
Kaune Siaučia Mūšis
NEW YORK. — United 

Press praneša, kad Kaune 
gatvėse siaučiąs mūšis del 
kokių ten organizacijų už
darymo. Mūšį vadovaują 
kokie ten “nepriklausomi 
socialistai”.

Kas tie “nepriklausomi so
cialistai”, mums nežinoma.

Minyška Sakė, kad Po
piežius Paskelbs Žmog

žudžius Šventaisiais

No. 201

Daugiau Asmenų Suareš
tuota Del Obregono 

Nužudymo

MEXICO CITY. — Tre
čiadienį policija suareštavo 
septynias moteris ir penkis 
vyrus, kaltinamus konspira
cijoj nužudyti prezidentą 
Calles ir planavime nužudy
ti generolą Obregoną kiek 
laiko prieš pastarojo nužu
dymą. Visi suimtieji yra 
karšti katalikai.

Minyška Concepcion Ace- 
beda dela Llata, dar laiko
ma po areštu sąryšy su Ob
regono nužudymu, buvo tų 
suokalbininku vadas. Poli
cija tuii faktus, kūne paro
do, kad jie planavo nu
žudyti prez. Calles ir Ob
regoną pereitą balandžio 
mėnesį, įduriant jiems už- 
nuodinta spilkute šokiuo
se, kur jiedu dalyvavo Ce
laya mieste. Bet tas planas 
jiems nepavyko, kaip nepą? 
vyko planas išsprogdinti 
tiltą netoli Celaya, per kurį 
Obregon as ir Calles turėjo 
važiuoti.

Į

Rafaeil Enriquez, 22 me
tų amžiaus teisių studentas, 
vienas iš suareštuotų, poli
cijai prisipažino, kad jis bu
vo pakviestas prisidėti prie 
tos grupės. Tos grupės va
dai jam tikrino, kad jis nu
eis į dangų, jeigu teks jam 
žūti kaipo “kankiniui.”

Policija savo raštiškam 
pareiškime sako, kad tasai 
studentas ir kiti suareštuoti 
prisipažino, kad minyška 
Concepcion juos suorgani
zavo žudymui valdininkų. 
Enriquez sakė, kad ji rodė 
jam paveikslus jaunų vyrų, 
nužudytų už klerikalinį 
maištą, ir sakė kad ji pasi
ryžus suorganizuoti kitą 
“kankinių” grupę. Ji jam 
sakė, kad popiežius pa
skelbs šventaisiais visus 
tuos, kurie prarastų savo 
gyvastį del bažnyčios labo. 
Nemanydamas, kad jis 
tinkamas būt šventuoju, 
Enriquez atsisakęs prisidė
ti prie tos grupės.

Policijos pareiškimas sa
ko, kad suokalbininkai su
sirinkdavo minyškos Con
cepcion namuose.

Panelė Maria Elena Man
zano, dabar suareštuota, kal
tinama apsiėmime vykti į 
Celaya, paakstinti Calles ir 
Obregoną šokti su ja ir be
šokant įdurti jiems užnuo- 
dinta spilkute. Minyška 
Concepcion buvo paruošus 
nuodų bonkutę. Manzano 
prisipažino, kad ji buvo pa
sirengus tą atlikti. Bet 
planas suiro, nes Trejo ir 
Carles Diez, kurie nuvyko 
su ja į Celaya, persigando 
ir sugrįžo į Mexico City pir
ma, negu ji galėjo atlikti 
savo užbrėžtą tikslą.

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
Pidelis piknikas turi būt 

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

16 Rugsėjo, Detroit, Mich.
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Darbininkai Vitų šalių 
Vienykitės! JO* nieko 
Nepralaimėsite, tik Ro* 

težins, o Laimėsite 
Pasauli!

Sovietų Sąjungoj Kaliniai Mo- SENATORIUS THOMAS SAKO, KAD
kinasi Per Laiškus

MASKVA. — Sovietų Są
jungoj apie 6,000 kalinių, 
sėdinčių už įvairius prasi
kaltimus, ima koresponden
tinius kursus, pradedant 
nuo pradinio skaitymo ir 
baigiant inžinieryste ir įsta
tais. Sulig patvarkymo ka- 

i Įėjimų viršininkų, kaliniam 
leidžiama veltui užsirašyti 
bile kurį korespondentinių 
kursų, kokie tik yra SovieT 
tų mokyklose. Net ir di- 
džiausiems kriminalistams 
leidžiama imti kursus.

Nekurie kaliniai ima kur
sus apie Sovietų įstatymus 
iš Maskvos universiteto. 
Daugelis kalinių, pabuvę 
kalėjimuose, apsišviečia.

Žymus Sovietų Krutamu Pa
veikslų Direktorius Atvyks 

Amerikon

NEW YORK.—Amerikos 
krutamųjų paveikslų direk
toriai praneša, kad S. M. 
Eisenstein, žymus Sovietų 
Sąjungos krutamu paveiks
lų direktorius, greitai at
vyks į Jungtines Valstijas 
ir bus direktorium vienos 
krutamu paveikslų filmos 
del United Artists.

Eisenstein buvo direkto
rium garsių Sovietų filmų, 
“Potiomkin” ir “Peterbur
go Pabaiga.” Jis turi iš
dirbęs naujas teorijas apie 
gaminimą masinių krutamu 
paveikslų. Amerikonai no
ri su jomis plačiau susipa
žinti.

Anti-Imperialistai 
Pasmerkė Reformists
BERLYNAS. — Čia per

eitą šeštadienį prasidėjo po
sėdis Anti-Imperialistinės 
Lygos pildomojo komiteto. 
Suvažiavo atstovai iš visų 
pasaulio dalių. Smarkiai 
buvo kritikuojamas Antro 
Internacionalo nusistaty
mas kolonijų nepriklauso
mybės judėjimo klausime.

Muenzenberg išdavė ra
portą už sekretoriatą. Sak- 
latvala, indusas, Maxton, 
Ledebour ir Lessing disku- 
savo jį. Chattopadyaya ra
portavo apie Indijos padėtį, 
Bridgemann—apie Anglijos 
padėtį, Vanmunstęr—apie 
Hoįandiją, o moteris. Dre
ve t—apie Franciją. Kalbė
damas už Anglijos delegaci
ją, Maxton pareiškė, kad jis 
pritaria pilnai Indijos ne
priklausomybei.

Priimta rezoliucija, ku
rioj pasmerkiama Antrojo 
Internacionalo nusistaty
mas ir užginama nusistaty
mas Komunistų Internacio
nalo. Nutarta laikyti se
kantį Lygos kongresą Pary
žiuj pabaigoj liepos mėne
sio, 1929 metais.

Maxton iš Nepriklauso
mos Darbo Partijos aštriai 
kritikavo Antrojo Interna
cionalo nutarimų prieš ‘daly
vavimą Anti-Imperialistinėj 
Lygoj-

SOV. SĄJUNGA GERAI PROGRESUOJA
Žada Senate Stoti už Pripažinimą Sovietų Valdžios; Sako, 

Nerado Jokio Chaoso, Apie Ką Girdėjo Amerikoj
MASKVA.—“Aš esu per

sitikrinęs, kad Amerikos 
biznis praranda miliontis 
dolerių kiekvienais metais 
del stokos tiesioginių santi- 
kių su Rusija,” pareiškė se
natorius Eliner Thomas, de
mokratas iš Oklahoma val
stijos, apleisdamas Sovietų 
Sąjungą. Jis Leningrade ir 
Maskvoj išbuvo dvi savai
tes. “Jeigu pripažinimo 
(Sovietų valdžios) klausi
mas kils senate kuriuo lai
ku bėgyj sekančios admini
stracijos, aš stosiu už pripa
žinimą.

“Kas liečia pripažinimo 
sąlygas, M. Litvinovas, už
sienių reikalų komisaro pa- 
gelbininkas, ir Mikojanas, 
prekybos komisaras, pasi
kalbėjime su manim nieko 
išanksto tuo klausimu neiš- 
sireiškė, bet abu viršininkai 
parodė realistinį apvertini- 
mą Amerikos prekybos. 
Rusija yra neribotas mar-

ketas.”
Toliaus išsireiškė, kad jis 

nuvyko į Rusiją tiktai stu
dijavimo tikslu. Jis sakė: 
“Amerikoj aš girdėjau viso
kios rūšies pasakų apie cha
osą (suirutę, betvarkę) Ru
sijoj, bet čia aš suradau, 
kad gyvenimas eina norma- 
liškai. Trafikas yra smar
kesnis, o banko biznis ma
žesnis, negu Amerikoj, bet 
dirbtuvės pilniausia dirba, 
o krautuvės užsigrūdusios 
žmonėmis. Apsvarstant, 
kad Amerika turėjo 150 me
tų del vystymo pramonės 
nuo jos revoliucijos, Rusijos 
atsiekimas bėgyj aštuonių 
metų yra nepaprastas (re
markable).”

Senatorius sakė, kad jis 
labai, nustebo, kuomet suži
nojo, kad Amerikos medvil
nė, naudojama didžiausioj 
Maskvos tekstilės dirbtuvėj, 
buvo nupirkta per Vokieti
ją

Konsulatą Belgijoj
BRUSSELS, Belgija. — 

Apie 11 vai.“ antradienį nak
tį bomba tapo išsprogdintas 
Italijos konsulatas Liege 
mieste. Namas pusėtinai 
apardytas. Durų sargas

DARBININKU STREIKAI INDIJOJ
— i*

Darbininkų Neramumas Plečiasi po Visą Indiją; Kapitalis
tiniai Laikraščiai Kaltina Tame Komunistus

CALCUTTA, Indija, — 
Plieno Kompanijos 

darbininkai antradienį .pa-

biskį sužeistas. Abu konsu
las ir vice-konsulas nebuvo Tata 
name tuo laiku.

Valdininkai meta kaltę.skelbė generalį streiką. Ta- 
ant anti-fašistų.

Už Raudoną Vėliavą 
Pusantrų Metų Kalėjimo

KAUNAS. — Nesenai 
kariuomenės teismas nagri
nėjo Chaimo Levino bylą. 
Jis gegužės 1 d. buvo išėjęs 
su raudona vėliava Mapų 
gatvėn ir riktelėjęs 
ninkai vienykimės” 
pakliuvo policijon. 
baudė pusantrų metų kalė
jimo.

“darbi- 
ir tuoj 
Jį nu-

Gub. Smith Teisinasi

Įsai žingsnis padarytas už- 
i pro testavimui prieš kompa
nijos direktorių atsisaky
mą atgal priimti į darbą ne- 
kuriuos darbininkus, kurie 
pirmiau buvo sustreikavę.

Streiką s u o r g a n i zavo 
Haschandra Bose, naujas 
preidentas Jamsbedpur 
Darbo Asociacijos.

Darbininkų neramumas 
plečiasi po visą Indiją.

Bombay apielinkės gelž- 
keliečiai grasina paskelbti 
streiką. Streikas, kuris pra
sidėjo Guaranteed State 
Railroads lokomotyvų dirb
tuvėse Nizam, Hyderabad,

prasiplėtė tarp inžinų ir ki- 
tų darbininkų.

Laikraštis “Times,” rašy
damas apie gelžkeliečių 
streiką ant Pietų Indijoj 
Gelžkelio, sako, kad valdžia 
turi “daryti žingsnius už- 
gniaužti komunistų nedori 
darbą pirma, negu kad jis' 
sunaikins šalies ramybę.”

Jau ketvirtą mėnesį besi
tęsiantis Bombay miestę 
tekstiliečių streikas palietė 
ir Madras darbininkus, kur 
streikas tapo paskelbtas 
Choolai tekstilės dirbtuvėse, 
kad užprotestavus prieš 
vertimą darbininkų dirbti 
ir dvigubą staklių skaičių.

Anglų kalba išeinanti "bur
žuazijos laikraščiai del dar
bininkų neramumo kaltina 
komunistus.

Atsišaukia j Darbdavius, kad 
Suteiktu Bedarbiams Darbo

LONDONAS. — Anglijos 
ministerių pirmi Pinkas 
Baldwin išsiuntinėjo atsi
šaukimą į 159,000 darbda
vių. prašydamas pagelbėti 
išrišti bedarbės problemą. 
Jis prašo, kad jie kaipjnors 
suteiktų darbo del dau
ginusio kaip galima skai
čiaus vyrų ir vaikų iš kasv- 
klu srities, kur siaučia di
delė bedarbė.

Anglijoj suvirš 200,000 
angliakasių neturi darbo.

Darbo ministerija pasi
rengus nekuriuose atsitiki
muose apmokėti darbininkų 
kelionės išlaidas, nugabeni
mui jų kur prie darbo.

Bet kapitalistai ne del 
mielaširdystės, bet del pelno 
samdo darbininkus. Ir jie 
bedarbių neprisiims, jeigu 
jie negalės jų kuolabiausia 
išnaudoti darymui pelno.

Anglijoj darbininkų padė
tis kasdieną vis blogėja.

Darbininkų Priešą Paskyrė 
Minister™

SUPERIOR, Wis. 
zidentas Coolidge paskyrė 
į Hooverio vietą prekybos 
minister™ William F. Whit
ing iš Holyoke, Mass. Jis 
čia tapo prisiekdintas.

Whiting yra prezidentas 
Whiting Popieros Kompani
jos. Jis yra didelis unijų 
priešas. Nesenai jo kompa
nija susijungė su American 
Writing Paper Kompanija, 
kuri buvo didžiausia tos rū
šies kompanija pasauly. Su
sijungusios kompanijos turi 
daug popieros dirbtuvių 
Jungtinėse Valstijose ir 
Kanadoj. Visos jos neuni- 
jinės. ;•

Sugrąžino Sovietų Gelžkelie 
čių Pinigas iš Indijos

MASKVA.—Sovietų Są- 
jungos Gęlžkeliečių Unija 
pasiuntė 25,000 rublių Indi
jos streikuojantiems gelžke- 
liečiams per banką Calcutta 
miesto, bet bankas atgal su
grąžino pinigus, aiškinda
mas, būk Visos-Indijos 
Gelžkeliečių Federacija at
sisakius juos priimti. Bet 
Sovietų spauda apie tai abe
joja. Laikraštis “Vakarine 
Maskva” kaltina banką su
laikyme pinigų su tikslu pa
kenkti streikieriams. Rašo, 
jog federacija užginčija 
banko aiškinimą, būk ji at
sisakius priimti pinigus.

ALBANY, N. Y. —Pir
madienį gub. Smithas, de
mokratų kandidatas į prezi
dentus, atsakė į William Al
len White, redaktoriaus iš 
Emporia, Kan., kaltinimus, 
khd jis^dąr būdamas seime-* 
lio nariu, rėmė tokius bil- 
lius, kurie davė laisvę pros
titucijai, ge m ble r y s tei. 
White taipgi sakė, kad jis 
yra saliūnų šalininkas. Gub. 
Smith sako, kad jis 
tvirtas moralistas, kad 
jo padaryti užmetimai 
nepamatuoti.
Pamestas šuva Sugrįžo iš 

Chicagos j Newarką
NEWARK, N. J. — Per

eitais metais Charles W. 
Dean, iš Newarko, važiuo
damas iš Oklahomos atgal į 
Newarką per. Chicagą, pa
metė Chicagoj savo šunį 
Rover. Šiomis dienomis šu
va sugrįžo į Newarka.

Šuva yra aštuonių metų 
amžiaus.

Du Negrai Ant Komu
nistu Tikieto Nebraskoj

Sovietų Sąjungos Dide
lis Aliejaus Eksportas

yra

yra

NEW YORK. —Roy Ste- 
ph'ens, specialiu jDarbininkų 
(Komunistų) Partijos orga
nizatorius Nebraska valsti
joj, praneša Partijos Nacio- 
naliam Rinkimų Kampani
jos Komitetui New Yorke, 
kad toj valstijoj tapo padė
tas ant baloto komunistų 
tikietas.

Komunistų kandidatų už
tvirtinimo konvencija įvyko 
rugpjūčio 19 d. Delegatai 
ir simpatikai entuziastiškai

MASKVA. — Sovietų Są
jungoj labai kyla aliejaus 
pramone. Šiais metais per 
tris mėnesius, nuo gegužes 
iki liepos, beveik tiek alie
jaus eksportuota į užsienį, 
kaip per ištisus 1913 metus. 
Per tuos tris mėnesius eks
portuota 855,000 tonų alie
jaus ir aliejaus produktų, 
tai yra, 61 mioš. daugiau, 
negu per tą patį laiką per
eitais metais.

Stockholm, Švedija.—Šve
dijos geležies trustas, Kreu- 

užgyrė Fosterio ir Gitlowo ger-Toll kompanija, nupirko 
kandidatūrą. rūdos kasyklas Algarrobo,

Prasidėjo Jaunųjų Komunistų Internacio
nalo Penktas Pasaulinis Kongresas

MASKVA. — Pirmadienį 
čia prasidėjo Jaunųjų Ko
munistų Internacio nalo 
5-tas pasaulinis kongresas. 
Kongreso atidarymo sesijoj 

Pre- didžiajame teatre apart.250 
delegatų dalyvavo , suvirš 
4,000 svečių. Pasakius Chi- 
tarovui įžanginę prakalbą, 
prisimenant apie baltojo te
roro aukas visam pasauly, 
susirinkusieji atsistojimu 
pagerbė žuvusius.

Į prezidium išrinkta 
garbės nariais, Stalinas, 
Bucharinas, Krupskaja, 
Clara Zetkin, Thaelmann, 
Marty, Max Hoelz, Brams- 
ci ir kiti tarptautiniai žino
mi komunistų vadai.

Kosarev pasveikino kong
resą varde Centralinio Ko-i 
miteto ir varde Jaunųjų 
Komunistų Lygos Maskvos

komiteto.
Bucharinas pasveikintas 

gausiu delnų plojimu, pasa
kė prakalbą. ( t

Jisai nurodė, kad gręsią 
karo pavojus ir ragino jau? 
nūs. darbininkus dėti, visas 
pastangas, kad , suorgani
zuotu galingą darbininkų 
pasipriešinimą.

Toliaus kalbėjo Krupska
ja, Thaelmann, Cachin, Liu 
Wu Tchu iš Chinijos ir kiti. 
Laike prakalbų j svetainę 
įėjo tarptautinė Spartakia- 
do (darbininkų sportų) de
legacija.

Išrinkus sekretoriatą ir 
komisijas, visi esantieji sve
tainėj sustojo ir dainavo 
Internacionalą ir “Jaunąjį 
Sargą” pow vadovyste gar
saus vedėjo-kompozitoriaus 
Degeiterio.

kandidatūrą.
Sekanti asmenys nomi- Čilėj, 

nuoti: Edward L. Schlekau 
iš South Omaha į guberna-j 
torius, W. E. Davis, negras, 
i leitenantą-gubernatorių; 
Dole Albert, negras, į vals
tijos sekretorius; Roy Ste
phens į kongresmanus; 
Charles Dayton iš Sioux Ci
ty nominuotas į auditorius.

Priimdamas nominaciją, 
Davis pareiškė, jog Darbi
ninkų (Komunistų) Partija 
parodo, kad ji yra negrų 
reikalų gynė j a,- nominuoda
ma negrus ant komunistu 
|ikieto 1 ir reikalaudama 
jiems pilnos socialės ir poli
tinės lygybės. Davis ragino 
negrus . darbininkus mesti 
republikonų ir demokratų 
partijas, nes abi tos partijos 
yra vergijos palaikymo par
tijos, Wall Streeto agenta1’ 
ir abi lygiai atsakomingos 
už'.lynčiavimą negrų pieti
nėse valstijose.

William Z. Foster kalbės 
Omaha mieste rugsėjo 29 d., 
o Gitlow kalbės spalių 22 d.

Washington. — Pereitais 
metais iš Jungtinių Valsti
jų išgabenta į užsienį maši
nerijos už suvirš $183,000,- 
000.

Washington. — Pereitais 
metais į Jungtines Valsti
jas įgabenta suvirs 278,000,- 
000 svarų žuvies.

AL SMITHAS
Gub. Al. Smithas, de

mokratų kandidatas į pre
zidentus, pasižada apsau
goti didįjį biznį, bet ųeŽa- 
da apsaugoti darbininkų 
jų legališkęse teisėse 
streikuoti. Balsuokite už 
komunistų nacioųalį ti- 
kietą, už William Z. Fos
ter ir Benjamin Gitlow, ir 
užregistruokite savo: pro
testą prieš streiklaužišką, 
išnaudojimo kapitalistinę 
sistemą. Pagelbekite fi
nansuoti kampaniją su< 
mobilizavimui darbinin
kų apie komunistų pro
gramą, kuri reiškia mirtį 
kapitalizmui. Siųskite sa- 

’Vo aukas Darbininkų 
(Komunistų) Partijos 
NacionalĮam Kampanijos 
Komitetui  ̂43 East 125th 
St., New York City. Al
exander Trachtenber, iž
dininkas.

Sacco-Vanzetti Nužudymo Paminėjimo Demonstracija Įvyks Šiandien, 5 Vai. Po Piety, Union Square, New Yorke. Vakar Negalėjo Įvykt del Lietaus.
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ATMINČIAI ŽUVUSIŲ KOVOTOJŲ
Kaip, šį rytų anksti, pČr- kų,~ jog Amerikos valdžia 

nai, 1927 m., rugpjūčio 23 yra tik įrankis darbdavių 
d., budeliška Amerikos bur
žuazija nužudė Nichola 
Sacco dr Bartholomeo Van
zetti, du revoliuciniu darbi
ninku, du kovotoju. Jie pa
aukojo savo gyvybę už pa
vergtosios žmonijos reika
lus drąsiai. Iki neužgęso 
juose paskutinė gyvybės ki
birkštėlė, Sacco ir Vanetti 
siuntė prakeiksmų kapita
lizmui ir šaukė darbo mases 
kovon prieš kapitalistinę 

/priespaudą, prieš kapitalis
tinį išnaudojimų. Neišgąs
dino jų elektros kėdė. Ne
sulaužė jų karingos dvasios 
pavojus gyvybei.

Tokia mirtis yra brangi. 
Tie, kurie taip drąsiai gali 
mirti už savo idėjas, už idė
jas visos pavergtosios žmo
nijos, yra tikri kovotojai. 

’Jų. atmintis pasilieka giliai 
širdyse milionų. Jie tampa 
symbolu kovos. Jie ir ka-

kad kapitalistinės partijos 
yra mirtini priešai darbo 
žmonių. Tos lekcijos reikia 
neužmiršti. Darbininkų ne
apykanta neturi pasilikt tik 
prieš darbdavius, arba tik 
prieš Massachusetts valsti
jos'gubernatorių Fullerį bei 
teisėja Thayerį. Mūsų ne
apykanta turi karštai virti 
taip pat prieš visų Ameri-: 
kos valdžių, nes ji visa yra 
atsakomybėje nužudyme 
Sacco ir Vanzetti.

Šiuose prezidento rinki
muose Darbininkų (Komu
nistų) Partija, jos kandida
tai, jos darbuotojai kreipia 
Am.erikos darbininkų domę 
į kruvina buržuazinės vals
tybės rolę klasių kovoje. Ši 
valdžia visuomet su darbda
viais, visuomet su kapitalis
tais, visuomet su darbinin
kų priešais. Jinai yra įran
kis kapitalistų klasės 
smaugti darbininkus. Dar-

1 savopuošė skatina likusius tęsti Į M . f ( . įgt . tį
tą kovą iki pergales. i klasgg yaldžią.

Jau prabėgo metai, kaip 
žuvo Sacco ir Vanzetti. Pir
mos metinės sukaktuvės jų 
mirties. ‘ Ne tik Amerikoj, 
bet visam pasaulyje revoliu- i 
ciniai darbininkai po komu
nizmo vėliava. vakar, šian
dien ir visų šia savaitę yra 
suruošę skaitlingas demons
tracijas paminėjimui jų 
mirties. Milionai širdžių 
smarkiau tvaksi, iš milionų 
lūpų veržiasi prakeiksmas 
kapitalistiniams Amerikos 
budeliams, milionai iškeltų 
rankų prisiekia atmonyti 
tiems, kurie ne laiku pakir
to gyvybės stygų mūsų 
dviem draugam.

Metai prabėgo nuo mir
ties Sacco ir Vanzetti. “ 
spėkos, kurios juos nužudė, 
tebeveikia ir šiandien. Dar 
įsiūčiau, dar brutališkiau 
buržuazija puola darbiniu-!

tojų. Šimtai tūkstančių S
mainierių kenčia alkį ir de
juoja po baisia vargo naš
ta. New Bedfordo tūkstan
čius audėjų policija žvėriš
kai trempia po kojų. Moo
ney ir Billings tebekanki- 
nami bastilijoje nekaltai.

Bet, iš antros pusės, ma
tosi ir pažanga, šviečia ir 
viltis. Auga pasaulyje ko
munistinės, spėkos, stiprėja 
revoliucinis frontas Ameri
koje po vadovybe Darbinin
kų (Komunistų) Partijos. 
Visur matosi darbininkų ne
pasitenkinimas. Reiškiasi 
pasiryžimas ginti savo ‘tei
ses, atremti darbdavių už
puolimus. Ta parodo mai
nierių ir audėjų streikai. 
Tų paliudija bruzdėjimas 
darbo unijose nusikratyti 
nuo išdavikiškų vadų 
(Green, Lewis, Woll, Sig
man ir tt.) ir pastangos 
kurti naujas darbo unijas; 
karingas darbininkų orga
nizacijas.. Mainieriai, audė
jai ir rubsiuviai stovi pir
mosiose eilėse naujų pastan
gų sudrūtinti darbininkų 
kovos frontų prieš kapita
listus.

Nužudymas Sacco ir Van
zetti turėjo įtikinti ir to- 
Hrzria Atsitikusį darbinin-

Tos

Sacco ir Vanzetti nebuvo 
pirmutiniai žūti brutališko- 
se Amerikos buržuazijos 
rankose. 1877 metais Penn- 
sylvanijos valstijoje tapo 
pakarta 17 mainierių už tai, 
kad jie organizavosi ir ko
vojo su anglies baronais. 
1887 metais Chicagoj tapo 
pakarta 5 darbininkų vadai. 
Ir veikiausia Sacco ir Van
zetti nebus paskutinės bu
delių aukos, nebent darbi
ninkai taip susiorganizuotų, 
kad neleistų buržuazijai at
kartoti savo kruvinus dar
bus.

Buržuazija drąsiai žudė 
Sacco ir Vanzetti todėl, kad 
nebuvo karingo darbininkų 
judėjimo, kuris juos gintų. 
Nebuvo organizacijos, kuri 

. sujungtų šimtus tūkstan- 
i čius kovai už jų gyvybės 
išgelbėjimų. Tik organizuo-

Į šai. Tik masinė darbo žmo
nių spėka gali atmušti ran
ka buržuazinio budelio.
Štai kodėl reikia uoliausiai 

budavoti Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas, po 
kurio vadovybe ruošiami A- 
merikoje Sacco ir Vanzetti 
mirties sukaktuvių paminė
jimai. Nebuvo tvirtos ap
sigynimo organizacijos, ne
buvo tvirto politinio revo
liucinio judėjimo ir todėl 
valdžia be baimės nužudė 
du kovotoju. Štai kodėl rei
kia spiestis po vėliava Ame
rikos Darbininkų (Komuni
stų) Partijos ir stiprinti ko
munistinį frontų.

»Ne rauda, bet organizuo
tos pastangos padarys galų 
Amerikos buržuazijos tęro- 
rui prieš darbininkus.

1,800 CHINIJOS VALS
TIEČIŲ PRIGĖRĖ

PEKINAS. — 1,800 Chi- 
nijos valstiečių prigėrė, 
kuomet pakilęs vanduo Gel-: 
tonosios upės šakose užliejo 
200 kaimų centralinėj Shan- 
tungo provincijos daly.

Tatai praneša amerikonai 
tyrinėtojai iš potvinio palie
stos srities.

»

j* , •

Mūsų Draugų Pasisekimai 
Ardo Priešams Nervus

Mūsų chicagiškė sesuo 
“Vilnis” įgyja vis didesnio, 
jos pilnai užsitarnaujamo 
darbininkų prijautirtio ir 
paramos, kų parodė kad ir 
pastarasis “Vilnies” 
kas, rugpjūčio 12 d. Jame 
dalyvavo 5^000 iki 6,000 
žmonių. Teisingai todėl 
“Vilnis” vadina tų masinį 
piknikų ir “demonstracija” 
padidėjusios darbininkų ar
mijos, reiškiančios pritari
mo savo kovingajam dien
raščiui.

Minėdamas nuolatinį sa
vo dienraščio intakes augi
mų miniose, “Vilnies” re
porteris ne be pagrindo sa
ko:

Tos knygos autorius H. 
Barbusse susilaukė jau dau-

j Sena patarlė -sako: “Pats 
muša, pats jeėkia.” Dabai* ly
ginai taip sandariečiai ir ’.gel
tonieji socialistai daro. “Tė-

gelio jo rašymo būdo pase- vynės" .num 82 A B Stomai-

pikni-

Iš mažo laikraštuko, kurį 
netaip senai atgal retas teži
nojo, į kurio parengimus su
sirinkdavo būrelis artimiausių 
draugų, “Vilnis” išaugino į 
milžiną, nustelbdama du gerai 
įsigyvenusiu savo konkurentu 
—klerikalinį (“Draugą”) ir 
menševikinį (“Naujienas”).

kėjų Vokietijoj, Franci jo j ir 
kitose šalyse. Bet 
nas dar nepasivijo 
se’o vaizdingumo 
kariškų scenų.

Pradžioje minėti 
ir kiti mūsų bendradarbiai 
neprivalo bijotis, kad vienas 
neparašytų tokios pat vei
kalo peržvalgos, kaip ir ki
tas. Galima būtų išspaus- 
dint ir dviejų bei trijų ra
šytojų recenzijos.

Jei daugiau kreipsime do
mės į A.L.D.L.D. išleidžia
mas knygas, plačiau jas nu
šviesime, tai geriau jomis 
suįdominsime plačiųjų dar
bininkiška publikų, ir jos 
atydžiau bus skaitomos ir 
geriau platinsis. O tatai, 
be kitko, bus ir propaganda

nei vie- 
Barbus- 
piešime

draugai

TAUTIŠKAI-KATALIK1ŠKI 
ŠARLATANAI

S. P.

NEŽINO DANIUS ADRESO

) I '

Tai

Kefverg., Rugpj. - 1928

Smetona Rangosi Ant Lietuvos Sosto ;
Smetona jau ne pirmi metai, kada jam tik į galvą atėina. 

kaip svajoja apie tuos laikus, Pradės seimas svarstyti kokius 
kada jis bus Lietuvos kara
lium. Kada jo žmona 1917- 
1918 metais paleistuvavo su 
vokiečių generolais, ■ Smetona 
sugalvojo, kad jam J bus gera 
proga likt Lietuvos karalium. 
Liko tik prezidentu. Paskui 
ne kartą ir Smetona ir tų laikų 
tautininkai, vadinamieji pa- 
žangininkai, ne kartą svajojo 
apie “tvirtą valdžią,” kurios, 
jų nuomone, negali būti be 
monarchijos. Tiesą, 192,6 hĮe-į 
tais pavasary Smetbpa vieton 
to, kad ant Lietuvos; sosto, at- 
sįsėst,. gavo pagulėt • Radviliš
kio gatvėse (taip buyo įkau
šęs, i^ rūpesčio del nepasiseki
mų su priešrinkimine^ ■ągtyaci- 
ja)i Po fašistinio pčhteiSsftįę 
Smetonos monarchini ? • ūpas 
smarkiai padidėjo. Dąįkf jis 
mano, kad jau atėjo geras lai
kas likt Lietuvos karalium., O 
kad palengvint sau kelią už- 
sirepečkiojimo ant Lietuvos 
sosto—Smetona išleido naują 
konstituciją, sustatytą monar- 
chistinėj dvasioj. Ta konstitu
cija (pačio Smetonos išleista) 
apdovanojo Smetoną monar- Trumpai pasakius, Smetona 
cho (karaliaus) teisėmis. apdovanojo

Paragrafas 44 naujos kon-Į karaliaus 
stitucijos visai nereikalauja iš 
prezidento prisiegti konstituci
jai ir -atsakomybės prieš kon
stituciją, kaip to reikalavo 42 
paragrafas senosios konstituci
jos. Nuo seimo beveik visai 
atimtos teisės patraukt prezi
dentą teismo atsakomybei. Sei
mas turi surinkt tris ketvirtus 
balsų. Tuo tarpu prezidentas'sis. 
naudojasi ’teise paleist seimą, [

nors juodus prezidento; darbus, 
prezidentas šmakšt ir palei
džia seimą. Nekišk nosies, 
kur nereikia. Par. 43 naujos 
konstit. sako, kad prez. rinks 
tam tikra atstovybė ffepty- 
niems metams. Vadinas, ne 
seimas, kaip seniau, \o kokia 
tai įstaiga. Kokia? Apie ją 
konstitucijoj nėra nieko aiš
kaus pasakyta. Tai veikiausia 
tokia įstaiga bus ta, kuri .už
tikrins Smetonai išrinkimą dar 
septyneriems metams, paskui 
dar septyneriems, ir liks Sme
tona, jei ne tikru karalium, tai 
bent amžinu prezidentu. Fa
šistų spauda jau ne kartą rašė, 
ikad Smetona turi būt iškęltas 
,į tautos Vadus iki gyvos gal
vos. Dabar Smetona prie ■ to 
jau faktinai siekja.

Kartu yra išplėstos prezi
dento teisės.. Jis gali lengviau, 
kaip pirmiau, anuliuot seimo 
priimtus įstatymus, pats pre
zidentas be jokios kontrolės 
gali leist naujus įstatymus, mi- 
nisterių kabinetas faktinai pri
klauso tik nuo prezidento.

, tis, po antgalviu “SLA. nariai, 
tėmykite,” rašo iš pasikalbėji
mų su drg. V. Andriuliu lafke 
seimo Baltimorėje ir skundžia
si, kad Andriulis jį atakavęs 
už pasakytą prakalbą laike 
seimo. Vadinasi, Strimaitis 
laike savų prakalbos galėjo 
šmeižti progresyvius SLA. na
rius, vadino juos SLA. griovi
kais ir primetė jiems kitękių 
nebūtų daiktų ; jis savo ' praJ 
kalboj galėjo susipratusius S. 
L. Ą. narius niekinti, pasakoti 
anV jų visokių nesąmonių, ko
kioj tik jąm ant liežuvio užjė- 
jo. Bet Andriuliui negalima 
jam nei pastabų daryti, nes jis 
tas pastabas jau vadina užsi
puolimais, atakomis ir tas jam 
labai,nepatinka. O dabar ban
do lieti savo kerštą ant visų 
SLA. susipratusių narių. Jis 
instruktuoja savo plauko na
rius, sakydamas, kad jeigu tik 
išgirsite ką nors sakant prieš 
SLA. Pild. Tarybą, tai nieko 
nelaukdami nubauskite juos.

SLA. Pild. Tarybos tūzai ver
čia visokius purvus ant pro- 

Į gresyvių veikėjų, visaip juos 
Bet progresyviams______ ___ sugrąžintas niekina.

Lietuvai iš Sovietų Sąjungos, nevalia net į tuos purvus, į
Nuo šitokio “Vilnies” pa- išvežtasis per karą Rusijon, tuos niekinimus atsakyti, ap- 

sisekimo dar labiau užvirė Pažaislio paveikslas. m-! ~~ 
sugedusioii tulžis klerikališ- ž!°? m°tenes paveikslas,

Nuo šitokio “Vilnies” pa-

ko jo “Draugo,” kuris (rugp.
16 d.) sekamai kleboniškai 
pliovoja:

Bolševikai suruošė savo 
šlamštui pikniką. Tai buvo 
lietuvių išsigimėlių ir Rusijos 
parsidavėlių piknikas. Kad 
vienas kitas žioplys per klaidą 
nusipirkęs išlaimėjimo tikietą, 
šiemet atvyko piknikai! dau
giau, negu pernai, tai šlamš
tas tiesiog isteriškai šaukia 
apie kažkokius savo laimėji
mus...

Desperacijon įpuolusi ku
niginė gazieta, kaip matote, 
pakrikštijo “žiopliais” visa 
kelių tūkstančių žmonių 
minia. Daugelis toje minio
je, žinoma, buvo ir tokių, 
kurie buvo pirmiau susipa
žinę su šmeižtingais ir keik- 
smingais organais Chicagos 
klerikalų ir grigaitinių so
cialistų; daugelis jų pasi
piktinę prieš-darbininkiš- 
kais pliovojimais, kuriais 
užpildoma “Draugas” ir 
“Naujienos.” Tie žmonės 
todėl ir gėrisi savo švariu, 
darbininkišku dienraščiu 
“Vilnim” ir praktikos dar
bais išreiškia “Vilniai” sa
vo pritarimo.

Tegu sau skandalijasi to
kie “Draugai”; savo koli< 
nėmis jie nepakenks chica- 
giškiam mūsų dienraščiui. 
Bematant tokiose gazietose 
piktažodžiavimus prieš dar
bo žmonių spauda ir pa
žvelgus į rimtų dalykų aiš
kinimų ir klausimų sprendi
mų mūsų spaudoje, dar 
daugiau bolševikams ata- 
teks iš tų pačių skaitytojų 
“Draugo” ir kitų panašių.

Turėtų Parašyt apie 
“Ugnyje”

Dd. Pr. Balsys, Valstiečio 
Sūnus, J. Nalivaika, Senas 
Vincas, Buolio Sūnus, J. Mi- 
kodukas ir J. Buivydas ne
retai pasirodo spaudoje, 
kaipo literatinių kūrinių 
kritikai. Nežiūrint, katro 
argumentai galėtų geriau 
patikt vienam ar kitam 
skaitytojui, tačiauS tie 
draugai parodo gabumo šio
je srityje.

Gerai butų, jeigu kuris iš 
jų parašytų recenzijų—kri
tika naujai išleistos A.L.D. 
L.D. knygos -“Ugnyje.” To
kio veikalo išleidimas yra 
nemažas įvykis lietuvių li
teratūroje.

Nesenai buvo

ginti savo pusę. Tai tau ir 
demokratija, tai tau ir teisybė 
pas ponus tautininkus. Pafcys 
kelia tarpę SLA. narių neapy
kantą, patys skaldo kuopas ir 
patys meta visą bėdą ant pro
gresyvių narių.

Kurioj kuopoj viešpatauja 
tautininkai arba menševikai, 
toj kuopoj progresyviai suvar
žyti taip, kad laike susirinki
mų nei balso ’negali pasipra
šyti.. O dabar, pagal Strimai
čio duodamas instrukcijas, jau 
nariai negalės prieš SLA. Pild. 
Tarybos narius ąi^ko išsireikš
ti, jokio? pastabos pądarytij dė
lei jų yeįkįmb. Pild. Tarybos 
nariai bus tokie,,kaip kad savo

Tai gra- 
, nu

pieštas dar septynioliktame 
šimtmetyje kokio tai žymaus 
dailininko ir pavadintas dievo 
motinos paveikslu. Pakliuvus 
tam paveikslui Lietuvon, jis 
buvo išnaudotas katalikų ku
nigų, kaipo pasipelnymo šalti
nis: buvo apšauktas stebuklin
gu. 1831 metais caro valdžia 
pavertė Pažaislio bažnyčią ir 
vienuolyną' pravoslavų cerkve 
ir vienuolynu. Bet ir pravo
slavų popai išnaudojo Pažais
lio paveikslą, kaipo stebuklin
gą. ■. Dabar, parvežus jį iŠ So
vietų, Kauno sinedrionas vėl 
nutarė pamėgint jį savo ste
bukladariu padaryt. Vyriausią, laikais caras buvo, prieš kurį 
rolę tame darbe paskyrė ka- niekas nei prasižioti negalėjo, 
naunillkui Tumui, ir jis Uoliai ' -Taio n tik kuris nrnsižins . tnn- 
pasiėmė tą rolę pildyt. Visi, 
pažįstantieji kun. Tuntą, žino, 
kad jis netiki jokiais stebuk
lingais paveikslais, vienok tas 
šarlatanas dabar rašo: “Pa
žaislio stebuklingasis Dievo 
Motinos paveikslas per pus
antro šimto metų buvo, tikra 
to žodžio prasme, Ligonių 
Sveikata. Juo gynės nuo epi
demijų. Jis buvo gydytojas, 
kai žmonių medicina nebevei
kė.” Jis “visokių malonių, 
ypač sveikatos” teikęs (Fašis
tų Aidas, num. 83). Dabar 
tą paveikslą su didžiausiom iš
kilmėm gabena iš Kauno į 
Pažaislį. Jose dalyvauja ku
nigų krūvos, universiteto “pro
fesoriai,” studentų korporaci
jos, pėsti ir raiti šauliai, skau
tai, arcivyskūpas, prezidentas 
Smetona, ministerial, žvalgybi
ninkai, šnipai...Iš visos Lie
tuvos tautiškai-katalikiški šar
latanai vilioja žmones Pažais
im. Mes visiškai nesistebė
sim, jei fašistų kunigai pradės 
Pažaisly stebuklus rodyt fašis-j 
tų valdžios stiprinimui ir Sme
tonos į karalius kėlimui. Bet 
ar daug dabar atsiras tokių 
tamsių žmonelių, kurie duosis 
tiems šarlatanams tokiu būdu 
save išnaudoti?

(“Balsas”)

save neapriboto 
teisėmis. Dabar 

jam belieka tik užsidėt vaini
ką ant savo galvos.

Repečkiotis—tai repečkioja- 
si Smetona ant Lietuvos sosto, 
bet besirepečkiodamas gali ir 
sprandą sau nusisukti. Senoj 
Rusijoj Nikalojus Kruvinasis 
ant*sosto dar tvirčiau laikėsi, 
kaip dabar Smetona Kruvina- 

0 kur jis dabar?

Daugunlas tikinčiųjų, per- kioj vietoj randasi Kristus ir 
skaitę šito straipsnio antgalvį, 
pasakys, kad čia koks bedievis 
nori iš tikėjimo padaryt,juo
ką. ; Bet tą sakau ne ašį, o ku-, 
nigų leidžiamas ir rejaguoja-j 
.ma? ląikrąštis.

De^ < tikėjimo; > Sustiprinimo^

BUFFALO, N. Y
Piknikas Perkeliamas

A.L.D.L.D. 151 kuop. ir T. 
D. A. buvo rengtas piknikas 
ant 5 dienos rugpjūčio, bet iš 
priežasties lietaus negalėjo 
įvykti. Dabar tas piknikas 
įvyks 26 d. rugpjūčio. Prasi
dės 2 vai. po pietų. Kurie tu
rite .pirkę tikietus ant 5 d. rug
pjūčio, tai tie tikietai geri ir 
del ateinančio pikniko. Pikni
kas ' įvyks visiems ‘ žinomoj vie-; 
toj-^,Čherry farmoj, kur ir vi
suomet rengiama.

I Jeigu tik kuris prasižios,-tuo- 
jaus tą ir baus. Liepia skun
dus duoti skundų ir apeliacijų 
komisijai. Visi matome, kad 
čia jau bandoma uždėti geleži
nę discipliną ant visų progre
syvių narių ir norima jiems 
burnas uždaryti,'kad negalėtų 
nei prasižioti. Tautininkai ir 
socialistai nori būti patval
džiais SLA. ir taip daryti, kaip 
tik jiems patinka. •

Tautininkai ir socialistai la
bai daug kalba apie demokra
tiją, lygybę ir kitus galus. Bet 
kaip jie elgiasi? Ar jie pri
silaiko nors kiek tos demokra
tijos? Ar jie duoda nors*ko- 
kias tbises progresyviams na
riams, kurie moka lygias duok
les, kaip ir jie ? Nieko pa
našaus. O juk, mokant ly
gias duokles, turėtų naudotis ir 
lygiomis teisėmis.

Kaip dabar jie elgiasi su iž
dininko vieta ? Juk senasis, iž
dininkas T. Paukštis numirė. 
Jo vietą turi užimti sekantis 

Ikandidatas. Taip visur yra; 
j taip visose organizacijose, viso
se draugijose daroma. Taigi, 
prisilaikant nors kiek tos jų 
skelbiančios demokratijės,.turė
tų iždininko vietą užimti Geri 
dauskasį kuris rinkimuose bu
vo sekantas po Paukščiui. rTo 
reįkąląuįja ir konstitucįja. Ėęt 
dabar SLA. Pild. Taryba lieši- 
skaito sū niekuo ir neužleidžia 
Gerdauskui iždininko vietos. 
Bet nariai neprivalo kritikuoti 
Pild. Tarybos tokius žingsnius, 
nes tuojaus jie bus nubausti.

Tai matote,' ponas Strimaiti, 
kokia pas tamstą teisybė.

v Vaito Duktė.

panelė Marija? Ir vėl “tėve-, 
lis” gautų atsakyt, kad dar 
bažnyčia nepaskyrė delį jų. 
vietos-r—dangaus.

Arba, pirina pasako, kad 
dar bažnyčia nepaskyrė vietos 
del i dangaus, bet tpliaus gie
da; “Yra taį vieta amžinosios 
linksmybes-ir džiaugsmo, kur 
ypač viešpatauja Dievas” ir 
tt. Iš tokio atsakymo galima 
gaut šonų skaudėjimą nuo juo
ko. Kunigai su dangum daro 
panašų biznį, kaip keliolika 
mėtų atgal Chicagoj vienas 
agentas darė biznį su pardavi
nėjimu lotų. Tas agentas tu
rėjo dvi lenčiukes; ant vienos 
buvo užrašyta: “čia bus ban
kas,” o ant kitos: “čia bus 
paštas.” Šito agento visi lo
tai buvo kampiniai, prie ban
ko ir pašto. Kaip tik žmogus 
nusipirkdavo tą “kampinį” lo
tą, tai tuoj agentas savo “paš

ytą” ir “banką” ant tos lenčiu- 
|kės perkeldavo, kur dar lotai

lietuviąi kunigui leidžia, Chica
goj sąvaitinį žurnalą “Laivas,” 
kurį, rodos, redaguoja “Tėvai 
Marijonai”—reiškia, “šventi 
vyrai.”

Vienaki chicagiečiui katali
kui dar gyvam ■ parūpo suži
not dangaus adresą, tai jis ir 
klausia Tėvų Marijonų: “Kur 
yra dangus?” Tėvai Marijo
nai, kaipo “mokyti” žmonės, 
štai kokį duoda atsakymą: 
“Bažnyčia nėra nieko nutarusi 
kas link dangaus vietos, bet 
mes žinome, jog Kristus iv 
Švenčiausioji Panelė Marija 
savo žemiškaisiais kūnais da
bar yra vietoje, kurią mes va
diname—dangus. (Visur mano, 
pabraukta.—A. M. M.) Yra j _ .... j • -
tai vieta amžinosios linksmybės! 1?eispar^uot!’ .ir ve Par(^^yin®“

.... dnxyrv Irnmmmnc išviri HOCrA 11*

‘SAUSŲJŲ’ KONGRESAS

ANTWĘĘP, Belgija. — 
Čia bus laikomas devyniolik
tas .tarptautinis aūti-alko- 

. v. . ~ 4 . .. u-, holiku kongresas, kuriatne,
Kviečiame atsilankyti ne tik ^ug didele delegaci-
«J^tinių šo- 
Me? .pasistengsime visus užga- Vietų^ Sąjunga taipgi tapo 
nėdinti. « pakviesta dalyvauti “neofi-

vietinius, bet apielinkių, ypa-

Komitetas. daliai.”’

davo kampinius prie pašto ir 
banko lotus. Vėliaus šitas 
agentas už apgaudinėjimą 
žmonių gavo vienus metus ka
lėjimo.

Jeigu šitas agentas gavo vie
nus metus kalėjimo už tokį ap-, 
gaudinėjimą žmonių, tai visus 
dangaus agentus už apgavys
tes reikėtų padėt bent ant 50 
metų į kalėjimą. Nuo lotų 
agento visgi- žmogus gaudavo 
lotą, nors pigesnį, ne kampi
nį. Bet kaip su “dangaus , 
agentais,” ■ kurie pardavinėja 
žmonėms “šipkortes” į dangų, 
o pasirodo, kad dar jie patys 
nežino, kur tas dangus bus, 
nes dar bažnyčia nenutarė del 
dangaus vietos? Tikėjimai 
yra apjavingiausias biznis. Bet 
kadangi ant šitų tikėjimų, tar
tum vežimas ant keturių ratų, 
rymo kapitalistinė valdžia, tai 
ji jų neliečia. Priešingai, duo
da pilną laisvę apgaudinėt 
žmones.

Kunigai gana tankiai patys 
jie to dangaus neturi; dar ne-1savo laikraščiuose parodo, ant 
nutarė, kur jis bus. Tai dide- kiek jų biznis yra apgavin- 
lis apgaudinėjimas tikinčiųjų gas, bet, ant nelaimės, daug 
žmonelių.

Pirma pasako, kad dar ne
nutarė, kur tas “geras” dan
gus bus, o paskui tvirtina, kad 
jis--esąs toj vietoj, kur Kristus 
ir panelė Marija randasi, 
tikras jėzuitų atsakymas.

Na, daleiskim, kad tas po
nas A. P. iš Chicagos vėl pa
statytų' antrą klausimą t Ko-

ir džiaugsmo, kur ypač vieš
patauja Dievas ir angelai ir 
teisingųjų sielos yra susivieni
jusios su Viešpačiumi karš- 
čiausiaja meilės artimybe.”

Štai tau, Jurguti, ir devinti
nės! Nuo, tokio atsakymo dau
gumą katalikų gali apoplekci- 
ja užmušti.., Kuomet žmonės 
kankinasi, badauja, aukoja, 
meldžiasi, poteriauja, stato ir 
palaiko bažnyčias/ savo' pra
kaitu palaiko kunigus, Tėvus 
lfl|arįjonvfc, minyškas, vyskupus 
iPnėt patį -“šventą tėVą,” kad 
tik numirus papulti į tą “ge
rą yi<|tą”^-r4dangų, tai. čia ima 
“^aai^auaį l’ąĮgeųtas” ; ir ^pasako, 
)4ad dar? iki z$iojiai bažnyčia 
nepaskyrė, kur dangus 
Jau antras tūkstantis 
baigiasi, kaip kunigai 
nėrns sako, būk Kristus 
krąuįu atidaręs “kelią į 
gų?’;

bus! 
metu 
žmd- 
savo 
dan- 

f Per tuos du tūkstančius 
metų kunigija gyvus ir negy
vus žmonelius vis siuntė į tą 
dangų, o pasirodo, kad dar

parapijonų visai nemoka skai
tyti ; o kurie ir skaito, tai ne
moka suprasti, ką skaito, ir to
dėl kunigai lupa nuo jų po 
devynius kailius. ’ Jau laikas 
tikintiesiems pradėt protaut 
ir rūpintis savo reikalais ir ne- 
siduot “dangaus Agentams 
save taip apgaudinėt.

A. M. Metelionis.

.'/S'
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PASIKALBĖJIMAS DARBININKO SU KUNIGU S RINKIMŲ VAJAUS KAMPELIS g
•A t . fL.

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

Komunistu Vėliava 
Pietuose 

tėjo žinia, kad 
ninku (Komunistų) Parti
jos tikietas jau uždėtas Te
xas valstijoj ant rinkimų 
baloto. Texas yra milžiniš
ka valstija, toks didelis že
mės plotas, kaip ir visa Eu
ropa, išskyrus Sovietų Są
jungos europinę dalį. . Te
xas valstijoj viešpatauja de
mokratijų partija, kaip : 
viscse * pietinėse valstijose 
Juodveidžiai baisiai pri
spausti ir persekiojami. Ku 
Klūks Klanas laiko juos po L1’ nrC]~UtPna halt™™ kla 1UOstl S prakal-

Darbi-

Šitas Darbininkų Parti
jos pasisekimas tiek daug 
valstijų pasirodyti ant balo
to turėtų paskatinti <lrau- 
gus dar prie smarkesnio 
veikimo. w Dar daugelyje 
valstijų reikia daug piliečių 
parašų. Tegu visi draugai 
pasiima blankas ir eina 
rinkti tuos parašus.

Bet neužtenka komunistų 
kandidatų pasirodymo ant 

i’ baloto. Uždėjimas ant ba- 
! loto tik duoda progą mūsų 

V partijai vesti plačią rinki
mų kampaniją. Tą progą 
reikia gerai išnaudoti. Rei-

“Tėvynę” ir per ją tąjį va
jų varykite. Čia tai ir buvo 
klaida. “Tėvynę” skaito 
tik nariai S. L. A., kurių 
jau prie S. L. A. prirašyti 
nebereikia,—kurie jau yra 
nariais.

Trečias auksinis S. L. A. 
vajus buvo paskelbtas tiks
lu naujų narių gauti. Ir 
reikėjo kuo plačiausiai ne

lietuvius pasiekti. Ir tas 
nepadaryta!—Tai štai delko 
išėjo ne visai pasekmingas 
trečias S. L. A. į auksinis 
vajus.—Gaila!

Čia didelė klaida buvo pa- 
| daryta per mūsų

’ —Ir gėdos, kunige, neturi 
juos žmogžudžiais vadinti, 
kuomet nesumušamais fak
tais tapo įrodyta, kad jie jo
kios žmogžudystės nepapil
do ir kad juos Amerikos vai-

—Tegul bus pagarbintas, 
Jonai.

—Dar krutu, kunige, o 
kaip jums klojasi?
.,—Labai puikiai, esu svei
kas, kaip guzikas.

—Tai ką pasakysi šian- Į džia nužudė nekaltai.
—'Bet tu neužginčysi to o c ---------  -

fakto, Jonai, kad jie buvo!ir ją paremti. 1 ••• . • 1 — • • . • l ’TV • 11
dien ?

letena baltosios buržuazijos.
Ir štai dabar, pirmu sy

kiu Amerikos istorijoj, Te
xas valstijoj pasirodo ant 
baloto komunistų partijos 
kandidatai. Juodveidžių, 
taip pat ir balt.veidžių var
gingosios masės turės pro
gą balsuoti už savo partiją

iCius: “Naujienas,” “Vieny
bę,” “Dirvą” ir '“Sandara.” ' 

Gerbiamieji, ar' ' nenūsi- 
skriaudėte savęs? Ne're'm- 
dami trecio auksinio S. L. 
A. vajaus, sumažinote sau 
pritarėjų skaitlių! Ir tuoin 
pačiu syk padauginote pro- 

jgresyvių eiles. Neblogai! 
Tad ir toliaus tnip elgkitės, 
tai liksta vieni be armijos.

Dr. A. L. Graičūnas.
13.

>y0'»y*>xi

' - .651 ''SENECA AVE.
I BROOKLYN, ,N. Y. »

I
Tel. Jefferson 10099

—Aš tavęs noriu pa- 
Ų^ust, Jonai, ar jūs tikite į 
pasikėlimą iš numirusių?

—Žinoma, kad ne, kunige. 
Komunistai ir šiaip susipra
tę darbininkai netiki į jo
kius kunigų blofus.

—Bet tu, meluoji, Jonai. 
As prirodysiu, kad jūs tiki- 

f te į prisikėlimą iš numiru
sių. Ir štai tuojaus faktai. 
Jeigu jūs netikite, kad Sac
co ir Vanzetti prisikels iš 
numirusių, tai kam jūs po 
visą pasaulį rengiate susi
rinkimus ir juos garbinate?

—Visų pirma, kunige,
mes negarbiname Sacco ir 
Vanzetti. Mes tik primena
me darbininkams, kad Sac
co ir Vanzetti žuvo kaipo 
kovotojai už visos darbinin- 

reikalus, kad buržua
zija ir daugiau kovotojų 
taip nužudys, jeigu darbi
ninkai nesiorganizuos. Bet 
tas nieko bendro neturi su 
jbkiu prisikėlimu iš numi
rusių. Kaip visi, taip Sac
co ir Vanzetti atsiskyrė su 
pasauliu ant visados.

—Gerai, Jonai, jeigu jūs 
; nebelaukiate jų sugrįžtant, 

tai kodėl jūs i u neužmiršta- 
jte?
/• —A, to jus labai norite. 
I Nori ir visi darbininkų kla- 
f sės priešai, kad darbininkai 
I užmirštų tuos, kuriuos bur- 
i žuazija nužudė. Jie nori, 
F&ad komunistai nebeprimin- 
įt tų darbininkams buržuazi

jos kruvinus darbus. Bet 
to nesulauksite. Sacco ir 
Vanzetti vardai tapo įrašy
ti ’ į Amerikos darbininkų 

• klasės širdį ir jinai jų nužu
dymo sukaktuves minės ir 
jų atmintį gerbs.

—Gerai, Jonai, ale tuo
met kam jūs pykstate ant 
parapijcnų, kuomet jie gar- 

Įpina mirusius šventuosius?
—Mes ant jų nepykstame, 

bet manome, kad jie yra ku
nigų apgauti žmonės, kurie 
nežino patys, ką jie daro. 
Kunige, paminėjimas kritu
sių Jęovo j e už’ liaudies rei
kalai ir garbinimas kokių 
ten šventųjų yra du skirtin
gi dalykai. Jūs įkalbate 
žmonėms, kad jie melstųsi 

tų šventųjų, aukotų 
jiems, o šie jiems visokių 

: gerovių suteiks. Tos aukos 
eina jums į kišenių, o žmo
nelės jokios lockos nuo nie
ko negauna. Vadinasi, jūs 
varote monkey biznį ir ap

gaudinėjate tamsius žmo- 
fnes.

Iš viso dabar jau 15 vals- j 
ti jų komunistų kandidatai 
randasi ant baloto? Gi 1924 
Alėtais, pasibaigus rinkimų 
kampanijai, tik 14 valstijų 
tebuvo mūsų partijos kandi
datai ant baloto. Vadinasi, 
šiemet rinkimų kampanija

—Turi, Jonai, kaip tai ne- dar tik pradeda įsisiūbuoti, 
turės. Ar tu žinai, kad kiek- o jau pralenkėme 1924 me- 
vienas bedievis gali sutikti tus.
žmogų gatvėje ir pakloti 
ant vietos?
—Tai. tik kunigai taip sako. 
Mat, bedieviai gadina kuni
gams biznį ir todėl jie juos 
taip bjauriai šmeižia. Be
dieviai mažiau kriminalys- 
čių papildo, negu tikintieji. 

.'Paimkime Amerikos kalėji
mus ir pasižiūrėkime į ten 
esančius kriminalistus. Jūs, 
kunige, 
šimčius 
kius 4 
vių.

—Aš 
neisiu, Jonai. Man užtenka 
to, ką aš žinau. O aš ži
nau, kad bedievius reikia 
naikinti.

—Taip, kunige, jeigu Ro
mos juodoji dvasiški ja turė
tų galią, tai ir. šiandien ant 
laužų pleškėtų bedieviai, 
kaip pleškėdavo keli šimtai 
metų tam atgal.- Ale kuni
gams ir vyskupams tik lot 
leista prieš bedievius, o žu
dyt visgi nevalia. Tik ten, 
kur kunigai užima vietas 
valdininkų, kaip Lietuvoje, 
Lenkijoje ir Austrijoje, jie 
pasiraitoję rankoves žudo 
susipratusius darbininkus.

—Tai su ponu dievu, Jo
nai.

—Gudbai, kunige.

bedieviai ir atsisakė priimti 
komuniją prieš nužudymą?

—Tas tiesa, kad jie neti
kėjo burtams ir kitokiems 
kunigiškiems monams, bet 
tas nieko bendro neturi su 
jiems primetama žmogžu
dyste.

Pradžioje rinkimų vajaus 
Nacionalis Rinkimu Kam
panijos Komitetas pasista
tė už tikslą 30 valstijų už
dėti partiją ant baloto. Ka
dangi partijos spėkos,nela
bai didelės, o finansų nėra, 
tai daugelis draugų manė, 
jog perdaug augštai norima

ten rasite 96 nuo- 
tikinčių, o tik ko- 
nuošimčius bedie-

į jokius kalėjimus

PHILADELPHIA, PA.

—Kaip ten nebūtų, Jonai, 
bet vis tiek komunistams j 
•negražu minėti tuos žmog-' 
žudžius?

—Kokius žmogžudžius?
—Nugi, Sacco ir Vanzet-

1 ¥

Puslapis, Trečias, '.'
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INSURANCE
Labai Parankas Kišeninis

ŽODYNĖLIS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ

KAINA $1.25

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

i 
•i 
t

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

J. Naujoka^
Brockton, Mass., jau penki metai, ir

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 yra 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO—JOHN’S CIGARS 
po lOe arba PETRO—tai faktas.

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTS

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki
K po pietų

Margarieta Valinčiue
Room 32 Weitzencom Bld’g.

PUBLIC SQUARB
Wilkes-Barre, Pa.

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

J. VARNELIS!
Draugas 8. 

Reikauskas, 214 
Schuylkill Are., 
Shenandoah, Pa.( 
tūkstančiais par
sitraukia Ir sėk
mingai pardavi
nėja. Rašo: Jfifl 
labai patinka Ci
garai žmonėms. 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main 8t.,

nuolatos į sa/o didelę krautuvę ga
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 She* 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p. 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St. 
Waterbury, Corin1., Notary Public, ra*; 
io taip: J. Naujoke, nuo agento nu
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man, '• 
taip ir mano kostumieriam* labai pa
tinka.

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

Naujoky Cigaru Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUR 

Brooklyn, N. Y.

bų maršrutus po visus Ame
rikos kampus. Reikia (jei 
taip galima išsireikšti) nu
kloti visus Amerikos mies
tus, visas gatves ir visas 
farmas komunistine litera
tūra. Tai milžiniškas dar
bas, bet be galo svarbus ir 
vaisingas. Reikia, kad 
Darbininkų Partijos obal- 
siai pasiektų darbo žmonių 
mases visuose šalies kam-14 
puošė. - r

Štai čja kyla finansinis i s^Main "Št. 
klausimas. 1 v‘ ’ 1
tais ir net 
tančiais dolerių, prie tokio 
nesvietiško brangumo, pla
čios rinkimų kampanijos 
nepravarysi. Žiūrėkite, bur
žuazinės partijos išleidžia 
milionus nuodijimui masių 
proto. Be to, jos turi milži
nišką spaudą. Žinoma, Dar
bininkų (Komunistų) Parti- kuopa jaunutė? bet' jaunuoliai 
ja nemano ir nesvajoja su- pilni energijos dirbti del jau- 
kelti milioną dolerių rinki-,nu darbininkų labo, 
mų vajui. Bet jinai yra pa
sistačius už tikslą sukelti 
nors $100,000. Ir tai ne-

Su keliais šim-| 
su keliais tūks-

užšokti. Taip ir atrodė. Bet daug, atsižvelgiant į ta mil- 
jeigu taip smarkiai eis dar- žinišką darbą, koks mano- 
bas ir toliau, kaip dabar ei- mas nuveikti keliose dešim- 
na, tai tas tikslas bus at- tySe valstijų.
siektas dar gal su kaupu. 
Net 42 valstijose- veikiama 
delei uždėjimo ant baloto 
mūsų partijos kandidatų ir 
sprendžiama, kad 35 valsti
jų pavyks tą atsiekti.

Dalykai dabar šitaip sto
vi: Dešimtyje valstijų, ku
riose 1924 metais buvo ko
munistų kandidatai ant ba
loto, dar tebėra 
šiems rinkimams.
•dustrinės valstijos, kuriose 
reikalauja labai daug pilie
čių parašų ir todėl darbas 
nusivelka. Bet yra užtik
rinta, kad toje 10 valstijų 
kandidatai neužilgo bus už
dėti. Vadinasi, jau tikrai 
galima sakyti, kad 25 val
stijose kandadatai bus už
dėti. Tai labai didelė pa
žanga, sulyginus su 1924 

| metais.

neuždėti
Tai in-

PHILADELPHIA, PA.DIDELIS IR LINKSMAS
PIKNIKAS

Rengia Philadelphijos Darb. Org. Bendras Komitetas

[Nedėlioję, 26 d. Rugpjučio-August, 1928
LAUREL SPRINGS, N. J.

Visi vietos ir apielinkės lietuviai ir lietuvaitės nepraleiskit 
šio puikaus pikniko. Bus virvės traukimas moterų su 
merginoms ir ženočių su singeliais; laimėjusieji gaus do
vanas. Girdėjome, kad Senas Vincas suorganizavo savo 
grupę, kuri stos kovon prieš philadelphiečius. Todėl mūsų 
pareiga nepasiduoti Senam Vincui. Bus puiki orkestrą, 
kuri grieš be sustojimo. Bus įvairiausių žaidimų, skanių 
valgių ir gėrimų. Kviečia RENGĖJAI.

No.

WILKES-BARRE, PA.
■ A. D. (K.) P. Liet. Frakci
jos susirinkimas įvyks 26 d. 
I rugp jūčio, 10 vai. ryte, 206 

Visi nariai pasi- 
stengkite į laiką pribūti, nes 
turime labai daug svarbių rei
kalų, kuriuos reikės apsvarsty
ti. Pasistengkite ir naujų na
rių prirašymui atsivesti. Turi
me darbuotis, kad mūsų Par
tija augtų narių skaičiumi.

Sekr. A. Juškauskas.

Nesenai susitvėrė jaunuolių 
SLA. 361 kp. iš 30 narių. Nors

Tel., Stagg 5043

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

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius ; i 

NOTARY PUBLIC 

734 Grand Street 
. Brooklyn, N. Y. : j

Lapeliai rei
kės išleisti ne tūkstančiais 
ir ne desėtkais tūkstančių, 
bet šimtais, tūkstančių. O 
partijos rinkimų platformos 
sutraukos plačiam skleidi
mui žadama išleisti vienas 
milionas kopijų.

Štai kodėl visi komunistai 
ir komunistų simpatizato- 
riai privalo duosniai parem
ti Darbininkų (Komunistų) 
Partiją finansiškai šiame 
rinkimų vajuje.

Štai pirmame savo susirinki
me nutarė surengti išvažiavi
mą Į Lake Silkworth, 26 d. 
Rugpjūčio,

Wilkesbarrieciai, 
savo jaunuolių 
Jūsų parama 
energijos prie 
mo.

Išvažiavime

paremkite 
išvažiavimą, 

priduos mums 
didesnio veiki-

bus graži pro
grama, bus žaislų ir prakalbų, 
kurias atliks patys jaunuoliai. 

Bušai išeis nuo 53 Bank St., 
palei Poteliūno svetainę, 10 v. 
ryte.

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

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

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

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

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

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

Aldona Kasperiūte.

MOLINE, ILL.
Vietos ir Apielinkės 

Lietuviams

ALDLD. 64 kuopa rengia 
išvažiavimą 2 d. rugsėjo, Ve
ličkos farmoj. Pelnas skiria
mas badaujantiems streikie- 
riams. Turime atsiminti, kad 
mainieriai streikuoja labai se
nai, o Moline dar neparengė 
jokios pramogos jų sušelpimui. 
Todėl dabar visų vietos ir 
apielinkių lietuvių pareiga pri
sidėti prie šio parengimo, 

i atsilankyti, kad 
įmes galėtume paremti strei- 
1 kierius.

vv. . Antras dalykas, tai “Vil-
Laikrasciai, ku- nies” štabas žada mums at 

siųsti dainininkų ir daininin
kių, kurie sudarys programą.

S. L A. REIKALAI
Man rūpi ne ambicija pa-' 

tenkinti, kad, štai, aš išrink
tas vadu, ir taip turi būti, 
kaip aš noriu—ne kitaip! 
Man rūpi gerovė tos mūsų 
organizacijos, kurią mes au-

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

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

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, ,lai 
Išsirašo

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

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

KnrleM neparnnka u?»inrenumeraotl 
deaiai ii Ru«ijo», tie galite nžsiprenu- 
Bieruoti per “Laievę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. T. Kaine BĮ.25, 
peraiuntiatai veltai.

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI 

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
v PASITARIMAI

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Avė. ir Irving Place

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

giname per suvirš 42 metu. įskaitlingai
v .• .x , • • ! 0’0 I ofŠtai trecias auksinis va

jus buvo paskelbtas. Ir kas 
atsitiko?
rie giriasi, kad jiems rūpi 
S. L. A. organizacija ‘ir pre-
tendavo būti organizacijos Pasižadėjo būti ir draugas An-

Irapiekūnais—neparėmė! 
išėjo nelabai kaip.

Vieni tik “bolševikai” 
.teisingiau pasakius, progre
syviai S. L. A. nariai, rado 
prie jautą pas laisviečius ir 
vilniečius, kurie skiltis savo 
laikraščių, “Laisvės” ’ ir 
“Vilnies” mielu noru davė! 
agitacijos S. L. A* tikslams. 
Per tai progresyviai ir dau
giausiai naujų narių prira
šė. Mūsų gi “Naujienos,” 
“Vienybė,” “Sandara” ir 
“Dirva” sučiaupė savo lū
pas ir per visą paskirtą tre
čiam vajui laiką ne tik nuo 
savęs nieko apie trečią S. L. 
A. auksinį vajų neprisiminė, 
bet ir pasiustus straipsne-

driulis, “Vilnies” redaktorius, 
kuris pasakys prakalbą.

Pikniko rengimo komisija 
dirba, kiek tik gali, kad šis 
piknikas būtų pasekmingas ir 
kad atsilankiusieji pasitenkin
tų.

Taigi, visi ir visos atsilanky
kite. Kurie nebūsite, tie pas
kui gailėsitės.

A.L.D.L.D. Kp. Koresp.

Kaliniai Gamina Marškinius
PROVIDENCE, R. I. — 

Per liepos mėnesį Rhode Is
land kalėjimo kaliniai pa
gamino 7,700 marškinių 
Robert Zehman kompanijai 
iš New Yorko. 500 marški
nių pagamino daugiau, ne-

liūs agitatyviško pobūdžio gu pęr birželio mėnesį. Val
stija gavo už kiekvienus 
marškinius po 20 centų už 
darbą ir randą.

tam tikslui netalpirio. Kai 
kurie tųjų laikraščių stačiai 
atsakė: ; Nedėsma! turite

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

JOSEPH DABRAVALCK1S
(DOBROW)

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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



r Puslapis Ketvirtas

LOS ANGELES, CALIF.
Svarbesni Veikimo Įvykiai
Kuomet tik įvyksta Ameri

kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 145 kuopos 
susirinkimas, visada prisieina 
rašyti gerame ūpe, nes gražūs 
darbai džiugina kiekvieną. Net 
Draugijos pirmininkas drg. L. 
Prūseika, kaip drg. Js Savickas 
pranešė, labai gerai apie mūsų 
kuopą mano, štai kad ir šia
me susirinkime (rugpj. 12 d.)

suma, bet kaip iš tokios mažos 
kolonijos ir tankiai aukojama, 
tai graži parama darbininkų 
kovos frontui. Taipgi reikia 
priminti, kad šelpimui streikie
rių atskiri nariai renka aukas 
ir yra 
sija.

Drg. 
stovu į 
mitetą

gijinio darbo randasi pašaliais 
pavienės ypatos, kurios sten
giasi, delei savo panaberijos, 
vienokiu ar kitokiu būdu kenk
ti tam judėjimui ir diskredi
tuoti jį. Tos ypatos bando pra
lysti į priešakį to judėjimo. 
Mes, darbo žmonės, savo tar
pe priešų neturime, nes bend
ras mūsų priešas—tai kapita- 

mo, išdavė gerą raportą, kurjlizmas. Prieš jį turime ir ko- 
Koresp. M. P.

išrinkta atskira komi-

J. Savis, kuris yra at- 
Centralinį Miesto Ko- 
Darbininkų Apsigyni-1

pasirodo, kad ši organizacija 
deda visas pastangas gelbėji
mui streikierių ir abelnai su

voti.

pasirodė, kad ne tik padaryta areštuotų darbininkų už klasi- 
gerų tarimų, bet ir gauta net nius rei]<a]us<
3 nauji nariai. Praeitame si 
sirinkime prisirašė 6 nariai. 
Reiškia, bėgyje mėnesio laiko 
prisirašė 9 nariai. Ar tai ne 
džiaugsmas, kad darbininkų 
eilės didinasi ? Už narių gavi
mą priklauso kreditas drg. U. 
Deivienei. štai kad ir šiame 
susirinkime ji visus tris prira
šė. štai jie: K. Kemzūra, Žu
kas ir A. Misiukonis, kurie yra 
geri žmonės ir reikia tikėtis, 
kad jie bus ir geri nariai.

Pikniko komisija, dd. Lingie- 
nė ir Pečiulienė (abi gabios 
narės), raportavo, kad pelno tai darbininkai ir dedasi prie 
liko apie $40. Tai geros pa
sekmės. Kuomet pasirodė, 
kad iždas ne tuščias, tai nu
tarta sekamiems fondams pa-j dirba mūsų Uršulė, tai nebus 
aukoti: angliakasių streikierių stebėtina, 
gelbėjimo $10; Darbininkų A--kuopa “subytins 
gitacijos Fondui $10 ir Darbi- lonijų kuopas skaičiumi narių, 
ninku Partijos prezidentinių jeigu didžiųjų kolonijų kuopos 
rinkimų kampanijai $5. Viso j nesistengs daugiau padirbėti, 
išaukota $25. Tai nedidelė' Vienok tarpe gero mūsų drau-

Kadangi pasirodo, kad drg. 
J. Savickas, kuris buvo delega
tu į SLA. seimą ir plačiai ap
važinėjo didesnes kolonijas, 
patyrė apie rytiečių veikimą, 
tai nutarė surengti jam pra
kalbas. Prakalbos žingeidžios 
ir visi turite atsilankyti, kuo
met bus paskelbta laikas ir 
vieta.

Tat iš viso susirinkimo ma
tome, kaip ALDLD. kuopa at
lieka naudingus darbus delei 
labo darbininkiškų reikalų. Už

jos. Reikia, kad ir kiti padir
bėtų šiame vajuje gavimui 
daugiau narių j ALDLD., kaip

kad Los Angeles 
didžiųjų ko-

R. Mizara-Rasoda.

Iš Buenos Aires į New Yorką
(Tąsa)

Lietuvos darbininkų, ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(s,u paveikslais)

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams .....................$1.75
6 menesiams...............$1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Mocricke, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

Liepos 24-ta.
Iš pat ryto iki pačiam povakariui tęsė

si nei tai lietus, nei pagada: kai kada suly
ja truputėlį, debsys—skystutis jis—praū
žia pro laivo viršūnę—ir vėl neva giedra. 
Tropiškų sričių ir debesys berods daug že
miau plauko. O gal tai tik panašiai išro
do, esant ant jūros. Bet apie povakarį iš- 
sigiedrino aiškiausiai. . Turbūt jau nebesu- 
tiksime tokio oro ir bangelių. Vanduo re
gimai aptilsta, darydamasis malonesniu 
akiai užmesti.

Nelemtas tas vargingų žmonių padėji
mas! Štai kad ir su mumis. Esame tre
čioje klasėje, todėl ir atskirti nuo visos “ci
vilizacijos.” Pirmai ir antrai karts nuo 
karto griežia orkestrą (valgymo laike vi
suomet). O pas mus nieko. Išrodo, kad 
jei žnlogus neturi tiek pinigų, kiek ans, ku
ris gali užsimokėti brangesnėj klasėj, tai 
jis jau ir nebe žmogus, o paprastas gal
vijas. Jam nieko nereik. Šitaip mano, aiš
ku, tie, kurie šiandien kapitalistinį pasaulį 
valdo. Vienas vokietys pasakojo (ir tai 
esu girdėjęs ir nuo daugelio žmonių-lietu- 
vių), kad ant vokiečių laivų važiuojant, 
viskas kitaip įtaisyta. Ten ir trečios kla
sės keleiviams yra įtaisyta t. y. rūkoma
sis kambarys; ten pagrajina orkestrą, ten 
trečiosios klasės “piliečiai” užlaikomi daug 
augščiau, negu anglų, amerikiečių, bei kitų 
kapitalistinių kraštų laivų kompanijų. Tam 
yra, aišku, ir priežasčių. Štai mano sąkel- 
eivis vokietys pasakoja, kad šiandien Vo
kietijos pasažieriniai laivai visi nauji, pa
statyti sulyg naujausiu modeliu ir pritai
kyti prie visų žmogui reikalingų paranka
mų. Senuosius laivus Vokietija per karą 
ir po jam prarado.

—Anglija manė—sakė vokietys sąkel- 
eivis—kad ji laimėjus karą ir atėmus iš 
Vokietijos visus laivus, pasiliks be stipraus 
kompetitoriaus ir padarys milžiniškus pel
nus. Bet skaudžiai ji apsiriko. Vokietijs 
pastatė naujus laivus, geriausios rūšies ii 
šiandien kuriam tik tenka važiuoti “Gap 
Polonia,” “Cap Arcona,” bei kitais—vis^ 
stebisi.tais puikiąis ir gražiais įtaisymais

Tai tikrą tiesą jis sakė, nes kaip minė
jau, Argentinoje gyvenanti lietuviai, ku
riems teko važiuoti Vokietijos laivais, tą 
patį tvirtina.

Vadinasi, Vokietija vėl žengia prie už
valdymo jūrų, prie buvimo artima lenkty- 
niuotoja Anglijai. Jeigu, daleiskim, tarpe 
New Yorko ir Buenos Aires plaukiotų vo
kiečių laivai, tai galas važinėtų tokiais, ku
riais man šiuo tarpu tenka važiuoti (nors 
palyginamai nėra prastas laivas). Vokie
čių praktiškumas ir sugabumas prisitai
kyti prie naujo gyvenimo, naujų sąlygų ner 
mažą kylį įvarys Anglų imperialistams ii 
net nortiečiams.

Išsikalbėjus su laivų darbininkais apie 
gyvenimo sąlygas, jos pasirodė sekančios: 
Paprasčiausias jūrininkas gauna $45 į mė
nesį, valgį ir, suprantama, butą. Nuo čia

Brooklyn LABOR LYCEUB

Antomobilii) Mokykla

rinkimai.
partija,

KELRODIS: Važiuojant iš Philadelphijos j pikniką Cambridge, 
N. J., karais, reikia persikelti Market St. Ferry Į Camdeną ir, 
išėjus iš Ferry, imkit Burlington karą ir važiuokit iki Cam
bridge, N. J.,'stoties būdelei ir išlipkit, eikit vieną bloką at
gal ir ten rasit pikniko iškabą ir žmogų, kuris nurodys eit 
apie tris blokus į pikniko vietą. Iš Camden galima važiuoti 
ir busais. Iš Philadelphijos galima imti pas City Hali Bur
lington busą ir išlipkit augščiau minėtoj vietoj; taipgi galima 
važiuoti Frankfordo eleveiteriu iki paskutinei stočiai ir pasi
imti Riverside busą, kuris netoli tos vietos persikelia ferry ir

Iš Brooklyno važiuos specialiai busai. Išvažiuos 8 
vai. ryte nuo “Laisvės” svetainės. - Kelionė $3 į 
abi pusi. Tuojaus užsiregistruokit, kurie norit va
žiuoti.

nuo City Hali.— Važiuojant automobi

©ARBINKNKŲ {STAIGA^ 
halės dėl Balių, Koncertų, 

ikietų, Vestuvių, Susirinkimų Ir O. 
Puikus steičius su naujaisiais 
®®aiEo Keturioa bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS , 

$49—959 Willoughby Ato 
Tat 8842 Stara.

BILLY WALTON
Vidutinio svorio lietuvių kumš
tininkų čampionas ir lyderis 
Brooklyno Liet. Atletų Kliubo, 
5 pėdų, 7 colių, sveria 150 
svarų.

j.
PADORIUS

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA.'

Ball Phonoi Poplar 7646

ADOLFAS F. STANKUS

DIDŽIAUSIAS IR PUIKIAUSIAS

PIKNIKAS
♦I* Itu —• IIN —— MII

NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVES
RENGIA A. L. D. L. D. APSKRITYS SU PAGELBA PHILADELPHIEČIŲ

{VYKS NEDELIOJ

ugsej o-Sept., 19282*

CAMBRIDGE, N. J
PRASIDĖS 10 VAL. RYTE IR TĘSIS IKI 

VĖLYBAI NAKČIAI
(Ant Rytojaus Labor Day Šventė)

Turtinga Programą
Kumštynes WALTONO su WINSLOW, iš 

Brooklyn, N. Y.
Dainuos Lyros ir Frankfordo Jaunini. Chorai.
Kalbės L. PRŪSEIKA ir P.BUKNYS.
Yra vilties, kad dainuos Aido ir Lyros Chorai 

iš Brooklyno.
Iš Brooklyno atvažiuos visas “Laisvės” štabas 

ir garsusis Atletų Kliubas. Su jais važiuo
ja ir žymiausi dainininkai.

Todėl būkime prisirengę iš jų girdėti ir matyti 
daug ko naudingo dailės, sporto ir apšvietos

Taipgi bus didelės grupės svečių iš Bing
hamton, Scranton, Wilkes-Barre ir iš kitur. Bū
kime visi ir philadelphiečiai. ; ;
šauni Orkestrą Svetaine su Stogu

alga kai kuriems gali pasiekti iki 90 dole
rių mėnesiui. Bet didžiuma (labai dide
lė) nesulaukia tos laimingos valandos: 
šiurkščios gyvenimo sąlygos juos išstumia 
laukan pirm laiko.

—Kodėl—klausiau vieno iš jūrininkų 
—Amerikos laivų kompanijos savo jūrinin
kams moka brangiau (apie 65 dol. į mėne
sį minimum) ?

—Well,—atsakė užklaustasis—Ameri
koje pragyvenimas yra brangesnis, negu 
Anglijoj.

—Bet juk jūs negyvenate Anglijos gy
venimu, ale daugiau Amerikos.

—Tas tiesa, bet teorijoj rokuojasi, kad 
mes gyvename Anglijos gyvenimu.

Ištikro, nepavydėtina padėtis šitų jūri
ninkų. Dirba po kelioliką valandų į dieną. 
Darbas nėra jau taip lengvas. Vasaros 
metu, tiesa, čionai nebloga jiems dirbti, 
žiūrint oro žvilgsniu, nes visą laiką šilta. 
Bet žiemos metu, kuomet Nortuose esti 
šalčiai, tai ūmi atmaina ore dikčiai atsilie
pia į sveikatą.

—Atvažiuojant iš Buenos Aires į New! 
Yorką—sakė mano užklaustasis—pervažia-Į 
vus Meksikos įlanką (Gulf of Mexico) tuo
jau pajunti aštrų šaltį, kuris, įpratusiam 
gyventi karščiuose, ir staiga įėjus šaltin
dikčiai kenkia sveikatai. Iš šalčio staigiai 
perėjus į karštį.(kas būtinai reikia daryti 
žiemos metu), taip jau nėra sveika.

Ir tai tiesa.
Randasi dar ir daugiau nemalonių są

lygų, kurios tenka pergyventi ant tarpe 
Buenos Aires ir New Yorko plaukiojančių 
laivų jūrininkams. Kaip žinoma, veik visi 
jie yra, arba iš Anglijos-Škotijos, arba iš 
Barbados salos. Kurie gyvena pastarojoj, 
tiems nėra taip jau bloga, nes gali pasiekti 
saviškius daug dažniau. Bet paeinantiems 
iš Anglijos, tenka tik sykį (vienas, mėnuo) 
į du metu tepasimatyti su namiškiais. Ir 
už tai nieko nemoka, apart veltui suteiki
mo kelionės pasiekti namus. Šitaip gyven
ti yra įkyru ir nelabai daug jūrininkų iš
dirba ilgesnį laiką.

—Dar viena kliūtis—tęsė jūrininkas— 
neleidžia čia ilgąį dirbti, tai, Mitent, ši: 
ant kai kuriu Anglų kompanijų lavų jūri
ninkas,. trokštąs pasiekti augštesnės vietos, 
prileidžiamas prie studijavimo navigacijos 
darbo metu. Jam suteikiamos knygos ir 
laivo kapitonas karts nuo karto turi jį pri
žiūrėti, kad lavintųsi. Tokiems, prasilavi
nusiems, dažnai pakliųva net kapitono vie
ta (bent taip jūrininkas gali tikėtis). Dau
gelis Anglų laivų yra vairuojama tų kapi
tonų, kurie kadaise buvo paprastais jūri
ninkais; kurie pasiekė taip sakant'augš- 
čiausią laipsnį nuo paprasto grindų valyto
jo. Čia gi to nėra. Čia kapitonai ir visi 
augštesni laivo valdininkai turi mokintis 
mokyklose, savu laiku. Tas dikčiai atšaldo 
jūrininkus nuo darbo.

Jo nuomone, ir tai be abejo, yra tiesa, 
kapitonas, pąsiekųsįs savo laipsnį iš papra
sto jūrininko, y ra'daug tinkamesnis, nes jis 
žino kiekvieną dalykėlį, kas yra laive. Lai
vas jarn įmatomas kaip, paties delnas; vi
sas tas darbas ir ilgas išbuvimas persisun
kia į jo kraują.
r • (Tąsa bus)

GRAIKIJOS RINKIMAI
Athens, Graikija. — Per

eitą nedėldienį Graikijoj 
buvo visuotini 
Laimėjo liberalų 
vadovaujama premjero Ve- 
nizelos. Liberalai laimėjo 

! 165 vietas atstovų bute, opo
zicijos partijos- tik 85 vie
tas.

■ ..... ■■ ■ 4
Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso 
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas Šoferio-Mechaniko, 
kurį veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEV1- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryto 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St.. N. Y

♦-$’•♦ » ♦41

1023 MT. VERNON ST

JACK WINSLOW
Vienas iš pirmaeilių Brooklyno 
Liet. Atletų Kliubo kumštinin
kų. Jis šaukia Waltonu j kovą 
uz čampionatą. Augščio 5 pėdų, • 
8 colių, sveria 160 svarų.

nuveža pigiau, negu nuo City Hali.— Važiuojant automobi
liais, atvažiavus į Philadelphiją, reikia važiuoti Race East St. 
iki pervažiuosit Delaware tiltą, nuo tilto važiuokit tiesiai Perm. < 
St., Camden, N. J., iki 10th St., sukit po kairei į 10th St. ir 
važiuokit iki State St., sukit į State St. ir važiuokit laikyda
miesi po kairei, tas kelias bus River Road ir ims apie 20 mi- 
nutų važiuoti į minėtą vietą..

Važiuojant Automobiliais iš New Yorko, reikia važiuot per 
Trenton, Pa., iš Trenton imkit kelią Į Burlingtoną irgi River 
Road, tai bus daug arčiau, negu per Philadelphiją.

Varpas Bakery, 54 Maajer St., Brooklyn, N.
A. M. BALCHUNAS, Savininkai Telephone Stagg

i
'A

♦
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Ketvergę Rugpj. 23, 1928 LAISVĖ Puslapis Puikias

PHILADELPHIA, PA.
Neteisingos Informacijos

Iš “Laisves” skelbimų ma
tau, kad brooklyniŠkiai rengia
si važiuoti į Philadelphiją ir 
mano, kad ten bus surengtas 
“Laisvės” naudai, piknikas.

• Gerbiamieji, jeigu taip ma
note, tai klystate, ir pirmiaus, 
negu važiuoti į Philadelphiją, 
pasiklauskite kelią pas drau
gus riversidiečius, nes kitai p 
nepakliūsite į pikniką. Atsi
minkite, kad Philadelphiją 
randasi Pennsylvania valstijoj, 
o piknikas rengiamas 2 d. rug
sėjo, “Laisvės” naudai, Cam
bridge, New Jersey valstijoj.

Kad taip bus, kaip aš minė
jau, tai rodo ir faktai. Kuo
met “Laisvė” pradėjo skelbti, 
kad piknikas įvyks Philadel
phia, Pa., tai aš, susitikęs Se
ną Vincą, klausiu, ar jis atva
žiuos pas mus į pikniką. Jis 
ausis pastatė, akis išpūtė ir 
šovė :

'“Kokių velnių aš pas jus į 
Philadelphiją važiuosiu, kuo
met piknikas rengiamas Cam
bridge, N. J., mūsų pačių vals
tijoj ? Jeigu norite, tai jūs, 
philadelphiečiai, pas mus at
važiuokite, o ne mus pas save 
kvieskite.”

Kad Senas Vincas teisybę 
sako, aš tam tikiu, nes phila
delphiečiai tą dieną jokio pik
niko neturi ir neturės. Tas 
piknikas, kuri “Laisvė” garsi
na ir kuris jos naudai rengia
mas 2 d. rugsėjo, bus Cam
bridge, N. J., tai yra Riverside 
priemiestis. Jį rengia A.L.D. 
L.D. VI Apskritis ir Philadel- 
phijos kuopos, kaipo priklau
sančios prie to apskričio, pri
sideda prie rengimo. Bet svar
biausi darbą atlieka draugai 
riversidiečiai ir kiti.

Beje, kalbėjausi su draugais 
eastoniečiais ir kitų miestų ir 
juos kviečiau atvažiuoti į pik
niką pas mus. į Philadelphiją. 
Bet jie tą patį atsakė, kaip ir 
Senas Vincas, kad pas mus 
nevažiuos, nes rengiasi važiuot 
į Cambridge, N. J. !

Kad pikniko rengimo komi
sija darbuojasi, tai jau apie 

^’tai negali būt nei kalbos. Pa- 
sikalbėjus su vienu tos komisi
jos nariu, drg. Jokūbu Jatu- 
žiu, sužinojau, kad visas pa
stangas deda surengimui pik
niko. Jie mano su rengt ir 
programą tokią, kokios dar nei 
viename piknike nebuvo ir 
vargiai bus. Komisija nori ir 
savo apielinkės jėgas parodyti. 
Bet tuo pačiu sykiu patyriau, 
kad iš Brooklyno atvažiuos net 
du busai ir jie bus ne tušti. 
Brooklyniečiai vežasi savo ge
riausius dainininkus su jų ge
nerolu Žuku, vežasi savo kum
štininkus. kurie tikisi kumš- 
čiuotis su mūsiškiais; vežasi 
savo geriausius kalbėtojus ir 
kitus galus. Taigi, čia mes, 
ypatingai philadelphiečiai, ku
rie irgi norime pasirodyti, tu
rėsime subrusti, 'kad ir savo 
visas jėgas sumobilizuoti ir, 
jeigu bus reikalas, pastatyti 

f prieš Brooklyną. Todėl ne-Į 
snauskite, tuojaus organizuoki- 
lės, kad nepasidavus jiems.

Gavau žinią ir nuo baltimo- 
riečių, kad jie taipgi rengia
si atvykti i pikniką, žodžiu, 
svieto bus iš visų kraštų. Tik 
vietiniai ir apielinkių draugai 
neprivalo snausti, turi jau pra
dėti mobilizuoti jėgas.

Paišiukas.

PORTLAND, OREGON
ALDLD. 4 kuopos susirinki- 

r Inas šį mėnesį neįvyksta iš 
priežasties, kad valdyba užim
ta kitais darbais.

Rugpjūčio 12 d. turėjome 
< pikniką bendrai su Willamette 

223 kuopa, Willamette, Ore., 
buvo manyta, kad bus atida
rytas tarptautinis daržas, bet 
pasirodė kliūčių. J šį pikniką 

• atsilankė svečių pusėtinas bū
relis.

Viena kita draugė buvo pa
rengus kaip ką išlaimėt, kad 
padauginus pelną, bet nebuvo 
galima surast tokį draugą, ku
ris galėtų gerai išrėkt lei
džiant išlaimėjimui.

Reikia pasakyt ačiū draugei 
Ulskienei už jos pasidarbavi
mą sutaisant užkandžius. Ma- 

. jiau, kad daugiau atsirastų 
draugių, kurios bandytų pasi-

darbuot, jeigu nebijotų pada- josi, kad jis toliau pasitaisy- 
ryt klaidų arba “kad yra, kas siąs.
moka geriau.” Draugės priva
lo darbuotis. Klaidos padary
mas ne prasikaltimas. Tik iš 
klaidų mes galime mokintis.

Saulutei nusileidus ir aplei
džiant daržą, portlandiečiai 
pavedė Willamette’o drau
gams sutvarkyt bilas ir kiek 
liks pelno pasiųst sušelpimui 
mainierių.

Vienas iš Komisijos.

VIETOS ŽINIOS
ŠIAUČIAI ŠAUKIAMI 
VIENYBĖN

Taryba Nepriklausomosios 
čeverykų Darbininkų Unijos 
išleido atsišaukirpą, kad visi to 
amato darbininkai dėtųsi į vie
ną minėtą organizaciją ir su
darytų galingą uniją. Tą at
sišaukimą pirmiausiai sumanė 
darbininkai S. Lieber,mano 
dirbtuvės. ‘

Dabar rengiamasi prie vie
nybės konferencijos, kurioj da
lyvaus kaip organizuoti, taip ir 
neorganizuoti šiaučiai.

GRĘS1A ELEKTROS KĖDĖ 
KETURIEMS PLĖŠIKAMS- 
ŽMOGŽUDŽIAMS

Veikiausia bus mirčia nu
bausti elektros kedėje keturi 
banditai, kurie nušovė Isaacą 
Goldmaną, savininką kailių 
sankrovos po num. '167 West 
21st St.,-New Yorke. Jie bu
vo įsiveržę su tikslu apiplėšt, 
bet nieko nepešė.

Nušovę Goldmaną, plėšikai 
nusigando ir leidosi bėgt; bet 
policija bei detektyvai sugau
dė juos gatvėse. Plėšikų- 
žmogžudžių vardai yra: Ben
Tucker, Albert Diamond, Go- 
Guerrire ir Concetto Todaro. 
Tucker jau pirmiau buvo išsė
dėjęs 7 metus Sing Sing ka
lėjime už apiplėšimą; bet bu
vo paliuosuotas iš kalėjimo 
pirm visos' bausmės atbuvimo, 
nes kalėjimo viršininkai tikė-

PROF. SCOTT NEARINGO 
MARŠRUTAS NEW JERSEY

Profesorius drg. Scott Near- 
ingas, Darbininkų Partijos 
kandidatas į New Jersey vals
tijos gubernatorius, apvažinės 
su prakalbomis tą valstiją.

Jis kalbės sekamose vietose :
Perth Amboy, N. J., rugp. 

26 d., sekmadienį.
Newarke, N. J., rugpj. 30 

d., ketvirtadienį.
Passaic’e, N. J., rugpjūčio 

31 d., penktadienį.
Be to, jis sakys prakalbas 

Jersey City, Elizabethe, Pater- 
sone ir Bayonne, N. J.

Scott Nearingas yra vienas 
iš gabiausių Darbininkų Parti
jos kalbėtojų.

New Jersey valstijos drau
gai, tėmykite, kada jis kalbės 
jūsų mieste, ir nepraleiskite jo 
prakalbų. Jis jums taip aiš
kiai nušvies, lyg gyvaisiais pa
veikslais, ką atstovauja repub- 
likonų ir ‘demokratų kandida
tai į įvairias valdvietes ir kaip 
Darbininkų (Komunistų) Par
tija kovoja už darbininkų ir 
farmerių reikalus.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 
PROKURORAS 
PERLENGVAI PALEIDŽIĄS 
ŠNAPSININKUS

____________<_

Iš Washington© atsiųsti New 
Yorkan federaliai blaivybės 
agentai, bedarydami kratas 
girtuose naktiniuose kliubuose, 
suėmė ir 5,000 vardų ir adre
sų tų kliubų lankytojų. Sulig 
tų adresu, jau šimtai asmenų 
pašaukta į federalę “grand 
džiurę^; jie buvo klausinėja
mi, ką žino apie alkoholio šin- 
kavimą tuose kliubuose.

Bet Jungtinių Valstijų pro
kuroras C. H. Tuttle šiame dis- 
trikte statė lengvučius klausi
mus pašauktiems žmonėms ir 
lengvai juos paleido. Todėl 
Tuttle būsiąs paliuosuotas nuo 
tolimesnio tardymo naktinių 
kliubų savininkų ir lankytojų.

Jo vieton būsianti iš Washing- 
tono atsiųsta Mabel W. Wille- 
brandtienė, padėjėja Jungtinių 
Valstijų teisingumo ministerio. 
Jinai be pasigailėjimo imsianti 
į nagą blaivybes įstatymo lau
žytojus.

Kirkwoodas buvo jos antras 
vyras; su pirmuoju ji buvo 
persiskyrusi.

Išsisukt nuo mirties bausmės 
Kirkwoodienei pagelbėjo jos 
gražumas.

JUOZAS

MATĖ LĖLIUKIŲ TEATRĄ
PER RADIO

L. Bamberg & Co. radio la-

APIPLĖŠĖ PULRUIMIO
PATRONUS

šeši, revolveriais apsiginkla
vę, plėšikai sustatė į eilę prie

boratorijoj, Newarke, padary- sienos 20 “kostumerių” pul
ta sėkmingas bandymas, įro- Įruimyj, skiepe, po num. 1829 
dantis, jog netolimoj ateityj Į St. John’s PL, Brooklyn©, ir 
galima bus lengvai per radio i apkraustė jiem kišenius; lai- 
skleist ir krutamuosius paveik- mėjo $35 pinigais ir du del
sius ir muziką, dainas ir kai-j mantinius žiedus, vertus $300. 
bas, vienu ir tuo pačiu sykiu. Po to susėdo į automobilių ir 
Toj laboratorijoj prieš specia- leidosi savais keliais.
lį radio įtaisą buvo perstatyta 
automatinių lėliukių lošimas, 
kuris buvo aiškiai matomas
per radio priimtuvus toliau ; 
bet prie tų radio priimtuvų 
buvo pridėta tam tikri įtaisai.

šį išradimą padarė Dr. Paul
H. Koher, ‘ kuris tam pašven-
tė keturis metus laiko.

VYRO NUŽUDYTOJA
KIRKWOODIENE NEBUS
MIRČIA BAUDŽIAMA

Frances A. Kirkwoodiene, 
kuri nudūrė savo vyrą, gyvu
lių daktarą, išsisuks nuo mir- 
•ties bausmės. Jinai bus tei
siama, kaipo antro laipsnio 
žmogžudė, o už tai baudžia
ma ne daugiau, kaip 20 metų 
kalėjimo.

Susibarus su vyru, kad jis 
mylįs kitas moteris, Kirkwoo
diene persmeigė jį dideliu vir
tuvės peiliu. Bet laike tardy
mo aiškinosi nežinanti, kaip 
tai atsitikę, ir jinai nenorėjusi 
nužudyt savo vyrą, kurį labai 
mylėjusi.

Vienas iš apiplėštų turėjo 
savo automobilių ties tuo na
mu. Jis tuo; automobiliu ir

numerio dabar detektyvai ti
kiši susekti plėšikų pėdas.

TEISĖJAS IŠVADINO
POLICMANUS ŽVĖRIŠKAIS 
MUŠEIKOMIS

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

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJA8

KAVALIAUSKAS
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leidosi vytis plėšikus. Pasivyt 
nepasivijo, bet įsitėmijo plėši
kų mašinos numerį, kurį pas
kui pranešė policijai. Sulig to

Magistratas Hyman Bushel 
New Yorke išvadino žvėriškais 
mušeikomis du policmanu, G. 
Denkerį ir T. Finneną, kuriedu 
bjauriai sumušė Jamesą Bern
ardą, inžinierių, automobiliu 
bevažiuojant jam Holland tu
neliu iš New Jersey pusės į 
New Yorką. Policmanai pra
dėjo jieškot priekabių. Inži
nierius jiemdviem ką tai “ne
mandagiai” atsakęs; už tai 
jiedu ir suskaldė jam galvą. 
Abudu policmanai laikomi po 
$10,000 parankos iki tolesnio 
teismo.

I DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
K čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
ja tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
| A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
f 8701 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 5046 CHENE ST., DETROIT

į

Po Gaisrui Išpardavimas 
Fornisiu

Ml

FIRE SALE
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose:

LIVING ROOM SUITE - BED ROOM 
KITCHEN SUITE - PEČIAI - IČE

SUITE-DINING ROOM SUITE 
BOX - KARPETAI IR T. T.

A

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui.
pasirinkite, kas jums reikalinga.

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro.

CO.
198-200 GRANO STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

•P. . cV

Brooklyn, N. Y.

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONĖ: REGINT 11774474 "Tai Mokykla su Reputaciją.”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokių 
ildirbimų karus i trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite sayystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

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

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūiies Įstaiga Brooklyn© 

MOTERIMS 
Panedėliais dieną 

ir naktį 
Utarninkais iki 12 vaL 

nakties

VYRAMS

VAIKAI
> I .

Įleidžiama Utarninkais

Seredomis 
Ketvergaia 
Pėtnyčiomis 
fiubatomia 
Nedėliomis 
dieną ir naktį

: 82-86 Marcy Avenue
BROOK LYN,'N. Y.
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! DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
• Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
. (Miltelius nuo šalčio)

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

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

TeJ.: 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_________________ _____________________________ St. ir Avė.
Miestas_________________ _____________________  State________
Miestas--------------------------------------- ------------------State--------------

i

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkaia

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Trys, gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
gąro vanojimosi,kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip - pat1REŠTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts 
/ TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.

/.■ . Telefonas: Pulaski 1090

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
UYTDA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki C A Aanhi 
LAIBAI Nito 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c/J” VvIlltĮ

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

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

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties
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BALSUOJAMOS MAŠINOS LAWRENCE, MASS.

VIETOS ŽINIOS
KUR BŪSI NEDĖLIOJĘ?

Kur tiktai nepasisuksi, tai 
visur išgirsi kalbant apie atei
nantį nedėldienį. Beveik kiek
vienas Brook lyno lietuvis, susi
tikęs savo draugą ar draugę, 
klausia: Kur būsi ateinančioj 
nedėlioj? Atsakymas į šį 
klausimą yra mažne vienodas: 
Forest Parke, nes ten įvyks vi
siems žinomo ir pagarsėjusio 
Aido Choro išvažiavimas. Va
dinasi, labai - daug Brooklyno 
lietuvių ir lietuvaičių bus For
est Parke ateinančioj nedėlioj. 
Na, o kur gi dar Brooklyno 
apielinkės? Jos taipgi yra pa- 
siryžusios būti Forest Parke 
ateinančioj nedėlioj ir paremti 
chorą, nes choras yra ir jas 
palinksminęs savo dainomis. '

Dabar kyla klausimas: ko
de] visi taip yra susidomėję 
apie ateinantį nedėldienį ? Ogi 
todėl, kad visi žino, jog Aido 
Choras visuomet surengia šau
nias pramogas ir susirinkusioji 
publika visuomet lieka paten
kinta. Pavyzdžiui, kad ir šia
me išvažiavime, apart kitų į- 
vairių margumynų, dar daly
vaus didžiulis Lyros Choras, 
garsusis dvieilis kvartetas 
“Ufa,” kuris šiomis dienomis 
įdainavo į Columbia rekordus, 
ir patsai Aido Choras su links
momis dainomis. Prie to dar 
apie dailę kalbės drg. R. Mi- 
zara, kuris ką tik sugrįžo iš 
Argentinos, Pietų Amerikos. 
Tai matote, kad Aido Choras 
ir šį sykį duos tokią programą, 
kokios dar niekas nedavė va
sariniuose išvažiavimuose.

Ateinantį nedėldienį pasi- 
markiuokite ant kalendoriaus, 
kad per neapsižiūrėjimą nepa
darytumėte sutarties kur nors 
kitur išvažiuoti, nes paskui 
prisieitų gailėtis, kad negalėjo
te dalyvauti tame puikiame iš
važiavime. - 1 •1

Rengimo Komisija.

Į DARBININKŲ PARTIJOS 
“TAG DAYS”

Visą šią savaitę Brooklyne 
ir New Yorke yra Tag Days, 
tai yra dienos, kuriomis ren
kama gatvėse ir vaikščiojant 
po namus aukos į Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos prezidentinio vajaus 
fondą. Kiti draugai gavo au
kų rinkimo blankas. Su dėžu
tėmis ar blankomis, kiekvienas 
Partijos narys turi atlikt savo 
pareigą, rinkdamaą aukas į 
Partijos $100,000 kampanįjos 
fondą.

Ateinančiuose prezidento 
rinkimuose visi balsavimai 
New Yorke bus atliekama bal

suojamomis mašinomis. Taip 
balsuosią apie 1,700,000 pilie
čiu, v
gi. ............ m....

| SPORTAS I
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SHARKIS RIMTAI 
[SUSIŽEIDĖ

SUDEGĖ KŪDIKIS NUO 
DEGANČIO LAIKRAŠČIO

Vėjas atnešė degantį lapą 
laikraščio popieros nuo. gatvės, 
kur buvo' deginama bereikalin
gos popieros. Nuo degančio 
lapo užsidegė drabužiai 7 mė
nesių kūdikio, Alfredo Monta- 
nio, kuris tuo laiku buvo ve
žimėlyje, kieme, po num. 3(5 
Smith St., Newarke. Kūdikis 
mirtinai apdegė ir neužilgo 
mirė Orange Memorial Ligoni
nėje.

SUBATOJ ŠV. KAZIMIERO 
IR JUOZAPO DRAUGYSTĖS 
PIKNIKAS

Jack Sharkis, besitreiniruo- 
, damas Stillmano gymnaziume, 
New Yorke, antradienį, rugp
jūčio. 21 d., išsinarino koją 
per kelį, taip kad per kokias 
šešias savaites ar daugiau ne
galėsiąs boksuotis nei su “Big 
Boy” Petersonu Bostone rug
pjūčio 23 d., nei su Pierre 
Chari esu, belgų čampionu, De
troite rugpjūčio 31 d.

Jau buvo baigiamas kon
traktas Fugazy’o su Sharkio 
manadžeriu Buckley’u kumš
tynėms su Roberto Roberti, ir 
buvo belikę tik pasirašyt. Da
bar, susižeidus Sharkiui, tas 
“mačius” negalėsiąs įvykti nei 
12 nei 19 rugsėjo, kaip kad 
buvo pirm to numatoma.

Lh.

Naujos Knygos Jau čia
Draugės ir draugai! Laukiama 

puiki knyga “Ugnyje” (pasaulinio ka
ro vaizdai) jau gauta. Todėl visi ir 
visos ateikite i sekantį kuopos susi
rinkimą. Katrie esate užsimokėję, 
tai gausite knygą, o katrie dar nesa
te užsimokėję, privalote užsimokėti. 
Taipgi kviečiami ir norinti prisira
šyti prie Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos. Atei
kite į sekantį susirinkimą. Mokestis 
visai maža, vien tik del knygų išlei
dimo Į metus mokama $1.50; rajo
nui 10c ir įstojant į draugiją 50c. 
Knygų narys gauna kožnaįs metais 
ne mažiaus, kaip už $4. Draugija 
išleidžia moksliškų knygų, iš kurių 
daug galima pasimokinti. Katrie 
jau priklauso, tai didžiuojasi, kad 
jo įmokėta mokestis atneša beveik 
trigubai vertės knygų.

ALDLD. 37 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks panedėlj, rugpjūčio 
27 d., 7. vai. vakare, L. Ū. Kliubo 
kambaryje, 41 Berkeley St.

Draugės ir draugai, visi būtinai 
būkit ir neatidėliokit užsimokėjimo 
laiką, bet tuojau užsimokėkit, o jei 
negalėsit del kokių priežasčių, tai 
galite ypatiškai sekretoriui užsimo
kėti.—M. S., sekretorius. 201-3

PAJIEŠKAU partnerio į saldainių ir 
rašomųjų dalykų krautuvę. Biznis 
labai geras, tai vienai ypatai sunku 
apsidirbti. Atsišaukit greitai, išly
gos lengvos.—Mary Samas, 81 John
son Ave., Brooklyn, N. Y. 201-6

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)

UETUVIU VALGYKLA
Visokiu Rūšių Šviežas Valgiai, Gasisani Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilius 
Pavalgiu* Ha malonu bfltf, pasi- 

inekučiuoti au kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik
rinai!.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininke

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

SHARKIS IR ROBERTI

COURTNEY, PA.
Pirmas į du metus piknikas, ren

giamas ALDLD. 61 kuopos, bus ne
dėlioj, 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 gėrimų taipgi nestokuos. Todėl 
kviečiame visos apielinkės lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti, o būsite pil
nai patenkinti. Važiuojant į pikniką 
Charleroy karu reikia išlipti ant Riv
er View ir brukavotu keliu tiesiai į 
pikniką.—Kviečia rengėjai. 200-02

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, dabai ge

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

■ , : 199-204
PARSIDUODA kendžių ir Ice Cream 

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

199-204

KAIP KRUVINAI ’ 
“IŠRENKAMA” DUOKLES
IŠ AMALGAMEITŲ

Brooklyno Šv. Kazimiero ir 
Juozapo Draugystė rengia šau
nų pikniką subatoj, 25 rugpjū-j 
čio, John Klashus Clinton Par
ke, Betts ir Maspeth Avės., 
Maspeth, N. Y. Pradžia 2 
vai. po pietų. Kviečiama visi 
vietos ir apielinkės lietuviai 
ir lietuvaitės atsilankyti ir sy
kiu smagiai pasilinksminti, pa
simatyti su draugais ir pažįs
tamais. Puiki Retikevičiaus 
orkestrą grieš smagiausius šo
kius. šokikams bus smagu 
šokti, b nėšokikams—^pašiklau- 
syti gražios muzikos. Įžanga 
50c ypatai. (201-2)

MIRUS J: VALANTINUKUI

Amalgameitų Kriaučių Uni
jos lokalo 161-mo biznio agen
tas (delegatas) Tony Frunzi 
atsivedė saiką mušeikų į W. 
T. Goldmano drabužių siuvyk
lą ir užpuolė vieną kairesnį 
darbininką, Ab. Jacobsą, ku
riam “blekdžekiu” išmušė tris 
dantis ir perskėlė lūpą, šauk
dami : tai tu, toks ir toks, agi
tuosi, kad kriaučiai nemokėtų 
duoklių Unijos (Hillmano) val
dybai !”

J. Schneideris, hillmaninis 
narys lokalo pildomosios tary
bos. nėrė savo nagus į par- 
mušto darbininko kišenius ir 
išsitraukė $44į tai yra, visą 
mokesnį už darbo savaitę, su
rikdamas, kad visiems taip 
bus, kurie nenorės užsimokėt 
duoklių unijos valdybai.

Bet tas darbininkas niekad 
neagita^o nemokėt duoklių, o 
tik pakritikuodavo Hillmano 
politiką. Nes hillmaniškė val
dyba leidžia bosams blogint są
lygas darbininkams, vis daž
niau eidama išvien su darbda
viais.

Sužeistas Ab. Jacobs buvo 
nuvežtas į St. Caherine ligoni* 
nę, kur jam susiuvo perskeltą 
lūpą.

HOOVER1S GAVO 4,000 
“BALSŲ” DAUGIAU, 
NEGU SMITH AS

“Šiaudiniai/’ tai yra, bando
mieji balsavimai rodo, jog 
New Yorko valstijoj iki šiol 
4,000 piliečių daugiau pasisa
kė už Hooverį, negu už Smi- 
thą, kaipo kandidatą į prezi
dentus.

AMERIKA BIJOS 
PRANCŪZIŠKŲ UODŲ

Flushingo, L. L, pilietė C. B. 
Williamsiene buvo užsisakiusi 
Francijoj tokių uodų, kurie 
ėda kitus uodus. Bet Ameri
kos vyriausybė uždraudė tuos 
uodus įvežt į šią šalį. ’ Bijosi, 
francūziški uodai gali pradėt 
ėst ir žmones, kuoihet jiems 
pritruks paprastų Long Islan
do uodų, kuriuos Williamsiene 
nori išnaikint.

Liepos 15 d. mirė Jonas Va- 
lantinukas, 16 metų ir 9 mė
nesių amžiaus, sūnus Sebasti
jono ir Magdalenos Valantinu. 
Palaidotas buvo liepos 18 d. 
Šv. Traicės kapinėse. Laido
tuves atliko graborius J. Gar
šva.

Tėvai dar ir po šiai dienai 
tebėra didžiausiame nuliūdi
me, po tokio skaudaus nuosto
lio.

Magdalena ir Sebastijonas 
Valantinai širdingai dėkavoja 
visiems savo giminėms, drau
gams, pažįstamiems ir šiain 
geriems žmonėms, kurie atsi
lankė į Judviejų mylimojo sū
naus laidotuves ir tuom išreiš
kė užuojautą to i e nelaimėje.

Tėvas. Sebastijonas Vai anti
nas, paeina iš Lietuvos iš Gel
gaudiškiu. Šakiu apskrities, o 
motina Magdalena iš Kėdai
nių, Kalvarijos apskrities.

Rep.

Jack Sharkis reikalauja sau 
$40,000 gatavais pinigais ir 
dar 40 nuošimčių visų įplaukų, 
jeigu promoteris Fugazy nori, 
kad Sharkis kumščiuotųsi su 
italu Roberti Ebbets Fielde, 
Brooklyne, rugsėjo 12 ar 19 d.

žinovai sako, kad į tą jų
dviejų kumščiakovą galima 
būtų sutraukt tiek publikos, 
kad pasidarytų tik apie $100,- 
000 įplaukų. 'Yodel Sharkis 
perdaug reikalaująs.

Šiuo metu bokso biznis yra 
sumenkėjęs. Todėl promote
ris labai nudžiugo, kuomet, 
pav., į Risko-Roberti kumšty
nes suėjo apie 25,000 publikos 
ir davė $45,000 įplaukų. Tas 
pasisekimas aiškinama tuom, 
kad italai buvo užsidegę pa
matyt, kaip pasižymės jų tau
tietis Roberti kovoje su slavu 
Risko.

Netrūktų itališkos publikos 
ir kalbamose Roberti’o kumš
tynėse su Sharkiu. Katras lai
mėtų, negalima tikrai pasakyt. 
New Yorko “Evening Graphic” 
lemia i Roberti pusę. Sako, 
nėr kelius pirmuosius raundus 
Sharkis savo smarkumu ir iš- 
simiklinimu galėtų geriau pa
sirodyt už Robert); bet paskui, 
girdi, Roberti, žymiai didesnis 
ir sunkesnis už Sharki. atsi
griebtų, nes Sharkis pailstų.

“Herald-Tribune” sporto ra
šytojas visai kitaip mano. Jo 
supratimu. Sharkis yra geriau
sias iš visu dabar esamu veik
liu sunkiasvorio kumštininkų.

C. K.

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.

200-02

WILKES-BARRE, PA.
A. D. P. Trecias Distriktas rengia 

didelį pikniką subatoj, 1 rugsėjo 
(September), Sam Sancis Parke. Ta
me piknike kalbės Ben Gitlow, kan
didatas nuo A. D. P. į J. V. vice
prezidentus. Kviečiame visus atsilan
kyti ir išgirsti drg. Gitlowo prakal
bą. 200-01

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

rugpjūčio, ant Morkevįčiaus 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 ir dienraščio “Laisvės.”— 
Kviečia rengėjai. 200-02

DETROIT, MICH.
SLA. 21 kuopa rengia išvažiavima 

laivu i Tashmo Park nedėliioj. 26 
rugpjūčio. Tai bus paskutinis išva
žiavimas šį sezoną. Todėl išnaudo- 
kim šią proga visi, dideli ir maži va
žiuokim. Laivas išplauks nuo Gris
wold St. 9 vai. rvte. Tikieto kaina 
į abi puses $1.25, mažiems, nuo 6 
iki 15 metu, 65c.—Kviečia rengėjai.

200-01

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

PRANEŠIMAI K KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 10 kuopos susirinkimas 

įvyks panedėlį, 27 rugpiūčio. Kiek
vienas kuopos narys turi įsitėmyti šį 
susirinkimą ir atsilankyti, nes turime 
labai daug svarbių reikalų. Taipgi 
pranešu, kad gavome iš centro naują 
knyga ‘‘Ugnyje,” už 1928 metus. Tai
gi šiame susirinkime nariai galės 
gauti. Taipgi turime nominacijos 
blankas į centro valdybą, taigi turė
sime nominuoti. Taigi visi nariai 
atsilankykite.—Org. A. G. 200-02

IŠSPROGDINTA BOMBA 
VIŠTINIAME KARE

Košernos. paukštienos .trusto 
agentai pereitą sekmadienio 
ryta :išsnrogdiho bombą no na
mais Josenho Hazenfratzo, 
920 Dumont Ave., Brooklyne, 
kairi kaltina fed.eralė .yyriau- 
svbe. Hazenfraizas nepri
klausė prie trustp, o . trustąs 
visokiais būdais kovojo prieš 
atskirus košernos paukš
tienos biznierius.

Jau areštuota 71 trustinin- 
kas. Į tą bvlą būsią įtraukta 
iš viso apie i 250 trustinių 
paukštienos biznierių bei jų 
agentų, kurie žiauriai kariavo 
prieš kitus, nepriklausomus 
paukštienos verteivius.

REIKALAUJA TUNELIO Iš 
STATtN ISLANDO Į 
BROOKLYNĄ

Richmondo (Staten Islando) 
grand džįurė įteikė; New Yor
ko miesto valdyba? reikalavi
mą, kad būtų pravestas tune
lis tarp Staten Islando ir So. 
Brooklyno. Tunelis lėšuotų 
apie $6,000,000.

WORCESTER, MASS.
ALDLD. 11 kuopos mėnesinis su

sirinkimas bus nedėlioj, 26 rugpjū
čio, Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott 
St. Pradžia 10 vai. ryte. Turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus 
nominacijos. centro valdybos. Taipgi 
yra atėjus visų laukiama knyga “Ug
nyje,” kurią gaus kiekvienas narys. 
Ta_t ateikit visi ir nepriklausančius 
savo draugus bei drauges atsiveskit 
prisirašyti.-—Sekrr J. K, Karazija.

201-2

PHILADELPHIA, PA.
1 ALDLD. 141 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 26 d. rugpjūčio, 10 
vai. ryte, 928 E. Moyamensing Avė. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes turime labai daug 
svarbių reikalų, kuriuos reikės ap
svarstyti; reikės nominuoti į centro 
viršininkus kandidatus. Yra jau' at
siųsta nauja knyga “Ugnyje/’ kurią 
nariai gaus. Atsiveskite ir naujų 
naęįų prie kuopos prirašyti.—Sekr. 
F. Linkus. 201-3

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD. 63 kuopos svarbus susi

rinkimas bus nedėlioj, 26 rugpjūčio, 
po num. 407 Lafayette St. Pradžia 
10 vai. ryte. / šių metų naujoji kny
ga “Ugnyje” jau prisiųsta, todėl vi
si nariai ateikit atsiimti. Be to, bus 
daug komisijų raportų ir nominavi- 
mas centro pildomojo komiteto. Da
lyvauki! visi.—Sekr. J. J. Mockaitis.

201-2

ELIZABETH, N. J.
•Priešfašistinio Draugijų Susivieni

jimo susirinkimas bus ketverge, 23 
rugpjūčio, L, D. P. Kliube, 69 So. 
Park St. Pradžia 8 vai. vakare. Vi
si atstovai ateikit, yra svarbių reika
lų.—Pirm. A. S.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 kambariai, su 

maudyne; randa nuo 18 iki 20 do
leriu į mėnesi. Kremkitės: 79 So. 
5th St., Brooklyn, N. Y. z 199-204

REIKALAVIMAI
KAS TURIT veikalą “Gyvieji Na- 

bašninkai,” vieną ar visas knygu
tes, malonėkit prisiųsti, mes atlygin
sime.—M. Byla, 79 Hudson Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 200-02

REIKALINGAS partneris į kendžių 
štoro 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 išmokti bučeriu. Mano 
partneriu išvažiavo į Lietuvą, tat esu 
priverstas jieškoti kito partnerio, 
nes dviem galima plačiai biznį varyt.

* Kanton
3525—3rd Ave., Bronx, N. Y.

(188—216)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Pętro Gabriūno, Kauno 

gubernijos. Pirmiau gyveno Law
rence ir Bridgeporte. Turiu svarbų 
reikalą prie jo, todėl prašau atsi
šaukti arba kas apie jį žino, malo
nėkite man pranešti, už ką būsiu dė
kingas.—Antanas Rudis, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. 201-3

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

Tel.

LIETUVIS
Triangle 1450

FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir numaliavoj 
visokius paveiks- 
1 u s įvairiomi 
spalvomis, 
naujina senus 
krajavus ir su
daro su amerik 
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu: 
STOKES

Tel. Lackawanna 2180

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

CASTON ROPSEVICH

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

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA.

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

DR. PETERSON’O

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA |1.50 Už DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ

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

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

Tel., Stagg 7057

Stephen Brėdes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
- Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

t TELEPHONE: STAGG 4409 T

t A. RADZEVIČIUS
<I> t 4>

GRABORIUS 
(Undertaker)

(|> 416 Metropolitan Avenue <!> 
4> X
[(Arti Marcy Ave.) |

’ BROOKLYN, N. Y. 4*

Tel. Stagg 8108 !
I Dr. A. PETRIKĄ i

I
 LIETUVIS DENTISTAS

X - Spindulių Diagnoza
221 South 4th Street ;(Priešais “Bridge Plaza”) :

Brooklyn, N. Y. i

VALANDOS: :

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

Tel. Jenifer 7648

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS 

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

MASPETH, L. L

.................... .
Telephone: Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę verte Lietuvoje turi 

visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, Šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. •. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo > beveide 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kud- 
geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
Čia paduotus: 
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilu 
Garstyčių

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

daugybę kitokių

1

<

Lelijų Šaknų
Rūtų
Rožių
Remunėlių i
Seneso plokščiukių 
šahnėčių
Šalavijų
Seneso lapelių 
Šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pin avi jų šaknų 
Trūkžolių
Valerijono šaknų

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

1 Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, į 5 Brooklyn, N. Y.
Čia Galite Galt! ir Lietuviškų Trejų Devynerių

iPhone, Greenpoint 2017, 2360-3514




