarnauja, tik 
valgykit ne bile ką, bet tinka
mesnių valgių pasirinkt, kad 
viduriai susitvarkytų ir geriau 
valytųsi. Rytais gerkite po ko
kią kvortą namų darbo limona
do. Galite iš vakaro išspausti 
sultis iš vienos citrinos į kvor
tą vandens, įmaišyti porą gerų 
šaukštų sirapo arba medaus, o 
ant rytojaus tuoj atsikėlus, iš
gerkite visa tai ant sykio. Už 
kokios valandos galite pusry
čiauti : išgerkite keletą. žalių 
kiaušinių, porų stiklų1 pieno, su
valgykite citriną, obuolį bei grū- 
šią. Porai valandų praslinkus 
išgerkite1 Vėl' * bent puskvortę 
vandens. 1 Pietums vėl išgerkite 
ketvertą žalių kiaušinių, stiklą 
pieno, paskui po truputį salotų, 
žalių kopūstų, morkų, agurko, 
bananių ir da kokių vaisių bei 
daržovių. Vakarienei—gerą
abyšalę rupios duonos su . svies
tu, gerai kad ir kiek sūrio; prie 
to galima dadėti keptų bulvių, 
žirnių, pupų'. Įvairumo delei

BALTIMORE, MD.
Tėvas Numirė, Sūnų Pašovė

Pora savaičių atgal numirė 
Kazys čeluška. Jo sūnus An
tanas, nuvyko į šokių svetai
nę ir ten susiginčino su karei
viais už merginą. Vįęrnąs ka
reivių vedė jo iperginą spjctį, 
bet čeluškutis nedavė. Karei
vių buvo septyni. Vienas; jų 
pasakė, ka<Į jis už^tai jąm at- 
siteiš. Truputį vėliaus čeluš
kutis išėjo iš svetainės laukan. 
Staiga pasigirdo šūvis ir Čeluš
kutis krito. Kilo didelis su
mišimas. Pribuvo policija. Su
areštavo penkis kareivius ir 
dvi merginas, kaipo liudinin
kes. Dviejų kareivių negalėjo 
surasti.

Dabar čeluškutis randasi li
goninėje ir kovoja su mircia,

žmo- 
metų 
dvie-

čist suirau. Galva ūžia, akys 
mirga — dieną tamsiai, o nak
tį lyg kokiais žiburiais, ir lyg 
trūkčioja. Galva svaigsta, 
sprandas lyg nutirpęs,—sukinė
jant gyslos traška. Kojų pirš
tai lig pusei letenų nutirpę. Vi
sada kai mieguista, kai pavar
gus; per aslą einu, kaip prieš 
kalną. Mėnesinės taipgi būna 
menkos, tarpe 20-24 dienų, ma
žai kraujo. Ir nusigandus, vis 
lyg ko bijau.’ Pradeda kraujas 
mušt labai.

Del nedatekliaus negaliu lan
kytis pas daktarus. Ir dideliai 
esu vyro pavergta: jis nepaiso 
manęs ir neleidžia man gydytis. 
Bėda man.

Atsakymas.—
Tai gyvenimėlis Jus, matyt, 

gerokai palamdė, paglamžė, 
kad, metais da tokia jaunutė 
tebebūdama, visai sena jaučia
tės. Ligos, žinoma, iščiulpia 
žmogaus organizmą, pakrikdo 
liaukas ir nervus iššęmia. Ta 
nelemtoji, influenza daug galėjo 
Jums i syeįkatojs skėsti. O čia 
motinystėj 'p.^ėigos, nėštumas, 
gimdymai, pęrs.ileijimai, žindy- j V • i ’ .- ‘ ' V ’ J 1 • 1
vartai, susikįiįTJLtįmai, nuolatinė 
bailė, rūpestęlis, kąj namie nie- 
kąd meilės sąulužė vaiskiau ne
švysteri. Vyrelis, matyt, ne iš 
sąjausmingųjų Jums kliuvo. Qt 
taip ir velkate Vargo retežius 
ant kaklo,.. Tokiose nejaukiose _ 
aplinkybėse kad, ir gan.pątvarų (“ammoniated tincture of vale- 
organizmą vargai-rūpesčiai su- rian, 4 oz. ”). Jmkite jo su vąn- 
darko, iščiulpia. Ir kas Jums, deniu po pusę šaukštą po valgio, 
vargšelei, daryt? Be abejojimo, Tinka ir devyndrekis (“asafe- 
būtų visais atvejais geriausia, tida”), bromas, 
jei; taip būtų galima tos klai- ilgai vartoti i 
kios gyvenimo aplinkybės griež- kokio stiprylo, toniko galima ir 
tai pakeisti. Kad ■ nebūtų to ilgiau vartoti, sakysim, geležies, 
nuolatinio rūpesčio, skurdo dva* įkininds 
sinio, bailės, šeimyninių nesuti-1 (“elexi-r L QxS.”).. Gerai pri- 
kimų, pavergimo, žiaurumo... taikytas liaukų preparatas, be 
Deja, tai nfetaip lengva pada- abejo, daug Jums padėtų. Pri- 
ryt, kaiP pasakyt. < taikyti geriausiai galėtų ten pat

Šiaip, fiziniu žvilgsniu gali- ant vietos gydytojas, pirma Jus 
mą, žinoma, irgi bent dalinai įgęrai iškamantinėjęs/išegzami- higieninių priemonių, vargu bau 
ipaįeiHėti. Gerai, 'kad da bent'havęs. Man rodos/ pravartu galėtų daug ką padaryti.

so:
Be to socialdemokratai sa

ko, kad susidarymas komunis
tinės grupės tokioj didelėj or
ganizacijoj, kaip profesinės są
jungos dar negali būti organi
zacijos uždarymo priežastimi. 
Tokios komunistų grupės gali 
atsirasti ir ūkininkų organiza
cijų tarpe, bet, už tai atsako- 
įvybę gali nešti tik tos grupės, 
bet ne visa organizacija.

Čia jau ir pasirodo, jog 
socialdemokratai reikalau
ja nekliudyt tik jų pačių ir 
jų kontroliuojamų unijų na
rių. Komunistus gi ir ko
munistinės pakraipos orga
nizuotus darbininkus (lei
džia socialdemokratai) val
džia gali imt už sprarido. 
Tokiame atsitikime social
demokratams būtų nei šilta 
nei šalta. Čia tai ir pasi
reiškia, kaįp socialdemokra
tai supranta “solidarumą” 
su komunistiniais .darbo 
žmonėmis. ; '

Latvių socialdemokratai, 
beje, grąsina Šaukt visuoti
ną darbininkų streiką, jei 
'fašistinė vyriausybė nesi
liaus persekiojus darbinin
kų organizacijų. Tačiaųs, 
būtų paūašų į ^tebūklą, jei-Į 
gu jie paskelbtų ir sąžinin
gai vadovautų' tokiam streį- 
1 • V • T 1 • 1 J

sės. Juk dar šią vasarą 
Graikijoj socialdemokratai, 
laužė ir stabdė visuotiną 
streiką, kuris buvo prasidė
jęs iš užuojautos tabako 
pramonės streikieriams ir 
kąipo. protestas prieš val
džios žiaurumus. v Perpąi 
vasarą - Aųstrijps social
demokratai (Jąrė, ką tik 
galėjo, kad sutrąmdyt ir 
pakrikdyt visuotiną strei
ką, |: kuris ; buvo f prasi-

r........ —> - ------ —f-'" --
Į tokis parkas, kuriame randasi 
pastogė del virš 2 tūkstančių 
žmonių, puiki šokiams svetainė 
ir t. t. Redakcija, nežinodama 
nieko, taip ir garsina. Bet 
kas gi pasirodė? Vieta neži
noma, pasiekimas keblus, ..kel
rodžio nebuvo nurodyta. Ir 
štai, kuomet žmonės atvažia
vo į tą vietą ir pradėjo klau
sinėti, kur tokis ir tokis par
kas randasi, kuriame yra pa
stogė del dviejų tūkstančių 
žmonių ir puiki šokiams sve
tainė, tai paklaustieji tik pe
čiais traukė ir nežinojo, ką 
atsakyti. Apie dešimtis auto
mobilių važinėjo kelias valan
das ir nusispjovę parvažiavo 
namo.

Jeigu būtų rimtai garsinta, 
nurodyta farmos vardas, pasa
kyta didysis kelias ir kur rei
kia suktis, tuomet kiekvienas 
užklaustas būtų pasakęs, kur 
tokia vieta randasi. Kaip ma
tote, norėta daugiau publikos 
sutraukti, o išėjo kaip tik at
bulai.

Taigi, garsinant mūsų pramo
gas, reikią prisilaikyti daugiau 
rimtumo, tuomet visiems bus 
naudingiau. Kiekvienas daly
kas privalo turėti ribas. Kas 
perdaug, ta lauk. Nedasūdysi 
-—negerai, ’bet kuomet persū- 
dysi—dar blogiau. Todėl ge-L • v . 
riau nedasūdyti, negu persu- 'U VISU aaimn ų 
dyti.

Švęnčioniškis.

galima ir išsivirti kokių daržo- nes kuika suvaryta į plaučius.
vių, špinato, borukų ir t.t.

Maž-daug taip bevalgydama, 
Jūs sutaisysite vidurius, krau
jas Jums pasidarys gaivesnis, 
pastovęsni nervai ir liaukos. 
Kartais galėtut ir žalios švie
žios mėsos užvalgyti, ypač ke
penų, inkstų.

Kad išjudinus Jūsų nepaslan
kias žarnas, iš pradžių plaukite 
vidurius kad ir kas diena per J 
kokią savaitę; paskui darykite 
plovimus rečiau, kas antra, kas 
trečia diena, kas savaitė.

Maudykitės^ kas diena šiltai, 
paskui šaltu apsiplaudama. Jei 
maudynės nėra, tai bent šlapiu 
rankšluosčiu rytais apsibrauky
kite gerai. Bandykite gerai pa
miegoti, dažniau pasilsėti. Kai 
esti progos, pabūkite ant saulės, 
ant oro, pasivaikštinėkit.

Kad kas Jus gerai parnasai 
žuotų, pabraukytų; pąmankytų 
po gerą; valandą kas diena, tai 
būtų svėika.'"Šiaip : kokių fizi-

čeluškai buvo dievoti žmo
nės ir savo vaikus leido tar
nauti prie mišių. '

Phoenix, Md., gyvena 
gus, kuris jau turi 112 
amžiaus. Buvo vedęs su 
mis .pačiomis; su pirma turėjo 
21 kūdikį, su antra—12, viso 
33. Anūkų turi 220.

Senis pasakoja, kad pypkę 
rūkąs penkiolika sykių į die
ną ir pradėjęs rūkyti nuo še
šių metų amžiaus. Net ir da
bar nevartoja akinių, gali ge- 
rąi laikraščius skaityti. Apie 
40 metų dirbęs ant vandenų. 
Dąbar dirbinėja apie naųius, 
žolę ravi ir kitus panašius dar
bus atlieka.

rhai,- fiaųių. rųo^ą., "o kur siel- Įnio gydymo priemonių,' pabūk-
lų tai ne minėt neverta, nes 
Jums Jūsų “prisiegėlė” vis tiek 
neleis, o kad ir leistų, tai kiše- 
nius neleis... '

Vaistų? Galima kiek ir jų 
bandyti. Nervams nuraminti, 
gaįętut vąlerįjono parsinešti

Bėgiu savaitės laiko Balti
more! numirė keletas liet, vyrų 
ir ihoterų; kurių tarpe buvo 
stiprių ir jaunų.i Antanas Gri- 
cena skaitėsi didžiausiu lietu
vių Baltimorėje, kuris dabar 
numirė. Paulina Kablienė nu
mirė dar visai jauna, tik a*pie 
35 metų amžiaus; C. Grigąliū- 
nas irgi jaunas; O. Lapinskie
nė numirė turėdama 28 metus 
amžiaus. Kiti numirė senesni.

Nežinia, kodėl taip daug per 
vieną savaitę numirė. Gal pa
kenkė užėję didieji karščiai, 
kurie Čia per visą laiką siau
tė.

Lietuviškas Skaptpkąs.

Rimkimų kampanijai pi- 
. Nežiūrint to, 

“Laisvės”-' skaitytojai

Meksikoj Nužudyta Du 
MąištĮpįnkąi

. Tokių vaistų 
nereikia. Užtat

H? H L*prigš darbo unijas.”
įsigeidęs šitą netašytą me

lą. .VToll sušilęs jiešfco du r- sų bępdrąs -darbas. Įi; bę 
galų' syąrbus dai;baą. įęi-

El Paso, Texas.— Iš Mek
sikos pranešama, kad val
džius kareiviai nužudė du 
maiŠfiniųkų vąįus Galima 
valstijoj. Taipgi jų nąmtio- 
sę užgriebė svarbius maiš
tininkų dokum’eritus.L tL G

ir strikninos eliksiro

kimų, pavergimo, žiaurumo

ryt, IpdP pasakyt. <

būtų pc 1 dvyliktą grano dalį 
džiovintos tiroidinės liaukos var- 
tot 3 kartus į dieną. Prie to ga
lima prikergti po 2—3 granus 
džiovintų ovarinių liaukų ir gal 
po 2 granu antinkstinių liaukų.

Tačiau įsitėmykite sau, kad 
vaistai patys savaime, be 
atatinkamo maisto ir be kitokių '

------------ -------
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IŠSIMOKYKITE LIETUVIŠKAI
J. VARNELIS

Tel, Jefferson 10090

i

pardavinėtojai visuos*

SVEIKATOS IŠTYRIMAS

PASTABOS

RIVERSIDE, N. J.

pa-

INSURANCE

ŽODYNĖLIS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ

“ LAISVĖ KAINA $1.25

skanūs vaisiai ir, ji, vaikiš- 
naivumu, tikisi, kad kasdien 
bus skanesni. Bet kritikai

j

Eidynę smul- 
Toksai indų fi- 

Gandhi siunčia

geriausias pagelbStojas, 
prietelius ir draugas.

651 SENECA AVE 
BROOKLYN, N. Y.

ZUKAIT1S
Spencerport, N. Y.

te.
įlinkuose 
tikėtų jo durnoms pasakoms.;

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

budavojimo namų laike penkių 
metų yra išleidus net 2,620,- 
000,000 rublių (du miliardus, 
v v* v* i ■» • n v • i , • 1 f I

Bet sąmoninguose darbi
ne si r as tokių, kurie

Draugas S. 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiai* par
sitraukia ir sėk
mingai _ pardari- 
neįa. 
lahal

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

LIETUVIŠKALANGLISKAS 
ir

ANGLIŠKALLIETUVISKAS

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

| naikinti.
į visas ūkio aparatas, visa maši- • šaltinius

’ Francija mato, kad laimėjimas
4’jai nieko nedavė. Anglijai pro-;rint kaip buržuazijai yn 
‘ fitas jau neplaukia, kaip iš ra-1 malonūs komunistai, bet

teisybė: išlaukinę formą
•italistinio ūkio—techniką,

racionalizaciją, elektrofikaciją,
; masinį produktų gaminimą ru- nesidavė jam apgavinėti,

■M C4*« n V4/X4 .rs. 4" O C1 G A1 h.. nį A y. .. _

MATTHEW P. , BALLAS
■ BIELIAUSKAS

Funeral Director
Graborius

NOTARY PUBLIC
734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

. 1 _________ ________ _____________

Rašo: Jūs 
patinka Ci

garai žmonėms. 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main St.,

jisai rašo tokia greita 
jame taip daug neda- liūs.

MINTYS SUSIDŪMOJUSIO LIBERALO Idabar Maskvoje Ęosteris, 
i Dumi, Loveston ir kiti.' Jie teii 

-------  . 'dirba bendra darbą su kitu 
—naminiai ir užrubežiniai—jau i kraštų kom/ Velionis C. E. 
ir Amerikos plėtotei stato visą Rutenbergas ir W. Z. Fosteris 
eilę klausimų. Einstcinas juo- buvo net Komunistu Interna- 

paviršutinio cionalo Pildomojo Komtieto

“Harpers Magazine” prof. 
Charles A. Beard, vienas iš 
protaujančių Amerikos liberalų, 
riša klausimą: ar vakarų civi
lizacija yra pavojuje? Jisai tu
ri omenyje civilizaciją šios ma- 
širyiės gadynės, kuri paremta 
a!./ mechanikos ir technologi
jos. Mes pavadintume tą civili
zaciją kapitalistine civilizacija, 
bet Ch. A. Beard vengia to pa
vadinimo.

Yra žmonių, kurie ima nagan 
ir koneveikia mašinų gadynės 
cjvilazaciją del tos priežasties, 
kwd jie norėtų pasukti istorijos 
ratą atgal. Tie žmonės abelnai 
nori grįžti į gadynę žemdirbių 
ir amatninkų, į 
kios prekybos. 
Icsofas, kaip
pragaran visą kapitalistinę sis
temą, nes jo idealu yra praeitis. 
Tokie žmonės iš viso priešingi 
materializmui, nes jiems patin
ka “stebuklingoji praeitis” ir 
neribotas individualizmas.

* Tiems žmonėms Ch. A. Beard 
stato klausimą: ar galima at
mesti medicinos mokslą vardan 
gydymosi prisilypstymu prie 
šventųjų kaulų? ‘Ar galima at
mesti dabartinę masinę tavorų 
produkciją ir siūlyti žmonėms 
viduramžio skurdą? Ar galima 
atmesti tokį baduolių maitini- 
nuą, kokį gali duoti šių dienų 
komunikacija ir planingumas 
ir grįžti į tuos laikus, kuomet 
maras pjaudavo žmones, kaip 
muses ir jokios pagelbos iš nie
kur negalima buvo prisišaukt 9 
Vadinasi, šių dienų materializ
me yra daug gero. Niekas taip 
pat negali įrodyti, kad agrikul
tūros (žemdirbių) civilizacijo
je ir viduramžiuose minios ge
riau gyveno. Mašininė j civili
zacijoj, net jos pirmykščiame, 
dabartiniame stovy, žmonių pa
dėtis geresnė.

Su prof. Beardu galima su
tikti, kiek jisai kritikuoja tuos 
rašytojus, filosofus ir visuome
nės veikėjus, kurie norėtų atsi
kratyti mašinų amžiaus ir grįž
ti į praeitį. Mašinos, mokslas, 
technika—matetialis šių dienų 
Utilizacijos pagrindas turi lik
ti es.

Ar gręsia dabartinei mašinų 
gadynės civilizacijai pavojus iš 
revoliucijų? Jisai neduoda pil
nai aiškaus atsakymo į tą klau
simą, tačiaus vis tik daro dalei- 
dimą, kad “laikas nuo laiko 
revoliucijos gali įvykti.'’ Ta
čiau, čia pat, jisai daro teisin
gą pastabą, kad šių dienų pro
letariatas tai ne senovės Ro
mos proletariatas. Senovės 
vergų sukilimai buvo vienas da
lykas, o naujovinės revoliucijos

Kalbėda-
revo- 
ji vi- 
maši- 
Ji ei-

visai kitas dalykas.
mas apie rusų bolševikų

. liuciją jisai nurodo, kad 
siškai nenori panaikinti

-■Has ir naująją techniką.
| na prie to, kad mašinų amžius
į teiktų kuo didžiausios naudos 
į miestų ir sodžių gyventojams. 
It

eilę klausimų.
kiasi iš Amerikos _ _______ ______
inteligentiškumo. Džiazas ir i nariai, ir dabar vėl bus neku- 
judžiai tai dar ne civilizacija. I rie draugai išrinkti. Ir vistik 
Išrodo, kad karalienės Viktori-ljie galėjo ir vėl galės komu- 
jos laikai, kada taip ramiai • nistinį darbą dirbti ir dirbs, 
diena dieną vijo, kada išrodė, j Gi samozvancas, kontr-revo- 
kad kapitalizmo aukso amžius liucionierius nori savo kontr- 
nebus pabaigtas, tie laikai jau. revoliucin] veidą paslėpti po 
baigti. Ateina nerimo, skepsi-Į kalėjimo ir deportacijos skrai&- 
so gadynė... Mes čia prisimena
me vieno vokiečių ekonomisto 
išsitarimą—kapitalizmo siste
mai plaukai jau pradeda žilti. 
Ir keli dantys jau išpuolė.

Prof. Ch. A. Beard mano, 
kad vakarų civilizacijai, parem
tai ant mokslo, išradimų, nau
jovinės technikos, elektros ir t 
t., bėdos nebus, žinoma, maši
nų amžius neprapuls, nežlugs. Svės” į 
Bet kaip su mašininės civiliza- I }<jnarni

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

Lietuvos Politemigrantą 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 fr buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 100 
puslapių. Kaina ..........:...................................................... 20c

Lietuvaitė 
FOTOGRAFISTe 

Fotografuoju, Didinu ir' Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną 

nedeliomis nuo 9:30 ryte iki
S po pietų

Margarieta Vėdinčius
Room 32 Weitzencorn Bld’ 

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

cijos šulais, su pačia kapitalisti
ne sistema? čia jisai mašinų 
gadyhės civilizacijai duoda “di- 
vorsą” nuo kapitalizmo. Išeina 
taip, kad kapitalizmas gali žūti, 
bet tai visai nereiškia, kad žus 
ir pati civilizacija. Dabartinė 
civilizacija staigiai keičiasi, da
bartinė mechaniška spėka yra 
dinamiška spėka. Nesiimdamas 
ginti kapitalistų, prof. C. A. 
Beard gerai daro, bet savo 
straipsnį 
paskuba, 
sakymų, kad paprastas ameri-J 
koniškas 
neužčiuopti jo vedamosios lini-1 kraštyje nuo 5 d. rugp 
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Amerikoje gimę lietuviai, įsigykite labai parankią knygelę 
išsimokinimui lietuvių kalbos. Ją galite gaiuti iš “Laisves” 
knygyno už ........................  50c

Ką Mes Matėme Sovietų Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie 

.unijų' struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 
'ir jų'alfeas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš 64 puslapių. Kaina............... ............. ... 15c

Prieš fašistinė Vienybė
Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos. 

. Jame rasite 
Bal-1 straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apię Lietuvą.

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

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai
Čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 

_____ Lietuvos laisves; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o 
ir pažintu tuos Smetonos bat-iisu lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą, 
laižius ir darbininkų nepriete-

Pateko į rankas bjaurus hi
pelis: “Kas Yra Tie Komunis
tai?” Tai Baltimorės fašistų, 
klerikalų, menševikų 'ir kitų 
darbininkų nepį-idtelių šlamš- 

,L’ tas. Jame bjauriausiai meluo
jama, agituojama kenkti “Lai- 

piknikui, komunistai nie- 
i, kad jie “buvusias ir 

esamąją”—reiškia, kruvinų fa
šistų, valdžią pasmerkia. Bet 
tie melagiai ir kruvinų fašistų 
užtarėjai, nepadeda saVo para
šo po tuomi melagingu šlamš-! žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo, 
tu. Jie dirba iš pasalų, 
timorės lietuviai darbininkai 
turi nutėmyti, kas tuos šlamš
tus dalina ir viešai per darbi
ninkų dienraščius paskelbti jų 
vardus, kad visuomenė žinotų

skaitytojas gali nei Į “The New York Times,” lai- 
i., profe- 

rjos. Jis gali pasiklaidinti me-j Šorius M. J. Kaufman, atsaky- 
džiuese, nematydamas paties damas Siligmanui, kuris^^darė 
miško.

Ar gręsia šių 
cijai karai? A .C. Beard da- 
leidžia, kad “veikiausia bus la-i 
bai baisių karų,” kuriuose pra- 
silies kraujo klanai ir išsipūs- 
tys daugybė turtų. Bet vis-tik, 
jo nuomone, civilizacija nežus, 
nes, anot jo, dar garsusis eko
nomistas J. S. Mill’ius yra pa
sakęs, kad “kapitalistinės šalies 
ekonomiką galima atsteigti bė
gyje dešimties metų.” Daleis- 
kim, kad ir galima. Bet vel
niams verta tokia visuomeninė 
sistema, kuri amžinai veda prie

V ** ...v ...... p,. AXZ |

amžino dalinimos pasauliu, prie 
amžino smurto kolonijose, prie 
pavergimo milžiniškos didžiu
mos parazitiška mažuma!

Kur yra ta spėka, kuri gali 
duoti pasaulio tautoms ramy
bę? Į tai prof. C. A. Beard at
sakymo neduoda.

(Iš Amalgameitų “Darbo”)

nepamatuotų primetimų SSSR., 
dienų civiliza- tarPe kitko sako kad prie So- 

vietų valdžios šimtai naujų 
fabrikų pabudavota per per
eituosius metus. Ir daug dau
giau dabar budavojama. Kad 
SSSR, valdžia del budavojimo 
naujų fabrikų, taisymo senų ir nų.

šešis šimtus dvidešimts milio- 
nų). šiais metais išleidžiama 
net 1,240,000,000 rublių.
Itos’ sumos eina'daugiau kaip 
■325 milionai rublių del buda- 
,vojimo naujų fabrikų, 715 mi- 

karų ir kruvinų katastrofų, prie' lionų rublių del įrengimo; 120

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

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

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

Revoliucijos Giesmės
Tik dabar gavome iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai- 

Prie kiekvienos dainos yra nurodymai, kokios gaidos tai 
dainai atatinka. Tai labai mūsų menininkų laukiamas kūri
nys. Knygele iš 50 puslapių. Kaina ............................. 35c

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinių Valstiją Piliečiu

Tel., Stagg 5043'

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

mih rublių del taisymo semi 
fabrikų ir 102,500,000 rublių 
del budavojimo darbininkams 
gyvennamių.

Ar matys net kapitalistinia
me laikraštyje tilpusias skait
lines toki “mokyti” žmonės, 
kaip T. J. Kučinskas, Vitaitis. 
Grigaitis ir kiti SSSR, priešai ? 
Nereikės tu baikų! Jie linkui 
tokių dalykų akli, bet jeigu 
kur kokia nors davatka nesą
monių papliurpia, tai jie-turi 
medžiagos del editorialų per 
kelias savaites.

D. M. Šolomskas.Už Save Kvailesnių Jieško
Vėl sociališgamų gazietoje 

“Keleivyje” pasirodė samo- 
zvancas šmitas-J. Mickevičius, 
šiuom kartu jis grūmoja “iš
duoti” didelę paslaptį. Kas 
gali tikėti tokiam samozvan- 
cui, kuris pasivadino dideliu 
revoliucionierium, o kada A- 
merikos lietuviai komunistai 

", tai 
; sų revoliucija nei nemano pa- tas “revoliucionierius” nuėjo j

Ji nori tiktai, kad pas sociališgamas, pas baltru-i^; J. 
į kontrrevoliucionie

rius ir pas fašistus į “Vieny
bę.” žinoma, tam elementui 
tik tame purvyne ir vieta.

Bet jis toje savo mali-ma- 
lienėje sako, būk jam kiekvie
nose jo 
tai statė 
žiūriu į 
cionala ? 
reiškia ?

g nerija būtų dirbančios visuome
nės savastis, o ne savastis sau
jos parazitų. Tos logiškos išva
dos prof. Beard nepadaro. Už 

į. tai jis ir liberalas... Kitoj vie- 
■ toj jisai vėl prisimena apie bol
ševikus: “jie nori sudalyti sa
vo komunistinę valstybę ir jei
gu jiem tatai pasiseks, tai bus 
nuojfctinis pavojus visoms toms 
valdžioms, kurios subudavotos

| ant kitokio principo.”
Pradžioj savo straipsnio pro

fesorius Beard teisingai sako,
* kAl kapitalistinis pasaulis neri- 

> mluja. Klausimas apie rytojų 
daugeliui neduoda ramumo. Ar 
neprasideda tik sutemos, mer
dėjimas? Vokietija lyg ir įeina 
į normales vėžes, bet ten stip
rėja komunistai ir socialistai.

prakalbose komunis- 
klausimą: “Kaip aš 
Komunistų Intėrna- 
Ką tokie klausimai 
Reiškia tą: “L.” ir

“V.” šaika verste vertė mane, 
kad aš vesčiau agitaciją už 
Komunistų Internacionalą. O 
kad už tokią agitaciją Jungti
nėse Valstijose gręsia deporta
cija arba kalėjimas, tai tuo ke
liu “L.” ir “V.” štabai norėjo 
man burną uždaryti, kad nepa
sakyčiau darbininkams teisy
bės žodį.”

Tai jieškojimas kvailesnių 
už save. Jog visi sąmoningi 
darbininkai žino, kad nežiū- 

jai nieko nedavė. Anglijai pro-Jrjnt kaip buržuazijai yra ne- 
: jie 

yra ir Amerikoje. Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) Par
tija juk yra oficialiai Komuni
stų Internacionalo Sekcija. Jos 
nariai faktiškai yra Kominter- 
no nariai. Jos delegatai daly
vavo ii’ dalyvauja Komunistų

go gausybės. Ją pradeda nu
smelkti Amerika ir Vokietija. 
Amerika, kol kas, lėbauja, karo 

f praturtinta. Jai krinta į bur
ną 
ku

J« Naujokas
Brockton, Maas., jau penki metai, ir 
nuolatos į sa<o didele krautuvę ga
bena. Taip pat J. Baiseviče, 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 kostumieriams labai pa
tinka.

Daugybė Brooklyn© ir Htuoss 
miestuose taip dėkavoja už gerą ii- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei- ‘ 
gose, pas Barberius, Kliubuose ir što- 
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
Sokam pašto lėšas, visur Amerikoje.

ūkysit ir džiaugsitės.

Naujoki; Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUB 

Brooklyn, N. Y.

Nuskriaustųjų Balsai
Na, gerbiamieji, tik 

klausykite, kur čia philadel- 
phiečių logika, kuomet jie pa
sisavino rengimą pikniko “Lai
svės” dienraščio naudai, kuris 
Įvyks 2 d. rugsėjo, Cambridge.

Jie skelbiasi, kad tą 
'pikniką rengia, o mes alų da
rome, kviečius malame ir py
ragus kepame, sūrius spau
džiame ir džioviname, kiaules 
auginame ir dešras gaminame. 
Vištoms įsakėme, kad jos be 
paliovos dėtų kiaušinius, žo
džiu, rengiamės svečius priim
ti, o jie sako, kad viską rengia 
vieni. Juk mes laukiame sve
čių iš Baltimorės, Brooklyno, 
Maspetho. Kaštono, 
Barre ir kitų miestų, 
daviau ultimatumą,

Wilkes- 
Aš jau 

kad visi 
gyvūnėliai iš mano kambarių 
išsikraustytų iki tai dienai ir 
kad pribuvę svečiai i mano 
kambarius, kurie randasi 317 
Middleton St., rastų švarius. 
Kurie mano įsakymo nepa
klausys, tai tiems paskelbsiu 
tikrą karą ir juos visus nuga
lėsiu.

Prieš philadelphiečius, už jų 
tokį pasielgimą, suorganizuosi
me visus savo kolonijų gyvū
nėlius, kurie paskui už tai tin
kamai atkeršys.

Todėl perspėju philadelphie
čius, kad jie būtų atsargesni ir 
vieni nesisavintų sau tos gar
bės. Nes kitaip paskui gali 
gailėtis. Bemoksle.

Iš Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika- 
1 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 įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi
rengęs prie egzamino. Kaina tik......................... k....25c

Moteris ir Išpažintis
Jau tik keletą beturime šios knygelės. Joje yra gražių nuro
dymų, kaip dvariški 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 nęžinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumui'šeimynose del nęžinystės 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 ii’ 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- 
4no 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

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

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

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

Kurie* nenurenku užprenumeruoti 
tieaiai ii Rueijoa, tie galite užsiprenu
meruoti per “Laiavę”. 46 Ten Kyck 
Street, Brooklyn. N. Y. Kaina tl.25, 
perai untimaa veltui.

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

$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 vidurkį su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas Ir Įvairių negmags- 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksini kalną parodytum, tai jam 
malonesnė būtų sveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų, 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolių 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

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

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

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

M.
25 Gillet St.

Specialis naujovinis gydymas, duo- 
. pantis 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 Plaoa

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

Labai Parankus Kišeninis

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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CLEVELANDO ŽINIOS tuvėje bedirbant, nutraukė du 
pirštu. Zorskis porą dienų gu
lėjo 
dasi

ligoninėje, o dabar ran 
namie. Kliubietis.A.L.D.L.D. 22 Kp. Nariams

ALDLD. 22 kuopos susirin
kimas įvyks 22 d. rugsėjo, sve
tainėje 6021 St. Clair Ave. Vi
si nariai būtinai privalo daly
vauti šiame susirinkime, nes 
turime daug svarbių reikąlų. 
Reikės jau prisirengti prie žie
minio sezono; yra nauja kny
ga ir nariai ją galės gauti. Ku
rie dar neužsimokėję už šiuos 
--- --,j, . - 

taip ir turi būti.
Nesenai teko lankyti Mai

nierių Unijos Lokalo susirinki
mą, kuriame daug buvo lietu
vių, tad apie juos ir reikia ke
lis žodžius pasakyti. Kiek te
ko patirti, keli lietuviai užėmę 
ir M. U. lokalų viršininkų vie
tas, kas girtina. Bet negirti
na, kad yra lietuvių, kurie 
tarnauja aklai Lewisui, griovi
kui M. U. Jau laikas būtų su-; 

J prasti kiekvienam, kad ponas

metus, tai būtinai ateikite ir 
užsimokėkite, nes paskui gali
te iš Draugijos išsibraukti. At
siveskite ir savo draugus, ku
rie dar nepriklauso prie šios 
organizacijos, nes šiame susi
rinkime drg. K. Rugienius pa
skaitą turės.

Kuopos Koresp.

CHESTER, PA.
Nunėrė Mykolas Navickas

WANAMIE, PA.
Kas Čia Veikiama

Šiame miestelyj veik jokio 
veikimo nėra, nors lietuvių ga
na daug' gyvena. Veik visi

kalbėjo anglų kalba ir jis jau 
buvo nemokėjęs už tris mėne
sius savo duoklių iš priežas
ties ligos. Daugelis neteisin
gai liudijo, kad jis dirbo ka
syklose, o nesirgo, vėliau, keli 
nariai patvirtino, kad jis ne
dirbo per tris mėnesius, nes 
sirgo. Kurie kad ir po kelias 
dienas dirba, priversti užsimo
kėti ne tik duokles, bet ir ases-

PARSONS, PA

- ' ■ • .

Utamipkas, Rugp. 21, 11

Automobilių Mokykla

čia per mainierių šelpimui ko-
; DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EK0S

Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA.U AVĖ., ir B046 CHENE ST„ DETROIT

mitetą, kuris randasi Pittsbur- 
ghe ir tas komitetas ištikimai 
šelpia streikuojančius mainie- 
rius. Taipgi nurodžius, kad 
jeigu minkštųjų anglių mainie
riai streiką pralaimės, tuomet 
ir kietųjų angliakasių darbi
ninkų padėtis pablogės. To
dėl kliubas paskyrė $10, kurie 
ir tapo pasiųsti į Pittsburghą 
Streikuojančių mainierių šelpi
mo komitetui. Tokį kliubo 
darbą Veikia pagirti.

• V. Glaubičius.

Čia nuo 1921 metų gyvuoja 
Lietuvių Piliečių Kliubas, ku
rio tikslas laike miesto ar val
stijos viršininkų rinkimo savo 
balsais paremti kokį nors dy
kaduonį. Mat, kada tokis po
litikierius gauna augštesnę vie
tą, tai ir vienam ar kitam lie
tuviui suteikia kokį miesto 
darbelį. Reikia pasakyti, kad 
čia visuose miestuose ir mies
teliuose randasi tokių kliubų, 
kurių vienodas tikslas, kaip ir 
minėto lietuvių kliubo. Bet 
apie darbininkų judėjimą jie 
nesirūpina ir neturi nei ma
žiausio supratimo. ’ .

Progresyviai lietuviai nepri-l 
taria tokiam kliubui ir prie jo 
nepriklauso. Bet mano supra
timu vietos lietuviams reiktų, 
dėtis prie to lietuvių kliubo ir 
bandyti ten darbuotis, pa
kreipti jį nors kiek į darbinin
kų pusę. Paprastai tokie kliu- 
bai turi savo ižduose po kelis 
šimtus dolerių ir jie galėtų ką 
nors nuveikti. Dabar, kuomet 
progresyviai prie jų nepriklau
so, tai jie tuos pinigus sueik- 
voja vien tik politikierių reika
lams, kuomet ateina rinkimai.

Man pradėjus veikti šiame 
kliube, tuojaus ir pasekmės 
pasirodė. Rugpjūčio 7 d. įvy-j 
ko kliubo mėnesinis susirinki-! 
mas, kuriame pakėliau klausi* 
mą, kad mes kiek nors auko
tume streikuojantiems mainie- 
riams. Tuojaus du nariai pra-l, 
dėjo priešintis ir nurodinėti, 
kad streikuojanti mainieriai tų 
aukų negauna, kad iš jų ir taip ( 
atlupa po tris dolerius į mėne
sį asesmentų neva streikuojan
tiems mainieriams, kurių jie 
negauna ir t. t. Bet man nu-; 
rodžius, kad asesmentus ir ki
tas aukas, kurios eina per Le
wiso mašiną, ta mašina ir su
naudoja, bet visai kitaip yra 
su tomis aukomis, kurias siun-J-

Praktikos painokos išardyt, šutai; 
syt ir sudėt visokius motorui- • 
apie elektrą, važiavimą ant ka
lcių kainų mašinų ir ant Fordo.' 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko. 
kurj veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri- 
tyręs instruktorius L. TIKNEVl* 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryta 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 ▼.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave- cor. 14tb SU N. Y.

^PABORIUb

BALZAMUOTOJA*

PHILADELPHIA, PA. y

1.1.

2.

4. 4.

Vajus sukėlimui darbininkų ir biednųjų į revoliu
cinę kovą prieš kapitalizmą ir jų valdžią.

NEW YORK, ALBERT BALUN* 
HAMBURG, DEUTSCHLAND* 

ABSOLUTE, RELIANCE, 
CLEVELAND, 

WESTPHALIA, THURINGIA

Į TEN IR Iš LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Mūsų Populiariškais Laivais

2.
3.

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visete klesose 
Pinigai greit ir saugiai" 

persiunčiama
Del permito ir kitų informaci

jų kreipkitės prie vietinių, 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
39 Broadway New York

PRIEŠ
Algų kapojimą, indžionk
šinus ir kompanijų uni
jas;
Bedarbę;
Išdavystę Darbo Biurok
ratijos;
Atskyrinėjimą negrų nuo 
baltųjų ir

5. Imperialistinį karą.

R NewYorko j 
T“* V wKauna ir Atgal 

(Karo taksai ekstra) 
TREČIA K LESA

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

5. Darbininkų ir Farmerių 
valdžią.

AACV VlCvU^ O <7 * V vili V 1UL

lietuviai yra po globa prabas-) mentus. Mainieriai turėtų tvir- 
čiaus ir ką jiems diktuoja, tai |tai pasipriešinti asesmentams, 

j nes streikieriai jų negauna, 
Lewisas jiems nemoka . Jei 
jau mokate, tai geriaus pasiųs- 
tumėt tiesiai streikieriams ar
ba sau pasilaikytumėt, bet Le
wisui neturėtumėt mokėti. 
Kiek teko patirti, tai lietuviai 
susirinkimuose laikosi pasyviai, 
nors ir gali kalbėti angliškai. 
Tokis apsileidimas negeras. 
Rėikia kiekvienam išreikšt sa- 

ypatingai kalbėti 
prieš asesmentus.

Kadangi lankosi iš minkštų
jų anglių organizatoriai ir at
sišaukia, kad lokalai paaukotų 
streikieriams ir gyvu žodžiu 
nupiešia, kiek mainieriai gau
na nuo Lewiso sumokėtų pini
gų, tai mainieriai gali drąsiai 
sulaikyti asesmentus mokėję 
Lewisui.

Rugpjūčio 10 d. numirė My-|Lewisas suardė galutinai mai- vo mintį,
kolas Navickas, kurį vietos lie-|nierių uniją minkštųjų anglių 
tuviai vaidino Maikiu Pirtinin-' industrijoj, ir taip pat žymiai 
ku. Mat, jis turėjo maudymo-(apardė ir kietųjų anglių uni- 
si įstaigą ir buvo pasiturintis 
žmogus. Nors jis buvo tikintis, 
bet su visais gerai sugyveno. 
Prigulėjo prie V. L. P. Kliubo. 
Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną ir vaikelius.

Rugpjūčio 10 d. patiko ne
laimė Jurgį Zorski. Jam dirb-

ją. Teisingiaus pasakius, mai- 
nieriai veik jau neturi unijos.

Susirinkime teko išgirsti ke
lis nusiskundimus, kad kai ku
rie nariai negali užsimokėti 
duokles iš priežasties ligos. 
Vienok, nekurie nariai reika
lavo, kad būtų mokama. Vie
nas .suvargęs lietuvis prastai Reporteris.

R. Mizara-Rasoda. ' ėmęs šis miestas. Iš vienos pusės jį remia
_ - 17 1 milžiniški kalnai—uolos—iš kitos—jura,
IC RlIPnnC I VnrK2 kuri taipgi iškaišiota saly temis, bei tom
lb DllCIlUd fllltd I lUIIUJ Į)ačiom skalom. Tai gražus reginys, vilio

jantis žmogaus akį, nepaisant kokio skonio 
ji būtų. Miesto namai—buržujais apgy
venti—gražūs, balti, su raudonų koklių sto
gais, kas, šviečiant auksiniams, saulės spin
duliams, sudaro nepaprastai gražią kom
poziciją. Viduryj miesto švara gera. Di
džiosios gatvės puikios, nusodintos mede
liais. Ypatingai graži vyriausioji gatvė — 
biznio širdis—Avenida Rio Branco.

Bet nelaimingas tas keleivis, kuris pa
sitenkina pamatymu tik vienos Avenida 
Rio Branco, bei arti jos esančių gatvių ir 
prie jtj stovinčių namų. Paėjus bei pava
žiavus į miesto pakraščius, darbininkais 
apgyventas vietas, tuojau kitokis vaizdas 
matosi. Namai mažučiai, apskurę, juose 
tarsi aviliuose bites gyvena susikimšusiai 
darbininkai. Pavažiavus dar toliau, už- 
miestyj, po tuos gražius kalnus ir kalne
lius, tuojau matai lindynes, kuriose gyvena 
apskurę vargdieniai. Jiems nereikia jokių 
namų, pasitenkina “skiepais.”

Pačiom gražiausiom gatvėm vaikšto 
daugybė basų moterų ir vyrų. Šiandien 
šventa ir lyja lietus, todėl žmonių palygi
namai mažai tesimato. Visos krautuvės už
darytos, išskiriant kai-kurias kavines ir 
kitokius mažesnius biznelius.

Vyriausi bizniai, kaip matosi iš iška
bų, vis tai svetimtaučių rankose: anglų, 
vokiečių, amerikiečių (nortiečių). Retai 
kur pamatysi patį užvadinimą tikrai bra
zilišku vardu, bet ir tie didžiumoje randasi 

tino, kad Sydney, Australijoj, prieplauka svetimtaučių rankose. f L
dar gražesnė ir apštesnė negu šita). Mil
žiniškas plotas vandens, tarsi sąmoningo:Branco.

mnlrp hiifn nntvortfic: iniimni Jo Jo 1

(Tąsa)
Prieš pradėsiant Vandyckui plaukti, 

susirinko būrys kažinkokių misionierių gie- 
dorių, kurie pradėjo šventas giesmes drož
ti. Melodijos tokios keistos, įkyrios. Kas 
čia juos prisiuntė, kas jiems apmokės (juk 
veltui, aišku, jie nedirba)—nepatyriau. 
Vienas pažymėtinas faktas: visi maldinin
kai gerai apsirengę, apsiavę ir išrodo gan 
sotūs. Tas rodo, kad giedoriąvimo profesi
ja yra daug geresnė, negu paprastas, nau
dingas, darbas.

Vos išplaukus iš prieplaukos, kaip štai 
kilo dar smarkesnis vėjas ir mūs laivas jau 
buvo mėtomas į visas puses, tarsi plunks
na. Nauji pasažieriai, įsėdusieji Santoje, 
tuojau pradėjo sirgti ir ne vienas buvo pri
verstas “lupti ožius”, nežiūrint, kad per vi
są dieną, sakosi nieko nebuvo valgęs.' Su
varyti visi į savo kajutes, žmoneliai maiti
nosi vien ta mintimi, kad rytoj ankstų ry
tą būsime Rio de Janeiro, todėl nebaisu ir 
pasirgti. Apie 11 valandą išėjus ant denio, 
nebuvo galima pastovėti: vanduo šveitė į 
visas puses.
Liepos 22-ra.

Apie 7 valandą ryto mes jau buvome 
Rio de Janeiro prieplaukoje. Tai puiki vie
ta, tai geriausia, sakoma, prieplauka, uos
tas, pasaulyje, žiūrint gamtiniu jo subuda- 
vojimu. (Beje, vienas jūrininkas man tvir-

žmogaus ranka būtų aptvertas, įėjimui pa
likta tik siauri varteliai, kurių iš abiejų 
pusių stovi pamūrytos t. v. tvirtovės. Tai 
vis gamtos padaras. Ta augštoji tvora, 
nėra tai iš geležies, bei medžio, ale milži
niškų uolų “tvora”, iš vienos pusės, o iš 
kitos^-miestas laiko apgaubęs šitą uostą. 
Taip vadinamos tvirtovės tik tą vardą te
benešioja. Gal kada nors jos ir turėjo sa
vo vertę, bet šių dienų išradimams, kari
niams pabūklams, jos atsilaikyti negalėtų 
ir, mano išmanymu, neturi jokios vertės. 
Apie aštuntą valandą, mūs laivui sustojus 
viduryj uosto, po visą miestą pasigirdo baž
nyčių varpai. Jų čia randasi tiek daug, 
kad kuomet varpai pradeda gausti, tai iš
rodo, kad čia nieko daugiau ir nesiranda, 
kai tik bažnyčios. Prie krašto laivas susto
jo 9 valandą. Greit pasijutome esą ant 
sausžemio, turėdami omenyj, kad “Van- 
dyckas” išplauks iš čia lygiai keturios po 
pietų.

Rio de Janeiro miestas turi virš 1,500,- 
000 gyventojų. 1502 metais, kuomet čia 
apsilankė portugalas Gonzales Coelho, jis 
manė, kad čia, ši prieplauka, apgaubta mil
žiniškų uolų iš visų pusių, yra upė ir to
dėl, atvykus jam 1 d. sausio mėnesio, kuo
met čia oras yra neišpasakytai gražus, jis 
pavadino ją Rio de Janeiro (Sausio Mėne
sio Upe). Kuomet žmonės pradėjo apsi
gyventi—patį miestą pavadino tuo vardu. 
Ir po šiai dienai jis taip tebevadinamas. 
Gamtiniu atžvilgiu, aš manau, vargiai ras
tum kitą tokią puikią vietą, kokią turi už-

Perėjau keletą sykių Avenida Rio 
. Tai gražesnė gatvė, negu Aveni

da de Mayo Buenos Airėje, bei Penktoji 
Avenue New Yorke, arba Michigan Boule
vard Chicagoje. Užėjau į iBiblioteca Na
tional (Tautos Knygyną). Gražus namas, 
berods keturių augštų, pradėtas statyti 
1905, o užbaigtas 1910 metais. Savo struk
tūra daugiau panašus į Chicagos miesto 
knygyną, esantį ant Michigan Blvd., nors 
šis biskį erdvesnis ir, aišku, pritaikytas 
prie vietinių sąlygų—oro. Ten toliau sto
vi Teatro Municipal (Miesto Teatras). Ap
stus ir gražus budinkas. Šiuo kartu garsi
nama šokikės Pavlovos baletas. Nedide
li judžianamiąi garsina daugiausiai Nor
iuose gamintus judžius. Keista, kuomet 
pamatai iškabose tuos veikalus, kurie Ner
tuose buvo rodomi metai atgal, ir po jais 
padėta parašas: “Vėliausias gaminys,” ar
ba “Vėliausiai pagamintas tos rūšies vei
kalas.”

Industrijų Rio de Janeiro lyg ir netu
ri. Gal dėlto jis išrodo toks švarus ir 
traukiantis, žmogaus akį. Labai daug dar
bininkų dirba .prieplaukoje, kurią atlanko 
nemažai laivų. Retas kuris laivas, plau
kiantis iš Šiaurės į Buenos Aires arba vice- 
versa, kad nesustotų Rio de Janeiro.

Šito puikaus miesto—Pietų Amerikos 
žaislo—prieplaukoje vaizdą tačiaus' matai 
tokį patį, kokį phlikom surūkusioje Santo
je: darbininkai apskurę, didesnė jų pusė 
basų, neveizint blogo oro—lietaus ir page- 
lo. : Užtenka pažvelgti į tai, .kad supratus 
tikrąją padėtį darbininkų klasės Brazilijoj.

(Tąsa bus)
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SKAITYK1TE IR 
PLATINKITE 

. “LAISVĘ”

DARBININKAI STOKIT j
; . .. . ' lt

AUKŠČIAUSIA PRIEGLAUDĄ LIETUVIU 
AMERIKOJE

Ši Draugija Turi Du Laipsnius Pašelpos Ligoje: 

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

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

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.

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.’ ! > j ; i • j ‘

'H ■ ’ ■ j | n ■‘
Patogiausia ir Geriausia rPligulėti į 

AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ
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Bell Phon*« Poplar 7844

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST

REMKITE

$100,000 KOMUNISTŲ RINKIMŲ
VAJAUS FONDĄ f

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

Kelionės kalbėtojams ir 
Mass, mitingams, 
Paskleidimo vajaus 
skelbimų.

1 ; <’ Atsiliepkite Tuojau!
MSney Orderius ar Chekius siųskite šiuo adresu:

ALEXANDER TRACHTENBERG, Treasurer

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

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

Eiles ' H

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 {stojimui į Darbininkų
; . (Komunistų) Partiją v
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O Vardas ir pavardė ,
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Antrašas
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Užsiėmimas

< >

< >

>
A.P.L.A. turi savo kuopas veik visose didesnėse 

lietuvių kolonijose. Todėl, būdamas nariu A.P.L.A., 
kur tik nuvažiuosi, rasi kuopą ir galėsi lengvai į ją 
persikelti.

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

o
< >
< >

o

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

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

JOHN GATAVECKAS
109 Cress Street, Carnegie, Pa.

Jeigu esi streikieris arba bedarbis ir negali už-' 
simokėti įstojimo mokesties,' tai pažymėk ir busi pri
imtas į partiją be mokėjimo įstojimo mokesties. Taip 
pat nereikės mokėti narinių duoklių, kol pasibaigs 
streikas arba gausi darbą.

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



naktį šaudo i

PLĖŠIKAS ŠOVĖ J 
PABUDUSI ŽMOGŲ

KAS
MERGINOS LANGUS

ir visi priklauso
Choro.)

Lyros Choras, 
rjės daug darbo, 
čiu žygiu reikia
daugiau naujų narių.

Koresp. j. Saulėnas.

Utarninkas, Rugp. 21, 1928 Puslapis Punktas

DARBININKO LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS
L. PROSEIKA, Pirmininkas J. ALEKŠIS, Sekretorius

J5 Union Square. New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
IG. BACHES, Iždininko, Box 853, Union Co., Union, N. J.

L. D. L. D. II APSKRIČIO kitą, kai kurie net ir pyksta, 
PIKNIKAS PUIKIAI 

PAVYKO
kad neteisingas skaitymas ei
na.

Pagal kolonijas dalinasi ve 
kaip: Elizabethas—142; Netv
arkas—135; Lindenas—-110; 
Cliffside—94; Great Neck- 
Richmond Hill—58; Bayonne 
—40; Brooklynas—35.

Bet paėmus skaičių lietuvių 
gyventojų, tai Cliffsidė užsima 
pirmą vietą. Nes ten lietuvių 
nedidelis skaičius, vienok cliff- 
sidiečiai, ypatingai moterys,

Nedėlioj, 19 d. rugpjūčio, 
įvyko ALDLD. H Apskričio 
piknikas, rengtas mūsų spau
dos naudai. Iš ryto diena bu
vo lyg ir gązdinanti, neaiški, 
bet paskui išsipagadijo ir bu
vo labai puiki.

Iš Richmond Hill pirmieji 
pribuvo keturi automobiliai. 
Farm a tuščia, tik elizabethie-. 
čiai darbininkai triūsiasi prie! dirbo išsijuosusios ir suorgani- 
biznio. j 
puolęs, kai kurie 
vargiai bus daug žmonių. Dar-: valdybai prisieis skirti dvi pir- 
bininkai, kurie buvo iš kuopų Imas dovanas—už didesnį skai- 
paskirti, dar ne visi susirinkę, | čių buvusios publikos piknike 
~:~zt".zzz "iekc > |ir pyoporcionaiiai gyventojų

Mūsų ūpas lyg ir nu-'zavo net du busti. Todėl, vei- 
’• sako, kad! kiaušiai, ALDLD. II Apskričio

vartuose nieko nėra.
Tuojaus pastatėme tikietų 

pardavinėtoją. Aš stojau prie 
tikietų atiminėjimo, kol dar
bininkai pribus.

Stovime apie pusvalandį, visĮ^ 
niekas nepasirodo. Bet štai,! 
iš tolo, pasirodo virtinė autoj- 
mobilių. Pirmasai, rodos, pra-; " 
ūžė Petkus iš Great Necko, 
net nesustodamas vartuose. 
Paskui įkišo galvą Gaškauskas 
ir pasveikino barimo žodžiais, į 
kad užvardytos gatvės niekur į 
negalėjo surasti ir turėjo klai-i 
džioti. Išklausęs pamokslo ir 
paklausęs, ar jau viskas, lie
piau važiuoti toliau; paskui jį 
pradėjo sekti vi£a eilė automo
bilių iš Great Necko.

Vos spėjome Great Necką Iš
leisti, tuojaus pasirodo didelis 
busas. Laukiame, kas čia pa
sirodys. įlindo į vartus ir 
šliaužia toliau, nesiskaito su 
mūsų taisyklėmis. Bėgu pas 
juos, klausiu, kodėl jie taip 
daro. Tuojaus vienas atsako: 

“Atsimink, kad čia Bayonne 
ir atvažiavo organizuotai, to
dėl ir patys tikietus tvarkome, 
kontroliuojame.”

Vėl tylu. Praslinkus pusva-j 
landžiui, pasirodo du dideli 
busai. Ištolo nešasi dainų gar
sai. Visi sužiurome, 
sų iškabos “LDSA. 
pa, Cliffside.” Visi 
organizuotai, patys 
tvarkė. Parkas tartum atgijo, 
nes, viena, visi dainuodami at
važiavo, o antra, sykiu atsive
žė ir vaikų draugijėlę, kuri 
tuojaus gyvumo pridavė. Pas
kui pradėjo eiti pėsti ir auto
mobiliais važiuoti. Apie 
čią valandą jau žmonių susi
rinko daug.

Vieta puiki, didelė.

■ lir

Į už didžiausį sutrauktą publi
kos skaičių. -
Cliffside gauti pirmą dovaną, 
nes pagal gyventojų skaičių, 
ji sutraukė daugiausia publi-

Todėl turėtų ir

Reikia pasakyti, kad dauge- 
Į lis buvo ir tokių, kurie visai 
! neprisidėjo prie jokios koloni
jos, skaitėsi neprigulmingais. 

.Todėl publikos buvo daug 
daugiau, negu pažymėta.

Beje, daugelis tuojau po 
■ programai jau išvažinėjo, sku
binosi namo.

Abelnai, piknikas visais 
žvilgsniais pavyko ir mūsų 
spaudos naudai liks keletas 
šimtų dolerių pelno.

Parašius šią korespondenci- 
iją, drg. Prūseika telefonavo, 
pasiaiškindamas, kodėl jis ne
pribuvo į pikniką. Jis dabar
tiniu laiku skubiai rašo knygą 
del mūsų Draugijos ir labai 
užimtas darbu. Turėjo visą 
dieną dirbti ir todėl atsiprašo 
gerbiamosios publikos, kad ne
galėjo būti ir pakalbėti, kaip 
buvo pasižadėjęs.

V. Paukštys.

Dabar, ko nori kriaučių 54- Marę Balei;io?&įię, 65 metų se
tas skyrius iš gerbiamosios! nutę, ties Bronx Parku ir East
Brooklyno visuomenės? Nori 
to menko dalykėlio—-kad kiek
vienas, kuris tik jaučiasi esąs 
dalimi Brooklyno lietuvių vi
suomenės, atsilankytų į 
čių rengiamą pikniką, 
ga pigi, tik 50c ypatai. 
kas parankioje vietoje, 
ma nuvažiuoti Grand 
Flushing Ave. karais iki Bettj 
St. ir išlipus suktis po L____
ir eiti iki parko.

Kriaučiai yra duosniausi 
kiekvienam suvargusiam žmo
gui. Jie yra nemažai biednų 
darbininkų sušelpę ligoje, ne
laimėje; jie ne vieną darbinin
ką, netekusį sveikatos šioje ša
lyje, priglaudžia savo indus
trijoje, kad galėtų pasidaryti 
sau ir savo šeimynai'pragyve
nimą. Bet dabar kriaučių iž
das jau susiaurėjo, reikia cen
to kito atpildyti ir vėl gerašir
dystės darbą tęsti tolyn, arba 
kovai su fabrikantais rengtis, 
uždirbant vieną kitą dolerį sa
vo parengime. Tat gerbiamoji 
Brooklyno visuomenė turėtų 
atkreipti domę į pirmąjį kriau
čių parengimą ir kiekvienas 
atsilankyti asmeniškai 
kriaučius į pokilį.

Rengimo Komisija.

Tremont Ave. Pervažiavęs 
per ją, automobilistas nubirz- 
ge sau toliau, visai neapsisto- 
dąmas.

Iš LYROS CHORO 
SUSIRfjNKIMO

KARIŠKAI APVAIKŠČIOS 
DARBO DIENĄ

APALPO IŠBADĖJĘS 
EX-KAREIVIS

kriau- 
Įžan- 
Par-

St. ir
kairei I

pas

k a-Buvęs Amerikos armijos 
reivis, dalyvavęs pasauliniame 
kare, George Taylor, du mė
nesiu išbuvęs be darbo, dabar 
apalpo New Yorke, bejieško- 
damas kokio užsiėmimo. Jis 
buvo išbadėjęs. Per kelias sa
vaites jis su žmona ir dviejų 
metų dukrele gyveno vien duo
na ir vandeniu, bet ir duonos 
pritrūko. Apalpusį nuvežė į

Apt bū- 
68 kuo- 
įvažiavo

VIETOS ŽINIOS
KUR BŪSI PIRMĄ DIENĄ 

tikietus Į RUGSĖJO-SĘPTEMĘERIO?

tre-

Gerbiamoji Brooklyno visuo
mene, jau veikiausia kiek apy- 
čiupai esate girdėję, kad 
kriaučiai 1 d. rugsėjo (Sep
tember), Clinton Parke, Mas- 
pethe, L. L, rengia pirmą pra- 
mogą-pikniką. Kriaučiai su
daro veik viena pusę visokių 

TasVisi organizacijų Brooklyne.
Vaikštinėja, šnekučiuojasi, už- liudija, kad jų skaičius gana 
kandžiauja.

Sietyno Choro vedėjas VI. J 
Žukas jau ragina programą 
pradėti. Laukiame kalbėtojo 
drg. Prūseikos, kuris buvo pa
sižadėjęs. Nesulaukiant kal
bėtojo, 5:30 vai. pradedame 
programą. Pakviečiamas Šie- riuje 
tyno Choras, po vadovyste žu- kriaučiai gali visur dalyvauti, 
ko. Choras sudainuoja kelias 0 savo parengimo nesuruošti ?

_ . • Po Nutarta rengti piknikas, kuris
kalba angliškai Edw. S. įvyks viršuj žymėtoje 'dienoje.

, atstovas Bedfordo

dainas. Dainuoja puikiai.
lo I
Stanley, atstovas 
streikuojančių audėjų. Jis nu-1

sumažins vieną pphcijos buožę, 
kuriomis dabar daužo strei- 
kieriams galvas. Pasirodo do
lerinės. Aukų surinkta $56.12.

Užbaigus kalbą, kviečiamas 
Ufos dubeltavas kvartetas, su
darytas iš Lyros Choro, po va
dovystė Žuko. 'SudAindvUš’ po
rą dainelių, publika nepalei- 

, džia, dainuoja dar; publika 
'vis nepaleidžia; turi daugiauI 
dainuoti. ’Paliovus dainuoti, 
pasigirsta balsai, kad “trum
pai dainavo,” publika nori; 
daugiau dainuoti, bet kvarte- 
tąs atsisako jau daugiau dai
nuoti.

Pakviečiamas daktaras Kaš- 
kiaučius pasakyti keletą žo
džių apie mūsų Draugiją. Jis 
ragina rašytis prie Draugijos 
tuos, kurie dar nepriklauso, o 
kurie jau priklauso, tuos ra
gina dirbti del Draugijos labo.

Tuomi programa ir užsibai
gia.

Prasidėjo skirstymasis į ko
lonijas, kad sužinojus, kurios 
kolonijos daugiausiai turi pub
likos. čia buvo truputį ir ne
smagumų, nes žmonės maišo
si, bėgioja iš vienos vietos į

V

didelis. Jie taip pat1 yra veik
liausias akstintojas kiekvieno
je draugijoje/ar taip kokioje 
organizacijoje. Bet kriaučiai 
visuomet pasitenkindavo, vien 
dalyvaudami kitų parengimuo
se. Vienok kilo 54-tame sky- 

klausimas: kodėl tik

Utarninke, 14 d. rugpjūčio, 
buvo mėnesinis Lyros Choro 
susirinkimas. Po kelionei į 
Conn, valstiją narių neperdaug 
tesuėjo; visi buvo gana suvar
gę, tai ir tarimų buvo mažai 
tepadaryta. Pirmoje vietoje 
stovėjo koncertas, kuris įvyks 
nedėlioj, lapkričio 11 d. Dau
giausia buvo kalbama apie tai, 
kaip geriausia prie to prisi
rengti, kiek solistų imti, kokių 
lietuvių ir kokių kitataučių, ir 
kokie chorai kviesti.

i • i
Visa tai palikta ant rankų 

rengimo komisijai. Taipgi iš
rinkta komisija delei rinkimo 
skelbimų į minėto koncerto 
programą. Komisijom įėjo:

Atžagareivė valdyba New 
Yorko Darbo Unijų Centro nu
tarė šiemet nedaryt jokio dar
bininkiško apvaikščiojimo Dar
bo Dienoje (Labor Day), bur
žuazijos primestoje darbinin
kams šventėje vietoj Pirmosios 
Gegužės. Pirmiau tą dieną 
vadai Amerikos Darbo Federa
cijos dar surengdavo mitingų 
ir pasakydavo, kad ir veid
mainingų, prakalbų apie dar
bininkų reikalus. šiemet gi 
Darbo Dienoje (rugsėjo 3) ne
bus nei to. Ta diena bus “ap
vaikščiojama” kariškoje Fort 
Hamilton stovykloje, kur su
šauktiems darbininkams bus 
rodoma visokios militariškos 
ceremonijos, ir tuom kutena
ma amerikoniškas patriotiz
mas.

Vietinio Darbo Unijų Cen
tro galva, < geltonasis Ryanas 
sako, kad šiemet Darbo Die
noje nereikėsią jokios darbi-

JUOZAS

s

Į 
j

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJA8

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell_______
Keystone—

KAVALIAUSKAS

TELEFONAI i
---------------- Oregon 5180
--------------- Mata >60

t. — ** . V '
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AMERICAN-
PHONE: REGENT 2177-0474

Adelė Zablackiūtė, Nelė Gre-1 nmkiskos programos, nes, gir- 
viškiūtė, Paražinskas, jauniau- Mi, “darbininkų judėjimas da
gias Rudaitis, Čepulis, S. Ven-1 bar esąs toks stiprus, kad Dar-1 
čiūnąs ir Krasauskas. Todėl, | bo Diena galima būsią pasi- 
biznięriai, tėmykite ir parody-j džiaugti kaip Įiile kuria pa-
kite prielankumo, jeigu kuris 
iš lyriečių komisijos pas jus 
užeis; duokite savo biznių pa
garsinimų į Lyros Choro kon
certo programą; o lyriečiai 
gerai jus išgrasins, ir tuo bū
du jums skelbimai apsimokės.

Toliaus lyriečių susirinkimas 
turėjo pertrauką, laike kurios 
lyriečiai draugiškai pasišnekė
jo ir pajuokavo.

Dar drg. Bimbienė, pasiė
mus balsą, pradeda kalbėti bū-

prasta švente.”
Ryanag giriasi nerausdamas. 

Nes kas liečia vadus Ameri
kos Darbo Federacijos, tai jie 
tą organizaciją taip nusilpni
no, kaip kad dar nebuvo per 
kelis desėtkus metų. Kiek, 
tačiaus, darbininkų judėjimas 
sudrūtėjo, tai tik iš kairiojo 
sparno pusės; tik kairiajame 
sparne stiprėja judėjimas, ne
paisant, kaip komunistus ir jų 
pritarėjus tremia ir persekioja

“Tai Mokykla nu Reputacija.”
__ linkite Automobilių Biznio

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

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

H* HM Wt M M M M M M M M M W> M
Telephone, Stagg 8826

9745

Taylor buvo laike karo nuo
dingomis dujomis apnuodytas 
ir pašautas. Valdžia, jam su
grįžus iš armijos, primetė ke
letą dęsėtkų dolerių, kaipo 
“atlyginimą,” ir daktarai pri
pažino, būk jis esąs jau visiš
kai sveikas, ir galįs užsidirbt 
duoną sau ir savo šeimynai. 
Bet pasirodė kitaip. Gazo nuo
dai toliau pradėjo 1 
džiau atsiliept į jo sveikatą, Lyros cl___
ir jis nepajėgė surast nei dirbt draugiškumo*, 
jokio pastovaus darbo.

Kuomet Tayloris buvo ligo
ninėje atgaivintas ir namo par
vežtas, artimiausios policijos 
stoties viršininkas su polic- 
manais padarė rinkliavą, sude
dami keletą dolerių duonai nu
sipirkt. Bet Tayloris jau ke
lios savaitės' nėra mokėjęs už j zon4« 
kambarį, kuris lėšuoja $6 į sa
vaitę; ir jam gręsia bile die
ną išmetimas į gatvę iš to 
kambario, po num. 161 E. 39th 
St., New Yorke.

Vyriausybė gi nieko nedaro, 
kad reikiamai sušelpt tą 
skriaustą ex-kareivį ir jo 
myną.

AUTOMOBILISTAS, 
SUVAŽINĖJĘS 65 METŲ 
SENĘ, PABĖGO

Simo koticerto reikalais, kaip į‘,kie fabrikantų tarnai, kaip 
J « tl,

i darbininkų organizacijas.
Paskutiniame suvažiavime 

Amerikos Darbo Federacijos 
(Los Angelese), Federacijos 
prezidentas Green pasikvietė 
generolą Summęrall, Jungtinių 
Valstijų karinio štabo galvą, 
kad pakalbėtų; ir jiedu su tuo 
generolu apsimainė nuošir
džiais komplimentais.

O panašūs nuotikiai juk,liu
dija, kad Darbo Federacijos 
vadai stengiasi iš savo narių 
padaryt įrankius Amerikos im
perializmo ir militarizmo.

štai drg. Paražinskas įeina su 
dėže “aiskrymo” ir sako: aš1 
turiu pastabą. Bimbienė su-1 
stojo kalbėjusi ir klausia, kas 
tai būtų do pastaba. Nagi, 
sako Paražinskas, čia turiu 
“šaltos košės,” o šiandien labai 
šilta, tąi bijau, kad neištirptų.

Na, ir ėmė visiems ir visoms 
dalinti, po gabalą, o kaip to
kioj. dienoj, tai visiems labai 
patiko; .

i Ąš sakau, tai tik; ir draugiš
ki tie lyriečiai. CMėrginos, to-

Ryanas, Greenas, Wollas ir ki- 
kurie silpnina ir krikdo MARCY BATHS

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

I

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktj
Utarninkais iki 12 

nakties
VAIKAI

Įleidžian?/, Utarninkais

VYRAMS

Seredomis 
Ketvergais 
Pčtnyčiomis 
Sabatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktį

vis skau-Į del, be baimės gali rašytis į 
i chorą, o—mandagumo, 

, “aiskrymo” ir 
sodės čia netrūksta. (

Pabaigę “aiskrymū,” ir vėl 
pradėjome mitingą.

Kaip girdėjote, Massachu
setts menininkų apskritis išlei
do gražią operetę; tai Lyros 
Choras pasiėmė ją lošti šį se- 

Tat pereitą mitingą ta
po išrinkta komisija surengi
mui operetės vaidinimo. Ko- 
misijon įeina: d. Bimbienė, 
Krasauskas, Saulėnas, Čepulis 
ir jaunasis Rudaitis. (Todėl 
rašau jaunasis, kad jų yra trys 

prie Lyros

PARALYŽIAUS
SPECIALISTAS PATS SERQA 
PARALYŽIUM

Pavojingai paralyžium ap
sirgo Dr. Hugh Thompsonas, 
garsus smegenų ligų specialis
tas, 72 metų amžiaus. Sako
ma, kad jis perdaug nuvargi
nęs savo smegenis, betyrinėda
mas kitų smegenines ligas 
paralyžių.

ir

nu- 
šei-

Nežinomaš niekšas automo
bilistas mirtinai suvažinėjo

PASEK M INGĄ VA KAR F E NE

DUONA

MBI

Vąrpas Baker y, 54 Maujer St„ Brooklyn, IV- ¥. Ą. M BALCHUHAS, Savininkas Telephone Stagg 6588

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

vadinasi, tu- 
Tuo gi pa

gauti chorui

butąDetektyvai saugoja 
Ruthos Pinkaitės, bažnytinės 
mokyklos mokytojos, gyvenan
čios po num. 190 Seeley St 
Brooklyne. ’ ........ .
kad jau kuris laikas naktį ka
žin kas šaudo į jos kambarių 
langus. Viena kulka patai
kius į petį,, o kita į koją. Spė,- 
jama, kad tai bus kerštas “mi- 
lionieriaus vaikiščio Tomo,” 16 
metų berniuko; jis buvo tą 
merginą įsimylėjęs, bet jinai 
davus jam “saktį.” Vaikiščio 
pavardė nežinoma nei jai 
čiai.

10,000 DALYVAVO 
“DAILY WORKERIO” 
KARNIVALE

Dešimt tūkstančių darbinin
kų dalyvavo “fįaily Workerio” 
karnivale Pleasant Bay Parke 
pereitą nedėldienį, nors oras 
iš ryto ir grasino lietum. Dau
gelis žmonių buvo apsirengę 
dainiškais, vokiškais, bulgariš
kais, o daugiausia rusiškais 
kostiumais. Kalbėjo dd. Bert 
Miller, R. B. Moore ir D. Ben
jamin. Kitos prograpiinės da
lys buvo atliktos tokios, kaip

. .’;kad buvo skelbiama. Rengė-
Jinai skundžiasi, ■ ja£ atsiprašė, kad pritrūko vai- 1 n i Irn n ia n Ir Ir n — _

pa-

Thomas Farrell, 103 W. 
84th St., New Yorke, naktį 
pabudo, kuomet plėšikas pro 
langą įlindo į jo kambarį. Pra
dėjus Farrelliui keltis iš lovos, 
plėšikas šovė, bet kulka ątsi- 
mušė į lubas: Nuo lubų atšok
dama kulka, tačiaus, pataikė 
Fąrreliųi į gąlyą ir galvą 
sužeidė, bet nepavojingai.‘Tuo 
tarpu plėšikas movė sau vėl 
laukan pro langą ir nubėgo 
žemyn gaisrinėmis lįop epio
rnis (fajerskeipu).

gjų ir-gėrimų. Nes, grūmo- 
jąnt negražiam orui iš ryto, 
buvo permažąi užpirkta tų da
lykų. Visi, tačiaus, dalyviai 
jautėsi labai smagiai1 tokiame 
masiniame Darbininkų Partijos 
centralinio dienraščio parengi
me.

WORCESTER, MASS.
Svarbu pažymėti, kad vietos 

Lietuvių Darbininkių Susivieni
jimo 2 kuopą rengia pikniką 
26 d. rugpjūčio, Olympia Par
ke. Pradžia 1 vai. po pietų.

Reikia priminti ir tai, kad 
šiam piknikui valgius 
patyrusios gaspadinės. 
kurie tik atsilankys, 
valgių neturės bėdos, 
įvairių žaislų.

Todėl visus ir visas ne tik 
vietos, bet ir iš apielinkių kvie
čiame atsilankyti į mū$ų pik
niką ir linksmai laiką praleisti. 
Rengėjai dės pastangas viską 
kuo geriausiai atlikti.

L.DiS.Ąi 2 Kp. jępmitętąs.

gamina 
Todėl 

tai del 
Bus ir

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

yra tai kanuolū 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 1 

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

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

Vardas ___
No_______
Miestas
Miestas__

____  St. ir Avė.
— State—
— State—

RUSIŠKA : PIRTIS TURKIŠKĄ
CYTPA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki EA fnnlii 
EAlllri. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c.'.<JV VvHl^

M. TEITELBAUM, Manadžeris v.
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 

PanedėTiais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą^ 

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

nakties

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedeliais ir 
Utarninkais

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

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

I
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Utarninkas, Rugp. 21, 192^ V**

VIETOS ŽINIOS
AIDAS VĖL 
ŠTURMUOJA

Kas norite girdėt drg. R. 
Mizaros prakalbą, kuris nese
nai grįžo iš Pietų Amerikos ir 
kupinas naujausių žinių iš to 
krašto, kur subėgo tūkstančiai 
mūsų brolių lietuvių, ištrūkę iš 
Lietuvos fašistų nagų ?

Keno jausmus užgrūdino 
Coney Island vilnys ir reika
lingi pašvelninti?

Kam neramu ant svieto gy
venti ir jieško savo sielai 
paguodos? >

Kas iš Brooklyno lietuvių 
visuomenės šiaip nori pasma
guriauti, pasilinksminti, dau
giau energijos gauti?

Well, broliai ir seserys, at- 
einančioj nedėlioj, 26 rugpjū
čio, visi turėsite progą savo 
geismus patenkinti. Anksti 
ryte, dar prieš 10 valandą, vi
si miniomis traukite į Forest 
Parką, kur. įvyks Aido Choro 
tokis išvažiavimas, kokio iki 
šiol dar nebuvo ir, galimas 
daiktas, kad ir nebus!

Netikite ? Palaukite!
Programoj dalyvaus: pats 

Aidas su naujausiomis daino
mis; Lyros Choras, kuris šiuo 
sykiu yra 100 nuošimčių ener
gingas,-* žymiai padidėjęs ir 
padainuos daug pukių dainų; 
drg. Mizara, kaip minėta, pa
sakys gerą prakalbą. O kur 
dar visokie priedai, kaip ve— 
žaislai, prieskoniai, būrys se
nai matytų draugų iš visų 
kampų, kurie čia suvažiuos?

Aišku, kiekvienas brookly- 
nietis ir brooklynietė ir visos 
apielinkės lietuviai TURI būti 
šiame išvažiavime. Nepamir
škite—ateinantį nedėldienį.

Choristas.

DESĖTKAI TŪKSTANČIŲ 
RENGIASI j SACCO- 
VANZETTI PROTESTO 
MITINGĄ SEREDOJ

Sacco-Vanzetti nužudymo 
paminėjimo milžiniškas mitin
gas seredoj, rugpjūčio (Au
gust) 22 d., Union Square, 
New Yorke, sutrauks desėtkus 
tūkstančių darbininkų. Tuzinai 
darbo unijų jau oficialiai pri
sidėjo prie to apvaikščiojimo 
ir vis daugiau dar dedasi.

Tą paminėjimo ir protesto 
mitingą rengia Darbininkų 
(Komunistų) Partija. Kalbėto
jai išdėstys ir nušvies įvairias 
kapitalistinių teismų šupybes, 
padarytas ir dar tebedaromas 
prieš darbininkų klasę ir prieš 
tos klasės geriausius darbuoto
jus.

Union Square masinis mitin
gas prasidės 5 valandą vakare. 
Kiti Mitingai

Apart to vyriausio Union Sq. 
mitingo, įvyks dar visa eilė 
mažesnių Sacco-Vanzetti mi
tingų B rook lyne ir New Yor
ke.

Šį, utarninko. vakarą, bus 
protesto mitingas prieš kapita
listinius Sacco-Vanzetti bude
lius, ant kampo Grand St. Ex
tension ir Havemeyer St., 
Brooklyne.

Pėtnyčios vakare tokios rū
šies Sacco-Vanzetti mitinge 
kalbės drg. A. Bimba ant kam
po Varet St. ir Graham 
Ave., Brooklyne, po atviru 
dangum. Bus ir keli kiti kal
bėtojai.

Abelnai šią savaitę nebus to
kio vakaro, kad vienoj bei ki-Į 
toj vietoj neįvyktų Sacco- 
Vanzetti protesto mitingas 
New Yorke bei Brooklyne.

REIKALINGAS partneris į bučemės 
ir grosernės biznį. Partneriu pri

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

Kanton
3525—3rd Ave., Bronx, N. Y.

(188—216)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, labai ge

roj biznio vietoj. Jei nenorit viso 
pirkti, tai galima eiti j partnerius. 
Kaina prieinama. Atsišaukit po num. 
290 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

199-204
PARSIDUODA, kendžių ir Ice Cream 

soda krautuvė, geroj vietoj, biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Gera 
proga įgyti gerą biznį. Atsišaukit po 
num. 404 Grand St., Brooklyn, N. Y.

i 199-204
PAR^FoDATl^e^ių-^torasT BizZ 
nis išdirbtas per daug metų ir gera 
proga pirkti.—Mary Kavalunaš, 552 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

(197-199)
PARSIDUODA barbernė, gražioje 

biznio vietoj. Pardavimo priežas
tis—važiuoju Lietuvon. Del platesnių

Į žinių, kreipkitės laišku šiuo adresu: 
Barber Shop, 1173 Washington St., 
So. Norwood, Mass. (197-199)

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rūšių Šviežas Valgiai. Gamami Lietuviško 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgi** malonu tefltt, pasi

šnekučiuoti su kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykį atsilanką, persitik
rinai t.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARCIUKIENĖ 

Savininkė

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

Tel.
LIETUVIS

Triangle 1450

FOTOGRAFAS
IR MAL10RIU

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

šiuo adresu:
STOKES

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

PUIKIAI PAVYKĘS 
ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖS 
PIKNIKAS

DRG. JANULIO 
ATSILANKYMAS

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

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 0783

Tel. Stagg 8105 t

i Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS :
X • Spindulių Diagnoza

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

Brooklyn, N. Y.'
VALANDOS:

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

Tel. Juniper 7646

RAP. KRUCH AS
FOTOGRAFAS 

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi 88 Grand St.) 

MASPETH, L. I.

Pereitą sekmadienį Šv. Jur
gio Draugystė turėjo labai sėk
mingą pikniką Klaščiaus par
ke ir svetainėje, Maspethe. 
Kaip parkas, taip ir svetainė 
buvo pilnutėliai publikos. Sve
tainėje šokikų buvo tiek, kad 
vos begalima buvo ir apsisuk
ti. Didesnė pusė publikos su
sidėjo iš Amerikoj gimusių ir 
augusių lietuvių jaunuolių. 
Draugiški pasikalbėjimai ir 
gražus linksminimasis ėjo iki 
vėlyvai nakčiai.

Šokiams griežė brooklynie- 
čiams gerai žinoma Rich or
kestrą. • Dalyvis.

DVIEM POLICMANO 
KULKOM “NETYČIA” 
PAŠAUTA MERGINA

Atsilankęs pas savo mergi
ną Loreną Connellaitę, po 
num. 301 W. 123rd St., New 
Yorke, policmanas J. P. Shea, 
dėjosi savo revolverį ant sta
lo. Bededant, kaip tai ištrū
ko dvi kulkos, kurios sužeidė 
Connellaitę. Ji paimta į 
Knickerbocker Ligoninę. Po
licijos kapitonas Micelli, paty
rinėjęs dalyką, pripažino, kad 
tiedu revolverio šūviai, netyčia 
ištrūkę; ir policmanas nebū
siąs pei teisiamas nei baudžia

Drg., Simonas Janulis, iš 
Philadelphijos, apsilankė “Lai
svės” redakcijoj. Paaukojo 
penkinę mūsų dienraščio, reika-! 
lams.

Drg. Janulis užtikrina, kad 
philadelphiečių rengiamas 
“Laisvės” naudai piknikas 
Cambridge, N. (J., sutrauks 
tūkstančius žmonių iš Phila
delphijos, iš plačių apielinkių 
ir iš tolimesnių vietų,—jeigu 
tik nepasipainios blogas oras.

Philadelphiečiai draugai nė
ra bloferiai; ką jie pasirįžta, 
ką jie žada, tai visuomet ir 
padaro.

Drg. Janulis visai Philadel- 
phijai yra žinomas, kaipo dar
bininkiško judėjimo veikėjas 
ir širdingas jo rėmėjas medžia
giniai. ' Bet užvis labiausia jis 
pasižymi, kaipo gabus darbi
ninkiškų teatrų režisierius-mo- 
kytojas.

Bet štai naujiena brooklynie- 
čiams, kuri, vienok, gal bus 
nesmagi mūsų broliams phila- 
delphiečiams: drg. Janulis ke
tina rudenį peršikraustyt į 
Brooklyną,—ir tuomet brook- 
lyniškiams nereikės dejuot del 
režisierių stokos.

Šis atletiškas vyras yra EDWARDAS BENSON (Dopkūnas), 
sunkiasvoris lietuvis kumštininkas, kuris boksuosis su italu 
sunkiosios vogos kumščiuotoju LOU BARBA ateinančio ket- 
verga vakare, rugpjūčio (August) 23 d., Brooklyn Ice Palace 
svetainėje. 1.... : randasi ant kampo Atląntic ir Bedford A-
ves., Brooklyne.

Vanis, Joseph Hicks ir Charles I 
Zaikas.

Tiek daug publikos vestuvė
se dar niekad nėra buvę šioje 
vietoje, kaip kad pereitą ne
dėldienį. Abidvi svetainės bu
vo pilnos priėję gražios pub
likos, kur daugiausia matėsi 
jaunimo, merginų ir vaikinų.

Linkėtina puikiausios kloties 
jaunavedžiams ir jų geriems 
tėvams. Rep.

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SUSPENDAVO BAUSMĘ 
15-KAI RINKĖJŲ AUKŲ 
CHINIJOS UNIJISTAMS

DETROIT, MICH.
D. L. K. K. Draugijos mėnesinis 

susirinkimas bus nedėlioj, 26 rugpjū
čio, Lietuviu Svetainėj, 25th St. ir 
Dix Avė. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Draugai ir draugės, malonėkit atsi
lankyti, išgirsit pusmetinio susirinki
mo tarimus ir iš kitų organizacijų 
pranešimus. Atsiveskit ir naujų na
rių.—Sekr. V. J. Geraitauskas.

199-200

Tel. Lackawanna 2180

Otto Meyer, M. D.
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

1 TELEPHONE: STAGG 4409 I

Telephone: Greenpoint 2321

J. GARŠVA

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ” :■

CASTON R0PSEV1CH

mas.

TRISDEŠIMS TREČIAS METINIS

PIKNIKAS
Rengia Šv. Kazimiero ir Juozapo 

Draugyste
ĮVYKS SUKATOJE

25 Rugpjūčio-Aug., 1928
JOHN KLASHUS CLINTON 

PARK
Maspeth, N. Y.

BETTS IR MASPETH AVENUES 
Pradžia 2 valandą po pietų 

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI 
Grieš Retikevičiaua Orkestrą 
KELRODIS: Imkit Grand St. arba 
Flushing Ave. karą j Maspethą; 
išlipkit ant Rust St., iš kur du 
blokai iki svetainei.

APSIVEDĖ JACK JANULIS 
SU ELIZABETHA 
VASKEVIČIŪTE

“Laisvės” svetainėje per
eitą nedėldienį įvyko didelis 
pokilis vestuvių Jack Janulio, 
iš Louis Fall, N. J., su Eliza
beth Vaskevičiūte, brooklynie- 
te, kurios tėvai J. Vaskevičiai 
gyvena po num.. 155 Green
point Ave., Brooklyne. Jauni
kis yra 30 metų, o jaunoji 21 
metų, Amerikoj gimusi ir au
gusi.

Vestuvių pokilio manadžeris 
buvo Jonas Kalvelis, kuris rū
pestingai žiūrėjo tvarkos. Jo 
moteris buvo svočia.

Jaunavedžių vyriausias pa- 
brolis buvo’ Antanas Vaškevi
čius, o vyriausia pamerk 
Blanche Vaskevičiūte. Kitos 
pamergės buvo: Eva Radoms- 
ki, Edna Vaskevitch, Frances 
Mutelitis. Stella Hicks, Albina 
Jackowski, Josephine Milkow, 
Anna Beyer, Edna Moule, Ma
ry Wedski, Ajina Kavaix. Ichti 
gi pabroliai buvo šie * Chąrles 
Lambert,1 Harry McCake, An
thony Slaman, Joseph Borcaes- 
ter, Frank Tauras, Anthony

Magistratas Maurice Got- 
lieb New Yorke pripažino 
“nusikaltusiais” 11 vyrų ir 4 
merginas bei moteris, kurie 
buvo areštuoti už rinkimą au
kų sušelpimui Chinijos darbo 
unijų; bet šį kartą magistra
tas jų nebaudė; tik perspėjo, 
jog kitą kartą būsią baudžia
mi, jeigu rinksią aukas pana
šiems' tikslams.

Bet s^laveišių armija ir įvai
rūs kiti misionieriški humbu- 
gieriai nuolat sau renka aukas, 
ir kapitalistinė vyriausybė nie- 
kuo'mpt jų nekliudo. Kabina 
ir areštuoja tik aukų rinkėjus 
darbininkiškiems reikalams.

• • ; i V * f . t *

Proga Lietuviams
Jonas Čėsna duoda progą lie

tuviams už visai žemą kainą 

matyti

TUNNEY IR HEENEY

KUMŠTYNES

Bus rodomos antradienį,

21 Rugpjūčio (August), 1928

GRAND THEATRE
743 Grand St., Brooklyn, N. Y.

YOUNGSTOWN, OHIO
ALDLD. 90 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 26 rugpjūčio, pas drj£. 
Skistimą, 1324 Powersdale Ave. Pra
džia 10 vai. ryte. Yra atėjus nauja 
knyga “Ugnyje,” todėl visi na
riai susirinkit laiku, gausit tą puikią 
knygą. Atsiveskit ir naujų narių. 
—Šekr. J. Kasparavičia. . 199-200

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRA.NDAVOJA 4 kambariai, su 

maudyne; randa nuo 18 iki 20 do
lerių i mėnesi. Kreinkites: 79 So. 
5th St., Brooklyn, N. Y. 199-204

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Marijona Beganskienė, po tė

vais Karsokiutė, Šilėnų kaimo, Šiau
lių Apskričio, Kauno gubernijos, pa- 
jieškau krikštų motinos Alenos Gals- 
kienės ir puseserės, abidvi pareina iš 
Kauno Redybos, 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- 
kiene, 61 Elm Point Ave., Great 
Neck, L.I., N. Y. (197-202)

PAJIEŠKAU apsivedimui suaugusios 
merginos arba našlės, kuri turėtų 

kiek turto ir galėtų prisidėti prie 
biznio. Taipgi kad būtų bolševike. 

. Rašykit, kiekvienai duosiu atsakymą. 
{—Mathew Yszara, P. O. Box 74, Mc

Naughton, Wis. (197-199)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris į kendžių 

Štoro biznį. Biznis eina gerai, tik 
sunku vienam apsidirbti. Atsišaukit

Y.”' W MeSer0'e St"

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.

A RADZEVIČIUS <|>
GRABORIUS į

(Undertaker) V

<|> 416 Metropolitan Avenue <|> 
I (Arti Marcy Ave.) | 
T BROOKLYN, N. Y. T

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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
Mafcpeth, N. Y.

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

DR. PETERSON’O

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KATNA $1.50 Už DĖŽĘ 
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ

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

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
! Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
: visokios mūsų vientaučių Vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
; vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
; kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
; geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lię- 
; tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
; čia paduotus:
; Apynių 
iAviečhj uogų 
!Auižių seki ūkių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumvopių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Čia Galite Gauti ir Lietuvlikj Trejų Devynerių

iPhone, Greenpoint 2017, 2360-3514

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
M edetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų . 
Rožių
Remunėlių
Seneso plokščiukių 
ŠalmeČių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pina vi jų šaknų 
Truk žolių 
Valerijono šaknų




