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Vokietis Išrado Kišeninį 
Radio Aparatą

BERLYNAS. — Profeso
rius Esau iš Jena universi
teto, kalbėdamas Berlyne, 
pareiškė, kad jis išrado ki
šeninį radio aparatą ir da
bar daro bandymus. Jis sa
vo laboratorijoj daro bandy
mus naudojime labai trum
pų elektros bangų.

Jis pagamino radio priim
tuvą, kuris yra ne didesnis, 
kaip cigaretų dėžutė. Tasai 
priimtuvas gerai tinkąs p>’’ 
ėmimui ultra trumpų ban
gų. Su ultra trumpomis 
bangomis, profesorius Esau 
sakė, pereitais metais jis 
užmušė keletą pelių, žiurkių 
ir zuikių, ir taipgi suradęs, 
kad tos bangos gali būt 
naudojamos gydymui. Iš
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vos bakterijomis, penkiolika 
jis išgydęs, panaudodamas 
tas bangas, o kitos penkio
lika laipsniškai nugaišo.

Taigi jis sako, kad jo iš
radimą, geriau patobulinus, 
bus galima naudoti ne tik 
susisiekimui, bet taip pat ir 
gydymui žmonių nuo ligų.
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Žuvo Trys Darbininkai 
Susikūlus Traukiniams
McCRACKEN, Kan. — 

Už šešių mylių nuo čia pir
madienio vakara Western 
Missouri Pacific pasažieri- 
nis traukinys susikūlė su ta- 
voriniu traukiniu; Trys 
traukinio darbininkai žuvo 
ir keturi sužeisti. Iš pasa
žierių nei vienas nesužeis
tas sunkiai, tik smarkiai su
krėsti. Nelaimė įvykus del 
neapsižiūrėjimo. Tavorinis 
traukinys buvo užleistas pa-i 
sažierinio traukinio relėmis.

Išrado Bėralinį Lokomotyvą
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WASHINGTON.—Ahmad! 
Nassery Shah pa r, kurį 
Persijos valdžia atsiuntė į 
Jungtines Valstijas du me
tai atgal studijuoti gelžke- 
lio inžinierystę, aplaikė pa
tentą nuo Amerikos val
džios del savo naujo išradi
mo. Jis išrado berėlinį lo
komotyvą, kuris, jo nuomo
ne, pagreitins ateity trans
ported ją ir prekybą Persi
joj. Lokomotyvas panašus 
į traktorių, garas naudoja
mas spėkai; yra užtektinai 
tvirtas traukimui keliu de
šimčių pasažierių vago
nų, kuriuose erali sutilpti no 
40 asmenų. Taipgi tas lo
komotyvas galės būt pritai
kytas traukimui ir tavori- 
nių vagonų.

Gelžkelių išvedimas labai 
daug kainuoja, sako Shah- 
nar, ir del to transnortaci- 
jai dar ir dabar Persijoj 
daugiausia naudojami ark
liai ir asilai.

O berėliniai lokomotyvai 
nekainuos daug, palyginus 
su gelžkelių išvedimu. Jis 
mano gaminti tuos lokomo
tyvus Vokietijoj* ir Angli- • • JOJ.

Dabar Shahpar randasi 
Jungtinėse Valstijose, žada 
išvažiuoti į Persiją pra
džioj sekančių metu. Jis pa
gamino savo lokomotyvo 
modeli Fordo Technologijos 
Mokykloj Detroite, kur jis 
ir dabar gyvena. Jis taipgi 
tūlą laika praleido Pennsyl- 
vanijos Gelžkelio Kompani
jos dirbtuvėse.

Trou miestuose. Aquin mie
ste pusė namų sugriauta.

Aprokuojama, kad nuo- 
(Cambridge," N~ J.) stolių padaryta už suvirs

16 Rugsėjo, Detroit, Mich. $1,000,000. ' .

. . Didelis piknikas turi būt
2 Rugsėjo Philadelphijoje-
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atgal. Visam pasauly darbininkai protestuoja prieš jų nužudymą

NICOLA SACCO ? BARTOLOMEO VANZETTI

darbininkų klasės kankiniai, kuriuos Amerikos kapitalistai nukankino elektros kedėje metai laiko
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Bijo Darbininkų Demonstra
cijos Prieš Kellogg?

PARYŽIUS. — Šiandien 
Cherbcurgo prieplaukon at
plaukia Franci jos laivas 
“He de France.” Juomi iš 
Amerikos išplaukė valsty
bės ministeris Kelloggas.Jis 
atvyksta Francijon pasira
šyti “anti-karinę”’ sutartį.

Kadangi šiandien sueina 
metai, kaip Amerikos kapi
talistai nužudė Sacco ir 
Vanzetti, tai darbininkai 
rengiasi suruošti didelę de
monstraciją. Franci jos val
džia drūtina policijos spė
kas, kad nedaleidus darbi
ninkams demonstruoti prieš 
Amerikos i m p e r i a 1 is t ų 
agentą Kellogg.

Prie to dar ant laivo dir
ba streiklaužiai. Tas sutei
kia dar didesnę priežastį 
darbininkams demonstruoti. 
Manoma, kad streikieriai, 
jų simpatikai ir darbininkai 
abelnai sudarys didelę (de
monstraciją.

10,000 Liko Be Namų Haiti 
Krašte del Audros

PORT-AU-PRINCE, Ha
iti. ‘— Pietiniam Haiti pus- 
saly, kur pereitą savaitę 
siautė didelė audra, išgrio
vė ištisus miestus. Žuvo 
200 žmonių. Be namų liko 
10,000 žmonių.

Tik vienas’ iš 200 St. 
Louis miesto namų pasiliko 
nesugriautas.

Aštuoniasdešimts nuo-
■ . ■rv.=r.=r.-.-r.-.: .■/: šimčių namų sugriauta
‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI

Nedėldienių

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraiti* 
Ileina Kasdien Apart
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Lietuvaitė Peršovė Savo Patėvį Brookly

” sakė

BROOKLYN, N. Y.—Sa- Policija suėmė abi, moti
koma, kad Juozas Mekušau- na ir dukterį, 
skas, 42 metų amžiaus, nuo “Aš jį peršoviau, 
615—41st St., Brooklyne, i mergina policijai. ‘ 
penki metai atgal išžaginęs' sigailiu... Aš tik gailiuosi, 
savo 10 metų podukrą Ma-1 kad jį nenušoviau.” 
rytę Milašiūniūtę, o paskui' 
“apie ją kalbėjęs.”

Pirmadienį mergina, da
bar 15 metų amžiaus ir jau 
suaugus, paleido į savo pa
tėvį penkis šūvius, kurių 
trys pataikė Mekušauskui.

Mergaitė prisipažino, kad pasielgime su mergaite. Bet 
ji šovė, tvirtindama, kad tik 
ji viena yra tame atsako- 
minga. O Mekušauskas, 
sunkiai sužeistas, gulėda
mas Methodist Episcopal li
goninėj, Brooklyne, sakoį. 
kad į jį šovus jo žmona 
Liudvisė, mergaitės motina.

Emigravo 756 Asmenys iš Tėvas Apsivedė su Dukterimi, 
, Lietuvos Liepos Mėnesį 1 o Sūnus su Seserimi
KAUNAS. — Iš Lietuvos t /

liepos mėnesį daugiausia e- 
migravo Kanadon 334, A- 
merikos Jung. Valst.—127, 
Argentinon—110, Afrikon 
77, Brazilijon—60, Urugva
jum—25, Kūbon—8, Palesti
non—8 ir Meksikon—5. Iš 
viso emigravo 756 asmenys. 
Birželio mėn. 738.

Pernai liepos mėn. emig
ravo 1066 asmenys.

PAKILO MAISTO KAINA
WASHINGTON.— Pasak 

Darbo Biuro statistikų, apie 
vidurį liepos mėnesio New 
Yorko mieste ant maisto 
produktų pakilo kaina. Pa
kilimas esąs mažas, tik pen
kios dešimtinės vieno nuo
šimčio.

Apie tariamą išžaginimą 
ji tuojaus nepasisakius mo
tinai, nes ji bijojus patėvio. 
Ji apie tai motinai pasakius 
pereitais metais. Motina 
buvo suareštavus patėvį, 
kaltindama nemorališkam 

kadangi nebuvo užtektinai 
patvirtinančių darodymų, 
tai specialiu sesijų teismas 
Brooklyne išmetė bylą.

“Kadangi teismas jį ne
nubaudė, tai aš nuspren
džiau nubausti savo ranko
mis,” pareiškus mergina.

1 o Sūnus su Seserimi
Lodzės žydas Irša Lang- 

fusas buvo dukart vedęs ir 
turi daug vaikų, kurių vieni 
Amerikoj, kiti Palestinoj. ,

Mirus antrai pačiai, Lang- 
fus išvažiavo Amerikon ir 
ten vedė trečią pačią, o jo 
sūnus Germanas Palestinoj 
vedė.

Nesenai jie susitiko New 
Yorke ir išsiaiškino, kad... 
tėvas yra vedęs . pirmosios 
pačios dukterį, o sūnus, se
serį.

FORDAS Už BLAIVYBĘ
BOSTONAS. — Kalbėda- 

mas apie prezidento rinki
mus, Henry Fordas, automo
bilių karalius, pareiškė, kad 
jis griežtai stoja už blaivy
bės palaikymą. Girdi, jeigu 
Hooveris taipgi už tai stoja, 
tai aš stoju už jį.

I Negalėjo Gauti Streiklaužių, 
Uždarė Dirbtuves .

NEW BEDFORD, Mass. 
—Kadangi kompanijos ne
gavo streiklaužių, tai užda
rė penkias tekstilės dirbtu
ves, kurias bandė operuoti. 
28,000 tekstilės strekierių 
kol kas gerai laikosi. Atro
do, kad streikas dar ilgai

Tarptautine Darbininkų 
Pagelba, kuri rūpinasi šel
pimu streikieriu, plačiai 
renka pinigus del streikie- 

! riu.

Šimtai Streikieriu Pasitiko
Vadą prie Kalėjimo

NEW BEDFORD, Mass. 
—Šimtai tekstilės streikuo- 
i ančių darbininkų pirma
dienį, apie penktą valandą 
rytą, susirinko čia prie ka
lėjimo vartų ir dvi valan
das laukė, kad pasveikinti 
savo vadą William T. Mur
doch, atsėdėjusį kalėjime 
tris mėnesius. Darbininkai 
dvi valandas laukė, iki Mur
doch tapo paliuosuotas iš 
kalėjimo.

Murdoch tapo nuteistas į 
kalėjimą už vadovavimą pi- 
kietuotojų.
Namų Savininkai Organi

zuojasi prieš Streikierius
Namų savininkai organi- 

tiojasi mesti streikuojan
čius darbininkus iš namų. 
Jau nekurie savininkai at
laikė konferenciją tuo klau
simu. Kviečiami visi namų 
savininkai į generalį susi
rinkimą, kad sudaryti bend
rą veikimą prieš darbinin
kus.

VISAM PASAULY DARBININKAI MINI 
SACCO IR VANZETTI NUŽUDYMĄ

Šiandien Sueina Metai, Kaip Amerikos Kapitalistai Nužudė 
Du Nekaltus Darbininkus; Demonstracijos Visur

Rugpjūčio 22 d., 1927 me
tais, Amerikos kraugeringa 
kapitalistų klasė nužudė 
elektros kedėje du nekaltus 
darbininkus—Sacco ir Van
zetti. Jiems primetė žmog
žudystę, kurioj jie buvo ne
kalti. Juos nužudė už tai, 
kad jie buvo radikalai, kad 

i jie vadovavo italus darbi- 
I ninkus streikuose Massa
chusetts valstijoj, kad jie 
aiškino darbininkams, jog 
dabartinę išnaudojimo sis
temą reikia nuversti ir į- 
steigti naują darbininkų 
tvarka. Massachusetts ka
pitalistai siuto ant jų ir dė
jo visas pastangas, kad jie 
būtų nužudyti. Dėjo pini- prieš Amerikos kapitalistų 
gus jų nužudymui.

Šiandien Sacco ir Vanzet-'temą.

Sovietine Mongolija Pareiškė, kad Ji 
Nieko Bendro Neturi su Sukilimu Bargoj

. U LAN BATOR, Mongoli
ja. — Mongolijos Sovieti
nės Respublikos valdžia 
pirmadienį • išleido oficiaiį 
pareiškimą, nurodydama, 
kad ji nieke bendro neturi 
su sukilimai Kulnu ežero 
distrikte, Barga valstybė
lėj. Pareiškimas sako:

“Pastaruoju laiku užsie
nio spauda ir radio prane
šė apie liaudies sukilimą 
Barga valstybėlėj ir apie 
Barga. Ypatingai Japonijos 
spauda skleidžia žinias apie 
tą sukilimą ir prie to dar
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Amerikos Senatorius Eskimosai Jieško Dvieju 
Sovietų Sąjungoj Amerikos Lakūnu

MASKVA. — Antradienį 
čia Jungtinių Valstijų sena
torius Elmer Thomas, de
mokratas iš Oklahoma val
stijos, kalbėjosi su M. Lit- 
vinovu, užsienių reikalų ko
misaro čičerino pagelbinin- 
ku, su Miko janų, prekybos 
komisaru, ir su kitais Sovie
tų žymesniais valdininkais. 
Jis studijuoja sąlygas So
vietų Sąjungoj.

Katastrofa su Pašaru
Rokiškio apskrityje šį

met šieno negauna ir pusės 
tiek, kaip pernai. Pavyzdys: 
1927 m. Ulytėlės ir Pižonių 
kaimu ūkininkai buvo su
vežę į daržines 1,800 birka
vų šieno ir dobilų. Šiemet 
tuo pat laiku turėjo vos 115 
birkavų. Dobilai buvo gėrį, 
bet del lietų tebepūsta lau
ke. Viską gražiai sudoro
jus gaus apie 900 birkavų. 
Bet jeigu dar taip lietinga 
bus kokia savaitę, tai kas 
likę yra lauke—bus žlugę. 
Rugiu’negalės pjauti anks
čiau kaip rugpjūčio 10—15 
d. Biednuomenė neturėda
ma duonos ir dabar ruge
lius kirtinėja.

Darbininkai Viay šahy 
Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Re

težius, o Laimėsite

Pietų 
šaly,

ti yra darbininkų klases 
kankiniai.

Šiandien jų mirties pami- j 
n ėjimui įvyksta masines 1 
darbininkų demonstracijos 
visam pasaulyj: Sovietų Są
jungoj, Francijoj, Italijoj, 
Vokietijoj, Brazilijoj, Ang- • I 
lijoj, Argentinoj, Indijoj, 
Chinijoj, Austrijoj, 
Afrikoj—kiekvienoj 
kur tik yra šioks toks dar
bininkų judėjimas.

Įvairiose Jungtinių Vals
tijų dalyse—nuo Maine iki 
Floridos, nuo Californijos 
iki New Yorko—tūkstančiai 
darbininkų dalyvauja masi
niuose mitinguose. Visūr 
darbininkai > protestuoja 

“frame-up” (suokalbio) sis- 

praneša, kad mongolų ka
riuomenė dalyvauja.

“Mongolijos valdžia griež
tai užginčina jos dalyvavi
mą arba jos armijos daly
vavimą bile kokiam sukili
me. Ji prašo respublikos 
piliečių tinkamai atmušti 
tuos provokacinius paska- 
lus!!

Mongolijos Sovietinė val
džia sako, kad visuomenė 
pasipiktinus Japonijos „ir 
Anglijos spaudos melagin
gais paskalais.

COPENHAGEN, Danija. 
— Eskimosai, valtelėmis 
plaukiodami prie vakarinio 
Grenlandijos pakraščio Da
vis jūrų susmaugoj, jieško 
dingusių Amerikos lakūnų^ 
Bert Hassell ir Parker 
Cramer, kurie lėkė į Švedi
ją orlaiviu Greater Rock
ford.

Medžiotojų grupės .šiau
riuose taipgi darbuojasi 
j ieškojime lakūnų tarp 
Cape Farewell ir Holsten- 
bogj tikėdamiesi, kad lakū
nai galėjo nusileisti kur 
nors toj apielinkėj. Holš- 
tenborg yra netoli Mount 
Evans, Grenlandijos, kur la
kūnai lėkė iš Kanados.
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40 REPUBLYKONŲ DAR
BUOSIS Už SMITHĄ - ] 

PHILADELPHIA, Pa. — į 
John J. Raskob, oemokratų J 
rinkimų kampam jos vedė- 
jas, čia atvyko ir Racquet 
kliubo susirinkime suorga-' 
nizavo 40 republikonų dar- ‘ 
buotis už gub. Smithą rin- : 
kimų kampanijoj. Išvažia
vo pareikšdamas, kad Penn- 
sy’vanijoj Smithas laimė- | 
siąs.
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įa,; £aį tuom iškirs tik dar 
vieną kiaurai permatomą 
melagystę ir kvailybę, iš ku- 
ridš vėl bus gardaus juoko 
svieteliui iš to zabulidniško 
M.-Smitho žioplumo.
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Kaip Smetonos Valdžia Ruošia Dirvą 
Pardavimui Lietuvos Lenkijai

Lietuvos

Visi Smetonos valdžios 
straksėjimai prieš Lenkiją 
yra tik vėju pamušti. Tai 
tik fašistų leidžiami dūmai 
į plačitįjų masių akis. Pa
matiniai, tikrenybėje, yra 
uoliai ir sistemačiai ruošia
ma dirvą pardavimui Lietu
vos imperialistinei Lenkijai. 
Tas pardavimas, žinoma, 
nebus atviro Lietuvos fašis
tų atsižadėjimo
nepriklausomybės formoje. 
Pardavimas bus atliktas 
formoje tokio bendradar
biavimo Lietuvos su Lenki
ja, kuris paliktų Lietuvos 
nepriklausomybę tik ant po- 
pieros ir kuris Lietuvą į- 
klnkytų į imperialistinį an- 
ti-sovietinį malūną, kurio 
vairas randasi Lenkijos 
rankose. Prie to siekia 
Lenkija. To nori Anglija ir 
Francija. Jos kol kas. ne
nori Lietuvą nubraukti nuo 
žemlapio. Tai būtų per
daug žioplas darbas. Jos 
tik spiriasi už Lietuvos tai
ką su Lenkija pirmosios lė
šomis ir kad Lietuva pasi
duotų po Lenkijos vadovy
be bendram imperialistų 
fronte ; prieš Sovietų Res-

frontas, be abejonės, palai
doja del Lietuvos ne tik 
Vilnių, bet ir pačią Lietu
vos nepriklausomybę.

“L. Aldo” Nr. 148 Smeto
nos valdžia jau “nori Vil
niaus ginčą pavesti kokiam 
nors trečiųjų teismui.” Tik, 
girdi, bėda, kad “lenkai su 
trečiųjų teismu nesutinka, 
ką jau jie ir pabrėžą savo 
nepuolimo sutarties projek
te.”

Tam pačiam; “L. A.” nu- 
meryj randame dar ve ko
kių laudacijų 
tai:

“lenku tau-

mūsų bičiuliai, 
mylėjome, kad

savarankumo 
santykiuose, 
su ' Soviet'll

spalio 1 d., tai Mickevičius- 
Smithas viešai spaudoje pa
skelbsiąs tokį “baisų” sekre
tą. Kuomet jis (kaip kad 
blofina) buvęs Sovietų Ru
sijoj, ten kas tai jam sakęs, 
kad reikią apsisaugo! vie
nos ypątos iš “Laisvės” šta
bo. Bet Mickevičius-Smi
thas tą ypata, vadinasi, su
tiktų paslėpt, jeigu “Lais
vė” patalpintų minėtą jo 
laišką, i Tik duokite jam ky
šį (šiame atsitikime^ kyšį 
pavidale poros sprindžių 
laikraštinės : špaltos {Vietos 
tam jo laiškui, paskirtu lai
ku), tai jis galėsiąs nutylė
ti. O jeigu tiek tereikalau
ja, tai, tūri būt, labai pigus 
to ponelio žadamas iškelt 
sekretas.

Gal “Laisvė” kada nors ir 
matys reikalo dar kartą pa
duot ištraukų iš Mickevi- 
čiaus-Smitho laiško; bet 
šiuo tarpu “Laisvė” to rei
kalo nemato. Be to, ir pati 

j “Laisvė” norėtų sužinot, 
kas yra ta jo įtariamoji

Šitokiam Lietuvos parda
vimui fašistai ruošia dirvą. 

.Jie, iš vienos pusės, ramina 
Lietuvos žmones, kad visgi 
Francija nesanti taip jau 
bloga, nors ištikrųjų Fran
cija buvo ir tebėra mirtinas 
priešas Lietuvos nepriklau
somybės. Pasikalbėjus su 
“Berliner Tageblatt” kores-

• pondentu, Voldemaras pa
reiškė, kad “Francija nori 
tęsti politiką taikos.” Tuo 
tarpu Francija yra uoliau
si kurstytoja Lenkijos 
prieš Sovietų Respubliką ir 
Lietuvą. Voldemaras nu
duoda to nematąs ir mulki
na Lietuvos žmones, krikš
tydamas Francija taikos 
prietelka.

Iš antros pusės, Lietuvos
• fašistai jau atvirai tiesia 
' tiltą prie bendro fronto Lie

tuvos su Lenkija. f Jie jau 
atvirai tvirtina, kad visgi 
lenkai (suprask, pilsudski- 
niai imperialistai) nėra taip 
jau blogi žmonės. “D-kas” 
(rugpj. .17 d.) sekamai ci
tuoja ^Smetonos valdžios or
ganą “Lietuvos Aidą”:

...gal iš tikrųjų bendradar
biaudama politikoj su Varšu
va Lietuva daugiau laimėtų, 
negu ligšiol. Taip, kad atei
ty galimas būtų naujas politi
nis veiksnys rytų Europoj— 
bendras lietuvių lenkų frontas, 
kurs turėtų sprendžiamos 
reikšmės artimoj Pabaltėj, o 
didelės įtakos—visais kitais 
rytų- Europą liečiančiais klau-

• simkis. Lietuvių bendradar
biavimas su lenkais yra svar
bi politinė problema, kurią pa
svarstyti mums šiuo -metu 
ypač reikalinga.

Lenkai seni 
Mes juos taip 
jų dėliai net nutautusi buvo 
mūsų ponija, kunigija ir inte
ligentija. Nesigailime, kad 
mes davėme jiems Jogėliūnas 
ar Chodkevičius, Reitanus ir 
Kasciuškas, ar Lelėvelius ir 
Onacevičius, Chodzkus /ir Li- 
manovskius, Jackevičius ir 
Odyniecus ir Kondratavičius, 
Kaiševičius, Vivulskius ir Ve- 
lionskius-Velioniškius, Naru
tavičius, Pilsudskius,. Zales
kius, Skirmuntus, Lukoševi
čius ir šimtus kitų garbingų 
vyrų, kurie'pakylėjo juos civi
lizacijoje ir. svieto garbėje. 

; Musų Liubeckiai, Druckiškiai, 
GraboVskiai ’ ir , kiti įsteigė 
jiems žyrardavą ir kitas dir- 
byklas. Mums tik skaudu, kad 
kaimynas tiek laimėjęs nepasi
tenkino, o užgrobė Vilnių ir 
bent pusantro miliono lietuvių, 
kuriuos dabar barbariškai per
sekioja ir ištautinti pasiryžo. 
Malonu mums būtu taikoje gy
venti su Lenkija, nors mes ne
labai gėrimėsi jos grobišavimu 
politika. Mes tikime, kacl at
eis laikas, kada lenkai susi
pras blogai besielgtą ir pasiū
lys sugyvenimo sąlygas mums 
priimtinas. Tad galėsime ben
drai ir polonezą ir krakoviaką 
ir mazūrą pašokti. Mes len
kais gėrėsimėsi, kaip vyks Pa- 
langon atsilsėti, ir kada ją 
prekės eis tiesiog Klaipėdon ar 
Liepojon per Lietuvą, kaip ir 
per Dancigą. Bet kol kas turi
me nuo tokių pasigėrėjimų su
silaikyti ir kasmet gedulių die
ną švęsti pagrobtojo Vilniaus 
ir lietuviškųjų sričių dėliai.

Už tai “su Sovietų rusais 
neturime bendrų nusista
tymų/' sako fašistų “ Ai
das/’ “nėra bolševizmas, ko
munizmas mupis 'pakeliui/’ 
Tą mes senai žinome. Ko
munizmas yra mirtinas 
priešas fašizmo. Smetonos 
valdžiai daug arčiau prie 
širdies Lenkijos dvarinin
kai, negu Sovietų Sąjungos 
darbininkai. Todėl “L. A.” 
jau atvirai gieda apie ga
limybę Lietuvos su Lenkija 
bendro fronto prieš Sovie
tų Respubliką.

BLOGAS DERLIUS

Matote, čia jau atvirai 
Skelbiamas Lietuvos su Len
kija bendras frontas. O 
pideš ką? Atsakymas tėra 
vienas: Prieš Sovietų Resv 
publiką? ’0 toks bendras

Telšių ap., Tveriu valse, 
derlius, palyginant su per
eitais metais, labai blogas. 
-Slėnesnės vietos buvo ap
semtos, bulvės supuvo, va
sarojus kai kur visai nesė
tas, pasėtosios avižoš blo
gos, linai žemesnėse vieto
se paskendę, šieno visai/ma
ža. ■ '

Pabaltės Valstybių Frcliitas Į riėišspausdins to laiško iki 
Pi’ieš Sovietų Respubliką 
» Berlyno “Tageblatt” (lie
pos 28 d.) išspausdino savo 
korespondento straipsnį, 
kuriame kalbama apie rei
kalą sudaryt sąjungą Latvi
jai, Lietuvai ir Estonijai, 
nes

Toks (sąjungos) įgyvendi
nimas duosiąs Pabaltės valsty
bėms daugiau 
tiek tarpusavio 
tiek santykiuose 
Sąjunga.”
Jau keli metai Pabaltės 

valstybių politikai apie tai 
galvoja, tik vis dar nieko 
tikro nepadaro. Trukdžiu
si kokia tai “svetima. įta
ka.” Reikia spėt, kad tai 
vyriausia įtaka Lenkijos ir 
Anglijos, kuri nori sumūryt 
vieną karinę sieną iš Lenki
jos ir Pabaltės valstybių 
prieš Sovietus.

Na, o jeigu tokia didžioji 
siena kol kas nepavyktų, tai 
Latvija, Lietuva ir Estoni-! 
ja turį sudaryt savo trum-i 
pesnę sienukę ir politinį bei « . „ ™
ekonominį bendrą frontuka , ^P.į.a- , .c~ kevicius-bnnthas nelaukia,prieš Soyietų Respubliką.

Latvių politikai Meerovi- 
čius, Cielens ir kiti pripa
žįsta. kad Latvija jau turė
jo “užsakymų iš SSSR., ku
rie sudaro latviams nemažą 
ekonominę paspirtį’”... Bet 
vienas frontas su Lietuva, ir 
Estonija, esą, vis tiek turėtų 
būt pastatytas. Jis pirmu
čiausia būtų reikalingas 
tam, kad geriau išnaudot 
Sovietus ekonominiai, nors

tybės, kiek įkabindamos, 
stengiasi aplupti i Sovietus, 
kai], antai, už perleidimą 
Sovietų įgabenamų tavorų 
iš užsienio per tas respubli- 
kęles, ir kt. Bet nėra abe
jonės, jog tas jų bendras 
frontas yra organizuojamas 
taipgi ir kariškiems 
Jams prieš Raudonąją 
publiką.

tiks- 
Res-

Popiežiškas Liežuvėlis
Popiežiaus p a s i u n tinys 

Lietuvai, arkivyskupas Bar- 
toloni, įteikdamas savo įga
liojimą diktatoriui Smeto
nai, saldliežuviavo lietuvių 
tautai šitokiais žodžiais:

Mano admiracija kilnioms 
heroizmo tradicijoms, kurios 
apsupa ir suteikia taip pui
kaus blizgėjimo istorijai tos 
prakilnios tautos, kuri sun
kiu ir audringu krikščionybei 
istorijos periodu sugebėjo 
penkis šimtmečius būti vaka
rų civilizacijos . tvirtove ir 
barjeras, sudarydama šiai 
karžygiškų jos sūnų vedamų 
jų Vadų genijaus, krūtinių 
priedangą. (“Drg.” rugp. 16.)

Popiežiaus ir jo paslii lie
žuviai yra išmiklinti; komp
limentai jiems nieko hekaš- 
tuoja. Bet kuomet ėjo rim
tas klausimas, kam turės 
priklausyt Vilnius, tai po
piežius užrašė Lenkijai Vil
nių su visomis lietuviškomis 
Vilnijos apygardomis.

Išgavęs iš Lietuvos fašis
tų sutartį, labai naūdingą 
“stalyčiai apaštališkai,” bet 
kenksmingą Lietuvai, dabar 
popiežius per savo saldlie-^ 
žuvius pasiuntinius, matyt, 
tikisi išjiežt sau vėl kokių 
naujų mylistų iš Lietuvos.

Nebaisus “Sattibzvanco” 
Grasinimas

Nabagas J. Mickevičius- 
Smithas Būtinai užsimanė, 
kad “Laisvė” išspausdintų 
jo mali-malienes laišką, ka
daise *jo< rašytą drg., L, Prū- 
seikai. O ' jeigu “Laisve”

kad mes jo laišką perspaus
dintume iki spalio 1 d.; mes 
duodame jam progos įvyk
dyt jo negudrų grasinimą ir 
parodyt, kas ištikro yra ta 
vadinama “nelaboji ypata.”

Mes esame tikri, kad jei
gu Mickevičius-Smithas pa

Samozvanco Mickevičiaus- 
Smitho laiško “branduolys,” 
kaip visiems žinoma, jau se
nai buvo “Laisvėje” išspau
sdintas. Tame savo rašyme 
jis gyrėsi, būk esąs iš So
vietų Rusijos atsiųstas A- 
merikon “komunistiniam 
darbui.”—Matote, kaip tas 
šalavalka bandė įvelt net 
Sovietų vyriausybę, būk ji
nai siuntinėjanti tokius 
“misionierius”! ‘.

Mes iš pat sykio matėmę, 
jog tai, yra Mickevičiąus- 
Smitho mekleriškas pasigy
rimas ir kažin ko i žvejoji
mas. Bet delei dokumenta- 
lio įrodymo mes kreipėmės 
i Amerikos Darbininku 
(Komunistų) Partijos sek
retorių su paklausimu apie 
tą labai nužiūrėtiną poną. 
Iš partijos sekretoriaus at
sakymo, kurio ištraukos bu- 
,vo išspausdintos “Laisvėje”, 
pasirodė, kad Mickevičius- 
Smithas negalėjo būt ir ne
buvo nariu nei Rusų Komu
nistų Partijos, nei Ameri
kos Darbininkų Partijos nei 
jokios kitos komunistų or
ganizacijos, 
komunistinė įstaiga negali 
turėt juom 
pasitikėjimo.

tokius

ir todėl jokia

nei mažiausio 
Be to, Dar

bininkų (Komunistų) Parti
jos sekretorius išreiškė nuo
monę, kad Mickevičius-Smi
thas gali būt fabrikantų 
agentas, naudojamas demo- 

darys taip, kaip kad grūmok' raliZAvimui' darbininkų.

KAIP KUNIGAI MELUOJA
Chicagos kunigų dienraš- 

tyj (“Drauge” ųž iTtgpjūčįo 
16 d.) tūlas “Kampininkas” 
sekančiai rantau ja:

Nesenai savo kampely ra
šiau, kad mūsų komunistai la
bai mėgsta kunigų atostogas 
publikuoti. Tikslas visiems ži
nomas. Tuomi jie katalikams 
prikišamai sako: žiūrėkit, ko
kie jūsų dvasios vadai. Jūs 
visi dirbat, procevojat, prakai
tą liejat, o jūsų kunigai ato
stogas, net po dvi savaiti, tu
ri. Tai didžiausias žmonių 
pavergimas, darbininkų išnau
dojimas, mulkinimas ir t. t.

itimį. (į*rieš £ąį kųmųnjstai 
■koyęją < ir • šaukia; parapiję- 
nus Apsižiūrėti:. neužląikyti 
veltėdžių, bet versti juos 
dirbti - naudingą darbą. 
Kiekvienam naudingą i dar
bą dirbančiam žmogui, ko
munistai sako, reikalinga 
mažiausia porą savaičių va
kacijų į metus. To jie) rei
kalautų ir kunigams, jei pa
starieji dirbtų naudingą 
darbą. Iš kunigų laikrąščio 
suminėtu komunistu veikė-

V

jų gal tik vienas-du tegalė
jo gauti po savaitę vakaci
jų, bet jie ir ten, išvykę į 
ūkį, paprastai nusiveža su 
savim darbo net perdaug. 
Didžiuma komunistų veikė
jų tik į keletą metų,sunkaus 
darbo tegali pasiliuosuoti 
poilsiui keliom dienom. Ir 
tai jie skaito laimikiu.

Antras kunigų melas ir 
nesąmone—Rusija. Net pa
prastas pradinės mokyklos 
vaikas žino, kad šiandien

Gana tankiai tenka girdėti ti
kinčiuosius darbininkus sakant: 
kaip, girdi, galima netikėti, 
kuomet mokyti žmonės, kuni
gai, daktarai, advokatai ir kiti, 
ne tik kad tiki, bet dar priguli 
prie parapijų, eina į bažnyčią 
ir meldžiasi. Čia mes ir kalbė
sime apie tai, delko mokyti 
žmonės tiki. Pradėsime nuo 
kunigų.

Kas -bent kiek daugiau yra 
susipažinęs su kunigų stonu, 
tas kunigų niekados nepriskai- 
tys 'prie mokytų žmonių, nes 
tai būtų didelė klaida. Jau 
nuo senai yra žinoma, kad ku
nigai susideda iš didžiausių ne
mokšų. štai faktai: 
šimtų Amerikoj lietuvių kuni
gų yra sunku surasti vieną, ku
ris mokėtų savo prigimtą kal
bą ir gramatiką. Kada 1910 
m. Amerikos lietuviai kunigai 
nutarė leisti; savo laikraštį, 
“Draugą,” tai savo tąrpe nera
do kunigo, kuris galėtų jį re
daguoti turėjo paimti anarchis
tą, bedievį F. Siūlelį už “Drau
go” redaktorių. Kiek vėliau, 
parsitraukė iš Lietuvos kunigą 
Kemešį redaguoti .'“Draugą.” 
(Rodosi, ir dabar tą laikraštį 
redaguoja iš Lietuvos impor
tuotas kunigas Matulaitis.) Ka
da tie patys kunigai nusprendė 
iš Boston^ Mass., leisti savo an
trą laikraštį, tai ir čia turėjo 
paimti bedievį P. Gudą už re
daktorių, kuris vėliaus sugrįžo 
prie “šventos vieros.”

žmonės, kurie mokinosi per 
10 ar daugiau metų, o nemoka 
jokioj kalboj gramatikos; ne
moka savo minčių tinkamai ki
tiems perduoti; nei kitų supra
sti,—tokie žmonės negalima 
skaityti prie mokytų žmonių. 
Man yra žinoma lietuvių, kuni
gų, kurie prasčiau rašo, negu 
daug savamokslių darbininkų.

Dabar, ar tiki kunigai į .die
vą? Aš atsakau, kad netiki. 
Per virš 20 metų aš gana aty- 
džiai sekiau kunigų darbus ir 
gyvenimą ir- da man neteko su
žinoti kunigą, kuris ištikimai 
tikėtų ir. tikėjimą pildytų.

Senas vargonininkas Jurgis 
š., kuris buvo vargonininkavęs 
trylikoj parapijų, sykį užsi-

da eit bažnytinėn mokyklon, 
kur per dienas kalama apie ti
kėjimo neklaidingumą, ' dievo 
gerumą ir t. t. Augšfesnėj 
mokykloj irgi tas pat karto
jama. Tokiose aplinkybėse 
vaikui beaugant į vyrą, sykiu, 
tartum, įauga į jo smegenis 
supratimas, kad tikėjimas 
žmogui yra būtinas reikalas, 
be kurio stačiai negalima gy^ 
venti. Nors vėliau besimoki
nant tenka jam susidurt su 
klausimais, kurie prieštarauja 
jo įsitikinimams, bet kad jau 
jo protas yra užnuodytas ti
kėjimu, jau'išdirbta pas jį 
mintis, kad tikėjimas yra

• K kpiiiilv*r® kritikos, todėl jis ir nesi-
4 ■ i šnVia tilzniimiČVnleidžia į jokią tikėjimišką kri

tiką. Jis to vengia, nes būk jis 
“tą žino.” Galimas daiktas, 

j kad šitas žmogus gerai pažįs-

VfJ

•' 4 itą teises, yra geras advokatas 
arba gydytojas, bet apie bib- • 
liją jis tik tiek težino, kiek 
jam kiti sakė ir todėl jis vadi
na bibiliją neklaidingu dievo 
žodžiu, šitoks žmogus apie ti- - 
kėjimų istoriją irgi nieko neži- ' 
no ir vengia — nenori bent ką 
žinoti, žmogus gali būti ne
mokytas, paprastas darbinin
kas, bet jeigu jis netinginys— 
jieško žinojimo; vietoj tikėt ki
tų pasakoms, jis studijuoja, 
mokinasi, idant sužinoti, kas "
tokio toj “neklaidingoj” bibli- 1
joj ir kitur yra. Šitas žmoge
lis neturi jokio diplomo, bet 
dievų ir tikėjimų klausime jis 
viekas daugiau žino, negu de
šimts diplomuotų daktarų, ad- *• 
vokatų ir kitų.

Visiems darbininkams ir dar
bininkėms reikia be pertrau
kos mokintis pažint tą “neklai
dingą” bibliją, tikėjimo istori
ją įr patį gyvenimą, idant tap
ti drąsiais ir laisvais kovoto
jais. Mums, darbininkams, 
reikia kuodaugiausia žinojimo 
ir kuomažiausia tikėjimo!

A. M. Metelionis.

vieni

Ne abejo tinai, atsiranda 
ne vienas kunigų pasekėjas, 
kuris, perskaitęs šį verkšle
nimą pamąstys, jog ištikro 
komunistai yra dideli nedo
rėliai ir kunigų šmeižikai. 
Kad geriau tą “įrodžius,” 
tai ant “Kampininko” liežu
vio, aišku, pirmiausiai atsi
stoja komunistai ir juos jis 
stato prieš savo skaitytojų 
akis, būtent:

i t

...Mizara, Bimba, Vabalas, 
Mažeika, Kraucevičius, Tamo- 
linas ir visa virtinė
Conn., kiti Penn., kiti kitur 
dailiose vietose su buržujais 
atostogauja, o nabagai prole
tarai to nežino ir dėlto revo
liucijos nekelid.

H |• • ' ' i •*

Rusijos carai, varukai, ko- 
. misarai, komisdrukai'net į už

sienius važiuoja atostogoms ir 
niekam dėlto galva neskauda. 
Bet: jei kunigas tik savaitei, 
kitai išvažiuos už 60—100 
mylių nuo savo parapijos— 
komunistų maiše pasidaro 
skandalas—kunigas v a k a ei - 
joms išvažiavo!

Rusijoj , nėra jokiu; caru ir McCabe knygelę: “My Twelve
carūkų. Jie tapo išvyti 
virš dešimts metų. tam at
gal ir todėl, jei jie šiandien 
turi amžinas; vąkaėi j as /(pa
našias kai kunigai), tai ne 
Rusijoj, bet kur nors ‘kapi
talistinė (šalyse) j kur idarfyK 
ninkai dar . yįą t ųiayęrgti. 
Sb vietų į Rusi j 6 j ■ ir '‘visose 
Socialistinėse Respublikose, 
kur darbininkų klasė valdo, 
netik komisarai ir “komisa- 
rukai” gauna vakacijas, bet 
ten jas gauna ir visa darbi
ninkų klasė. Kiekvienas So
vietų raumenų ir proto dar
bininkas gauna nemažiau 
kaip dvi savaiti apmokamų 
vakacijų. Jei kunigų ber
nas Kampininkas trokštų 
pasakyti teisybę, tai jis bū
tų šitai pasakęs.

M. R—a.

Kas žodis nesąmonė, kas 
sakinys—melas. Kur ir ka
da “komunistų maiše” pasi
darė skandalas del;\vieno ar 
kito kunigo išvykimos vaka- 
cijoms ' “savaitei, kitąi”? 
Komunistai skelbė-ir tėbe- ____
skelbia, kad 99% kunigų vieną orlaivį *į Ničabaguą 
(ypačiai lietuviškų) ne Viė- kariauti ’prieš sukiJėliuš/ Oi*- 
nąjį: ,dyi javaitį imą yą^Uaivąu išlėkė IfeitenanW 
cijbmš, ’alė įyvU Frarik Schilt. ■

WASHINGTON
Tikos valdžia pasiuntė' dar

Ame-

PITTSBURGHAS

Tūlas Jablonskas, pamatęs 
(“Laisvės” No. 191 aprašymą, 

traukęs pasakė, kad da jam ne-jkad jo moteris į Lietuvą išva- 
tekę matyt dorą ir tikintį ku
nigą. Tokiam pertekliuj, po
niškas gyvenimas, jaunų -“sese
rų” užlaikymas, automobiliais 
važinėjimas ir t. t., aiškiai ro
do, kad kunigai netiki ir 
nesirengia prie “ano gyveni
mo.” Kunigai tik su tais drau
gauja ir tik tiems patarnauja, 
kas turi pinigų ii' jiems užmo
ka. Mat, kunigai žino, kad, tu
rint pinigų, galima pasidaryt 
gerą gyvenimą (dangų), kol da 
gyvas. Neturi pinigų, negausi 
nuo kunigo “šipkortės” į dan
gų, ir keliauk sau sveikas su 
pančiakomis į peklą. Kunigai 
tik išmokę gerai nuduoti, lošti 
ii’ tuo palaiko tamsius parapi- 
jonus savo kontrolėj. (Kas abe
jojate apie teisingumą to, kas 
virš pasakyta apie kunigus, tai 
patartina perskaityt Joseph

Years in a Monastery.
Dabar kalbėsime apie dakta

rus,, advokatus ir kitus mokytus 
žmoiles delkb jie tiki. Ši
tuos ponus turėsime / padalin
ti į. dviejų rūšių, tikinčiuosius. 
Pirmi iš jų (daugumoj, tai bu
vę tyedi’eyįai, tik sugrįžę “prie 
diėVo”;)^ ti’ki tįik ęų biznišku iš- 
rokivimd. Jų’kdštumeriai yta 
tikintieji, jie iš jį pragyveni
mą daro, tai ir1 jie, tartum 
tos beždžionės; taip daro, kaip 
parapijonai, nors tam netiki. 
Gi antri iš šitų žmonių tiki są
žiniškai taip, (kaip tamsūs dar
bininkai.
ras gydytojas, geras advokatas 
arba kitoks kokis, profesiona
las, net gali Ipūti savo profesi
joj tiesiog geiiiijus, ir tuo pačiu 

ąmogus tikėjimo 
būti toks igno- 

kas, kaip kaiįmo 
nemoka nei a-b- 

Tokių žmonių randasi gana 
ių tarpe. Jie yra 
: kaip tik kūdikis

žiavo, jau keturis sykius buvo 
atbėgęs į namus pas mane ir 
grasino užmušti. Ir mano mo- 
terei sakė, kad kada nors ma
ne užmušiąs. Jis sako, kad ir 
telegramą iš “Laisvės” gavęs, 
kuri pasakius, kad aš tą ko
respondenciją rašęs.

Antras, tai J. K. Mažiukna 
neriasi iš kailio už tai, kad 
per “Laisvę” buvo pareikalau
ta paaiškinimo, kur randasi 
numirusių narių, kurie priklau
sė prie kooperacijos, pinigai, 
kuomet ta kooperacija buvo 
parduota.

Jau turiu penkis liudininkus, 
kad Jablonskis man grąsina 
gyvasties atėmimu.

A. Simanaitis.
Nuo Red.—“Laisvės” redak

cija niekam slapyvardžių neiš- 
davinėja ir jokiam Jablonskiui 
jokių telegramų nesiuntinėjo. 
Jeigu jis sako, kad gavo tele
gramą, tai meluoja.

FOREST CITY, PA

gus gali būti ge-

sykiu tas 
klausime gal' 
rantas, fanat 
davatka, kuri 
c.
daug tikinčių
taib išauklėti
išmoksta dšta|rti žodį, tai pir- 
tnaš dalykas.. . 1 jo tėvai jau jį 
mokina pažinai Jr garbinti dvi- 

■ Vaikas mato,sdgalį dijevį,, v ,
kad visi > boterjatija; meldžiasi, 
tai nėarsiliekr - ■a ir’, jis. Prade-
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šioj apielinkėj mainose dar- «• 
bai pradeda gerėti. Hudson ' 
Coal Co., išstovėjus apie šešias _ 
savaites, pradėjo dirbti. Pen
na. Coal Co. taipgi geriau dir- 
ba. Pradeda ir mažesnės v1 
kompanijos savo mainas ope
ruoti. Pradėjus darbams ju- 
dėti, geistina būtų, kad į čia^ / 
atvyktų ir ąpsigyventų dau- jį.
giau progresyvių lietuvių, gal jĮ.
ir darbininkų judėjimas atsi
gaivintų, kuriam čia dirva ga
na plati.

Plačiai vietos lietuviams ži
nomas biznierius A. M. Ma
kauskas buvo patrauktas teis
man neva už mušimą savo kos- 
tumerių. Teisman patraukė ,. 
buvęs kareivis V. Stankus. Jis 
skundėsi, kad Makauskas jį ir 
Lozorevičių sumušęs. Makaus- u .? 
kas teisinosi, kad pradėjus 
jiems lermą kelti, jis išmetęs 
juos laukan. Teisėjas, išklau
sęs abiejų pusių, Makauską iš- , 
teisino.

Svieto Perėjūnas. ’

i
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DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS
L. PRŪSEIKA. Pirmininkas J. ALEKŠIS. Sekretorius

15 Union Square. New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
IG. BACHES, Iždininkas, Box 863, Union Co.. Union, N. J.

CENTRO SEKRETORIAUS 
PRANEŠIMAI

manoma, kad už kokios savai
tės kitos naujoji konstitucija 

i bus gatava ir tada galėsiu iš- 
; pildyti visų kuopų reikalavi- 
I mus.

Turiu pasakyti/ kad naujai 
spausdinama konstitucija nėra 
nauja, nes joje nėra jokių 'pa
taisymų. Nauja pavadinau tik 
todėl, kad bus naujai atspaus
dinta. šiaip jau viskas bus 
tas pats, kas yra ir taip vadi
namoj “senojoj” konstitucijoj.

Nauja Knyga
Kiek man yra žinoma, tat 

naujai išleisto-;
Ugnyje” jau bai- 

Manau, kad daugelis

/Ar Bus Trys Knygos Šiais 
Metais?

Savo pranešimuose jau mi
nėjau apie porą sykių, kad 
Centro Komitetas, jeigu tiktai 
turės užtektinai finansų, yra 
pasiryžęs išleisti 3 knygas šiais 
metais. Kada tuos pranešimus 
dagiau, tat tuo laiku tas su
manymas buvo dar lyg ir sva
jonė, nes nieko tokio apčiuo-j 
piamo ant rankų neturėjome. , 
Tuo laiku Centro Komitetas! 
neturėjo nei tinkamos brošiū-' siuntinėjimas 
ros, neigi pinigų ižde jos išlei- sios knygos ‘ 
dimui. Dabar viskas jau eina giamas. 
arčiau prie tikrenybės, nes kuopų jau gavp ją, o kurios' 
rankraštis antros knygos, arba'dar negavo; tat esu tikras, kad 
brošiūros, apie Argentinos,'šiomis dienomis gaus. Knyga 
Brazilijos ir kitų Pietinės A-1 buvo siuntinėjama tik tiems 

nariams ir kuopoms, kurie ir; 
kurios yra prisiuntę savo mo
kesčius pirm 25 d. liepos. Tie 
nariai ir kuopos, kurios pri
siuntė savo mokesčius po 25 
d. liepos, gaus minėtą knygą 
kiek vėliau, tai yra, su antrąja; 
ekspedicija. 1

Visi nariai, kurie dar nėra 
užsimokėję metinių duoklių,

M i žara, 
Ameri- 

perduo- 
Komite-

•MW ;or pjrwyujS'l

BALTIMORE, MD
čia

J. VARNELIS

Tel Jefferson 100S8

15c

5043

os Šermenys.

pirmo gegužis,

SVEIKATOS IŠTYRIMAS

smulkiai žinot apie

MINSK

INSURANCE

ŽODYNĖLIS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ

KAINA $1.25

iš Sovietų Sąjungos 
nušvies tarptautinę 
ačiai rašys apie tai, 
baltojoj Lietuvoj.

. NOT
734

geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas.

audra ir pia
nu ostolių, iš- 
ir telegrafų 
tiltus, išardė 
Dabar apie

gdl Bieliausku bižnj 
niekados nesigrau-

Gal tik tuomet sulaikys 
kapojimą. Bet ar ilgai 

bus, .jeigu ir iškovos kiek 
geresnes algas? Juk he 
jau taip buvo.- ’Išvedą

visų ligų ir ope- 
Ausų, Nosies ir 

Naujausi Diagnozo ir

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

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

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir

ANGLĮŠKAI-LIETUVIŠKAS

“LAISVĖ

oa, tie galite ažeiprena- 
'Laiavfl’’, 48 Ten Eyck 
n, N. Y. Kaina 81.25.

metams. Išsirašant 
nuolaida. “R. 

a kas dvi savaites.

651 SENECA AVE 
BROOKLYN, N. Y.

Marga
Room 32

PUB
Wilkes-Barre, Pa.

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

daųg pasidarbavo M. žaldo 
kaįs^ Minėta kuopa atgaivin
ta net iš 12 narių.

J. Alekšis, 
A.L.D.L.D. Centro Sekr.

Rugpjūčio 11 į 1^ dieną 
labai siautė didelė audra. 

{Kaip pradėjo subatoj lyti, tai 
lijo iki nedėldienio. vakaro. Su
batoj į ma.rketą buvo privežta 
daugybė visokių Vaisių ir dar
žovių, bet jų neišpirko, nes 
pradėjus smarkiai lyti niekas 
nenuėjo į manketą pirkti. Nak
čia užėjo didelė 
darė labai daug 
vartė telefonų 
stulpus, sugriovė 
vietomis kelius.

, 600 darbininkų dirba taisyda- 
! mi telefonų ir telegrafų stul- 
i pus ir vielas. -

Farmeriams irgi padarė la
bai daug nuostolių. Sugriovė 
ląbai daug trobesy, išvartė me- 

. džius, kur buvo didesni kernai, 
tai visus sunaikino. Keletą 
žmonių taipgi sužeidė.

^Puslapis Trecias

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

IŠSIMOKYKITE LIETUVIŠKAI
Amerikoje gimę lietuviai, įsigykite labai parankią knygelę 
išsimokinimui lietuvių kalbos. Ją galite gauti iš “Laisvės” 
knygyno už ...........1.................................................................... 50c
. . ■ ; ' . l! I . • ' !

Ką Mes Matėme Sovietą Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 

ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje, čia rasite apie 
unijų struktūrą . Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 
ir jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš 64 puslapių. Kaina.................... ..................... ..

Lietuviais apgyventoj vietoj, i 
700 W. Lombard St., tūlas W. 
Barnes, vaikinas, išgėrė du 
stiklu kokių ten nuodų, norė-

I damas nusinuodyti. Bet paju-

ijherikos valstybių lietuvių gy
venimą ir veikimą jau veik

į ant rankų ir mažai belieka pa
abejoti apie jos išleidimą. Tą 
knygą prašė drg. R. 
gyvendamas Pietinėje

Į koje, ir mielai sutinka 
I ti ją ALDLD. Centro

tui, jeigu jis tik apsiims ją iš
leisti.

Ijfuriii pasakyti, kad Centro tuoj privalo užsimokėti, kad 
Komitetas galutino žodžio dar gavus tą nepaprastai r 1 \ 
netarė tame reikale, bet, kiek 
buvo galima patirti komiteto 
narių nuomonę iš privatiškų 
pasikalbėjimų, tat visi stoja už 
tos knygos išleidimą, jeigu tik
tai ganėtinai yra pinigų drau
gijos ižde trijų knygų išleidi
mui. Vadinasi, ALDLD. na- 

' riai turi puikią progą gauti 
tris knygas šiais metais, jeigu

I jie nors kiek prisidės savo dar
bu prie draugijos narių skai
čiaus padauginimo ir iždo pa
didinimo.

Kaip
draugės, išleidimas trijų kny
gų šiais metais priklauso ne 

j nuo ko kito, kaip tik nuo jūsų
pačių. Rankraštis jau yra,’ tik
tai reikia sukelti kapitalo jo 

f išleidimui. Sukelti tiek kapį- 
kiek reikės trečios knygos 

išleidimui ir išsiuntinėjimui,
i mes lengvai galime, jeigu tik- 
j tai panorėsime ir pasidarbuo- 
| sime. Kiekvienas iš mūsų dar 
j turime vieną kitą ypatišką 
draugą, kuris dar nepriklauso 
prie ALDLD. Jį reikia pakal
binti, išaiškinti draugijos tiks
lą ir naudą iš jos ir jis mielai 
sutiks prisidėti prie ALDLD. 
1,000 naujų narių mes lengvai 
galime gauti ir jeigu tą pada
rome, tat pilnai galiu užtik
rinti, kad šiais metais trys kny
gos bus.

Kiekviena kuopa, kiekvienas 
.narys privalo imtis už darbo ir 
tuomi jrodyti, kad jis ar ji nori 
gauti tris knygas šiais metais. 

Įlrtiopos, sudariusios kokius 
nors planus to darbo dirbimui, 
tuoj privalo pranešei Centro 
Sekretoriui, kuomi jos mano 
Drisideti nrie išleidimo trijų 

, knjrgų šiais metais? Sumany- 
I mas geras, tik reikia žiūrėti, 
kad būtų įvykintas gyvenimam 
Nominacijos Centro Pildomojo

Komiteto
Su 10 diena rugpjūčio vi

soms kuopoms ir pavieniams 
nariams tapo išsiuntinėtos no
minacijų blankos. Kuopų val
dybos, aplaikiusios. nominaci
jos blankas, tuoj privalo su
šaukti kuopų susirinkimus ir 
nominuoti tinkamus draugus 

tbei drauges kandidatais į Pil
domąjį Komitetą 1929 me
tam^ Nuo sąstato Pildomojo 
Komiteto priklauso visas drau
gijos gyvumas ir veiklumas.
■ Nominacijos blankos privalo 
būto sugrąžintos ne vėliaus, 
kafp 30 d. rugsėjo. Iš vėliaus 
sugrąžintų blankų balsai ne
bus priskaityti, už tai kuopų 
valdybos privalo pasistengti 
Sugrąžinti blankas į paskirtą 
riką.

Draugijos Konstitucija
Į. Daugelis kuopų reikalauja 
konstitucijų. Jųjų reikalavimų 
negaliu išpildyti todėl, kad se
noji konstitucija jau išsibaigė, 
o nauja dar neatspausdinta. 
Kaip greit nauja konstitucija 
bus gatava, taip greit visos 
(kuopos, kurios tiktai reikalavo , „, 9
konstitucijų, gaus jas. Yra| A. M. BALCHUNAS, Savininkas

matote, draugai ir

Lietuvaitė 
FOTOGRAFISTE

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomif nuo 9:30 ryte iki 
i po piety
rietą Valinčiua

Weitzencom Bld’g. 
LlC SQUARB

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

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

. Draugas S.
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave., 
Shenandoah, Pa., 

| tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėms, 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main St.,J. Naujokai

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

Daugybė Brooklyn© ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą il- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
risur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose ir što- 
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap
luokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUB 

Brooklyn, N. Y.

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

Priešfašistinė Vienybė
| Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos.
■ žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina . . .........     15c

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

; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o 
i ir suokalbiavo prieš Lietuvą.

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

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

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

iš 128 puslapių. Kaina................................  .35c
• «l

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

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinių Valstiją Piliečiu

tęs skausmus, išbėgo ant gat- Lietuvos laisvės; ,1. 
vės, pribėgo prie policmano ir j su lenkais visada bičiuliavosi
pradėjo pasakoti, kad jis iš
gėrė nuodus. Kadangi netoli 
buvo ligoninė, tai policmanas 
tuojaus nuvedė į ligoninę. Gy
dytojai išpumpavo iš vidurių 
nuodus ir sako, kad vaikinas 
pasveiks.

puikią 
knygą su antrąja ekspedicija.

Angliškos Knygos
Nekuriu kuopų sekretoriai, 

aplaikę knygą “Ugnyje,” tuoj 
daro paklausimą, kodėl nepri- 
siuntėme tiek ir tiek angliškų 
knygų angliškai skaitantiems 
nariams? Ant to galiu pasa
kyti tiktai tiek, kad su šia eks-j . , , . ,. i darbo, tai negalima buvo pa- pedicija nei vienam angliškai i ’ K

angliškų 
Angliškų 
darysime 

kitaip sa

Kriaučių darbai pradėjo ei
ti geriau, bet uždirbti nieko 
negalima ir dar kainai vis 
mušinėja. Pirmiaus nėbu

Tel, Stagg

Pranešimas Visuomenei
Kas su Ar 
darysit, tai 
dinsit. Až parengiu su naujausios 
mados parengimais, duodu viską, 
kas tik rei kalinga del šermenų. 
Per mane gali pasilaidot tik už 
$150.00—pilr
Ateikite ir persitikrinkite, tai ta
da pamatysite ir kitiems pasa
kysite. Mapau, kad būsite užga
nėdinti.

skaitančiam nariui 
knygų nesiunteme. 
knygų ekspediciją 
kiek vėliau arba, 
kant, kaip užbaigsime siunti-*- 
nėjirną lietuviškų knygų. Visi 
angliškai skaitantieji nariai 
privalo turėti kiek kantrybės, 
ir truputį palaukti. Jiems kny
gos bus greitu laiku išsiunti
nėtos ir, manau, kad jie 
bus pilnai patenkinti.

Naujos Kuopos
Labai smagu pažymėti 

faktą, kad šiomis dienomis su
sitvėrė trys naujos kuopos ir 
viena sena tapo atgaivinta. 
Dvi kuopos susitvėrė naujojoj 
lietuvių imigracijos šalyje— 
Kanadoje. Tų kuopų sutvėri
me pasidarbavo A. Kiaušas ir 
J. Vaišnora. Tiems draugams 
priklauso didelis pagarbos žo
dis už darbavimąsi del A.L.D. 
L.D. tarpe Kanados naujokų.

Trečia nauja kuopa susitvė
rė Hart, Mich., per pasidar
bavimą draugės J. Sakalaus
kienės iš Grand Rapids, Mich. 
Minėta draugė buvo nuvykusi 
ten kiek pasilsėti ir “hesilsė 
dama” sutvėrė ALDLD. kuo
pą iš vietos lietuvių ūkininkų.

Linkui atgaivinimo mirusios 
kuopos Edwardsville, Pa.,

visi

ta

daryti pragyvenimą, o dabar 
darbo yra daugiau, bet vis tiek 
mažai moka, kad ir dirbdamas 
negali pragyventi. Kaip gir- 

[dėti, tai unija greitu laiku ren
giasi darbininkus išvest* į strei-. 
ką.
algų 
taip
nors

i sykį
I darbininkus į streiką, prirašo 
visus į . uniją, iškovoja geres
nes algas. Bet ■ ar darbininkai 

{laikosi?, žiūrėk, tuojaus pą- 
!tys darbininkai pradeda bose
liams pataikauti ir nusileidinė 
ti. vienas po kitam iš prirašy
tųjų pradeda nemokėti į uni
ją ir vėl pasijunta tokioj pa
dėtyj, kad ir dirbdami negali 
uždirbti pragyvenimui.

Jeigu dabar prisieis strei
kuoti už pakėlimą algų, tai 
visi turėtume laikytis kietai. 
Turėtume visi prigulėti prie 
unijos ir rūpintis savo reika
lais, tuomet nei boseliai neka
potų mums algų.

Jeigu kas unijoj negerai, tai 
tik prie jos prigulėdami gali
me taisyti. Todėl visų parei
ga prie unijos priklausyti ir 
bendrai veikti. Kitaip ir dirb
dami negalėsime užsidirbti ant 
duonos kąsnio. /

Lietuviškas Skaptukas.

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y
i Telephone Stagg 0583

MATTHEW P. BALLAS
BI LIAUSKAS

Funeral Director 
Graborius
ARY PUBLIC
Grand Street

Brooklyn, N. Y.
Dienraštis “Laisvė” išleido gęrąi priruoštą knygelę su reika- 

' iingais klausimais ir atsą]<ymąis 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..................................... ..25c

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

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus į

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 jiė daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinoti apie lyties tuoksią. 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 yrą sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei- 
ąąlingi šiame surėdyme. pinigai ir kokia jų reikšmėj tai būti
nai privalo perskaityti šią knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti, ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis...........$1.50

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

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

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją 
gyvenimo, 
padėtj ir pi 
kas dedasi
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
viu kolonin; gyvenimo.

Kas nori
Sovierų bąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

URaudonąjį Artoją”
Amerikoj “R.” Artojas” kainuo
ja tik $1.25 
po keletą čkz 
Artojas ein

Antrašas:
U.S.8.R.
Sovetską j a, CK K PU, (b)

Karlem nepnrnnkn ū?8lpr»nomeraot! 
tiesiai ii Rasi i 
■eruoti per " 
Street, Brook); i 
persiuntimas veltai.

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų Ii; 
racijų: Akių, /—* 
Gerklės. Nai 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagu
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksini kaklą parodytum, tai jam 
malonesnė būtų sveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumą, 
tai greit reikalauk mūsų valstžolią 
nuo oile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių Ilgui 
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 lięų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžohų, kurios jums sugrąžins 
sveikatą, panaikins rriinčtas 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 ftiūsu 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose. _

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

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose. Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apjni- 
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir Šiaip 
jvairių 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, R. Y.

Tarpe 4th Ave. Ir Irving Place

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

Labai Parankus Kišeninis



’ Puslapis Ketvirtas ? Sereda, Rugpjūčio 22,

vo iš berniukų Julius Aukštuo
lis,., iš Norwoodo; iš mergaičių 
Anelė Grigūniūtė, iš Norwoo
do; iš moterų M. Stonienė, iš 
So. Bostono. Po programai vi
si linksminosi iki sutemos. Pas
kui pradėjo spausti vieni ki
tiems rankas ir išsiskirstė.

Biznieriai aukojo del “Lais
vės” šie: T. Sarapas naują 
“džeketą” skūrinį, vertės $10. 
J. A. Krasauskas cigarų bak- 
są vertės $2.50. Farmeriai au
kavo: drg. A. Vaitkevičius iš 
Norfolk, Mass., gaigalą vertės 
$3.00 ir drg. V. Vilkauskas iš 
Nashua, N. H., balandžių 2 po- 

iras vertės $10.00.
Darbininkai išvažiavime dar

bavosi šie: iš merginų ir mo
terų—Izabel Jarmalavičiūtė,
O. Kručiūtė, O. Zarubienė, N. 
Kručiūtė, O. Zurbaitė, A. Gal-

Apie penktą valandą prasidė- gauskiūtė, E. Zurbaitė, B. šer- 
jo programa. Pirmiausia drg. galiūtė, A. Galgauskienė, M. 
J. S. Mažeika pasakė prakal
bą, nurodydamas, kaip yrą

BOSTONO IR APIELINKES 
SKYRIUS

NORWOOD, MASS.

Dienraščio “Laisvės” Išvažia
vimas Pavyko

12 d. rugpjūčio įvyko išva
žiavimas, kurį rengė L. L. R. 
Choras, ant kranto New Pond 
ežero. Svieto suvažiavo iš vi
sos Bostono apielinkės apie 
500. Skaitlingiausiai buvo iš 
So. Boston, Mass.

Vietos klerikalų pastumdė
liai dėjo pastangas, kad “Lais
vės” naudai išvažiavimas būtų 
uždarytas; skundė valdžiai. 
Bet tikslo neatsiekė.

Išvažiavimas tęsėsi visą die
ną linksmai ir draugiškai.

EASTON, PA.
Angliakasių Šelpimui Piknikas 

Pavyko
S.L.R.K.A. 93 kp. ir Easto- 

no Darbininkiškų Organizacijų 
B. V. K. 29 liepos įvyko bend
ras piknikas abiejų sriovių. 
Diena pasitaikė graži, tai ir 
žmonių privažiavo daug. v Ka
dangi buvo gera muzika, tai 
žmonės nesiskubino namo iki 
tamsos. Griežė K. Straukas, 
K. Jurgelevičia, W. Sinkevičia,! 
ir W. Unikas. ; 
greitųjų susitarė, vienok grie
žė labai gražiai ir mokesties 
nereikalavo už savo patarnavi
mą, apart vieno, kuris taipgi 
dalį savo 
kieriams.

Aukojo 
ypatos: 
Vaurienė 
50c. Pelnas nuo pikniko $77.-

jas ir prislėgt po sunkiausia 
priespauda visą darbininkiją. 
Kada žmonės dirba naudingą 
darbą, rodos, neturėtų būt 
priešų, bet piktos valios žmo
nės visada palinkę prie blogo. 
Taip ir pas mus. Pora mizer- 
nų sutvėrimų pradėjo skleist 
bjaurų paskalą, kad penktos rjnkimą stengtis pribūti.

*Pe ?? nU0 ^a JLa?sT"i kančiame kuopos susirinkime, 
$89.06 A. Ūsas ir J. Gricių- kurjs įvyks 2 d. rugsėjo, turė- 
nas pavogė ir pragėrė. Nors - ’ - - - -- -
jiems buvo įrodyta dokumenta- 
liškai, vienok jie neatsisakė 
nuo savo bjauraus užsimojimo

Nors jie ant *r skleidė, kad užkenkus pik-
nikui. O pasikalbėk su jais, 
tai tuoj pasisako, kad jie esą 
“dvidešimties 
veikėjai.”

metų senumo

triūso aukojo strei-

streikieriams šios 
M. Mikolaičiųkė ir 
po $1; Dumplienė

Griciūnas.

priimti. Nutarta .užsisakyti 
knygų už $5. Knygų užsaky
mu pasirūpins J. Čepulis. Tuo- 
mi susirinkimas ir užsibaigė.

Draugai ir draugės, nors va
saros laiku ūkininkams bran
gus laikas ir reikalingas poil
sis, bet visgi turėtume į susi- 

. Se-

tai bile ką paklauskite, kur 
randasi Diamond Match Co. ir 
jums pasakys.

Taigi, visi ir visos ne tik vie
tiniai, bet ir apielinkių daly
vaukite. S. S.

SKAITYKIT^ IR 

PLATINKITE

“LAISVĘ”

sime daug svarbių reikalų, to
dėl pasistengkime visi ir visos 
būti. Jau turime mūsų orga
nizacijos naują leidinį, knygą 
“Ugnyje,” kurią galesite gauti.

AlltODlObillŲ Mokykla sy?kk^sudėtnJ?sokJsH
* apie elektrą, važiavimą ant 

klų kainų mašinų ir ant FoV-V

/

Boll Plono 1 Poplar 7541

ADOLFAS F. STANKUS

Pilnas kursas šoferio-Mechaniko. 
kurį veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pfi 
tyres instruktorius L. TIKNEV& 
cfUS. Mokykla atdara nuo 9 ryt* 
iki 9 vaE Ned. nmr II r.' ild 1 
NEW TORE AUTO SCHOUt 
228—2nd Ave. cč*. I«h N.4 Y.fA.L.D.L.D. 225 kuopos pik

nikas 4įvyks 26 d. rugpjūčio, 
Southbury Section, ant Dia
mond Match Co. buvusios že- 

Kaip girdėtis, tai ne tikj mes.
vietos, bet ir apielinkių lietu
viai rengiasi atsilankyti į tą 
mūsų pikniką. Mes tikimės, 

L. kad nemažai bus iš Bridgepor- 
D. L. D. 225 kuopos susirinki- to ir kitų miestų.
mas miesto svetainėj. Susirin-! Kurie atsilankysite, tie pli
kimą atidarė pirmininkas J.Inai pasitenkinsite, nes farme-

Tvarkos riai turės gerų užkandžių, ska- 
vedėju iš eilės buvo pašauktas nių gėrimų. Taipgi bus įvairi 
J. Bašinskas, bet jam nepribu- programa, kuri susidės iš dai- 
vus, pašauktas S. Sinkevičius, nų, deklamacijų. Muzikantai 
Perskaičius protokolą, perskai- grieš įvairius šokius.
tyta ir keletas laiškų, kurie ! Kurie išl toliau atvažiuosite,

i

SOUTHBURY, CONN.
Grigūnienė, N. Grybienė. Gry
bienė aukojo “grūzdų” maišiu- 50. Tai viso pasidarė $80. 1 

sunku darbininkiškai spaudai ką; iš vyrų—J. Gudaitis, J.| širdingą padėkos žodį taria- 
gyvuoti be darbininkų para- Kasper, A. Zaruba, 1g. Kubi- me visiems dirbusiems laike 
mos, ir kokią svarbią rolę lo- liūnas, J. Trušas, F. Mačėnas, pikniko. Malonu yra veikti, Kaitis 10 vai. ryte, 
šia darbininkų judėjime darbi- M. K. Bolis ir J. Grybas. Visi kuomet paprašai vieną ar ki

tą atlikti kokį darbą, eina ir 
dirba, vieni kitiems prigelbsti, 
atjaučia nuovargį, neatsisako 
nei vienas, kad tegu kiti dir
ba, kam aš dirbsiu.

Gerbiami O. Kocher ir žem- 
gulis piknikui vietą suteikė dy
kai, kaip visuomet, taip ir da
bar. Drg. L. Tilvikas visuo
met aukoja iš savo keptuvės 
duoną, pyragaičius ir viską, 
kas tik reikalinga, pristato į 
pikniko vietą. Jiems priklauso 
pagarba. A. Jankauskas iš- 
laimėjo arbūzą ir vėl paauko
jo ant išlaimėjimo. Ačiū jam.

šitas vienybės darbas at
vaizdina didelį, galingą pa-

ninkiška spauda. Pakalbėjęs darbininkai ir darbininkės nor- 
apie spaudą, kalbėjo apie So- woodieciai. 
vietų Rusiją, kaipo darbinin
kų respubliką ir apie fašistine darbininkams 
Lietuvą. Kalbėtojas nurodė | ačiū, 
skirtumus tarp darbininkų res
publikos ir Lietuvos. Publika 
atydžiai klausėsi prakalbos ir 
likosi patenkinta kalbėtojo iš
vedžiojimais. Po prakalbai 
dainavo L. L. R. Choras, po 
vadovyste drg. Edw. J. Sugar; 
sudainavo porą dainų viduti
niškai; mat, ne visi dainininkai 
buvo, ypač merginų daug ne
buvo. .

Antras dainavo Laisvės Cho
ras iš So. Bostono, po vadovj's- 
te K. Kriaučiūno; sudainavo 
tris daineles ir visos gerai iš
ėjo. Matyt, Laisvės Choras 
buvo gerai prisirengęs, už tai 
publika gausiai plojo. Toliau, 
buvo bėgimas berniukų, mer-i

Kaip aukotojams, taip ir 
tariu širdingą

MUVV K/VgllUCVO MV11UUIYU, Aliui ' **

gaičių ir moterų. Dovanas ga-i sutrenkta.

Drg. Mažeika aukų “Lais
vei” surinko apie $30.00; au
kotojų vardus paskelbs drg. 
Mažeika, Reikia pripažinti, 
kad šis išvažiavimas buvo gy- j 
vas ir gražioj vietoj, bet tas 
farmerio kiaulių kvapas daug 
kenkė, nes vėjui iš tos pusės 
nešant orą gadino. Bet tas ne 
nuo rengėjų priklausė.

Reporteris.
Rugpjūčio 13 d. drg. G 

gauskienę patiko nelaimė: ei- veikslą darbo klasei ant e*ko- 
nant iš darbo, automoblius | nominės dirvos.
smarkiai sužeidė ir dabar na-į Jeigu visų kolonijų darbinin- 
mie guli. Smarkiai sumušė į kai taip dirbtų bendrai, tai 
vieną ranką ir vieną koją, ži- streikai būtų visuomet laimėti 
noma ir visa jaučiasi smarkiai be vargo, darbdaviai nesikė

sintų kapot algas, laužyt uni-Reporteris.

Rugpjūčio 5 d. įvyko A.

S RINKIMU VAJAUS KAMPELIS %
DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS

43 East 125th St., New York City

ATSKAITA DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS 
RINKIMŲ KAMPANIJOS FONDO

R. Mizara-Rasoda.

Iš Buenos Aires į New Yorką
pradėjo skelbti pasakas apie Brazilijos ro
jų, į kur ir juos labai traukė. Norėjo jie 
ten važiuoti dar ir todėl, kad motina yra 
brazilietė, gimusi San Paulo, italų tauty
bės. Ilgoką laiką dirbusi ant laivų kaipo 
slaugę. Vėliau, apsivedusi su Kanados pi
liečiu. Taigi’vieną gražią dieną visi sep
tyni pasakė sudiev Kanadai, palikdami tik 
savo tėvą, o patys iškeliavo į San Paulo. 
Dabar grįžta atgal. Grįžta pikti ir nusi- 
vylę. '

—Prakeikta būk Brazilija!—kalbėjo 
sūnus, ubagas.—Daugiau nebenoriu aš ta
vęs matyti.

Ir pradėjo jis man pasakoti tąsias gy
venimo sąlygas, kuriose tenka vargti tūks- 
tančiams-milionams beturčių.

—Tamsta įsivaizduok—sakė sūnus— 
kaip darbininkas gali ten pragyventi, kuo
met Antartiko alaus pilstytuvėj (bravore) 
dirbanti darbininkai, daugelis jų, gauna 
po 100 reisų į valandą! Jie negali ir pra
gyvenimui užsidirbti.

Ir ištikro, jei tai tiesa, tai baisus pa- v • • v a ♦ v nt • T

(Tąsa)
Apart mūsų laivo, prieplaukoje stovi 

dar keletas jų: anglų ir vokiečių. Visi pil
ni pasažierių. Tai vis imigrantai, keliau
janti į Santos (iš ten į San Paulo) arba į 
(Buenos Aires. Važiuoja žmonės jauni ir 
seni. Matai keliaujančius su šeimynomis 
se.ius tėvus. Visi išrodo linksmi ir pilni 
vilties. Ir kodėl jie nebus linksmi, būdami 
kol kas pavalgę ir turėdami viltį patekimo 
į geresnį gyvenimą (jiems taip juk sakė 
agencijos, kuriose pirkosi laivakortes). 
Jų. viltys užges tik tuomet, kai pasieks “ža
dėtą žemę.” Žiūrėjau ir teiravausi lietu
vių emigrantų, bet sutikti jų negalėjau. 
Keista, kad štai jau septinta diena kelio
nėje, tiek daug žmonių sutikau ir mačiau, 
bet lietuvio kol kas dar nesitaikč sutikti.
go. Apart įsėdusių keletos asmenų Santo-1 dėjimas. Šiandien uz Amerikos dolerį gau- 
je, Rio de Janeiro pribuvo daugiau kelei-!™? milreisus (8,000 reisų). ,
Vių. Tai Vis daugiausiai europiečiai. vnlandn zrr.nans ™li uždirbti vip.
ni keliauja į Jungtines Valstijas, o kiti—į 
Trinidad, iš kur trauks į Centralinės Ame
rikos respublikas.

Lygiai ketvirtą valandą “Vandyck” 
pradėjo judintis. Lietus, vėjas ir migla da 
rė orą įkyriu. Ant krašto stovintysis bū
rys žmonių suriko mums tris kartus “ur-r- 
ra.” Tai vis truputėlį gerėliau, negu kad

• Vadinasi už 
j dešimts valandų žmogus gali uždirbti vie
ną milreisą (1,000 reisų). Ką gi gali už 
juos nusipirkti? Štai cigaretų pakelis lė- 
šuoja 700 reisų. Alaus stiklas—600 reisų. 

—Jie gyvena—tęsė toliau žmogus—po 
penkioliką kambariukyj. Lovelęs' įsitaisę 
vieną ant kitos ir vieną prie kitos. Kiti 
nei kambario neturi.

Aišku, šis žmogus už tai daugiausiai
buvo Santoje, kur, išeinant mūs laivui, at- kaltjna pačius darbininkus, kuHe, pasak jo, 
ėjo būrys misionierių ir pradėjo giedoti Perdaug pigiai dirbą. Esą, labai daug ven- 
šventas giesmes. Pavažiavo. Jei ne vengrai, tai viskas

Vos išplaukus iš tos gražios prieplau-'kūtU ,gerai- “Vengrais” jis skaito, veikiau- 
kos, vėjas pakilo dar didesnis, suvaryda- siai> H’ lietuvius ir lenkus, nes, kaip vėliau 
mas keleivius j kajutas. Daugelis jų vėl 
pradėjo sirgti, neidami nei prie stalo, .0 jū
ros bangos laivą supo, tarsi kokią skied

lių sėdėjome prie ilgo stalo ir kalbėjomės 
keletą valandų.

pasirodė, apie Europos tautas ir tauteles 
pasakotojas neturi nei mažiausio suprati
mo. Lietuvos girdėti nėra girdėjęs.

Visa šeimyna, suvargusi, apiplyšusi,

Džiaugiasi laivo “geru valgiu.” Matomai 
žmoneliai pasiilgę k^nors šiek tiek ge
resnio. W

Ištisą dieną šianIMen buvo vėjuota ir 
audorta. Nors jūrininkai skelbia, kad šis 

-------- --------------- ------ ----- ----------------oras yra labai geras, palyginus su prastu, 
su septyniajs vaikais—kurių tėvas gyvena bet neįpratusiem keliauti keleiviams jis vis 

tik atsiliepia skaudžiai. Visa laivo įgula 
šiandien persimainė drabužiais: juodus,

Liepos 23-čia.
Tarpe daugelio naujų pribuvėlių iš 

Brazilijos, randasi viena šeimyna—motina

Kanadoje, Ontario provincijoj. Vyriausias
, vaikas—sūnus apie 35 metų amžiaus—pa

ralyžiuotas ant kojų. Sunku žiūrėti, kuo-į žieminius nusimetė, apsitaisydami baltais^ 
- met'jis bando eiti. Dvi sesutės—viena;vasariniais. > Reiškia įeiname • įi tropiškąją

13-kos, o kita gal kokios 18-kos metų am- sritį—karščių ir šilumos -karalystę. Pra- 
žiaus ir du mažyčiai berniukai. Motina ^našaujama, kad Pernambuco mieste, kur 
bus kokios 50 metų amžiaus. Ypatingą is- stovėsime arti ištisą dieną, bus smarkių 
tori ją jie man pasakojo. Prieš du metu vi- karščių.

, sKgyveno Kanadoje. Pagaliau, laikraščiai

Laikas nuo laiko šiame skyriuje garsinsime aukas bei už 
literatūrą prisiųstus pinigus Darbininkų (Komunistų) Parti
jos rinkimų vajaus fondam Kaip jau žinoma, partija yra pa
sistačius už tikslą sukelti $100,000 tam svarbiam tikslui.

Atskaitas garsinsime angliškai, taip, kaip mums prisiun
čia partijos rinkimų kampanijos komitetas, nes taip, bus gar
sinama ir visuose kituose komunistų laikraščiuose.

Aukas komunistų rinkimų kampanijai siųskite tiesiai par
tijos komitetui šiuo antrašu: NATIONAL ELECTION CAM
PAIGN COMMITTEE, WORKERS PARTY, 43 East 125th St., 
New York City. Nepamirškite, mums rinkimų, kampanijai ski
riamų aukų nesiųskite, nes nei “Laisvės” redakcija, nei admi
nistracija jokių- atskaitų neveda ir jo>kių rinkimų kampanijos 
aukų netvarko. Siųskite partijos komitetui, o komitetas, su
tvarkęs, prisius mums del pagarsinimo, kas kiek aukojo arba 
šiaip finansiškai pasidarbavo delei sukėlimo $100,000 į rinkimų 
vajaus fondą. . • • į i• ‘ ! ' J <

Pirmutinės atskaitos mes neįdėjęme ir dabar neturime 
smulkmenų po ranka. Toj atskaitoj buvo 50 asmenų, pirmu
tinių pasidarbavusių delei fondo. Aukomis buvo $90.10; už 
rinkimų kampanijos literatūrą—$131.14; ir už šiaip rinkimų 
medžiagą (guzikučius, štampas ir t. t.)—$234.25. Gi antroji 
atskaita yra tokia: 
Receipt No.
A51 
A52 
A53 
A54 
A55 
A56 
A57 
A58 
A59 
A60 
A61 
A62 

zA63
A64 
A65 
A66 
A67 
A68 
A69 
A70 
A71 
A72 
A73 
A74 
A75 
A76 
A77 
A78 
A79 
A80 
A81 
A82 
A83 
A84 
A85 
A86 
A87 
A88 
A89 
A90 
A91 
A92 
A93 
A94 
A95 
A96 
A97
A98‘; E. į Stephanov ... 
A99 Bessie Plotnick /. .
A100 Meyer Sharapan

Lithuanian Chorus Aidas.Donation ..j.............
Jacob Banta......................Platforms .................
B1. Raymond '.................... Leaflets ....................
Braios ......... .................,. Buttons ' .. . j..............
H. E. Adams................... Donation . .1.................
Grace Hutchins ............... Platforms į.............
District 5 ..........................Platforms ..................
District 7 ..........................Platforms ............
B. H. Lauderdale ........... Collections ................
Marion Lewis ............. j . Leaflets . . . j.............
Workers Book Shop ?Platforms . ..............
A Hill...............................Donation . . j.............
L. Brooks  ................... Donation . ..;.............
Sonia Karass . .. . .............Platforms-Material
Sol. Pinchenson.................Donation . . j...........
District 5 ........................   Leaflets ...................
J. C. Peterson .................. Platforms . ..............
District 10 ........................Material ...................
District 10 ........................Material ...................
District 2 .....................  Material .................
H. Smith .......................Donation .................
Leo Aus ...........................Platforms-Material . .
Arthur Starr .....................Leaflets ...................
J. Minkoff .......................Donation ...į.............
I. Ruderman .................... Donation ... į...........
John Gradis ...............   Donation . .. į...........
Theo. Methodios .............   Donation . .. .............
M. Plotkin . . .....................Donation . . . į...........
Dr. I. E. Gerber.............. Donation . ................
B. G. Kalfides .................. Donation .................
M. C. Krickstein ....... Donation ............ 
Carl R. Haupt ................ Donation .................
M. Socolow ................ ...Donation ..................
P. Golmer ........................ Donation .................
Nick Marinos ............. v. Donation ..................
Dr. J. E. Carlin ............. Donation . .................
J. Freeman ...................... Donation ■....!.........
M. Hayden ........................ Donation .................
Ferdinanda W. Reed .... Donation . .. . ...........
Matthew Winkler ....... Donation . .. .i.........
Peter Panchyshyn ......... Donation . .................
Frank Hines, Jr................Donation .................
J. • Kamron ........................Donation .................
Frank Gillespie ............. Donation ..................
M. Herskowitz ................ Donation ..................
M. Eskin .......................... Donation .................
Apthony Gibbon ............. Donation . .................

Donation ........... 
Doriątion
Donation .. .. ...........

a .$10.00 
.10

. . . 2.00
, .. 4.00

. . 1.0b
. . . 1.04
. . . 10.00

. . 33.33
. . 18.00

1.00
. . . 33.33
. . . 1.00
. . . 1.00
.. . 23.00
. . . 10.00
. . . 10.00
.. . 1.00
.. . 6.30
.. . 5.70
. . . 50.00
. .. 2:00
. .. 1.25
. . . 2.00

. . 5.00
. . 3.00

. . . 1.00
, . . 5.00
. . . 5.00
, . . 1.00
. . . 11.00
. . . 2.00
. .. 5.00
. . . 1.00
. . . 1.00
. . . 1.00
. .. 5.00
. . . 5.00
. . . 1.00
. .. 5.00
. . . 1.00
. . . 10.00
. . . 2.00
. . . 2.00
.... 6.00
. .. 1.00
. . .. 2.00
. .. 3.00.
. . . 2.00
. . . U00
.. . 2.00

Ii-/

i >1

(Tąsa bus)

Total To Date:
Donations 
Literature 
Campaign

(Platforms) 
Material ...

$225.70
.232.04
.313.80

1023 MT. VERNON ST

^RABORIOS

BALZAMUOTOJE

PHILADELPHIA, PX.

REMKITE
$100,000 KOMUNISTŲ RINKIMŲ 

VAJAUS FONDĄ
Vajus sukėlimui darbininkų ir biednųjų j revoliu

cinę kovą prieš kapitalizmą ir jų valdžią.

Už
1. Organizavimą neorgani

zuotų;
2. Rėmimą angliakasių ir au

dėjų kovų;
3. Pripažininją ir apgynimą 

Sovietų Sąjungos;
4. Dairbo Partiją ir už
5. Darbininkų ir Farmerių 

valdžią.

1.

2.
3.

4.

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

5. Imperialistinį karą.

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

(Kelionės kalbėtojams ir 
Mass, mitingams, 
Paskleidimo vajaus 
skelbimų.

Atsilid^b^r Tuo jąu!
, Money Orderius ar'^Dhekius siųskite šiuo adresu:

ALEXANDER TRACHTENBERG, Treasurer

NATIONAL ELECTION CAMPAIGN
COMMITTEE

125th Str., New York City43 E

DARBININKE STOK Į TIKRA KOVA

J

!

‘s

Rinkimų Vajus Gavimui Naujų Narių į Komunistų 
Eiles

Užsiėmimas

Jeigu esi streikieris arba bedarbis ir negali už
simokėti įstojimo mokesties, tai pažymėk ir1 būsi pri
imtas į partiją be mokėjimo įstojimo mokesties. Taip 
pat nereikės mokėti narinių duoklių, kol pasibaigt 
streikas arba gausi darbą.

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

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

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

■■ /

Vardas ir pavardė......... .......... .............................. . .

Antrašas ........................ .. ................... ..................... .

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

(Komunistų) Partiją



t
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VIETOS ŽINIOS*

IŠVOGĘS <$150,000

PRIEŠ VIŠTŲ TRUSTĄ

Bet Butleris

mas 
čia u

MOTERŲ
DIENOS:

Panedčliais ir 
Utarninkais

BLAIVYBĖ NEĮKŪNIJAMA, 
SAKO UNIVERSITETO 
PREZIDENTAS

UŽ $17 AMŽINAS 
KALĖJIMAS

ir kilu 
64 W. 
vardu

nebe
dar-

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

Columbijos Universiteto pre
zidentas Charles Murray But-

prie 
boiko- 
prieš

Sekantis kuopos susirinki-j žada tą įstatymą įkūnyti gyve- 
•" įvyks 2 d. rugsėjo, auginimo praktikoje. Kai del ka,- 

nurodytoj vietoj. .
J. Kasparavičia.

Sereda, Rugpjūčio 22, 1928

WORCESTER, MASS

PATERSON, N. J

Proletaras.

YOUNGSTOWN, OHIO.

Telephone, Stagg 8326
9745

nariais, bet jie ne- 
į šią kuopą, nes lie
čia ji gyvuoja. Kn
is kitur atvažiavę,

Jom pagelbėk puikiai tik j 
jūs jausitės sveikesniu, stlpres- 

•rnlit nusipirkti Nuga-Tonc bile 
‘ (irioje pardavinėja gyduolen. Jei 

neturi jų pas save stake, rei- 
. I jis užsakyti) jums iš olseiio

St. ir Avė.
State-
State-.

S.L.A. 57 Kp. Piknike Buvo 
Svečių

Rugpjūčio 12 d., Olympia 
Parke, buvo S.L.A. 57 kp. me-į 
tinis piknikas. Diena buvo' 
graži ir žmonių dikčiai prisi
rinko. Buvo atvažiavę iš Con
necticut valstijos Salaveičikai. 
Pirmininkas pakvietė svečius! 
pakalbėti. Salaveičikas gra
žiai pabrėžė S.L.A. organiza
cijos vertę ir karštai ragino 
jaunuolius rašytis į S.L.A. 57 
kuopą. Gerdauskas trumpai 
kalbėjo, pažymėdamas vertę 
jaunuoliams prigulėti prie S.L.

Kadangi S.L.A. iždininkas 
Paukštis yra miręs ir Gerdaus
kas yra antrasis kandidatas,! 
tai pasikalbėjimuose buvo už
klaustas ar dar negavo pa
kvietimo užimti iždininko vie
tos. Atsakė, kad dar neturįs 
jokios žinios. Įdomu, kad taip 
ilgąi vilkinamą taip svarbi S.U 
A. tuščia vieta ?

Taipgi patyriau iš 57 kp. | 
raštininkų, kad gautas atsaky- > 
mas iš Centro raštinės kaslink 
reikalavimo skundų nuorašo 
ant seimo delegatų. Jurgeliū- 
tė taip pat atsakantį, kaip Ir j 
Vitaitis prie kuopos korespon
dencijos prieraše gieda. Vadi
nasi, mulkina kuopą ir tiek.

S. L. A. 57 Kp. Narys.

t I

Rugpjūčio 12 d. įvyko A.L. 
D.L.D. 84 k uopos puikus išva
žiavimas Višniausko ūkėje. 
Suvažiavo pusėtinas skaičius 
draugių ir draugų. Buvo at
vykę net iš kitų miestų drau
gų ir draugių. Iš Easton, Pa., 
atvyko keturi pilnutėliai auto
mobiliai. Buvo draugai Bim ■1 
ba, Ogdinskas ir kiti. Už ką 
draugams eastoniečiams reikia 
tarti širdingą ačiū. Paterso- i 
mečiai turės kada nors easto
niečiams atsilyginti.

Suvažiavusioji publika link- • 
sminosi iki sutemai.’ Vakare 
draugas Jonas Dulkis su savo 
draugais užkvietė draugus eas- 
toniečius pas save ant vaka
rienės ir gerai juos pavaišino. 
Nors buvo visokių valgių, bet 
geriausia visiems patiko gry
bai, kurie buvo skaniai sutai
syti. Reikia tarti draugams 
Dulkiams širdingą ačiū už vai
šes, taipgi draugams Malinaus-I 
kams ir kitiems, kurie prisidė-1 
jo prie tų vaišių surengimo. 1

Apie patį Patersoną galima' 
tiek pasakyti, kad čia dirva la
bai plati darbininkiškam judė
jimui. Tautininkai labai silp
ni, bet klerikalai dar giliai lai
ko savo šaknis įleidę. Bet i?’ 
tarpe klerikalui jau apsireiš
kia bruzdėjimas ir jie nepasi-'j 
tenkinę savo dvasišku tėveliu, 
kuris perdaug savaip elgiasi ir į 
su parapijonais nesiskaito. Tik j 
reiktų smarkiau pasidarbuoti, į 
tai galima būtų ir tarpe para-1 
pijonų rasti sau pritarėjų.

Nuo išvažiavimo liks kuopai 
pelno. Išvažiavime daugiau
siai darbavosi Alikoniai ir Kin- 
deris.

nei jokiu dulkiu—visi nesva
ramaa prašalinti—kvapsny® pagerintas.

lyw’ls
Jokio Kosulio.

Jau bus metai laiko, kaip! tęs prie šios draugijos. Da- 
čia gyvuoja Augščiausios Prie-* bartiniu laiku į Youngstovvną 
glaudos Lietuvių Amerikoje 24 1 atvažiuoja daugelis darbinin- 
kuopa. Narių turi 10 ir kelio
lika dolerių pinigų ižde, ši 
draugija savo nariams moka

j minu picuiunuju. Kai del ka,- 
Įriško Amerikos ginklavimosi, 
Į tai Butleris sako: negražu, 
| kuomet1 dabartine valdžia; ir 
įjos kandidatas siūlo■ kitom ‘ša- 
I lim i nusiginklavitno planus, d 
i tuo pačiu laiku yra :pasibrėžę 
įstatyt Amerikai vis naujus ir 
vis galingesnius karo' laivus.

Well, o pats Colombijos U- 
niversiteto prezidentas, ar se
nai gi jis nustojo skelbti stip
rų apsiginklavimą Amerikai? 
Tokie žmonės, kaip jis, gali 

i vieną sykį vienaip šnekėt, o 
ler per laikraščius kritikuoja j kitą kitaip; tačiaus visą laiką 
republikonu kandidata į pre-|jie liekasi tokiais pat imperia-l 
zidentus Hooverį už jo taria-kaiP ip Hooveris ir 
mą “blaivybę” ir palinkimąjSmithas, Wall Stryto lekajai. 

I prie dar didesnio Amerikos j----------------------
1 ginklavimo.

Pats Butleris tebėra skaito
mas vienu iš republikonu va

idų. Jo duktė Sarah yra narė 
Mūsų kuopos komiteto ant-'New Yorko valstijos republi- 

rašai: pirm. F. J. Madison, konų komiteto.
608 W. Federal St.; fin. rašt. tvirtina, kad blaivybės įstaty- 
D. VAikutis, 2514 Cooper St.; imas, kaip kad jis dabar yra, 
užrašų rašt. J. Kasparavičia, (niekaip negalės btft įvykdytas, 
636 Samuel St. ’ 'nors Hooveris veidmainingai

kus, nepriklausančius 
trusto. } Tokius trustas 
tavo, grasino, samdė 
juos mušeikas ir kitokiais bū
dais stengėsi sunaikinti smulk-. 
iViehinį' jū biznį.

• v 1

kų, kurie' jau senai yra šios 
i draugijos 

pašelpą, kurios yra du sky- persikelia 
riai, pomirtinės yra trys sky-'žino, kad 
riai. Draugiją kontroliuoja rie esate 

/'patys darbininkai, todėl dar- tai pasiskubinkite persikelti į 
bininkams geriausia prie jos ir niQsų kuopa, nes to reikalauja 
prigulėti. Narius priima nuo rnQsu konstitucija.
18 iki 50 metų amžiaus. ; . . : . . . .

Draugai darbininkai, rašyki-1 Susirinkimai laikomi pirmą 
L nedėldienį kiekvieno mėn., 10

; val^ ryte 1324 Powerdale Į
No. 23 Avė. Kurie neturite persikeli-i

Skaudėjo jam nugarą ir j mo paliūdijįmų, ateikite į su
inkštai darė trubelių sirinkimą, užsiregistruokite, o

"Nuga-Tone sustiprino mano inkstus ir nu- ITICS pagelbėSime toklUS palitl-
ffarą/* rašo John E. Fairchild. Allen- *□••• midi
town, Pa., “ir as jaučiu eaąa dešimti metų I U1J1TT1US gaUll. 
jaunesniu. negu prieš vartojimų jų. Mano i 
nugara taip skaudėdavo, kad man sunku bu- Vintinini narini nn<ti<atnn odri- vo gulėti lovoj. Dabar viskas yra gerai.. Vietiniai lianai paSlSlCngKl- 
Mano inkstai yra gerame stovyje ir ąs galiu te gauti liaujll narių. Mes tU- dirbti ir sunku dalba ir visai nepailstu. I . , . f , _

Vyrai ir moterys, kurie silpni |r serganti rime PHSldarbUOtl, kad ]<UOpa 
arba kurie turi silpnus svarbesnius kūno or- Į •
ganus, skilvio trubelius, prastą apetitą, silp- ; ISaUglIlUS. 
nūs inkstus arba pūsle, reumatiškus skaus
mus, silpną nugarą, galvos skaudėjimą, svai- I 
uulj. gasus viduriuose ir žarnose, užkietėji- | 
nuj, apsivėlus1 liežuvj, nemaloni burnoje kva
pą silpnus nervus, prastą miegą, turėtų var- 

'f toti Nuga-Tono.
keletą dienų 
niu. Jūs - 
krautuvėje, ki 
jūsų vertelga 

' kalaukif, knd 
vaistinės.

Savininkas deimantų 
brąngumynų krautuves, 
48th St., ’New Yorke, 
Ed. Purella, apvogęs aštuonias 
kitas tos rūšies krautuves, iš
nešdamas iš jų auksų ir . dei
mantų už $150,000, kaip kad 
dabar jis yra kaltinamas po
licijos. Pufella areštuotas.

M. Boyd ir Aug. Hendrick
son, 23 metų vyrukai, newyor- 
kiečiai/'Atąpo nuteisti !visam 
amžiui kalėjimo, kad išpiešė 
$17 iš gatavų valgių sankro
vos, po num. 1444 Codey Is
land Ave. Tai buvo jau 
pirmas jųdviejų plėšimo 
bas.

Puslapis Peiktas

K'uuttIuejuww .w..u.........,.u....,....,.,...... mi1HHI-!t-1"Į.Yy>-r..,HĮl|HIHIH|HIĮĮMfHUHi;HIMIj

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJA8

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Keystone—

TELEFONAI i
Bell------------------------- Oregon 6186

Malu »6«»

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE: REGINT 2177-0474 “Tai Mokykla su Reputacija.”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

■ĄjįĄĄM M M-M IMMMI IMIM MM .M MĄ M M M ************ ** **

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

i

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vaL 

nakties

8 VAIKAI
Įleidžiama Utarninkais

Cigąretai ne
kenkia balsui.’*

VYRAMS

Seredomis 
Ketvergais 
PStnyčiomia 
Bubatomis 
NedSliomifi 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.
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'r ' 'zD’AIvarez, Žymi Mezzo ir Populiais Koncertų Zvaigzd©

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

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

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

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

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

Vardas_
No______
Miestas_
Miestas

Jungtinių Valstijų vyriausy
bė pradėjo 'New Yorke bylą 
prieš naminių paukščių trūk
tą, kuriam priklauso 71 stam
bus biznierius vištų, ančių ir 
žąsų.

Tas vištinis trustas vedė ka
rą prieš atskirus krautuvnin-

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
CVTDA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki E A fnnhi 
EAlliA; Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c'.vV vvUUf

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

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
ČIA {TAISYTA DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIEŽIU 

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU

1. ’ \ | PanedėTiais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties
Trys gariniai kambariai delei išsiperinio: 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



VIETOS ŽINIOS

GEORGE ŠILEIKIS

UŽLIEJO DEŠIMT BLOKŲ

SUŽEIDĖ DVI MOTERIŠKES 
IŠ ŽAISLINIO ŠAUTUVĖLIO

NUŠOVĖ SAVO BROLĮ 
DENTISTĄ DEL $50

J. SHARKIAMS 
GIMĖ SŪNUS

EX-KARISKIAI NERŠČIA 
QUEENSE PRIEŠ 
DARBININKŲ PARTIJA

Ties Atlantic ir Fourth Ave., 
Brooklyne, pratrūko didžiulė 
vandens ryna, turinti 20 co
lių storio skersai, ir užliejo 
gatves per dešimtį blokų. Tą-

. ja ryna plaukė miestui vanduo 
iŠ Catskill kalnų.

TRAUKINYS APNUOGINO 
MOTERĮ

kuri šiandien širdingai stoja 
už darbininkus prieš išnaudo
tojus.

A.L.D.L.D. 1 KUOPOS 
NARIAMS

Į IŠ DARBO TIESIOG 
TRAUKITE I SACCO- 
VANZETTI MITINGĄ 
ŠĮ VAKARĄ

šiandien, seredoj, visi

Puslapis šeštas

AIDAS SKAMBĖS GIRIOJE

Ateinantį nedėldienį brook- 
lyniečiai ir newyorkieciai turi 
pasimatyt su Aido Choro dai
nininkų šeimyna atvirame ore, 
Forest Parke, kur aidiečiai tu
rės didelį savo išvažiavimą.

Atvažiavusiems į aidiečių 
parengimą bus įvalias skam
bių dainų ir smagių pasilinks
minimų. Prakalbą sakys drg. 
R. Mizara, ką tik sugrįžęs iš 
Argentinos. Jis yra ne tik po
litinis darbinipkų veikėjas ir 
laikraštininkas, bet taipgi my
lėtojas ir pusėtinas žinovas 
dainų, ir abelnai mėgėjas me
no bei dailės. Taigi jo pra
kalba bus visiems įdomi ir nau
dinga. :

Išvažiavime bus visokių žai
dimų, užkandžių, prieskonių 
ir saldžių gėrimų.

Tyrame ore, girioje galima 
bus dorai pasilinksminti, pasil
sėti ir sueiti savo draugus bei 
pažįstamus ne tik iš paties 
miesto, bet ir iš tolimesni!] 
vietų. C. K.

Jack Sharkis, sunkiasvoris 
lietuvis kumštininkas, susilau
kė sūnaus, kurį jam pagimdė 
J. Sharkienė, New Yorko Nur
sery and Child’s Hospitalėj, 
161 W. 61st St. Kūdikis sve
ria 9 svarus. Iki šiol Sharkiai 
dar nebuvo turėję sūnaus, o 
tik dvi dukteris.

1948 metais, kaip juokauja 
reporteriai, naujagimis Shar- 
kutis galėsiąs būt sunkiasvoris 
boksininkas.

Sereda, Rugpjūčio 22,

t

DVIEILIS KVARTETAS 
“UFA” COLUMBIA 
REKORDUOSE

PRANEŠIMAI IŠ KITUR PAJIEŠKOJIMAI

turi 
dalyvaut didžiausiame mitinge, 

Įkuriame bus demonstraciniai 
minima vienų metų sukaktuvės 
nuo nužudymo Sacco ir Van
zetti. Lietuviai darbininkai tu
ri prisidėt prie tų desėtkų 
tūkstančių rankpelnių, kurie 
suplauks šiandien, 5 vai. vaka
re, j Union Square aikštę, New 
Yorke,- kad išreikšt griausmin
gą protestą prieš budelišką ka
pitalistinę “teisybę/’ kuri elek
tros kedėje suspirgino ištiki
mus proletariato veikėjus, Sac
co ir Vanzetti.

Visa eilė geriausių kalbėto
jų nušvies ne tiktai šitą kapi
talistinę budelystę; bus plačiai, 
išrodyta, kaip kapitalistiniai Į 
teismai elgiasi ir su kitais pro
letariato darbuotojais ir ką 
reikia daryt, kad darbininkai 
galėt'/ sustabdyt savo draugų 
teriojimą bei jų kankinimą ka
lėjimuose.

Iš darbo šiandien važiuokite 
ne namo, o tiesiog j tą mil
žinišką mitingą.

Bus Duodama Nauja Knyga
Rugpjūčio (August) 23 d., 

įgavai, vakare, “Laisvės” sve
tinėj, 46 Ten Eyck St., įvyks 
ALDLD. 1 kuopos susirinki
mas, kuriame visi nariai pri
valo dalyvauti, ypatingai tie 
nariai, kurie dar neužsimokė
jote duoklių už šiuos metus. 
Kurie esate užsimokėję, tai at
sineškite "mokesčių knygutes, 
nes bus duodama knyga “Ug
nyje” už šiuos metus, 
pat atsiveskite naujų 
prirašymui, kuriuos turite pri
kalbinę.

Antras dalykas, tai yra jau 
prisiųstos Centro Pild. Komi
teto nominacijos blankos 1929 
metams. Taigi malonėkite da
lyvauti visi nariai šiame susi
rinkime.

Sekr. A. Deikus.

Ex-kariškiai, dalyvavusieji 
užsieniniuose Amerikos karuo
se, šaukia savo mitingą šį va
karą Jamaicoj, Town Hall’e. 
čia jie darys planus prieš 
Amerikos Darbininkų (Komu
nistų) Partiją. Ketina varyt 
pasmarkintą savo gatvinių 
prakalbų kampaniją prieš ko
munistus. Veikiausia bus or
ganizuojami ir mušeikos, kad 
ardytų Darbininkų Partijos 
rengiamas prakalbas ant gat
vių kampų Queens paviete. 
Tie elementai nesitveria savo 
kailyje, kad pereito ketverge 
vakarą komunistai atlaike tokį 
pasekmingą mitingą Astorijoj, 
kuriame dalyvavo apię . 1,000 
darbininku. Jie stengėsi pa- 
krikdyt komunistų mitingą, 
bet nepavyko. Tame mitinge 
komunistu kalbėtojai nuodug
niai išdirbo kailį žulikiškiems 

■demokratų ir republikonu po-
Taip i litikieriams; išdėstė svarbiau- 
narių'sius šiuo momentu darbininkų 

reikalus ir gyvais faktais įro
dė, kad Darbininkų (Komu-

Beeinant Rebeccai Cohenie- 
nei iš eleveiterio traukinio, 
Lefferts Ave. stotyj, Richmond 
Hill, užsidarė durys ir privėrė 
jos drabužius. Pradėjus trau
kiniui išsijudinti, Cohenienė, 
velkama platforma, šliaužda
ma sėdyne, atsisagstė drabu
žius. ir paspėjo iš jų išsinerti. 
Juos traukinys nusinešė, ir Co
henienė. liko pusnuogė. Tuo
met patelefonavo savo drau
gei, kuri atnešė švarką pri- 
dengt Cohenienei griešną kū
ną.

Jeigu Cohenienė nebūtų da- 
siprotėjusi išsinert iš drabužių, 
tai traukinys būtų ją užmušęs.

Antradienį ryte jūsų giminė 
iš Passaic, N. J., telefonavo į 
“Laisvės” ofisą, j ieškodama 
jūsų. Jums čia nesant, prašė 
pranešti,jums, kad mirė kas iš 
jūsų giminių Passaic’e ir bus 
laidojamas seredos ryte, 9:30 
vai., 22 d. rugpjūčio.

Garsusis “Ufa” jau bus gir
dėt nuo Atlantiko iki Pacifiko, 
o gal ir dar toliau. Pereitą 
antradienį dvieilis kvartetas 
“Ufa” įdainavo į Columbia re
kordus dvi dainas: “Nesival- 
kiok Tu Nakčia” ir daina Į 
“Ufa.”

Nuo muzikos d i re k tori ų 
gavo gerų komplimentų 
puikų dainavimą. Skaitoma, 
jog dar pirma iš lietuvių gru
pė taip puikiai pasirodė Co
lumbia rekorduose.

COURTNEY, PA.
Pirmas į du metus piknikas, ren

giamas ALDLD. 61 kuopos, bus ne
kėlioj, 26 rugpjūčio (August), Star 
Mines giraitėj. Bus įvairių žaislų, 
kaip tai, pypkių rūkymo kontestas, 
ženočių su nevedusiais virvės trauki
mas ir daug- kitokių. Taipgi bus 
graži muzika. O skanių užkandžių 
ir gėrimij taipgi nestokuos. Todėl 

. kviečiame visos apielinkės lietuvius 
I ir lietuvąįtes atsilankyti, p būsite pil- 

jie Į nai patenkinti. Važiuojant Į pikniką 
v j Charleroy karu reikia išlipti ant Riv- 

uzier View ir brukavotu keliu tiesiai i 
, pikniką.—Kviečia rengėjai. 200-02

Vladas Žukas, 
dvieilio kvart. “Ufa”mokytojas

NEW BEDFORDO STREIKIERIŲ
naudai piknikas bus nedėlioj, 26 

rugpjūčio, puikioj kempėj, kur yra 
didelis ežeras, būtent Nitgedaiget 
Camp, 1680 Summer St., Franklin, 
Mass. Prasidės 11 vai. dieną. Bus 
įvairių žaislų. Tat kviečiame visus 
apielinkės darbininkus atsilankyti ir 
paremti streikuojančius audėjus. Ren
gia Montello lietuvių streikierių rė
mimo tarptautinis komitetas.tarptautinis komitetas.

200-02

WILKES-BARRE, PA.
D. P. Trečias Distriktas rengia 

i didelį pikniką subatoj, 1 rugsėjo 
I (September), Sam Sancis Parke. Ta- 
■ me piknike kalbūs Ben Gitlow, kan
didatas nuo A. D. P į 7 v 
prezidentus. Kviečiame visus 
kyti ii; išgirsti drg. Gitlowo 
bą.___________ _

ROCHESTER, N. Y.
Didelis piknikas bus nedėlioj, 26 

rugpjūčio, ant Morkevičiaus farmos. 
North Chili. Nuvažiavimo kelias No. 
33 Buffalo Road iš West Main St. 
iki Town Line Road. Tą pikniką 
rengia 8 organizacijų komitetas, bū
tent V. L. O. P. komitetas. Draugai, 
malonėkit atsilankyt į šį parengimą, 
nes pelnas bus del Lietuvos politinių 
kalinių

• Kviečia

D. P. Į J. V. vice- 
atsilan- 
prakal- 
200-01

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

liegzaminuojam dykai.
j ' Bavo darbą garantuojam. ( 

: Taispme ant išmokasčio. i

DRS. H. & J. ZASULY
Chlrurgai-Dentistai

217 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.
(Kampas Havemeyer 6t.) r

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave.
(Kampas 5 th Avė.)

Tel.

LIETUVIS
Triangle 1450

FOTOGRAFAS

LIETUVIŲ VALGYKLA 1
Visokiy Rosią Šviežos Valgiai, GanioaKii Lietuviško

Pavalgiwo Ma malonu bfltl. p**i- 
inekučiuoti au kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykį atsilankę, peraitik- 
rinait.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

ir Amerikoniška Stilių

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

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y. . 
. • 1

Rezidencijos Antrašas:
65-02 Grand Avenue
MASPETH, L. I., N. Y.

Tel., Juniper 6776

Tel. Stagg 9108

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.i 10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
j Ketvertais ir subatonus iki 6 P
3 valandai. Penktadieniais ir sek-
§ znadieniais tik sulyg sutarties.

»

&

Vardai Narių “Ufa” Grupes:
Tenorai:

K. Leveckas,
B. Rudaitis,
V. Rudaitis,
S. Paražinskas.

Bassai:
J. Jųrčikonis,
J. Visotskis,
J. Rudaitis, 
S. Vinciūnas.

“Ufa” dainuos didžiajame 
“Laisvės” piknike Philadelphi- 
joj 2 d. rugsėjo. Dabar jie 
mokinas visą eilę naujų komiš
kų dainelių, kuriomis links
mins pikniko dalyvius.

Iš Brooklyno, kurie važiuo
site . “busais” su kvartetu 
“Ufa,” kelionė kainuos tik $3 
Į abi pusi..

Norintieji važiuot,
užsiregistruokite “Laisvės 
fise arba Atletų Kliube.

ir dienraščio “Laisvės.”— 
rengėjai. 200-02

DETROIT, MICH.
21 kuopa rengia išvažiavimą 
Tashmo Park nedėliioj, 26 

rugpjūčio. Tai bus paskutinis išva- 
žiųyimas šį sezoną. Todėl išnaudo- 
kim šią progą visi, dideli ir maži va
žiuokim. Laivas išplauks nuo Gris
wold St. 9 vai. ryte. Tikieto kaina 
j abi puses $1.25, mažiems, nuo 6 
iki 15 metu, 65c.—Kviečia rengėjai. 

200-01

SLA. 
laivu i

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

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

šiuo adresu:
STOKES

J. LEVANDAUSKAS TeL Jani per 7648

GRABORIUS RAP. KRUCH AS
FOTOGRAFAS

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

MASPETH, L. I.

PER 19 VALANDŲ
ATSKRIDO IŠ 
CALIFORNIJOS

tuojau
o-

Iš Los Angeles, Cal., lėktu
vu atskirdo į Curtiss Field, L. 
L, pulkininkas Arthur Goebel 
su sportsmanu H. Tucker. Į 

valandų ir 52 minutas pa- 
vidutiniai

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. .10 kuopos susirinkimas 

įvyks panedėlį, 27 rugpjūčio. Kiek
vienas kuopos narys turi įsitėmyti šį 
susirinkimą ir atsilankyti, nes turime Į 
labai daug svarbhj reikalų. Taipgi 1 
pranešei, kad gavome iš centro naują 
knygą “Ugnyje,” už 1928 metus. Tai
gi šiame susirinkime nariai gales 
gauti. Taipgi turime nominacijos 
blankas Į centro'Valdybą, taigi turė
sime nominuoti. Taigi visi nariai 
atsilankykite.—Org. A. G. 200-02

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

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

199-200
YOUNGSTOWN, OHIO

ALDLD. 90 kuopos susirinkimas 
bus. nedėlioj, 26 rugpjūčio, pas drg. 
Skistimą, 1324 Powersdale Ave. Pra
džia 10 yal. ryte. Yra atėjus nauja 
knyga “Ugnyje,” todėl visi na
riai susirinkit laiku, gausit tą puikią 

Atsiveskit ir naujų nariu. 
. 199-200

18
darė 2,716 mylių, vidutiniai į .............
pralėkdami po 142 mylias j _Sekr. J. Kasparavičia. 
valandą. Lėkė, niekur žemyn 
nenusileisdami.

Piešėjas Samuel Goldenber
gas nušovė savo brolį dentistą 
Hermaną Goldenbergą, 1482 
Broadway.

žmogžudis teisinasi polici
jai : aš pats, girdi, norėjau nu
sišauti, kuomet brolis atsisakė 
paskolinti $50; bet brolis puo
lėsi ištraukt Revolverį iš mano 
rankų; besidalinant revolve
riu, kulka netyčia ištrūko, ir 
parkirto Dr. II. Goldenbergą. •- 
.. Bet pašautasis pirm pat mir- kiausi^ nieko" nebus.'

NEW YORKO IŠLAIDOS 
BŪSIĄ $550,000,000

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 kambariai, su 

maudyne; randa nuo 18 iki 20 do
lerių į mėnesį. Kreipkitės: 79 S«- 
5th St., Brooklyn, N. Y. 199-204

<♦>

<♦>

<f>(Undertaker)

CASTON ROPSEVICH

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. 1

<f>

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

Tel. Lackawanna 2189

Otto Meyer, M. D
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

Ofiso Valandos:
Nuo 10 ryto iki 1 po pietų
Nuo 6 iki 8 vakarai*

’ Nedaliomis nuo 11 ■■ ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutartį

• ........... - -... —........... »

B-
416 Metropolitan Avenue

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

Telephone: Greenpoint 2129

J. GARŠVA
1

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

MALONAUS PASIMATYMO

ties, prie liudininkų, pasakė 
savo broliui į akis: tu mane 
pašovei; gėda man, kad tu 
esi tos pačios motinos sūnus, 
kaip ir aš.

Samuel Goldenbergas bus 
teisiamas, kaipo pirmo laips
nio žmogžudis.

14 metų berniukas, Albert 
Martinez, bešaudydamas pro 
langą iš savo naujo žaislinio 
šautuvėlio, sužeidė dvi mote
riškes, ėjusias šaligatviu.— 
Kulkutės buvo iššaunamos su
spausto oro pajėga.

Berniukas, gyvenusis po nu
meriu 203 W. 117th St., liko 
areštuotas.

Wm. M. Campbell, kasierius 
National City Banko, 418 Myr
tle Ave., Brooklyne, tapo areš
tuotas ir, įkalintas už nusuka
mą $25,000. Jis pastatytas po 
$15,000 parankos iki teismo.

New Yorko valdininkai ap
skaito, kad 1929 metais reikė
sią išleist apie $550,000,000 
miesto valdymo ir tvarkymo 
reikalams; tai būtų $38,000,-1 
000 daugiau, negu 1928 me- kas TURIT veikalą 
tais. Majoras Walker, tačiaus, •— ------ . . - -

įsirU tes» malonėkit prisiųsti, mes atlygin- Žada stengtis sumažini išlai- (sjme J—.M. Byla, 79 Hudson Avenue, 
’ . bet iš to žadėjimo vei- Brooklyn, N. Y.

, Nes be- !■_________

REIKALAVIMAI
Gyvieji Na- 

bašninkai,” vieną ar visas knygu-

200-02

reikalingų valdininkų arniija 
didinama, ir ; algos keliama 
augšteptiiems politikieriams, j

MASKUOTI VYRAI 
NUŠOVĖ ŠOKIKĄ

Penktą valandą iš ryto du 
apsimaskavę vyrai -įlipo gaisri
nėmis kopėčiomis į kambarius 
Angelo Mievos, po num. 204 
W. 81st St., New Yorke. Vie
nas iš jųdviejų prikišo revol
verį Mievai prie pilvo ir pa
spaudė gaiduką. Mieva par
puolė, o maskuotieji vyrai pra
sišalino pro langą, ir pabėgo 
tomis pačiomis gaisrinėmis ko
pėčiomis. Pašautasis patele
fonavo policijai. Pasakė, kad 
buvo susipykęs su savo mote
tą, kurios dabar ir jieško de
tektyvai. Pastaruoju laiku ji 
buvo pasišalinus nuo Mievos.

Angelo Mieva buvo šokikas 
vieno naktinio kliubo West 
38th gatvėje, New Yorke.

REIKALINGAS partneris į kendžių 
Storo biznį. Biznis eina gerai, tik 

sunku vienam apsidirbti. Atsišaukit 
po num. 51 Meserole St., Brooklyn, 
N. Y. ' ’ ’ 199-204

REIKALINGAS partneris į bučemės 
ir grosernės biznį. Partneriu pri

imsiu ir nepatyrusį tame biznyje, 
bile tik nori mokintis mėsą pjaustyti. 
Gera proga jšmokti bučeriu. Mano 
partneris išvažiavo į Lietuvą, tat esu 

‘‘ s jieškoti kito partnerio, 
nes dviem galima plačiai biznį varyt.

Kanton
Ave., Bronx, N. Y.

(188—216)

priverstas

3525—3rd

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

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

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.

r ... 199-204

\ *

DR. PETERSON’O

ŽOLIŲ ARBATA
V • ’

Yra stebėtinas vaistas dėl visokių 
ligų. Tai yra rinkinys svarbiausių 
žolių iš viso pasaulio kraštų.

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

KAINA |1.50 Už DĖŽĘ 
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

VaistinyČioje
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

229

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
Maspeth, N. Y,

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

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių .
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našleliu 
Puplaiškių 
Parušąnijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų
Rožių
Remunėlių
Seneso plokščiukių 
šal mėčių 
šalavijų
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių
Valerijono šaknų

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Čia Galite Gaati ir Lietuvišką Trejų Devynerią

Phone, Greenpoint 2017, 2360-8514 . ,

T




