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Liepojaus Pramoninin
kai Skundžia Lietuva •* 

Tautų Sąjungai
RYGA. “Letos” praneši

mu. — Liepojaus pramoni
ninkai, susijungę į draugiją 
su pramonininku Lasmanu

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraiti* 
Ileina Kasdien Apart 

Nedeldienių
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Brooklyn, N. Y., Subąta, 25 Rugpjūčio (Aug.), 1928
priešaky, nutarė įteikt Tau
tų Sąjungai memorandumą 
Liepojaus Romnų geležinke
lio klausimu. Memorandu
mas bus pasiųstas latvių 
delegacijai prie Tautų Są
jungos įteikti pastarajai. 
Memorandumo tekstas jau 
paruoštas.

Liepojaus pramonininkai 
tame memorandume, pasak 
“Letos,” nurodą į tai, ko
kiam laipsny Liepojaus pra
monės ir prekybos interesai 
surišti su Liepojaus Romnų 
gelžkelių. Tačiau iki šiol 
del Lietuvos Lenkijos konf-
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Pabėgęs iš Kalėjimo Kareivis 
Sugautas už 10 Metų

CLEVELAND, Ohio. — 
Dešimts metų atgal Be 
nard Braczyk, tuomet bū
damas kareivis 18 metų am
žiaus, pabėgo iš Fort Lea
venworth kalėjimo. Kansas. 
Šiomis dienomis jis tapo su
areštuotas.

Jis laike karo pabėgo iš 
armijos. Liko sugautas ir

Vokietijos Darbininkai Demonstruoja
Prieš Socialistų Militaristinius Planus

Ištremtas j Varnius Klerikalų 
“Ryto” Redaktorius
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likto judėjimas tuo gelžke- 
liu neatstatytas. Del. to esą nuteistas į kalėjimą. Pavy- 

_ _ 1 pramonininkai ]<0 jam pabėgti ir iš kalėji-
Liepojaus uosto ir Latvijos mo. - - - .................
n l/nn ayvt i ni n mTtynmyviA

Liepojaus

ekonominio gyvenimo inte
resuose siūlo Tautų Sąjun
gai perimti Liepojaus Rom- 
nų gelžkelį savo žinion arba 
atiduoti Latvijos vyriausy
bei mandatą transitui tuo

Nebylys Kirviu Sukapo
jo Tris Žmones

Neveriai, Panemunėlio v., 
Rokiškio ap. — Rugpjūčio 1 
d., 11 vai. vakare, keršto 
paimtas, vienas nebylys kir
viu nužudė motiną, mirti
nai sukapojo našlę seserį ir 
jos vaiką. Kad paslėptų 
žmogžudystės pėdsakius, 
žmogžudys padegė trobas ir 
nubėgęs į pirtį užsidarė.

Subėgę žmonės lavoną ir 
sužeistuosius iš ugnies iš
gelbėjo.

Su žmogžudžiu turėjo di
delį vargą iki jį suėmė, nes 
jis, sėdėdamas pirty, gynė
si kirviu. Teko sugriauti 
pirtis ir tada tik kartimis 
prispaudė jį prie sąsparos ir 
suėmė.

Žmogžudystė aiškinama 
taip. Nelaimingoji šeima 
turėjo 16 ha žemės, bet ne
turėdamos vyriškių, labai 
sunkiai gyveno, o tas neby
lys nieko neveikdavęs, tik 
ištvirkaudavęs. Moterys 
sutarė imti užkurį, ir neby
lys sužinojęs, tuo būdu joms 
atkeršijo, žmogžudys esąs 
pilno proto.

Gydytojas aiškina, kad 
’ tokie žmonės (nebyliai) sy

kiais kaip ir netenka proto 
. ir pasidaro labai žiaurūs.

Geras Derlius Rusijoj
Gauta 

kad Sovietų

. Paskui apsivedė ir čia 
gyveno. Dabar tapo atskir
tas nuo šeimynos ir patal
pintas į kalėjimą.

BERLYNAS. — Vokieti
jos socialdemokratų kontro
liuojamas kabinetas yra nu
sprendęs toliau tęsti kari
nių laivų budavojimo pro
gramą. Bet Vokietijos dar
bininkai tam priešingi.

Vokietijoj darbininkai lai
ko masinius protesto mitin
gus prieš socialdemokratų 
militaristinius planus. Šim
tai protesto mitingų su
rengta visoj Vokietijoj. Di
džiausias protesto mitingas

Kelloggas Kvies 45 Šalis Pa
sirašyti Jo “Taikos” Paktą

Nori, kad Popiežius Pa
skelbtą Negrą “Šventu”

įvyko Berlyjne pereitą tre
čiadienį. !į

Berlyne darbininkai rei
kalavo, kad socialdemokra
tai atšauktų naujo kreiserio 
budavojimą? Demonstraci
jas vadovauja Komunistų 
Partija. L

Toks didęlis ‘Vokietijos 
darbininkų protestas prieš 
karinių laivų budavojimą, 
kad net maĄoma, jog social
demokratai negalės ilgiau 
jo ignoruoti,*

ė

Laikė Merginą Skiepe 
Retežiais Surakinę

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad Kauno miesto ir ap
skrities komendantūra pa
skelbė, jog karo komendan
to nutarimu pradžioj rug
pjūčio mėnesio tapo į Var
nius ištremtas klerikalų lai
kraščio “Ryto” redaktorius 
E. Turauskas, kaipo “pavo
jingas visuomenei asmuo.” 
Jis išsiųstas tik dviems sa
vaitėms. Po dviejų savaičių 
jau bus “nebepavojingas.”

Legalizuos Žudymą Ko-
liekp, Nepagydomi!

Žmoniy

MILIONAI DARBININKU PAMINĖJO
SACCO IR VANZETTI NUŽUDYMU

Didelės Demonstracijos Visam Pasaulyj; Sovietų Sąjungoj 
Surengta Masiniai Mitingai ir Demonstracijos

NEW YORK, 
pranešimas, 
Sąjungoj šiais metais javų 
derlius pusėtinai geras, 
daug geresnis, negu perei
tais metais... ....

Pavasariniai kviečiai la
bai gerai užderėjo. Jų der
lius yra 37 nuoš. augščiau 
normališko derliaus. Žiemi
nių kviečių derlius yra 8 
nuoš. virš normališko der
liaus.

Pasikorė Darbininkas
Nesenai Žem. Fredoj ra

stas pasikoręs gelžkelių 
dirbtuvių darbininkas Ad. 
Žemaitis, 46 m. amžiaus. 
Korimosi priežastis neišaiš
kinta. Prieš penkis metus 
jis buvo persiskyręs su žmo
na.

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
Didelis piknikas turi būt 

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

16 Rugsėjo, Detroit, Mich.

1 PARYŽIUS. — Praneša
ma, kad Amerikos valstybės 
ministeris Kelloggas užgi- 
ria planą, kad būtų pakvies
tos 45 šalys pasirašyti jo 
sumanytą “taikos sutartį,” 
kurią sekantį pirmadienį 
čia pasirašys penkiolika val
stybių, jų tarpe Anglija, A- 
merika, Francija, Vokietija 
ir Italija. Kuomet sutartis 
bus pasirašyta pirmadienį, 
tai po to pasirašymas bus 
atidarytas kitoms šalims.

Sakoma, kad Jungtinių 
Valstijų ambasadoriai ir at
stovai visose po sutarčia 
nepasirašiusiose šalyse, pa
tieks sutarties tekstą, ‘for
maliai pranešant, kad po ta 
sutartim jau pasirašė pen
kiolika valstybių.

Pakvietimas pasirašyti 
bus pasiųstas 44 valsty
bėms, su kuriomis Amerika 
turi užmezgus diplomati
nius santikius. Net ir So
vietų Sąjunga bus pakvies
ta pasirašyti, bet ją nekvies 
Jungtinės Valstijos. Jai bus 
nakvietimas pasiųstas per 
Franci jos valdžią, nes Fran
cija turi užmezgus diploma
tinius santikius su Sovietų 
Sąjungą. Washington© val
džia ir tame atsitikime ne
nori parodyti, kad ji pripa
žįsta Sovietų valdžią.

Lietuvos klerikalų dien
raštis “Rytas” paduoda se
kamą žinią:

“Peru ministeris Vatika
ne dr. Eleodaro Komero de
da pastangas, kad palaimin
tas Martin de Porres būtų 
paskelbtas šventuoju. Tai 
būtų pirmutinis negras, pa
keltas į šventuosius.

“De Porres gimė 1569 m. 
Limoj. Į domininkonų vie
nuolyną įstojo turėdamas 
22 metu. Jo motina, negrė, 
kilusi iš Panamos. Visą gy
venimą buvo labai pavyz
dingas’ ir sąžiniškas.” ? i

Tai matote, kaip “šventie
ji” atsiranda;

Sako, Prezidentas Calles 
Pasitrauksiąs

BAKU, Azarbaidžanas.— 
Čia vietos teismas nuteisė 
tris vyrus į kalėjimą už lai
kymą per keturis metus 
jauną gražią merginą skie
pe retežiais 'surakintą.

Stambus Valstietis vardu 
Sadikovas, merginos dėdė, 
tapo nuteistas ant dešimts 
metų į kalėjimą, jo sūnus 
ant šešių metų, o trečias 
vyras, kuris i žinojo visą da
lyką, bet nepranešė vyriau
sybei, nuteistas ant trijų 
metų.

Teismas b|yo viešas. Tūk
stančiai* valstiečių buvo, su
važiavę pasižiūrėti teismo.

Teismas surado, kad Sa
dikovas merginą laikė sura
kinęs skiepe norėdamas pa
sinaudoti jos turtu, kokį jai 
paliko jos tėvas, numirda
mas 1919 metais. Retežiai,

MEXICO CITY. — Laik-1 kuriais ji buvo surakinta, 
raštis El Universal Grafico | svėrė 40 svarų. Per visą 

tą laiką mergina buvo laips
niškai ..marinama badu. Ją 
netikėtai užtiko grupė dar
bininkų ir paliuosavo.

LONDONAS. — Čia gau- 
ta pranešimas iš Pragos, 
Čechoslovakijos, kad Čecho- 
slovakijoj bus legalizuotas 
be skausmo žudymas labai 
koliekų ir sergančių neišgy
domomis ligomis žmonių. 
Jau dabar tam tikslui ren
gimas įstatymas. Pirma, 
negu bus leista žmogų nu
žudyti, turės paliudyti ma
žiausia du daktarai.

Sakoma, tas pats įstaty
mas paliuosuos nuo baus
mės bile vieną, kas tik gel
bės kitam nusižudyti. *

NEW YORK. — Trečia- Leningrade, Kijeve ir kituo- 
dienį ir ketvirtadienį, Sac- se didesniuose ir mažės* 
co-Vanzetti nužudymo meti- niuose miestuose.
nėse sukaktuvėse, milionai; Nepaisant lietingo oro* 
darbininkų visam pasauly ketvirtadienį New Yorke-1 
paminėjo tuos darbininkų demonstraciją ant Union 
klasės kankinius, pasmerk- Square susirinko suvirš 13,* 
darni Amerikos brutališką, Į 000 darbininkų.
kruviną kapitalizmą. Į Tūkstančiai darbininkų 

Pietn Amerikon Australi-i daIVvavo masiniuose mitinu 1 lėtų Amerikoj, Austrą ,guose Bostone, Chicago], 
•W-, P.Eur0P0Ji •,Ju"-gtinT ' Cleveland, Detroite ir kituo- 
Valstijose, Meksikoj ir kito- ’
se šalyse, kur tik randasi 
organizuotų darbininkų, bu
vo surengtos demonstraci
jos ir masimai mitingai.

Sovietų Sąjungoj milionai 
darbininkų paminėjo Sacco- 
Vanzetti nužudymą. De
monstracijos ir masiniai mi
tingai surengta Maskvoj,

se miestuose. Bostone kal
bėjo komunistų kandidatas 
į vice-prezidentus B. Git> 
low.

New Bedforde, Mass., su
virs 5,000 streikuojančių . 
tekstilės darbininkų dalyva-; 
vo masiniam mitinge pami
nėjimui Sacco-Vanzetti nu
žudymo.

Keturi Komunistai Su- Suareštavo Penkis Strei- 
areštuoti Clevelande Įderins New Bedforde
CLEVELAND, OHIO. — 

Trečiadienį policija išardė 
masinį mitingą, t surengtą 
ant Public Square, ix\.sua
reštavo . keturis studentus,

SAKO, SMITHAS AP
GAUDINĖJA PUBLIKĄ

ROCKY POINT, R. I. — 
Čia kalbėdamas republiko- 
nų kandidatas į viceprezi
dentus, senatorius Charles 
Curtis, pareiškė, kad jo 
draugai demokratai apgau
dinėja žmones. Prisiminda
mas apie gub. Smitho • pa
reiškimą blaivybės klausi
me, Curtis sakė:

“Mūsų draugai (demok
ratai) bando apgauti Ame-
rikos liaudį. Jie daro priža- • vietos, 
dėjimus blaivybės klausime, 
kurių sulig Jungtinių 
Valstijų konstitucijos jiems 
nebus galima išpildyti.”

tvirtina, kad prezidentas 
Calles pasitrauks iš prezi
dento vietos, kuomet jo ter
minas išsibaigs su gruodžio 
1 d. Apie tai pusiau oficia
liai pareiškęs pramonės, 
prekybos ir darbo ministe
ris Jose Manuel Puig Ca- 
sauranc. Jis savo drau
gams sakė: “Aš jums užtik
rinu, kad po lapkričio 30 d. 
prezidentas Calles nebeeis 
prezidento pareigas.”

Laikraštis pažymi, kad 
Luis Marones, buvęs preky
bos, pramonės ir darbo mi
nisteris, greitu laiku išvyk- 
siąs Europon. Jis dabar 
gyvena savo namuose neto
li nuo čia. Po Obregono 
nužudymo, Obrėgdno reak- 
niai šalininkai, norėdami 
užduoti smūgį darbininkų 
judėjimui, bandė-Maronesui 
primesti Obregon > hu^udy-' 
mą, kaipo Meksikos Darbo 
Federacijos vadui. z Priver
tė prezidentą Calles praša
linti Maronesą iš ministerio

MATĘ HASSELL ORLAI
VI NEDĖLDIENĮ

MOUNT EVANS, Green
land. — Čia gauta praneši
mas, kad žmonės dviejuose 
miesteliuose, Fishernaes ir 
Lichtenfels, pereitą nedėl- 
dienį, apie 10 vai. ryto, ma
tę žemai lekiantį orlaivį. 
Manoma, kad tai buvo A- 
merikos lakūnų Hassell ir 
Cramer orlaivis Greater j 
Rockford, kuris lėkė į Šve^ 
diją. Jie turėjo čia atlėkti. 
Manoma, kad jie nesurado 
£ios vietos del kokios nors; 
priežasties ir pagaliau buvo, 
priversti 'kur nors .nusileis-;

< Dedama pastangas Juosi 
surasti. <<

SUAREŠTUOTA JAPONI
JOJ “DIEVŲ ŠEIMYNA”

RETAS RADINYS

Anglijos Tabako Magnatas 
Paliko 50 Milionų

Vienas Milainių sodžiaus 
ūkininkas 4 klm. nuo Pane
vėžio savo lauke rado tris 
puodus senų monetų. Mo
netos sidabrinės ir varinės. 
Monetų dalis—Lenkijos, da
lis—švedų. Monetas nupir
ko Panevėžio muzėjus. Pa
nevėžio muzejus turi surin
kęs didelę monetų ir popie
rinių pinigų kolekciją. Mu-

LONDONAS. — Pereitą 
mėnesį numirė Anglijos ta
bako magnatas Sir George 
Wills. Paliko turto vertės 
$50,000,000.

Valdžia išsikolektuos arti
$20,000,000 taksomis nuo jo zėjuj yra retenybių—žalva- 
turto. rio kirvelis ir kitų.

TOKIO, Japonija.—Penk
tadienį tapo suareštuotas 
Ai j iro Onisni, galva šeimy
nos, “gyvenančių dievų ir 
dievaičių,” ir 178 jo pasekė-' 
jai už paniekinimą Japoni
jos sosto.

Ta “šeimyna gyvenančių 
dievų ir dievaičių” yra fa
natikų religinė sekta,, kuri 
skelbiasi, kad ji paeinanti iš 
Japonijos tautinių dievų ir 
del to jai priklauso teisė 
valdyti Japoniją. Onisni sa
ko, kad jis turi 70,000 pa
sekėjų.

Mainierių Akys Atkreiptos į
National? Kontentij?

kyklą, kurie pardavinėjo 
komunistinę literatūrą susi
rinkusiems darbininkams. 
Policija juos suareštavo su 
tikslu trukdyti Darbininkų 
(Komunistų) Partijos rin
kimų kampanijai šiame 
mieste.

Kad parodyti, jog areštai 
yra legališki, valdininkai iš 
kur tai ištraukė pirmu kar
tu į daugelį metų miesto pa
tvarkymą, kuris draudžia 
pardavinėti arba dalinti li
teratūrą ant gatvės sureng
tuose susirinkimuose. Ži
noma, tas įstatymas tiktai 
prieš darbininkus atkreip
tas.

PITTSBURGH, Pa.—Pro
gresyvių mainierių vadai 
sako, kad nuo rugsėjo 9 d. 
prasidės nauja mainierių 
gadynė. Tą dieną prasidės 
mainierių nacionalė konven
cija subudavojimui naujos 
tvirtos mainierių 
vietoj Lewiso 
United Mine 
America.

Konvencijos 
ko. kad mainieriuose yra di
delis sentimentas už buda- 
voiima naujos unijos.

Kentucky valstijoj mai
nierių organizavimo darbas 
eina gerai, sako konvencijos 
rengėjai. Ohio valstijoj į- 
vyksta eilė subdistriktų 
konferencijų. Kitose ang
lies srityse mainieriai taip
gi entuziastiškai rengiasi 
prie konvencijos.

unijos, 
pakrikdytos 
Workers of

rengėjai sa-
(

Sužeistas Klaipėdos Guberna
torius Automobiliaus

Nelaimėj

500 Myliu Važiavo Motoi- 
cikliu Gelžkelio špalais

; PORT ARTHUR, Ont.,; 
i Kanada. *— Graham Oatis, 
anglas, motorciklistas, kuris 
išvyko iš Halifax moto reik
lių į Vancouver liepos 21 d., 
čia atvyko.

Jis motorcikliu važiavo 
'500 mylių Algoma Central 
ir Kanados Pacifiko Gelž
kelio špalais. Jis važiuoda
vo nustatytu laiku ir tam 
tikru laiku pasitraukdavo 
į šalį, kad išvengus trauki
niu. Tai dar pirma tokia 
kelionė padaryta.

BOSTON, Mass. — Ame
rican Garment Kompanija 
deda pastangas išimti in- 
džionkšiną prieš Water
proof Garment Workers 
Uniją, kad nedaleisti savo 
dirbtuvėj darbininkams 
siorganizuoti į uniją.

KLAIPĖDA. — Iš Klai- 
pėdos miesto rugpjūčio 7 d., 
p. Jankaus pasveikinti ' va
žiavo į Bitėnus automobiliu 
krašto gubernatorius p. 
Merkys. Kelyj atsitiko' au
tomobilio katastrofa. Trū
kus padangai nebevaldomas 
automobilius, važiavęs 70 
kilometrų greitumu, užva
žiavo ant medžio ir visiškai 
sudužo. Gubernatorius p. 
Merkys gan pavojingai su
žeistas į dešiniąją koją. Kar
tu su juo važiavęs Klaipė
dos krašto komendantas 
pulk. Liormanas, spaudos 
referentas p. Dėdelė ir gu- 
bernatūros skyriaus Pagė
giuos vedėjas p. Adomaitis, 
o taip pat šoferis buvo len
gvai sužeisti.

Vokietijos

sū

Berlynas.
užsienių reikalų ministeris 
Stresemann del ligos negalės 
vykti Paryžiun pasirašyti 

Kellogo “taikos” pakto.

NEW BEDFORD, Mass.— 
Ketvirtadienio rytą prie Po- 
tomską dirbtuvės suareš
tuota 'keturi pikietuotojįai. 
Moteris ’Germina Mecįieros, 
narė streikierių komiteto, 
taipgi tapo suareštuota, 
kuomet ji ėjo į unijos susi
rinkimą. Buvo išduotas 
war rantas ją suareštuoti už 
“ardymą ramybės.”

William T. Murdoch, ge- 
neralis organizatorius New 
Bedfordo Tekstilės Darbi
ninkų Unijos, kuris tik ką 
tapo paliuosuotas iš kalėja 
mo, ketvirtadienio rytą yėi 
pasirodė prie dirbtuvių va
dovauti pikietuotojus.

Areštai Jugoslavijoj
ESSEG, Jugoslavija, -r 

Daug studentų ir valstiečių 
suareštuota už dalyvavimą 
demonstracijoj prieš Jug6^ 
slavijos valdžią del spaudi
mo ir persekiojimo tautinių 
mažumų. —

Po demonstracijos įvyko 
masinis mitingas pagerbi
mui žuvusio kroatų valstie
čių vado Stefan Radičo.

Tarp kroatų dabar eina 
judėjimas už iškovojimą au
tonomijos Kroatijai. >

Už Vieną Dolerį
LTž vieną dolerį jūs ga

lite gauti dešimts kopijų 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijos rinkimų kampa
nijos platformos. Jūs 
taipgi gausite pundą la
pelių veltui, šaukite sa
vo- dolerį ir laukite pra
nešimo. Dešimts šūvių už 
dolerį. Dešimts šūvių į 
kapitalistinę sistemą. Ne- 
išeikvojant parako. Ne- 
praliejant kraujo. '‘Siųs
kite savo dolerį Naciona- 
liam Rinkimų Kampani
jos Komitetui, 43 East 
125th St., New York City. 
Alexander Trachtenberg, 
iždininkas.



Puslapis Antras

Kava Prieš AlkoWizma SoV. Respublikoj d. rugsėjo dainuos Philadel-Laisvė APŽVALGA
SUBSCRIBTION RATESi

m o

ai Pildomo

A.L.D1.D. ŽINIOS

AidasPats Nesilaiko Tokios
Taisykles

savo

seimo

Ufa

s.m., savaime ais

Gerdauskas Yra Narių 
Delegatų Išrinktas Ton 

Vieton

nos; 
šilui

Internacionalui ir prašėme, 
kad pareikštų savo nusista
tymą. Ir ką gi jis mums at
sakė? Ogi tik išjuokė ir iš
kritikavo.

dirbančiųjų 
frontas!
darbininkai

bosas 
tokia

CHINIJOS DARBININKU ATSAKYMAS 
BUDELIU, TALKININKAMS

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under tha Act of March 8, 1871

pasi
rinkiminiais bal

Tai vėliausia gimęs, grei
čiausia užaugęs ir jau kar- 
jįerą pasiekęs' jaunų vyrų 
dujDeltavas kvartetas, kuris 
vadinasi “Ufa.” Šis kvarte
tas jau įdainavo porą dainų

P. S—Prie progos turiu 
biskųtį pataisyti pirmesni 
išsireiškimų apie “Ufą.” 
Būtent .tai, kad “Ufa” na
riai yra visi lygūs, jie netu
ri atskirų vadų. “Ufos” 
kvarteto mokytoju yra V. 
Žukas.

dėtį’. ir dainuotų dainų. 
Taip pat reikia žymčt, kad 
Aidas šiais metais turėjo ir 
“ekskursijų”: net į Bridge
port, Conn., New Haven, 
Conn., ir artimesnes koloni-

' Klaipeda. —- Už laikymą 
ginklų be leidimo Fr. Lūkei- 
tis, Klaipėdos karo komen
danto pulk. Teit. Liormano, 
nubaustas 300 litų arba 21 
para arešto. ;

APSKRIČIO ŽIEMINIO 
SEZONO DARBUOTU

mus.
Ir taip apšvietos keliu So

vietų liaudis palengva šluo
ja laukan iš savo tėvynės 
tą nuodą. Ir tai vienatinis 
pasekmingas kelias išauklė
jimui tokios visuomenės, 
kuri nieko bendro neturės 
su girtuoklyste.

Kas jūroj maudosi, kas 
tinginiauja, kas ^uli ant 
pieskų (smėlio) ir laukia 
vėsesnio oro, — tai ne me
nininkai

Mexico City. — Plačiai 
kalbama, kad Meksikos 
prezidentas Calles toliau eis 
prezidento pareigas iki bus 
išrinktas sekantis asmuo į 
jo vietą sulig konstitucijos,

phijoj, “Laisvės” piknike.
Šį kvartetą sudaro J. Ja

kučionis, J. Visockis, J. Ru
daitis, S. Venciūnas, K. Le
vas, B. Rudaitis, V. Rudai
tis, S. Paražinskas. Moky
tojauja V. Žukas. Drg. V. 
Žukas rūpinasi ir dainomis.

Kokia rolė bus kvarteto? 
Suprantama, tai gali atsa-

delegatų. Jo šiuo * atveju 
daugiau rinkti nereikia, o 
tik pakviesti ton vieton, su
lig rinkimų pasekmių.

Spalių mėnesį:
6-7 d. Hillside; 13-14 d. Lin

den; 20-21 d. Bayonne; 27-28 
d. Paterson.

Lapkričio mėnesį:
’ 3-4 d. Cliffside; 10-11 d. 

Harrison; 17-18 d. New York 
City; 24-25 d. Maspeth; 29 d. 
Great Nock.

.Gruodžio Mėnesį:
1-2 d.Yonkers.
Prie, to bus suruošta New- 

arke ir Elizabethe, bet kadan
gi abiejų kolonijų kuopos 
tą veikalą vaidino, tai dd. me
nininkai susimokius kitą vei
kalą ir toms kolonijoms bus 
pranešta, kada jos galės reng
ti. Prie to, bus bandoma ir 
Brooklyne pirmai kuopai su- 
ruošt su antru veikalu.

Perth Amboy, N. J., irgi ne
bus praleista. Su lošėjais bus 
siuntinėjamas ir kalbėtojas.

Seki*. A. Matulevičius.

Dabar jau visai atvirai 
socialdemokratai talkinin
kauja Chinijos budeliams— 
Chang Kai-šekams ir Feng 
Yu-hsiangams, kurių ne tik 
rankos, bet ir ausys išmir
kytos nekaltam darbininkų 
krauje. “Laisvėje” jau bu
vo rašyta apie tai, kad so
cialistų Antrasis Interna
cionalas oficialiai užkvietė 
Chinijos Kuomintangą, bu
delių partiją, stot po jo vė
liava. Tuo pačiu laiku Kuo- 
fchtago . atstovas lankėsi 
Vokietijoj ir vedė derybas 
su socialdemokratų partija.

Labai teisingai piešia so
cialdemokratų santikius su 
Chinijos budeliais d. Tang 
Shin She, kuomet jis sako: 
“Kuomintagas išdavė Chini
jos revoliuciją ir atstatė 
imperialistų galią, kuri bu
vo pradėjus smukti. Social
demokratija kelia į padan
ges šitą partiją ir jos spau
da kasdien džiaugiasi Kuo- 
mintango laimėjimais. Kuo-, 
mintangas nužudė daugiau 
kaip 200,000 darbininkų ir 
valstiečių; socialdemokratai 
begėdiškai meluoja, tvirtin
dami, kad būk komunistai 
papildę tas žmogžudystes. 
Bet pasaulio > darbininkai 
supras šitą stoką logikos 
pas socialistus. Prispausto
sios klasės ir tautos mokės 
tinkamai atsakyti jiems. Ša
lin social-imperializmas! ša
lin Antrojo Internacionalo 
ir Kuomintango imperialis
tiniai gončai!” (“Interna
tional Press Correspon
dence,” rugpj. 9, 1928).

O dabar bus įdomu išgirs
ti, kaip Chinijos organizuoti 
darbininkai žiūri į staigų 
socialdemokratų susigimi
niavimą su Chinijos bude
liais. Išgirskime balsą tuo 

darbo

Mes 
tvirta 
užma-

tad čia dėjosi jo logika: ar 
smilgose sudegė ar menše- 
vi kiškoj smaloj galutinai 
sutirpo ?

Net Grigaičio politinis bi
čiulis “Keleivio” Michelso- 
nas ir tai supranta, jog, pa
gal konstituciją, SLA. iždi
ninko vieta dabar priklauso 
Gerdauskui, jeigu tik jis 
bus “kvalifikuotas”. “Nau
jienų” gi redaktorius ban
do įpasakot, kad nieks ki
tas, negalįs konstitucijos su
prast ir i išaiškint, kaip (tik 
.Pildomoji Tapyba: Tojdąnįd 
atsitikime, kam dar reikėtų 
gamint konstituciją na
riams? Užtektų Pildomajai 
Tarybai pačiai vienai turėt 
pasirašius kopiją kitą kon
stitucijos 4 ir ją savaip aiš
kint nariams.

klausimu
unijų, kurių^narių tūkstan
čius nugalabino Kuomin
tangas^ “Visos-Chinijos 
Darbo Unijų Federacijos 
Manifestas į Visus Chinijos 
Darbininkus,” išleistas lie
pos 10 d 
kus ir nereikalinga jokių 
pastabų. Jis skamba seka
mai: x

“Draugai! Mes patyrė
me, kad socialistų Antrasis 
Internacionalas išleido pa
kvietimą ’ Kuomintangui, 
chinų darbininkų organiza
cijoms iųž^ienyje ir darbi
ninkų organizacijoms kolo- 
nijosą dalyvauti jojo kong
rese, kuris įvyks rugpjūčio 
mėnesyje. Mes, Chinijos 
darbininkai, jau žinome, 
kad II internacionalas yra 
niekas daugiau, kaip tiktai 
imperialistų įrankis ir išti
kimas imperialistinių vieš
pačiu šunytis. Jisai jokios 
pagelbos neteikia kolonijų 
žmonėms; jis gi net prieši
nasi nacionalistinėms revo
liucijoms kolonijose. Už
tenka vieno fakto, kad pa
rodyt, jog tas tiesa, ką čia 
pasakėme. Laike mūsų dar
bininkų streiko Hongkonge 
mes kentėjome 16 mėnesių 
ir laike Shakee skerdynės, 
birželio 25 d., 1925 m., dau
gelis1 mūsų draugų darbi- 
ilinkų
Mes mušėme kablegramą II

n ■ v. 
K*",

Grigaitis sužiniai meluoja, 
būk nieks iš “Laisvės” štabo 
nepriklausąs Susivienijimui. 
Jis taipgi užtyli, kad vienas 
mūsų redakcijos narys, d. 
Bimba, jau senai ištremtas 
iš Susiv. L. A. už pakritika- 
vimą jo generolų politikos.

Naujieniškių monelninkas 
lošia durnelį, nuduodamas 
nežinąs, jog “Laisvės” štabe 
yrą. tokie žymūs Susivieni
jimo 1 darbuotojai, kaip ad
ministratorius d. Buknys ir 
dd. Siurba ir Mizara.

“Laisvės” štabe, vadinasi, 
netrūksta žmonių, kurie, 
kaipo dabartiniai arba bu
vusieji nariai, turėjo bei tu
ri reikalo su SLA. konstitu
cija. ’ Bet jeigu žmogus ir 
niekada nebūtų buvęs orga
nizacijos nariu, tai dar ne
reiškia, kad jis negali žinot 
tos organizacijos konstitu
cijos lygiai, kaip ir patys 
nariai, ir atsiliept į kylan
čius konstitucinius klausi
mus, kur paliečiama reika
lai, rūpimi tūkstančiams 
darbininkiškos visuomenės.

Jau dienos vėsesnėš, ir 
naktys ilgesnės. Dar laiko
mės įsikibę į vasaros uode
gą, bet nejusime, kaip ji 
greit išspruks ir daugiau 
nebegrįš. Greit bus pasku
tinis kartas šiais metais jū
roj, girioj, parke, upėj, eže
re, — eisim į pastoges.

Grįžtame prie pečiaus, .ši
lumos, į svetaines. Rengia
mės prie didelių darbų: kon
certų, vaidinimų, ’operečių. 
Jūroj ir saulėj išsimaudę, 
jausimės turį daugiau ener
gijos ir pajėgų žiemos sezo
no darbui. Tai tokie darbi
ninkiško meno uždaviniai.

Draugai ir draugės! Antro 
Apskričio ribose, agitacijos 
mėnesį, pradedant su 6 diena 
spalių, draugai newarkiečiai 
menininkai pervažiuos per ap
skričio kuopas, sulošdami vei
kalą “Trokštu Mirties.”

Kadangi apskritis turėjo po
rą parengimų ir tie parengi
mai buvo sėkmingi, tai pelną, 
kokis pasidarys, padengus lo
šėjų kelionės lėšas, galės kuo
pos pasilaikyti.

Patėmiję spaudoj šį prane
šimą, pasirūpinkite su svetai
nėmis ir praneškite apskričio 
sekretoriui dienas ir svetainės 
antrašą, kad galima būtų da
lykus tinkamai sutvarkyti. A. 
L.P.M.S. 7 kuopos lošėjai pa
sirūpins tinkamai savo, užduotį 
atlikti. 1

> Kuopoms skiriamos sekamos 
dienos: • ! > .

lyviai. Vienok, iš pasikalbė
jimų jau teko patirti, kad 
“Ufa” apart rimtos muzi
kos užsiims ir komiką, lie
tuvišku džiazu.

Tai plati dirva mūsų 
“Ufai.” Komikos mūsų me
nui reikia, o tai ir galės 
duoti jauni, energingi vaiki
nai.

vienas faktas, kad jis kvie 
čia Kuomintangą į 
kongresą, parodo, kad II 
Internacionalas ;yra kontr
revoliucinė ' organizacija. 
Mes šaukiame visus Chini
jos darbininkus kovoti prieš 
II Internacionalo i intrigas, 
prieš Kuomintango vienybę 
su II Internacionalu, 
turime suorganizuoti 
judėjimą prieš,šitas 
čias. Visi sušukime:

“Šalin išdavikiškas 
ternacionaląs!

“Šalin žmogžudingas 
Kuomintangas!

“Susivienykime su visų 
šalių revoliuciniais darbi
ninkais prieš Chiųijos ir 
tarptautinius imperialistų 
šunis! .

“Tegu gyvuoja pasaulio 
revoliucinių 
masių bendras

“Pasaulio 
vienykitės!”

j “Naujienų” mekleris, be
je, dar mėgina prikibt ir 
prie to “Laisvės” išsireiški
mo, kur pasakyta, kad SLA. 
iždininkas gali būt išrink
tas arba konstituciniai pa
kviestas. “Laisvės” skaity
tojams iš to buvo aišku ve 
kas: jeigu iždininkas SLA. 
rinkimuose išbalsuotas ir 
seime išrinktas, tai tuo pa
tim jis ir gali užimt savo 
vietą, kaip tik užsistato rei
kalaujamą kauciją; o jeigu 
del mirties arba kokios ki
tos priežasties ta vieta pa
silieka tuščia
ji Taryba 'turi konstituci
niai (tai yra sulig konstitu
cijos) pakviest į iždininko 
vietą kandidatą, kuris per 
visuotinus i balsavimus bei 
seime gavo daugiausia bal
sų po to žmogaus, kuris bu
vo iš karto, ton vieton .iš
rinktas.

Šito tai ir nepajėgia su
prasti nusizulinęs “Naujie
nų” advokatėlis, kuri toliau 
šneka:

“Pakvietimai į viršininkų 
vietas be rinkimų yra prakti
kuojami sovietų Rusijoje, bet 
Amerikoje kolkas tokios tvar
kos dar nėra’ ’. •
Kad Sovietų Sąjungoj 

viršininkai yra “pakviečia
mi”, o ne renkami, tai jau 
senas degutinių socialistų 
numylėtas ir nudėvėtas me
las; apie jį čia daugiau ne
kalbėsime. Tačiau, kas- lie
čia Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoj, argi ne tas pats 
naujieniškis gudruolis susi
riesdamas perša, kad Pildo
moji Taryba visai be jokių 
rinkimų pasiskirtų ką kitą 
į iždininkus vietoj Gerdaus- 
ko, kuris visuotinuose SLA. 
balsavimuose ir seime buvo 
išbalsuotas, išrinktas (ant
rąja balsų dauguma) eit 
iždininko pareigas tokiame 
atsitikime, jeigu ta vieta 
del kokios priežasties netek-’ 
tų žmogaus, gavusio pirmą
ją balsų daugumą..

Mes kalbame apie 
dausko pakvietimą, 
remdami 
sais SLA. nariu

Lyros Choras daro dides
nio ir didesnio progreso. 
Reikia žymėti; kad ponai 
tautininkai kada tai gatavi 
buvo pinigus mokėti, kad 
Amerikos spauda duotų pu
blikacijos Lietuvai. Gi Ly
ros Choras nuvažiavo į Uni
on City, Conn., ten pribuvo 
iš Waterbury, Conn., anglų 
laikraščių reporteriai, apra
šė gražiai Lyros Chorą, įdė
jo choro paveikslą. Vadina
si, be niekur nieko Lyros 
Choras pagarsėjo tarp ame
rikonų.

Tai ve ką reiškia darbi
ninkiška jėga., Nereikia 
prašyti publikacijos bei gy
rimo. Reikia darbo, ener
gijos, sūgabumo ir jaunų 
žmonių, 'o pag&ršėjifnas at
siranda pats per save. Ly
ros Choras turi viš^ reika
lingą medžiagą, ’ tad ’ jam ir 
sekasi.

Muzikoj Lyros Choras 
galima žymėti sil šiom pui
kiom* dainom, kurias dabar 
mokinasi :, “Pailsėt Dar Ne 
Laikas,” muzika Kvedero; 
paskui visų mylima daina 
“Ei, Pirmyn,” (Ei, Uch- 
nem), Puolio 
mas; “Audra 
Taipgi Lyros 
giasi vaidinti

Sūnaus vefti 
Prieš Diena.’ 
Choras ren 
operetę “Pe 

Dirbkite, draugai.

Kaip “Naujienos” Lošia 
Durnelį.

Jeigu kas amerikiečiui 
laikraštininkui pasakytų: 
tu negali rašyt apie Angli
ją, todėl kad nesi Anglijos 
pilietis, tai amerikietis ga
lėtų pavadint žiopliu. '

“Naujienų” Grigaitis pa
sirodo lygiu žiopliu, kuomet 
jis drožia (rugp. 21- d.), 
būk “Laisvės” redaktoriai 
neturį teisės rašyt apie Su
sivienijimą Lietuvių Ameri
koje ir jo konstituciją, nes 
jie nesą SLA. nariai.

Tas nedakeptas “Naujie
nų” advokatėlis sekamai 
gudrauja:

“Einant SLA. konstitucija, 
tos organizacijos įstatus 
aiškina Pildomoji Taryba. 
Bet “Laisvės” rašytojai mano, 
kad ši teisė priklauso jiems, 
ir jie savo organe pleškina 
sieksninius straipsnius, ‘aiškin
dami’, kad sulig SLA. konsti
tucija niekas negalįs užimti 
SLA. iždininko vietos, kaip 
tik ‘progresyvis’ Gerdauskas... 
Kad kalbėti apie organizacijos 
įstatų prasmę, tai, rodos, rei
kėtų bent būti tos organizaci
jos nariu. Bet iš “Laisves” 
štabo kažin ar bent vienas y- 
ra prisirašęs prie Susiviemji-

Lyra”, “Ai- 
Ufa”. Choristai 

tik retkartėmis turi progų 
nedėldienį praleisti prie 
ošiančios jūros, “Aidas”, 
tai “Lyra”, tai “Ufa” išva
žiavime, piknike dainuoja. 
.0 kur prisirengimai nau
jam ; sezonui. Naujos dai- 

•eikia susimokinti dar 
o j, kaiščiuose. Šilta, 
a ar lytus lyja, visuo- 

metUpėtnyčios y.akąre rasi 
“Aidą” laikant praktikas 
“LaUvės” svetainėj.

Išį naujų dainų “Aidas” 
mokinasi: “Kalviai”, iš So
vietų Rusijos. Tai puiki 
daina, gera muzika. Be
klausant jos, rodos, ir girdi 
tokį garsų, stiprų, energin
gą minių kūju kalimą nau
jo gyvenimo, naujo meno

Pagaliau, tik pradėta mo
kintis “Tyli Drama,” žo
džiai . Janonio, ^muzika jau- 
nojo chorvolžio, V. Žuko, 
Aldo Choro ‘ mokyto j o. ; 'Šia 
dainą jau.1 dabar, menininkai 
gėrisi. Tai puikus kūrinys, 
gerai apdirbta ir prilaikyta 
muzika. ’ f’

' Paskiau, visa eilė jau gir-

Jeigu “Naujienų” 
nori kitiems užkart 
taisyklę, tai kodėl, pav., jis 
pats kišasi į reikalus mai- 
nierių bei kriaučių unijų, 
nebūdamas nei vienos nei 
kitos unijos nariu? Kur gi

Prie to, “Ufai” dirba dai
nų gaminime tokie ‘ gabūs 
draugai, kaip Buolio Sūnus, 
Dr. Kaškevičius. Muziką 
sutaiso V. Žukas. “Ufa” ža
da apdainuoti katalikus, 
tautiečius ir menševikus. 
Dabai\“Ufa” dainuoja bei 
mokinasi: “Nesivalkiok Tu 
Nakčia,” žodžiai Buolio Sū
naus; “Ufa”; “Saulė Teka”; 
“Badaujančių Giesmė”; 
“Jaunuolių Svajonės,” mu
zika V. Žuko.

Prie pabaigos galime pa
sakyti, jog mūsų menas to
li, toli pralenkė tautininkus, 
kurie mum primeta, kad 
mūsų sriovė nieko netve
rianti, neigianti meną. Te
gul jie pasirodo. Kur tru
badūrų rekordai, kur Ope
retės rekordai, kur jų eks
kursijos į kitas valstijas, 
kur jų kiti darbai? Tauti
ninkai nieku negali pasiro-

“Pačiame revoliucijos pa
kilime šitas pats II Interna
cionalas nekreipė į mus jo
kios domės. Jis gi net ne
paisė Kuomintango parti
jos, kuomet ta partija dar 
vaidino revoliucinį vaidme
nį. Betgi dabar II Inter
nacionalas staiga užkviečia 
Kuomintangą dalyvauti jo
jo kongrese. Daugiau ne
gu misterija mums, darbi
ninkams. Mes norime žino
ti II Internacionalo tikslus.

“Argi tiesa, kad II Inter
nacionalas staiga atbudo ir 
pamatė, kad jo pareiga teik
ti pagelbą kolonijų žmonių 
revoliucijai? Nieko pana
šaus. Kas per vienas tas 
II Internacionalas? Pagal 
savo vardą, II .Internacio
nalas yra sąjunga tarptau
tinių socialistinių partijų. 
Bet jojo principai yra nie
kas daugiau, kaip tik prin
cipai Kuomintango. Abiejų 
tikslas yra tame, kad ap
gaudinėti ir žudyti darbi
ninkus. Jie skelbia arba 
vienybę tarpe \ darboi ir j kaf 
pitalo, arba programą švel
nučių socialių reformų. Bet, 
tikrenybėje, jų darbas išim
tinai yra tame’ kad palaiky
ti kapitalistinę’ sistemą. Tuo 
būdu laike Chinijos revoliu
cijos ir kuomet Kuomintan
gas dar tebėjo revoliuciniu 
keliu, II Internacionalas 
priešinosi Kuomintangui. 
Bet dabar, kuomet Kuomin
tangas virto kontr-revoliu- 
cionišku, žudo darbininkus 
ir valstiečius, 'dabar, kuomet 
darbininkų organizacijos 
yra slopinamos, II Interna
cionalas jau nori susivieny
ti ne tik su Kuomintangu, 
bet taip pat ir su visais 
Kuomintango valdžios už
laikomų unijų vadais.

“Kokiuo tikslu II Inter
nacionalas nori susivienyti 
su Kuomintangu? ' Ogi tuo 

Įtiksiu, kad padėt nuslopint 
darbininkų revoliuciją, kad 
palaikyti Chinijoj imperiali
stų viešpatavimą ir kad ap
ginti išnaudojimą darbinin
kų per kapitalistus Chinijo
je. Nepaisant, kaip gra
žiais žodžiais jie nekalbėtų, 
jų tikslas yra tame, kad ap
gauti mus. r 1 <

“Draugai darbininkai! II 
Internacionalo užkvietimas 
Kuomintangui turi ypatin
gos svarbos. Jis kviečia, da
bar Kuomintangą todėl, kad 
dabar Kuomintangas yra 
kontr-revoliucinė organiza
cija ir kad nužudė 318,000 
darbininkų ir valstiečių. Jis 
nekvietė Kuomintango tuo
met, kuomet Kuomintangas 
dar vaidina revoliucinį vaid
menį. II Internacionalas 
puikiai žino, kad Kuomin
tangas galutinai pasidavė 
imperialistams ir skerdžia 
darbininkus ir valstiečius, 
kad jis nuėjo kontr-revoliu- 
cijos keliu.

“Draugai! šitas II In
ternacionalo žingsnis turi 
už tikslą sugriauti mūsų re
voliucinį judėjimą. Tas jau

Girtuoklystė yra mirtinas 
žmonijos priešas. • Prastas 
išauklėjimas ir sunkios da
bartinio gyvenimo sąlygos 
veja- į girtuoklystės nasrus 
milionus darbininkų ir te
nai juos paskandina. Am
žinas girtuoklis Niekados 
nebuvo kovotoju ir nebus.

Sovietų Respublikoj veda
ma griežta kova su alkoho
lizmu. Vien tik prievartos 
keliu girtuoklystės neišnai
kinsi. Tą itin puikiai įrodo 
Amerikoj veidmaininga 
“prohibicijoš sistema,”'\ kuri 
tik “butlegerių” prigimdė, o 
girtuoklystė dar daugiau iš- 
isiplatino. Ne tilo keliu So- 
vietų- Sąjungos darbininkai 
kovoja prieš-’ 1 šitą 1 žalingą 
žmonių papratimą. Ten, iš 
vienos pus^s, gerinamas 
liaudies būvis, ąš antros—iš
vystyta plačiausia agitacija 
ir apšvieta prieš, alkbholiz- 
ma.

Maskvos “Pravdoj” (rug
pjūčio 5 d.) telpa labai įdo
mi korespondencija iš Le
ningrado apie kovą su alko
holizmu. Korespondentas 
rašo:'

“Kova su alkoholizmu Le
ningrade užgriebė visas 
dirbtuves, kliubus, užeigas, 
stubas ir t. t. Toj kampani
joj, apart visuomeniškų or
ganizacijų, uoliai dalyvauja 
patys darbininkai ir jų mo
terys.

“Mieste jau suorganizuo
ta 100 priešalkoholinių kuo
pų. Priešalkoholinės pa
skaitos ir prelekcijos pasie
kė 40,000 žmonių. Suruoš
ta šeši milžiniški .mitingai 
kovai su alkoholizmu.

UTH DANIAM »AIL1
Published by 

Lithuanian Co-operative Publishing Society, Ine. 
■very day, except Sunday, at 46 Ten Bydt St., Brooklyn* M. T.

“Kova su alkoholizmu 
duoda pasekmių, 
džiui, ‘Raudonojo 
co’ darbininkas Ipatovas, 
buvęs girtuoklis, visai pa
metė gerti ir suorganizavo 
dirbtuvėje branduolį kovai 
su alkoholizmu. Vienam su
sirinkime grupė darbininkų 
padarė raštišką pareiškimą, 
kad jie ne bevartos svaigi
nančių gėrimų ir užsidėjo 
sumokėti po 20 rublių baus
mės, jeigu kuris sulaužytų 
šitą prižadą.
. “Teatrai ir krutamieji pa
veikslai naudojami kovai su 
girtuoklyste. Keliamas 
klausimas apie nupiginimą 
įžangos į tuos1 teatrus, kur 
vedama ■ agitacija- prieš al- 
koholimą: Šiuo’ tarpu orga
nizuojasi masinė apšvietos 
kampanija pripš. girtuoklys
tę.“ Labai plačiai prasiplėtė 
rengimas vakaruškų ir pa
silinksminimų be svaiginan
čių gėrimų. Prasidėjo 
smarki kova prieš svaigalų 
pardavinėtojus.

“Sieniniai laikraščiai yra 
kita priemonė kovai su al
koholizmu. Garsinama, su 
jų leidimu, vardai ir pavar
dės tų šeimynų, kurios iš
šlavė girtuoklystę iš savo 
stubų. Taip pat garsinami 
tie, kurie prižada mesti var
toję svaiginančius gėri-
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s Puslapis Trečias

KAPSIŠKAI-ZANAVYKIŠKA TREJANKA , saų.pa-

Mūsų Poetai
Andai “Vilnyje” drg. Buo- 

, lio Sūnus pacitavo J. Rute- 
1 nio eiles—“Ateina Pavasa

ris.” Tų eilių drg. B. Sti
rną nesuprato ir abejojama, 

' ar kas jas galėjo suprasti, 
o tuo pačiu kartu ir patsai 
autorius vargu bežino, ką 
jis norėjo pasakyti.

Kadangi draugai, kurie 
jau šiek-tiek apsipažinę su 
literatūra, pradeda su save 
patais nesusikalbėti, tai ką 
jau ir bekalbėti apie tuos 

! draugus, kurie tik pradeda 
skaityti mūsų laikraščius?

Poetai, ei poetai!... Kur 
I jūs gyvenate? Svajonių 
i dausose, panaberijos atkla- 

niose ar proletariato minio- 
' se, bei klasių kovos vers

mėse?

kartus apspjauja, užsimer
kia, pasako—okus-pokus ir 
sustato ant nuomonės. Ko
rektorius gi pakraipo gal
vą, pasikaso paausį, numoja 
ranka ir praleidžia.

Na, ir kas tada išeina? 
Skaitai savo rašinį ir abejo
ji, ar čia mano rašinys ar 
tik mano parašas per klai
dą pridėtas? Antgalvis 
taipgi ginčija, kad tavo raš
tas, o tu purtai galvą ir ne
nori jį prisiimti.

Jeigu ir ateityje draugai 
redaktoriai laikysis įsikabi
nę į- Smelstoriaus logiką, 
mes būsime priversti atitai
syti redakcijos klaidas po 
kiekvieno savo rašinio, til- 
pusio mūsų laikraščiuose,; 
kaip kad drg. Buolio Sūnus | 
jau ir pradėjo daryti.

Redakcijos Pastabos

Turės Juos Suvaldyti
Kaip matosi, tai SLA. vir

šininkus turės kas nors su
valdyti. Gerdauskas, pagal 
S. L. A. konstituciją, yra 
tos organizacijos atsakoma- 
sai iždininkas ir nariai, bal
suodami už jį, pasitikėjo 
juo. Dabar, Paukščiui mi
rus, Susivienijimo ponai 
mėto tos organizacijos pini
gus ant visokių formališku
mų, suteikdami pirmininkui 
ir iždininko pareigas eiti.

Geruoju su tais ponais, 
matoma, susirokuoti jau ne
begalima. Jie spjaudo ne 
tik ant konstitucijos, bet 
trempia po savo purvinomis 
kojomis ir Susivienijimo na
rių valią.

Senas Vincas.

120 pusbonkių degtinės, 164 
litus buvusius kasoj ir 4 į- 
vairių sumų vekselius.

Lietuvon ir is Lietuvos
PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiau
sio Vokiško laivo

COLUMBUS
Arba ant Kitų. Tos Linijos 
Laivų tik Astuonias Dienas

Ant Jūrų
Puiki Trečia Klesa—vien 

tik atskiri kambariai
Pas bilie vietini agentai 

arba ‘|
32 Broadway - New York)
NORTH GERMAN J

LLOYD /

ant

Keliaujančių Lietuviu Atydai

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

DR. A.L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnozo 1 ir 
Gydymo Būdąi.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Labai Parankus Kišeninis
Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir 
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

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

IŠ 18,000 ŽODŽIU
Tuojaus įsigykite jį. ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū- 

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

sų
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KAINA $1.25 !
MATTHEW P. BALLAS 

BIELIAUSKAS 
Funeral Director 

Graborius 
NOTARY PUBLIC

“LAISVĖ”
Ten Ėyėl^ St., Brooklyn, N. Y.

I J Kalbant apie poetus, me
tasi į akį ir Estinto Sklavo 

s. eilės, tūpusios “Laisvės” 
(num. 196-tame, užvardintos 

“Kerdžiaus Pasaka.” Šitos 
eilės gal ir būtų buvusios 
pakenčiamos, jei jos būtų 
sau vietą radusios Juokų 
Skyriuj, bet kuomet jos til
po* taip sakant, beletristi- 

i kos ar šiaip ilgesnių rašinių 
skyriuj—garbės laikraščiui 

i nepadarė.
Gerbiamas poete! Turėk 

bept kiek lietuviškos politi
kos ar amerikoniško džen
telmeniškumo.

Žemiau šių eilių, tame pa- 
! čiame “Laisvės” num. ir te 
1 paties poeto, tilpo ir kitos 
1 eilutės, bet ir nei kiek ne 
geresnės už “Kerdžiaus Pa
saką,” jos užvardintos “Mal
daujančiam.” Šiose eilėse 
irgi negalima suprasti, ką

I poetas nori mums pasakyti. 
! Suversti, suragožiuoti žo- 
' džiai, kaip išbombarduotos 
1 tranšėjos—nei tolko, nei po-

Ahelnai imant, jeigu mes 
uždėtume ant vienų svars
tyklių J. Rutenį ir E. Skla- 

; va, tai jų dviejų poezija bū- 
; tų vienodo svorio savo sva
jonėmis.

Būtų labai pageidaujama, 
ikad šitokio stiliaus poetai 
mestų tą savo panaberiją ir 

i pradėtų aiškiau dainuoti į 
darbo žmonių minias, kad 

! tos minios suprastų juos. 
'Tokios nesuprantamos eilės 
ar šiaip rašiniai, ne tik ne- 
populiarizuoja proletariato 

j klasę atstovaujančius laik
raščius, bet ir patys poetai 
apsitveria nuo liaudies sto
ra ledo siena.

Atvirai Kalbant
įvirai kalbant, mūsų re

dakcijos irgi daug nesma
gumų padaro savo bendra
darbiams. Teko patėmyti, 
kad drg. įBuolio Sūnus ati
taisė iškraipytus savo eilė
raščio žodžius, kurios nela
bai senai tilpo “Laisvėje.”

Nors, mano supratimu,, 
šiose, drg. B. Sūnaus eilėse, 
•ne didelį “demičių” padarė 
“Laisvės” redakcija perkei
sdama poną raidžių, tačiaus 
su ja dar visgi galima susi-

GARSŪS IŠRADIMAI— 
SIUVAMA MASINATenka patėmyti, kaip vie

name, taip ir kitame mūsų 
dienraščiuose, draugų re
daktorių įdėtas pastabas į ■ tentų Ofise buvo rastas seniau-

Kiek laiko atgal Anglijos Pa- 

sias siuvamos mašinos patentas. | 
Anglas, Thomas Saint , liepos i 
17 d., 1790 m., išėmė patentą 
mašinai, kuri “bus vartojama 
siuvimui ir išsiuvinėjimui če- 
verykų ir kitų daiktų.” Bet 
kiek yra žinoma, šita pirma 
mašina nebuvo vartojama. Gal 
nebuvo praktiška. Kiti siuva
moms mašinoms patentai Ang
lijoj buvo išduoti tarpe 1790 ir 

11841 m. Bet komerciališkai 
j mašinos buvo nepasekmingos.

1841 ■ m., du anglai, Newton 
ir Archbold, padarė adatą su 
akia prie galo. Ta adata buvo 
panaši į šiandienos vartojamą 
adatą. Tos pirmos senoviškos 
mašinos buvo nepasekmingos, 
nes neturėjo šitokias arba pa- ■ 
našias adatas. i

Pirma operuojama mašina 
pasirodė Francijoj, 1830 m.'Iš
radėjas buvo Berthlemy Thimo- 
nier. 1848 m. jis kitą mašiną 
išrado, kurią patentavo Jung. 
Valstijose 1850 m. 1832-34 me

stuose Walter Hunt, mašinistas, 
Tokiame atsitikime pasi-į gyvenantis New Yorke, išrado 

mokintų ir skaitytojai ir ra
šytojai/ O jeigu autorius tos akis buvo prie galo.

kabutes, kuomet jie nesu
tinka su autoriaus išsireikš
ta mintimi. Tačiau, tos 
draugų redaktorių pasta
bos tankiausia yra visai ne
apgalvotos, o tik taip sau, 
veluk viso ko, išsprūdusios 
iš jų lūpų—netyčiomis. To
kios pastabos ne tik nepa
kelia redakcijos autoritetą, 
bet nepertikrina nei skaity
tojus, nei patį autorių.

Ar ne daug sveikiau būtų 
kaip skaitytojams, taip ir 
autoriams, jeigu vietoj to
kių, ot tik taip sau pasta
bų, draugai redaktoriai, 
kuomet jie nesutinka su au
torium, pradėtų dėti paaiš
kinančius prierašus ar pa
rašytų tame k 1 a u sime 
straipsnius, nušviečiančius 
klausimą aiškioje formoje, 
oarodydami, kodėl jie nesu
tinka su tuomi ar kitu klau
simu.

ir padirbo mašiną, kurios ada-

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams .................. $1.75
G mėnesiams............ $1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”; Ger
many. Franz Moericke, 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.

LietuvaitS
FOTOGRAFISTE

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieni) dieni) ir 

nedėliomis nuo 5:30 ryte iki
S po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn BId’g.

PUBLIC SQUARH
Wilkes-Barre, Pa.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokiu 

stebuklingų žolių vertes tūkstančic 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių s» 
gedimo t Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagu
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksinį > kalną parodytum, tai Jano 
malonesni būtų sveikata, negu tat 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jauties- 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolin 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų Ii- 
gn ir atgauk savo sveikatą.

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

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

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūs^ 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuoie 
miestuose. t ,

M. ZUKAITIS
26 Gillet St., Spencerport, N. I

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Avė. ir Irving Place

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

. 1842 m. ir 1843 m. J. J.
Greenough ir George H. Corliss 
išrado kelius siuvamus išradi
mus. Lerow ir Blodgett padare 
drabužiams siūti mašiną. Ge
gužes 8 d., 1849 m. John Ba- 
chelder patentavo pirmą siuva
mą mašiną su horizontališku 
stalu.

Elias Howe, Jr., kuris dare 
visokius bandymus nuo 1843 iki 
1857 m., patentavo mašiną, ku
ri iki šiai dienai nešioja jo var
dą. Howe gimė 1819 metais 
Massachusetts valstijoj ir buvo 
malūnininko sūnus. Jis per il
gą laiką dirbo, kaipo mašinis
tas—per ilgą laiką svajojo apie 
mašiną, kuri pervertų adatą per 
audeklą ir ištrauktų atgal.

Padirbęs savo mašiną laikė 
per metus, tikėdamas, kad ne
bus tinkama. Jis paskui sugal
vojo panaudoti du siūlu, siu
vant su riesta adata, kurios 
akis buvo gale. Jis užbaigė to
kią mašiną 1844 m. iš medžio 

1 ir dratos. Po tolesnių paban
dymų jo mašina galėdavo siūti 
audeklą keturių mastų ilgio. 
Jam taip pavykdavo nusiūti siū
lę, kad buvo sakoma, kad siuvi- 

kos rašinį trumpinti, tai jau mas ilgiau laikys, negu pats

nesutinka su redakcijos 
nuomone, tai kodėl negali
ma truputį švariai padisku- 
suoti ta ar kitą klausima? 
Tas įneštų gyvumo į laik
raščius ir mes daug pasimo
kintume.

Ar tik ne Perdaug Sau 
Pasivėlina?

Anuo kartu “Vilnies” re
dakcija pasigyrė, kad jinai 
sutrumpinus J. Nalivaikos 
kritiką, kuomet jisai atsakė 
5rg. Valstiečio Sūnui prole- 
:arų meno bei sceniškų vei
kalų diskusijų klausime. Ir 
bene tik pasidėkavojant tam 
redakcijos “sutrumpini
mui,” rašinėlis išėjo taip, 
kad du paragrafai, kur kal
bama apie scenišką veikalą 
“Iš Meilės,” reikėtų dar iš- 
zersti į lietuvių kalbą, kad 
supratus, ką minimas auto
mis norėjo pasakyti.

Korespondencijų ar šiaip 
mašinėlių trumpinimas yra 
^išvengiamas. Bet kriti-

perdaug drąsus užsimoji
mas iš redakcijos pusės. ,

Kritikos rašinėlis, jeigu 
jis išlaiko laikraštinę etiką, 
neįkriminuoja kritikuojamą- 
ypatą, negali būt trumpina
mas ar keičiami jo saki
niai, nes už kritiką pats au
torius atsako, o ne redakci
ja ir redakcija negali pasi- 
velyti tiek daug, kad pasi
imti sau privilegiją trum
pinti tokį rašinį, kurio ma
žas pakreipimas vienon ar 
kiton’pusėn, gali autorių į- 
kišti į tokią skylę, kad jam 
sunku būtų iš jos išlipti.

Vienok, nepaisant tokios 
atsargos, mūsų draugai Te

tikime statė jas, gavęs tokį dak toriai pasivėlina sau ir 
subraižytą paragrafą, kelis J tatai padaryti. Perdaug,

Didžiausia bėda šioj srityj 
yra su “Vilnies” redakcija 
iNorš aš mažai rašinėju j 
“Vilnį,” bet teko pastebėti 
katr “Vilnies” redakcijos 
draugai ukvatni terorizuoti 
rankraščius ir kartais išker
ta autoriui tokį šposą, kad 
negali “atsidžiaugt” savo ra
šiniu ir veliji, kad tas raši
klis daug geriau būtų pa- 
$aręs, kad jis būtų tilpęs 
jnano paties gurbe, o ne lai
kraštyje.
f. Draugai vilniečiai perdir
ba “po svojemu” net ištisus 
paragrafus. Tokiame atsi-

audeklas.
Lapkričio 12 d., 1850 m., pa

tentas išduotas Allen B. Wilson 
iš Adrian, Michigan. Jo maši
na buvo pirma siūti lenktą siū
lą. Tą pačią dieną, Isaac M. 
Singer gavo patentą savo pir
mai mašinai. Ta Singer maši
na turėjo tiesią adatą.

1859 m. Wilcox ir Gibbs gavo 
patentą. James E. H. Gibbs iš
rado mašiną, bet James Will
cox pridėjo kelius pagerinimus.

Pavogė 120 Pusbonkių 
Degtines

Vietią naktį Šančiuos, Juo
zapavičiaus pr.iššliomo Jof- 
fe degtinės parduotuvės ne
žinomi “linksmus vyrai” 
pro išplėštą langą pavogė
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GAUDE ŽUVIS, PAGAVO PAČIĄ
(Dienos įspūdžiai)

Vasara. Nedėldienio rytas 
apsiniaukęs. Banguoti debesys 
plaukioja erdvėje, nepraleis- 
dami saulės spindulių.

Mano kambario atviras lan
gas. Netoli randasi bažnyčia 
ir klebonija. Nuo savaitinio 
sunkaus darbo guliu lovoj, no
risi pasilsėti. Malonu būtų ir 
pamiegoti, bet čia iš bažnyčios 
vargonų liūdni balsai veržiasi 
į mano kambarį ir neduoda 
miegoti. Apsidengiu galvą, 
kad negalėčiau jų girdėti. Vos 
pradėjau snausti, kaip pasigir
do varpų skambėjimas ir vėl 
mane išbudino.

Pradėjau mąstyti apie tuos 
žmones, kurie dabar meldžia
si. Persistačiau savo vaidentu
vėje, kaip kunigas laiko mi
šias, kaip jis kilnoja kieliką 
ir geria vyną, kaip susirinku
sieji lenkia galvas. Paskui 
kaip jis sako pamokslą ir kei
kia bedievius, kurie nęina į 
bažnyčią ir neduoda jam pini
gų.

Taip man bemąstant, pradė
jo kas tai į duris belstis ir 
šaukti:

“Kelkis, važiuojame žuvau
ti.”

Tai buvo mano draugas Fe
liksas, rusas.

Atsikėliau, žiūriu per lan-1

gą. Kunigas išėjo iš bažny
čios ir leidosi po savo sodą pa
sivaikščioti. Takai gražiai iš
lieti ir slidūs. Pašaliais žolė 
auga, gėlės žydi, o rasa jų sun
kius žiedus prie žemės len
kia. Tūli kvietkeliai nusvirę 
ant tako ir kunigas vaikščioda
mas juos mindžioja. Jis la
bai įsipenėjęs, pilvas neapsa
komai didelis, kad net savo 
kojų negali matyti.

Taip jis bevaikštinėdamas ir 
už didelio pilvo nematydamas, 
kur koją deda, kaip tai pa
slydo ir krito ant lelijų krū
mo. Pradėjo voliotis ir šauk
ti, negalėdamas greitai atsi
kelti. Kaip bematant iš kle
bonijos pribuvo jauna, daili 
mergina ir sušuko:

“Tėveli, kas tau pasidarė?”

t

Subata, 25 Rugpjūčio,!

R. Mizara-Rasoda.

Iš Buenos Aires j New Yorką
(Tąsa)

Liepos 27-ta.
Juo artyn ekvatoriaus, tuo oras daro

si ypatingesnis, ir pati saulė liekasi aštres
nė. Būdami nuo Brazilijos pakraščių apie 
200 mylių, vistik jaučiame, kad ten, po kai
rei stovi milžinas—garsiosios Amazones 
motina—bet tas milžinas apleistas; besi
maudydamas karštuose saulės spinduliuo
se, jis tarsi koksai lozorius išdrykęs, o mil
žiniška didžiuma vaikų apskurę ir skęsta 
varge.

—Gražu nortiečiams,—kalbėjo į mane 
pirmiau minėtas paralyžuotasai brazilietis- 
kanadietis, kuris su savo motina ir dviem 
sesutėm ir dviem broliukais traukia į Ka
nadą.— Gražu jiems ir smagu, kuomet at
vykę į Rio de Janeiro gauna už vieną do
lerį neblogus pietus. Bet ne visi jie įsi
vaizdina, kad retas kuris darbininkas Bra-

ir chemikalais—nuodingais gažąįs, etc.
—O ką tamsta darysi, jei iškils karas, 

juk dar matomai nesi senas?
—Nežinau. Bet manau, jeigu man | 

Amerikoje bus nebloga, tai veikiausiai ir 
aš neatsisakysiu eiti karan, nežiūrint, už 
kurią, pusę Jungtines Valstijos stotų. Aš 
esu jau pabuvęs žmogus, tai vistiek ma
nęs neims greit į pirmas eiles. O gal pa
vyks kaip nors kitaip išsisukti.

—Žinai,—sakau jam-kas bus po sekan
čiam karui?

—Ne.
—Nežiūrintį kur jis kils ir kas jį pra

dės, jis bus pasaulinis karas. O po karui— 
bus revoliucija, tokia, kaip po anam karui 
įvyko Rusijoj.

Vokietys pažiurėjo man į akis. Ką 
jis mąstė, nežinau. Bet daugiau sakyti 
nieko nedrįso, nes, žmogus, nežino, su kuo 
pagaliaus kalba ir nenori rizikuoti bent 
vienu žodžiu, kuris galėtų būti kliūtimi jo 
neįsileidimo į žadėtąją “God’s country” —■ 
Jungtines Valstijas.

Šitaip užsibaigė mudviejų pasikalbėji
mas apie politiką. Vienas geras dalykas, 
kad visi vokiečiai, važiuojanti su manim 
sykiu, jeigu jie nėra darbininkiškų-revoliu- 
cinių pažvalgų, tai bent gi nėra ir fanatikai 
tikintieji. Tas vistik eis naudon ir jiems 
ir visai darbininkų klasei.
Liepos 29-ta. ; 1

šiandien sekmadienis. Tai pirmą 
šventadienį švenčiame ant jūros (pereitąjį 
buvo’Rio de Janeiro). Diena ištisai saulėta 
ir. jūra tykutė. Akyva buvo žiūrėtis į lai
vo įgulos padugnes—juodveidžius jūrinin
kus. Jų apie 40, po ilgos ir sunkios savai

mės darbo, susirinko jiems paskirtame lai- 
ivo kamputyj ir leido linksmai savo šventę, 
i Vieni kirposi, kiti, kiek galėdami, švariai 
prausėsi. Tai buvo iki piet. Paskui susė-

ko.”
Andrius pradėjo tampyti ar

moniką. Aš skambinau ant 
ukalėlio, dainuodamas: “Ne 
durnai dorogaja, čto ja v tiur- 
me propadu...”

Taip dainuodamas prisimi
niau pereitas kalėdas, kuomet 
eidamas per girią pasivijau 
jauną, dailią mergelę ir sykiu 
ėjome pas jos tėvus. Ją bu
vau nematęs ištisus septyne
rius metus. Einant per pušy
ną, sniegas po kojų girgždėjo, 
žvaigždės danguje mirgėjo, o 
mėnulis šypsojosi, nušviesda
mas veidus. Tik vienas šaltis 
kabinėjo tai. už ausų, tai už 
nosies, kur tik rasdamas nuo
gą vietą. Tuomet mudu kal
bėjomės apie bėgančius nuota
kius, kreipdami domę 
lą., .Mat, ji buvo tik 
gusi kolegiją.

Pasiekėme namus.

O kunigas pūkščia, stena, 
rankomis graibstosi už žoles ir 
lelijų, bet vis dar nepasike- 
lia. i

Mergina pagelbėjo jam pa
sikelti, paėmė po ranka ir nu
sivedė į kleboniją.

Aš atydžiai žiūrėjau į tą 
visą įvykį. Klebonijos langas 
atdaras ir audeklu neužtrauk
tas. Matau, kaip ta dailioji 
mergina triūsiasi apie k.unigu- 
žį, šepečiu valo nuo jo visa 
tai, kas tik jam besivoliojant 
prilipo. Pagaliaus, kunigas pa
griebia tą merginą, prispau
džia prie savęs ir jų lūpos su
siliejo į daiktą. Kada jų lū
pos persiskyrė, kunigas, laiky
damas viena ranka merginą, 
prisiartino prie lango ir už
traukė audeklą.

Scena užsidarė. Tuo tarpu 
vėl mano draugas pradėjo bel
sti ir šaukti, kad aš greičiau 
besirengčiau, nes jo automobi-i v_ . . .v , . .
liūs iau stovi ir lankia va ruose Ir vaisęs, nes tuomet ir smV .„ ‘u? * Isvečių buvo. Jonas užklausė,

jkodel as negeriu. Pasakiau,) 
. j kad jeigu turėsite keletą minu-;

Skubiai apsirengęs bėgu prie tų kantrybės, tai aš jums pa- 
automobiliaus. Tuo tarpu su- aiškinsiu.

į moks
lią bai-

Čia su-

J. VARNELIS
651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

liegzaminuojam dykai. 
Savo darbą garantuojant. 
Taisome ant iimokesčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chlrurgai-Dentiatai

217 8o. 2nd St., Brooklyn, N. T» 
(Kampas Havemeyer St.)

Antrai ofisas: 188 Flatbush Ava. 
(Kampa* Bth Avė.)

Palyginamai, jis man sakė, Brazilijoj 
visokie produktai labai brangūs, nes, apart 
to, kad veik visi industriniai gaminiai yra 
importuoti iš kitų kraštų, vietiniai, nami
niai visi produktai yra nesvietiškai augšto- 
mis kainomis aptaksuoti.

—Nepirksi tamsta nei vieno daiktelio 
Brazilijos krautuvėje, kuris neturėtų ant 
savęs valdiškos antspaudos. Kiekvienas 
kiaušinis, kiekvienas mažmožis yra užant
spauduotas. Tik reikia įsivaizduoti, kiek 
lėšuoja patsai toksai antspaudavimas. Gi 
mokesčiai ant mokesčių mokami.

Kalbančiojo sesuo, trylikos metu am- 
žiaus mergaitė, dirbo berods degtuku fab- ’ v ic,u -A“ £lu’ “A“ »•«*?«
rike už 120 milreisu j mėnesį. Ir tai, ne-P01180?1'. I ai. ,b.uvo ?kl Paskul s,u?£ 
būtu priėmę jos ten jei nebūtu sumelavusi^0™1 lr. ^de, ■ leisdami savo liuoslaikj 

v H J J • kultui ingai ir gražiai. Tora jų turi po
smuiką. Vienas jaunas vaikinas smuikuo
ja kairia ranka. Pirmu kartu matau, bet 
jis mane nustebino savo sugabiu smuika
vimu. Kiti turi kas gitarą, kas mandoliną, 
kas banjo. Visi bendrai laikosi nusipirkę, 
gramofoną, kuris dažnai paįvairina mono
toniškas ir įkyrias jūros gyvenimo valan
das. Girtuokliavimo bei kitokio laidokavi- 
mo pas juos nematysi. Tai vis Vakarų 
Indijų salų juodveidžiai. Kai kurie tvirti
no man, kad iš čia juodveidžiai daug ga
besni už Afrikos savo brolius. Gal būt. Ma
tomai, jie ir prie darbo labiau linkę ir 
greičiau savo amatus išmoksta. Gal būt 
Afrikos perdideli karščiai bei kitokios kli
mato ypatybės paveikia į gyventojus.

Bet šis reginys liudija vieną: kad 
juodveidžiai, imant bendrai, nėra žemesni 
už baltveidžius. Jei tik jie gauna tam tik
ras neblogas sąlygas, tar ir moka eiti jas 
ne prasčiau už baltveidžius.

savo amžiaus: vietoj trylikos metų, visur 
sakėsi esanti 15 metų amžiaus.

Valdininkų taip jau perdaug. Biuro
kratija nesvietiškai didelė. Tuos biednus 
darbo žmones lupa visi iš visų pusių.

Iki šiol plaukėme tiesiai į šiaurius, bet 
šiandien padarėme užsisukimą ties taip va
dinama Brazilijos alkūne, įsikišančia į At- 
lantiką. Dabar mūs laivas žygiuoja j 
šiaur-vakarus.
Liepos 28-ta.

Šiandien, kaip 12 vai. žengėme per ek
vatorių. To atsižymėjimui esanti ant lai
vo kanuolė du kartu smarkiai iššovė, o 
švilpukas subliovė taip smarkiai, kad tie, 
kurie nežinojo jo tikslo, manė, jog nelaimę 
sutikome.

Vakare, bevaikščiojant po laivo denį, 
prieina prie manęs vienas Pareinio vokie- 
tys, kuris vyksta iš Montevideo į New Yor- 
ką ir sako:

—Žinai, tamsta,—sako jis—Aš šian
dien kalbėjausi su dviem vokiečiais sąkelei- 
viais, kurie mane tikrino, jog greitu laiku 
tarpe Lietuvos ir Lenkijos būsiąs karas. 
Jie nežiną, kada jis būsiąs, už metų ar po
ros, bet jis būsiąs.

—Kas jiems sakė?—klausiu jo.
—Jie tai skaitę iš laikraščių.
—O ką laikraščiai žino apie tai?
—Laikraščiams praneša iš patikimų 

šaltinių. Tas viskas būsiąs delei Vilniaus.
—Ką jūs manote apie tai?—klausiu 

savo sąkeleivio.
—Aš, aš—manau štai ką: jei kiltų ka

ras tarpe Lietuvos ir Lenkijos, tai ir Vo
kietija netylėtų. Netylėtų taip jau ir So
vietų Rusija. Jiedvi stotų už Lietuvą, nes 
abidvi netrokšta, idant Lenkija įsigalėtų. 
Na, o Italija ir Francija stotų už Lenkiją. 
Ir vėl karas būtų.

—Kuris pergalėtų?—klausiu jo.
—Aš nežinau. Tiek turiu pasakyti, 

kad''šiandien Vokietija turi apie 100,000 
gerai išlavintų kareivių, kūnų jai ir pakak
tų. Vokietija šin karan eis ne su karei

viais, ale su naujausio modelio orlaiviais ♦4

automobiliaus. ' 
sitinku pažįstamus francūzus 
—vyrą ir moterį. Pasisveiki
nome ir aš jiems sakau:

—Šiandien kunigužis buvo 
nuvirtęs į lelijų krūmą ir Sie
liu būdu negalėjo atsikelti.

—Matomai jį pilvas jau par
vertė,—atsakė moteris.—Bet 
ir senoji gaspadinė tunka, sto
rėju, t^del ją išsiuntė į šiltas 
vandenis gydytis. Sakoma, rei
kės nuo pilvo taukus nuimti, 
operaciją daryti.

—Riebumas liudija, kad tu
ri gerą maistą,—pastebėjau.

—Jaunoji gaspadinė Onyte 
taipgi pirko mūsų krautuvėje 
Smetoną, bananas ir sakė, kad 
eisianti pirkti viščiukų ir kito
kių galų. Taip valgydama ir
gi greitai nutuks, pradės sto
rėti,—tęsė moteris.

—Bananai ir Smetona geras 
maistas,—įsimaišė jos vyras.

Tuo tarpiu francūzė nusijuo
kė ir pridūrė :

—Onytė turi tik 
amžiaus. Todėl tik 
kunigui patarnauja, 
eina namo gulėti. . .

Čia mano draugai pradėjo 
nerimauti ir šaukti, kad eičiau 
į vežimą. Atsisveikinu su ta 
porele ir bėgu prie vežimo.

Važiuojame penki; pora ve
dusių, kurie atvyko, iš Pęnn- 
sylvanijos valstijos. Abu jau
ni, dailūs.

Ežeras randasi tarpe didelių 
kalnų. Pasiekus ežerą ir su
sėdus į valtelę, pradėjo vėjas 
pūsti ir debesius sklaidyti- 
Kartais pasirodo saulutė, tai 
vėl pasislepia už debesų. Mes 
įriamės tolyn. Vilnys mėto 
valtelę, taško vandeniu.

Sulenkėjęs lietuvis sako, kad 
jam šis žvejojimas lėšavo sep- 
tynius dolerius, bet jeigu jam 
tektų su gražuole miške pasi
vaikščioti nesant jos vyrui, tai 
jis nesigailėtų nei penkiolikos 
dolerių. Aš jam atkirtau, kad 
lai parsitraukia iš Lenkijos pa
čią, tuomet nereikės nei apie 
gretimas svajoti.

' Pažvejoję, išsiįrėme ir po 
medžiu susėdome užkasti. An-

17 metų 
dienomis 
Vakarais

Visi sutiko ir pa- 
prašė paaiškinti. Tuomet, pa- 

■ sinaudodamas proga, pradėjau 
aiškinti svaigalų nuodingumą, 

' kenksmingumą žmogaus svei
katai ir kokios pasekmės būna, 
kuomet pasigeria. Pabaigus 
man, vyrukai tik galvas krai
pė, o viena moterų 
kad aš teisybę sakau.

Pasigirdo Felikso 
kad vėl visi eitume į 

j Susėdome ir irkluojamas. Pra
dėjome žuvauti. Praslinkus 
tūlam laikui, jau Feliksas tu
rėjo dvyliką lydekų. Gražuo
lės vyras ištraukė dar tik pir
mą. Jis labai nusidžiaugė ir 
nukabinęs lydeką smarkiai me- 

Itė meškerę atgal į vandenį, 
'manydamas tuojaus ir kitą pa
gauti. Moteris pradėjo nesa
vu balsu spiegti. Mes visi su
žiurome, nežinodami, kas atsi
tiko. Pasirodė, kad jis, mes
damas meškerę, kabliu užkabi
no moteriai .už lūpos ir kab
lys įstrigo.

Jie prišoko prie ; moteries, o 
aš pradėjau valtelę valdyti, 
kad bangos nenuneštų kur 
nors. Bet visgi bangos pradė
jo nešti prie krašto, prie dide
lės kalnuotos ir stačios uolos, 
Feliksas, kuris jau patyręs žu
vininkas ir daugeliui žuvų da
ręs operacijas, išimdamas iš 
lūpų įstrigusius kablius, ban
dė ir tai moteriai kablį išimti, 
bet nesisekė, moteris pradėjo 
vaitoti, nes labai skaudėjo. 
Tuomet jis pasakė: “Ei, Pet
rai, bolševike, eik tu, gal ką 
nors padarysi.”

Tuo tarpu valtis atsimušė į 
kranto uolą, kelių šimtų pėdų 
augščio, kuri rodėsi ir grius 
ant mūsų. Priėjau prie jos. 
Vyras laiko galvą. Didelis 
kablys įstrižai įvertas į lūpą, 
apie colį ilgio. Kraujas bėga, 
gerklė pilna kraujų. Jei ka
blį traukti atgal, tai reikia pu
sę lūpos nuplėšti. Stumti jį 

! gilyn irgi negalima, nes pir
miau reiktų galą nukirsti. Pa
tariau greičiausiai kreiptis

pasakė,

balsas, 
valtelę.

Tel. Jefferson 10018

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N, Ylj
A. M. BALCHUNAS Savininku. Tolenhon. Staire

DARBININKE STOK Į TIKRA KOVA į

Lt,

Rinkimų Vajus Gavimui Naujų Narių į Komunistų 
Eiles

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

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

(Komunistų) Partiją

Išpildyk šią blanką ir pasiųsk Darbininkų Parti- 1 
jai, 43 East 125th St., New York City.

Vardas ir pavarde ..

Antrašas

Užsiėmimas

I

1

ką!
Susiginčino pora mano sąkeleivių: vie- ria.

nas iš Lenkijos žydas (kuris gyveno ir Lie- • t Andrius akia pamerkė. Fe- 
tuvoj, Kaune, iš amato—elektrikierius), , gojaus pripylė pusę
važiuojąs iš Brazilijos į Colombiją, užvedė ; ° baltakės, dapilde tonikų 
Irnlkr. L , . z. Z z. . . X4-. U 1 4-... z.’ 1 4-^ l-li' SallO.’

drius išsitraukė butelį degti- P&s gydytoją, o kad tą atsie- 
nės, pradėjo ją su tonikų mai- hus, reikėjo dasigauti prie to- 
šyti ir visiems aplinkui leisti. |ki°s krašto vietos, kur galima 
Aš atsisakiau. Moteris irgi įr važiuoti į artimiausi 
purtosi, vyras liepia gerti. Fe-! miestelį.
liksas kerta: i Pradėjome irtis. Tuo tarpu

“Kad jį velniai, tą bolševi-l iš augštumos krito didelis ak- 
Jis niekad vodkos nege-|muo į vandenį ir netoli, nuo 

i mūsų valtelės labai susiiibavo 
I 1 • ' *•

kus, reikėjo dasigauti prie to- Jeigu esi streikieris arba bedarbis ir negali U&;I 
simoketi įstojimo mokesties, tai pažymėk ir būsi pri*! 
imtas į partiją be mokėjimo įstojimo mokesties. Taip 
pat nereikės mokėti narinių duoklių, kol pasibaigs 
streikas arba gausi darbą. į j 9

(Čionai įdedu $1: 50 centų įstojimo mokesties iį* ? I 
50 centų narinė mėnesinė duoklė.

v

kalbą su seniau minėtu baltrusiu, vykstan
čiu į Panamą.

—Ko tamsta važiaviai iš Sovietų Rusi
jos (abu kalba lenkiškai), kuomet tūkstan
čiai Amerikos darbininkų mielai trokšta 
važiuoti į Darbininkų Respubliką?

Baltrusis,—matomai silpnas žinojime 
—pradėjo guostis, kad esą Sovietų Sąjungą 
valdąs Stalinas ir žydai, todėl jis nenorįs 
ten gyventi.

—Sovietų Sąjungą valdo darbininkai— 
aiškino jam diskusijų dalyvis—žydai turi 
tokią teisę, kaip ir baltrusiai bei rusai.

—Tamsta pagyventum, tai žinotum— 
atsakė baltrusis.

< —Aš skaitau laikraščius, aš žinau iš 
spaudos ir „todėl aš ten važiuoju.

Prie judviejų prisidėjo ir žydo drau
gai: vienas italas ir vienas lenkas. Visi 
trys anam išrodinėja jo klaidą važiavimo 
į Pietų Ameriką iš“ Sovietų Sąjungos.

(Tąsa bus)

• •*' k V i# $1; .Ąsįf(įlV.'A!‘-rį.. v

“Dabar gerkime kvasą.”
Moteris išgėrė, pasiraivė, 

galvą papurtė. Veidas tuojaus 
paraudo, plaukai ant akių už
krito. Tuojaus prie manęs pri
sikabino, kad paragaučiau. Ji, 
stikliuką laikydama rankoj, 
priėjo prie manęs ir sako:

“Aš graži ir gera, todėl mu
du turime išsigerti.”

Aš ačiuoju ir atbulas trau
kiuosi atgal. Ji paskui mane 
seka. Prisigavus apkabino vie
na ramia aplink kaklą, o kita 
pradėjo kišti prie lūpų stiklą 
su degtine. Kadangi aš galvą 
sukaįu į:šalį, tai.stipriau ranka 
pradėjo mane priė savęs spau
sti. Pavartojau jėgą, išspru
kau iš jos rankų ir leidausi 
bėgti. Visi pradėjo juoktis ir 
sakyti:

“Tai durnas bolševikas, ne
nori paragauti skanauk daly-

vandenį, vos valtelė neapsiver
tė. Feliksais suniurnėjo: “Tai 
prakeikta 'meška nuo kalno 
akmenimis mėto.”

Dasigavome krašto, susėdo
me į automobilių ir važiuoja
me. Moteris, sukandus dan
tis, kenčia, o iš akių ašaros

Automobilių Mokykla

■ r.i. ......Į ..Į ų
--------  —i------— ----------- - .....rf..,. ja

Praktikos painokos iiardyt, mitai- ? J 
syt ir sudėt visokius motonte, lr|| 
apie elektrą, važiavimą ant tipo I g ; 
kių kainų mafiinų ir aut Fordo/ . 
Pilnas kursas Soferio-MedHAX. 
kuri veda lietuvių ir anglųVka 
gerai žinomas ir per 16 metu 
tyręs instruktorius L. TIRN1 
CIUS. Mokykla atdara nuo £ 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r 
NEW YORK AUTO 
228—2nd Avė., eor 14tb

g

Peršovė Italy Konsulą

1023 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA, PA

Pasiekėme miestelį, surado
me gydytoją, kuris išėmė iš lū
pos kablį. Važiuojant atgal, 
Feliksas prabilo:

“Gaudei žuvis, bet sugavai 
pačią. . .”

Petras Montelliietis.

NICE, Francija. Čia 
ketvirtadienį nežinomais už
puolikas peršovė itailijos 
konsulą Marquis di Maro. 
Užpuolikas pabėgo. Konsu
las sužeistas į nosį, bet jo 
gyvastis nėra pavojuj. >

Phonej Poplar 764»

ADOLFAS F. STANKUS
^R^BORIP** 

ir 
BALZAMUOTOJ AJ*
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buvo

užėmus tokia 
raportas liko

būti 
vie- 
pri-

kol gavęs iškolektuoti darbi- Federacijos, pasitikėdami pra- 
ninkų algas, ką darbdaviai bu-

VIETOS ŽINIOS
IŠ KRIAUČIŲ SUSIRINKIMO vo prje senosios lokąlo valdy-

(Tąsa nuo 6 pusi.) 
įstaigose dar nebuvęs sekreto
rium, tai ir sunku gali 
kiekvienam, 
tą,—bet tas 
imtas.

Pagerbimas
Po raportų abiejų sekreto

rių, lokalo pirmininkas Jokū
bas šarkvietis davė savo trum
pą raportą apie mirtį drg. J. 
Vedegio. 
ir rimtas 4 tojas, ir 
valdybai 
siskyrė nuo mūsų, tat mes Pil
domosios Tarybos laikytame 
posėdyje nutarėme jam nu
pirkti gražių gėlių bukietą už 
15 dolerių. Ir tuom pačiu sy
kiu lokalo pirmininkas pakvie
tė susirirįku&ius krraučius ati
duot paskutinę pagarbą miru
siam, natini J. yedegiui. Užtat 
susirinkusieji kriaučiai užgyrė 
lokalo valdybą ir P. T. ir da
vė garbės žodį už jų gerus pa
sielgimus link mirusio 
draugo, kuris buvo 
mandagus ir priimnus, 
įstaigoj jam būnant.

Vedegis buvo geras 
mūsų lokalo darbuo- 
mums, kaipę lokalo 
užgirdus, kad jis at

j

turėjęs daug darbo ir vargo, nieji vadai iš Amerikos Darbo I RAUDONOSIOS

bos nusukę darbininkams po 
kelis dolerius; tat, sako, aš 
turėjau senosios valdybos dar
bus atlikti ir su darbdaviais 
apsipykti, kol atgavau darbi
ninkų centus; iškolektavau, 

j katram tik priklausė darbiniu-
Mirusio Vedegio !kui iš darbdavio.

muš ų 
visiem 
unijos ]

Zaveckas ir Žiugžda
Po delegato raporto, 

Zavecko ir Žiugždos dirbtuvės 
klausimas, kas liečia tų kom- 
pantį pasidejimo kaucijos 300 
dolerių; kad už 8 savaičių 
šiugžda turės apleisti dirbtu
vę, nes kitaip, tai tų kompa
nų turi pražūti trys šimtai do- 
leriųtf Tatai dėjosi prie seno
sios lokalo valdybos; ir dabar 
liko nepadėta'300 dolerių tų 
kompanų ir šiugžda paliko 
dirbtuvėj.
užvilktas laikas yra ir naujai 
lokalo valdybai yra sunku tie 

; pinigai iš tų kompanų iškolek
tuoti; tat lokalas paliko, kaip 
dabar yra, ir “nesibaderiuoti” 
su ta dirbtuve.

Dabar jau senas
• * • J 11 liti lo.

šymais, bet neprisidėdami prie 
masinių protestų, jpadėjo kapi
talistams nugalabinti Šacco ir 
Vanzetti. Socialistai taipgi nė
jo į bendrą frontą su kairiai
siais darbininkais tame reika
le ir net ardė kairiųjų protes
to mitingus; todėl ir socialis
tams tenka dalis kaičios už tai, 
kad Sacco ir Vanzetti liko nu
žudyti.

šitam mitingui savotiškai 
bandė pakišt koją anarchistė- 
liai, kurie netoliese pasistatė 
savo “spykerius.” Tie jų spy- 
keriai ne tiek į klausimą kal
bėjo, kiek stengėsi išdergt’ ko
munistus ir Sovietų Sąjungą. 
Tačiaus jiems, tatai nevyko. 
Griausmingais, nuolatiniais mi
nios protestais ir baubimais li
ko užkimšta burnos tiems nie
kur sau vietos nerandantiems 
poneliams, besišvaistantiems su 
savo kiauraprotiškais straksė-

Lokalo Sekretorius
A. Babrauskas, kuris 

pereitam nepaprastam susirin
kime išrinktas lokalo sekreto
rium, tat šitam susirinkime pa
davė savo rezignaciją. Del 
kokių priežasčių, /nebuvo pa
sakyta. Bet jo rezignaciją be 
jokių kivirčų kriaučiai priėmė.

Buvo rinkimai sekretoriaus 
į Babrausko vietą. Apsiėmė 
šie kandidatai: Michelsonas ir 
Bekampis, buvusis sekretorius. 
J. A. Bekampis gavo 32 balsu, 
o Michelsonas 10. Tokiu bū
du lieka ir vėl J. A. Bekam
pis lokalo protokolų sekreto
rium.

Po tam sekė atsišaukimai 
unijos narių del pasiliuosavi- 
mo nuo savaitinių duoklių už 
tam tikrą užvilktą laiką; tai 
keli nuo užvilkto laiko 
nemokėtų duoklių tapo paliuo-!

ant 
dc-

Laike mitingo mirgėjo visa 
giria didelių iškeltų plakatų 
su ūbaisiais, smerkiančiais bu
delišką kapitalistinę “teisybę” 
ir agituojančiais paliuosuot vi
sus politinius kalinius ir eit 
linkui buržuazinės tvarkos pa
naikinimo.

Užbaigiant priimta tinkama 
protesto rezoliucija.

‘ suota.

buvo CENTRALINIO KNYGYNO 
DIDINIMAS

Planuojama padidint centra-

Delegato Nusiskundimas
Po visų tų klausimų, 

pabaigos Vaitukais, lokalo 
legatas, atsišaukė į narius,
kad jam užėmus delegato vie
tą prisiėjo vieną savaitę dirbti 

Įuždyką; ir, sako, aš turėjau 
nuostolių apie 40 dolerius al
gos tą savaitę. Dalykas bu
vo tokis, kad tą savaitę mane linį Newr Yorko knygyną, ku- 
instruktavo lokalo Pildomoji •. ris stovi ties 5th Avė. ir 42nd 
Taryba užimti unijos raštinę 
ir pradėti dirbti, bet Joint

i Boardan nuvykus mudviem su 
Bubniu, tai unijos viršininkai 
paliepė dar šitą savaitę dirbti 
Bubniui, ir taip prisiėjo abiem 
su Bubniu tą savaitę dirbti. 
Bet A. Bubnys gavo apmokėti 
iš Joint Boardo, o man niekas 
neliko; tokiu būdu aš jaučiuo
si nuskriaustas.

Lokalas priėmė tą delegato 
atsišaukimą ir paskyrė iš lo
kalo apmokėti bent 25 dole
rius už tą savaitę jo darbo.

J. Stakvilevičius.

St., New Yorke. Būsią pri
mūryta du dideli “sparnai” iš 
5th Avė. pusės ir daug trobe
sio dastatyta iš Bryant Park 
pusės. Tatai galėsią miestui 
lėšuot keli milionai dolerių. 
Knygynas pastaraisiais laikais 
pasidarė perankštas, nes smar
kiai didėja skaičius New Y 
ko gyventojų ir skaitytojų.

DOM. JUŠĄ LAIDOJA 
ŠĮ RYTĄ

“Kumpanai,” Piknikas
Taipgi šitam susirinkime bu

vo paduota pastaba kas liečia 
atsilankiusių į susirinkimą 
draugų, kurie priklauso kom
panijos dirbtuvėse ( ?) ; pir
mininkui paprašius, kad jie 
apleistų susirinkimą, kaipo bū
dami “kumpanais,” tai pora 
“kumpanų” ir apleido susirin
kimą ; bet buvo tūli įvardyti na
riai, kurie to visai neprisiėmė, 
kad jie yra dirbtuvėse “kum
panais.” • Iš to kilo karštos 
diskusijos. Po tų visų diskusi
jų palikta ant nuožiūros tų 
draugų, kurie yra įvardyti 
“kumpanais” esą dirbtuvėse.

Toliau sekė svarstymas at
einančio kriaučių pikniko, ku
ris bus rugsėjo (September) 
2 d. Po trumpų pasikalbėji
mų, tapo išrinkti darbininkai 
tam piknikui iš 14 narių, ir 
šie išrinkti draugai turės tą 
pikniką pridaboti, kad publi
kai atsilankius būtų patarnau
ta kuo geriausia ir nebūtų jo
kio trūkumo.

ATSiLANįKĖ DR. STANKUS

“Laisvės” ofisan 
Dr. Ig. J. Stankus iš 
phijos. Dr. Stankus 
rodo; koks buvo 15 
gal, toks ir dabar—iš išvaiz
dos nei kiek nepasenėjęs.

Rep.

atsilankė 
Philadel- 
gerąi at
metu at- C-

13,000 DALYVAVO 
SACCO-VANZETTI 
PAMINĖJIMO IR 
PROTESTO MITINGE

pa-

Sulig galutino pranešimo, 
kūnas mirusio newyorkiecio 
Dominiko Jušo bus laidojamas 
šiandien, subatos rytą, šv. Jo-, 
no kapinėse. Norintieji jį pa
lydėt į kapines yra prašomi at
silankyt į jo šeimynos butą, 
po num. Ill1/* Charleston St., 
New Yorke. Smulkesnių in
formacijų galima gaut iš jį 
laidojančio graboriaus Levan- 
dausko.

MIRĖ Iš PERSIGANDIMO

/

Kiti Raportai
Iš boarddirektorių raportą 

išdavė drg. K. Jankaitis. Ra
portas vienbalsiai priimtas; 
taip pat raportai iš Joint Boar
do ir iš Treid Boardo išduoti 
ir priimti be jokių pastabų.

Ką gaiima* pasakyti iš ra- 
Yjporto delegato Vaitukaičio, tai 

kad visos dirbtuvės dirbą pil
ną laiką, apart poros, kurios 
pilno laiko neišdirba. Delega
tas prisiminė savo raporte, kad

No. 21
Nėra daugiau galvos skau

dėjimo—gerai miega 
naktimis

Ponas G. H. Ilowitz, Spencerport. N. Y., 
yra vienas iš daugelio tūkstančių, kuris giria 
Nuga-Tone, kurios jam daug gero padarė. 
Jis rašo: "Aš vartojau Nuga-Tonc iki šio 
laiko ir mano galvos skaudėjimas pranyko, 
naktimis miegu labai gerai ir mano sveika
ta pasitaisė visais atžvilgiais.”

Nuga-Tonc daug pagelbėjo kenčiančiai žmo
nijai. Jos suteikė stipruma ir s\eikata silp
niems ir sergantiems žmonėms, prašalino ne-' 
virškinimą ir chroniška užkietėjimą, pataisė 
ajMtitą. sustiprino silpnus nervus ir raume- 
nis, suteikė naujos jėgos nusilpusioms orga
nams. padaugino svarumą menkiems, ir su
teikė malonų ir pasilsinantj miegą. Nuga- 
Tone suteikė sveikatą,, stiprumą Ir laimę dau
žiau negu mlllonams Žmonių, jos suteiks ir 
jums. • Jūs galit nusipirkti jų kur yra par- 

jūsų vertelga netu- 
reikalaukit. kad jis 
vaistinės.

duodamos jtyduolčn. Jei 
rt-tų ju pas save Make. 
Užsakytų jums, H olselio

4

Apsiniaukęs ir lietum 
sriuvęs oras sutrukdė tūkstan
čius darbininkų nuo dalyvavi
mo Sacco-Vanzetti paminėji
mo ir protesto mitinge ketver
ge vakare, Union Square, New 
Yorke. O vis dėlto susirinko 
13,000 žmonių, nieko nepaisy
dami.

Mitingo vieta buvo apstaty
ta desėtkais raitų policmanų ir 
policinių dviratininkų ir ke
liais šimtais pėsčių “tvarka- 
darių.”

i Mitingas buvo kovingas ir 
entuziastiškas. Prakalbas sa
kė beveik 50 kalbėtojų. Jie 
pabrėžė, jog tik nuvertus ka
pitalizmą ir įkūrus proletaria
to diktatūrą, galima bus panai
kint Amerikoj buržuazijos suo
kalbius, sulig kurių tapo ne
kaltai • nužudyti ir Sacco su 
Vanzetti. • *

Mitingą atidarė drg. Rose 
Baron, sekretorė newyorkinio 
skyriaus Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo.

Ajrjirt Sacco ir 'Vanzėtti, 
prakalbose buvo minima ir ki
ti klasių kovos kankiniai, kaip 
antai, Mooney ir Billings, ku
riuos kapitalistinė “teisybė” 
jau dvylika metų pūdo 'kalė
jime, be jokio jųdviejų nusi
kaltimo, vien už tai, kad jiedu 
veikliai darbavosi darbininkus 
organizuodami ir jų reikalas 
gindami.

Buvo- nurodyta klaidingas ir 
klaidinantis vapaliojimas bur
žuazinių liberalų. Liberalai 
šnekėjo, kad Sacę.o ir Vaiizetti 
gyvybė galės būt išgelbėta, 
jeigu tam tikras skaičius “žy
mių” žmonių to prašys.

Kaip liberalai, taip ir golto-

Mirė iš persigandimo Mil
dred Morfienė. Jinai buvo 
dentisto Hermano Goldenber- 
go ofise, 1482 Broadway, New 
Yorke, tuo laiku, kai dentistą 
nušovė jo brolis Samuel. Ta

rtai matydama, Morfienė persi
gando; buvo nuvežta į Pros
pect Heights Ligoninę, kur da
bar ir mirė.

AREŠTUOTAS UŽ 
SAVINIMĄSI $586.000,000

• Areštuotas Alfred Grover, 
St. George Hotęlyj, Brooklyne, 
kad jis skelbė, būk National 
.City Bankas esąs jam skolin- ! 
gas $586,000,000 sąryšyje su 
kokiu ten šėrų bizniu,
tas po $1,000 kaucijos iki 
smo.

JUOPUKŲ KUNIGAS 
UŽGIRIA KOMUNISTŲ 
KANDIDATUS

Dr. Th. L. Harten, kunigas 
juodukų Holy Trinity Baptistų 
bažnyčios, viešai spaudoje pa
reiškė, kad Darbininkų (Ko
munistų) Partija yra vieninte
lė šioj šalyj politinė organi
zacija, kuri kovoja už pilną 
sulyginimą teisėse juodukų su 
baltaisiais. Jis nurodė demo
kratų ir republikonų partijų 
monus. Besitaikydamos prie 
negrų , balsų, jos žodžiais skel
bia juodukams lygybę, bet gy
venime niekina ir skriaudžia 
juodukus piliečius.

Kum,Harten.pasižadėjo duot 
$200 tam-’juodukui kandida
tui^ į bile ‘..renkamąją ‘ valdvie- 
tę,‘ kuris pasirodys tikras ko
votojas už negrų f reikalus ir 
darbuosis po vėliava Amerikos 
Darbininku (Komunistų)1 Par
tijos.

luiMięn^mgiMiŲitti.........
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NUSIŽUDĖ MERGINA 
ANT GELŽKELIO

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

Telephone, Btagg 8826
9745

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

TRYS LAIPSNIAI POMIRTINES:

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

‘jauniems ir nebrangu senesniems. z

VAIKAI 
.ĮleidžiamA Utarninkais

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vaL 

nakties

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA.

bales del Balių, Koncertų, 
(kietų, Vestuvių, Susirinkimų Ir 
Puikus eteičius su naujaisiais 
utnaiso Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS..

M9—-959 Willoughby Aig
Trtt 3842 StagMo

Padė
to i-

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

Mai* 166*

<♦>

Ant Atlantic Avė.

<
<>

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

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 5046 CHENE ST., DETROIT

rado
Long Islando traukinio suvaži
nėtą, gulinčią ant relių, Hele
ną Summeraitę, 19 metų am-

<♦>

< >

<!>

____  St. ir Avė.
State- 

_ State-

I

Raudonosios “Tag Days” 
New Yorke ir Brooklyne dar 
tęsiasi. Tai dienos, kuriomis 
renkama aukos į Darbininkų 
(Komunistų) Partijos rinkimų 
vajaus fondą.- Kolektuojama 
su dėžutėmis gatvėse ir vaik
ščiojant po namus.. Kurie ne
ima dėžučių, tiem duodama 
specialės aukų rinkimo blan- 
kos.

Be finansų negalima būtų 
kaip reikiant plačiai išvystyti 
mūsų Partijos rinkimų kampa
nijos. Todėl kiekvienas ko
munistas bei komunistų simpa- 
tizatorius šiomis dienomis turi 
pats aukoti ir iš kitų aukas 
rinkti į Darbininkų Partijos 
prezidentinio vajaus fondą. 
Tam ypač reikėtų išnaudoti 
šią dieną, su batą, ir rytoj 
ną, nedėldienį.

žiaus, Jamaica Biznio Mokyk
los mokinę. Manoma, kad ji 
nusižudė, susipykus su vaiki
nu arba turėjus kokio nesma
gumo iš jo pusės. Iš vakaro 
pirm to jinai važinėjosi su tuo 
vaikinu automobiliuje.

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 rūkyl 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO—JOHN’S CIGARS 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

Draugas S. 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja, Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonoms.

, J. T. Vaitekūnas,;
J. Naujokas .670 N.' Main St., 

Brockton, Mass., Jau penki mietai, h 
nuolatos į salro didelę krautuvę ga
bena. Taip pat J. Balseyiče, 51 She- 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p. 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St. 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra- 
Jo taip: J. Naujoke, nuo agento nw 
sipirkau Jūs cigarų ir jie kąip man, 
taip ir mano kostumieriams labai pa
tinka.

Daugybė Brooklyne ir kituose 
miestuose taip dekavoja už gerą ii- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtai? 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barberius, Kniubuose ir što- 
ruošė. Mes visur prisiunčiam ir ap
mokanti pašto lėšas, visur Amerikoje 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
167 DIVISION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

JUOZAS

Bell—.

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

PHONE: REGENT 2177-047* • “Tai’ Mokykla «u Reputacija.”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

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

Art KA Art Art Art Art Art M Art IVI Ąrt AM AM ArtĄĄArtMĄĄ JNį IJlĄ Art AĄ Art Art Art
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Seredomis 
Ketvergaia 
Pėtnyčiomis
Scbatomis 
Nedėliomis 
dieną ir naktĮ

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y

AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

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

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

Augščiausią Prieglaudų Lietuvių Amerikoje 
Priimama nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
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 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

I yra tai kanuole prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių
I mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____ _________________ ORDER BLANK:_______________________
. . Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ______________________
No------
Miestas
Miestas

nuo savo

užkietėji- 
ligų. 
gaut pas

Patogiausia’ ir Geriausia Prigulėti į 
AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ

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

JOHN G AT AV KUKAS
109 Gress Street, Garnegie, Pa.

RUSIŠKA TURKIŠKA
CYTP A! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki CA
EAlIui. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c/.dv vvUlĮĮ

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 
Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieųą iki 12 vai. 

nakties

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkais

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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Puslapis šeštas
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Subata, 25 Rugpjūčio,

IŠ BENSONO KOVOS 
SU LOU BARBA

VIETOS ŽINIOS
DAR NIEKAD NEBUVO 
TOKIO ŠAUNAUS 
IŠVAŽIAVIMO, KAIP BUS 
NEDĖLIOJ, FOREST PARKE

Kas nežino, jog rytoj, nedė
lioj, Aido Choras turės didžiu
lį išvažiavimą Forest Parke? 
—Ten publikos bus tiršta.

Šiuomi primenu, kad ir jūs 
neatsi liktumėte. Išvažiavimas 
prasidės 10 vai. ryte. Taigi 
nepavėluokite, kad nebūtų be 
jūsų atlikta dalis turiningos 
išvažiavimo programos.

Dainuos Aido ir Lyros cho
rai, taipgi ir atskiras pagarsė
jęs Ufa dvieilis kvartetas, ku
ris šiomis diejiomis, .įdainavo 
dvi skambias dainas į Colum- 
bijos rekordus, apie kurias ta 
fonografų kompanija1 entuzi
astiškai atsiliepia.

Be dainų, žaidimų ir kito
kios įvairios programos, pasa
kys prakalbą apie dailę drg. 
R. Mizara, ką tik sugrįžęs iš 
Argentinos. Jis nušvies svar
bią rolę, kurią gyvenime lošia 
dailė, ypatingai paliesdamas 
darbininkiškus chorus ir savo 
prakalbą papildydamas įspū
džiais to, kas veikiama dainos 
srityje Argentinoje.

Bus užtenkamai užkandžių 
ir gėrimų; nėra reikalo iš 
mų nieko vežtis.

Atsiminkite, jog tai bus 
džiausiąs ir linksmiausias 
važiavimas, kokio 
rėjęs nei vienas 
apielinkėse.

Visa tai dėsis
ke, nedėlioj, rugpjūčio 
gust) 26 dieną.

Simpatikas.

dar nėra 
choras

Forest

na-

di- 
iš- 
tu- 

šiose

LIETUVIŲ DARBIEČIŲ
BRANDUOLIO F-5 J
SUSIRINKIMAS

Par- 
(Au-

ku-

Nors kumštynių teisėjas ir 
pripažino laimėjimą Lou Bur
bai, oponentui lietuvio boksi
ninko Ed. Bensono (Dopkū- 
no), tačiau didelis skaičius 
mačiusiųjų tą jųdviejų kovą 
išsinešę ir kitokią nuomonę iš 
Brooklyno Ice Palace, kur per
eito ketvergo vakare įvyko tos 
kumštynės.

Abu yra sunkiasvoriai kum
štininkai. Bensonas svėrė 187 

, o Lou Barba dviem 
svarais daugiau. Bensonas lai- 
besnis, augštesnis ir greitesnis. 
Bet pas Lou Barba matėsi dau
giau kietumo ir nuolatinio la- 

Kuopos piknikas įvyks vinimosi. * •• v -4 i i ' w — •

LITERATŪROS DR-JOS 
PIRMOJI KUOPA 
IŠAUGS IKI 200 NARIŲ

Taip Nutarė Pereitasis 
Susirinkimas

23 d. rugpjūčio įvykęs Dar
bininkų Literatūros Draugijos svarus, 
pirmosios kuopos susirinkimas 
buvo gana skaitlingas ir įdo
mus. Dalyvavo gana daug 
narių.. Keli nauji nariai prisi
rašė.
9 d. rugsėjo, Forest Parke. 
Neužmirškite tą dieną visi 
kuopiečiai ir jau dabar pradė
kite garsinti.

Buvo pakeltas klausimas 
apie tai, kad kuopa šiemet bū
tinai turi dasivaryt iki 200 na
rių. Kol kas užsimokėjusių 
už šiuos metus yra ’143. Pati 
savaime tai jau nemaža skait
linė, bet kuopai reikia turėti 
200 narių, nes tokią kvotą jai 
nuskyrė Antro Apskričio ko
mitetas. Apie 20 narių pakė
lė rankas, kad jie gaus dar po 
vieną narį ar daugiau į pir
mąją kuopą, žinoma, kas pa
žadėjo, tai ir ištesės. Taigi, 
jau dabar rengkitės prie se
kančio susirinkimo. Visi už 
pirmąją kuopą!

Vaikų mokyklėlės klausimu, 
kurį pakėlė drg. Vyšniauskas, 
išrinkta komisija iš trijų ir jai 
pavesta kreiptis prie Darbinin
kių Susivienijimo 1 kuopos. Iš- 
tikrųjų, būtų parankiau užlai
kyti vaikų mokyklėlę bendro
mis abiejų kuopų pajėgomis.

šiame susirinkime jau atsi
buvo Centro Komiteto viršinin
kų nominacijos sekamiems me
tams. Nominuoti šie draugai: 
Prūseika, Mizara, Buknys, 
Bimba, Tauras, Bovinas, Alek- 
šis, Matulevičius, Bėčis, Mer
kis, Jankauskas, Kaškiaučius 
ir Bender. Vardus paduodu iš 
eilės, nuo daugiausia iki ma
žiausia balsų gavusio. ■

Į alternatus nominuota Bon- 
džinskaitė, Deikus, Vaitaitis, 
Buivydas, Stanelis. ,

Šiarpe susirinkime? nariai at
siėmė tik ką išėjusią knygą 
“Ugnyje.” Nėra abejonės, kad 
knyga visiems patiks. Centro 
pirmininkas drg. L. Prūseika 
išdavė trumpą raportą iš Dr- 
jos veikimo. t

Visi lietuviai darbiečiai, 
rie priklausote prie Darbinin
kų Partijos branduolio F-5, 
Brooklyne, būtinai ateikite į 
susirinkimą sekantį pirmadie
nį, 8 vai. vakare. Susirinki
mas įvyks “Laisvės” name. 
Kurie neateisite, galima patek
ti po bausme. Pereitam susi
rinkime nutarta, kad būtų dis
ciplinuojama tie nariai, kurie 
neatsilankys į susirinkimą iri Mitingui pasibaigus, pirm, 
neįrodys gerų priežasčių, del'perstatė kalbėti drg. R. Miza- 
ko jie neatsilankė.

Sekr. J. Siurba.
(203-4)

*
PRAKIŠO $136,000 
ŽULIKAMS ARKLIŲ
LENKTYNIŲ

ra, tik ką sugrįžusį iš Argen
tinos. Jisai pasakė įdomią 
prakalbėlę apie Argentinos 
lietuvius, daugiausia paliesda
mas knygų platinimo klausimą 
ir ateisiančią 
jos darbuotę 
darių.”

Draugai ir
skirstėsi iš susirinkimo.

Narys.

Literat. Draugi- 
toje tolimoje ša-

ant p o pi eros kiek- 
supratimu, svar- 
kurį kirto Benso- 
Barba savo opo-

žymėj ausi 
vieną, mano 
besnį smūgĮ, 
nas bei Lou 
įlentui; ir atrodo, kad trijuose 
raunduose turėjo aiškios pir
menybės Bensonas, o kituose 
trijuose raunduose šiek tiek 
galėjo viršyti Barba. Kur pa
starasis perdėm daugiau sukir
to Bensonui, tai per šonus; ta- 
čiaus tie jo kirčiai nebuvo pa
vojingi. Rimtais gi sudroži- 
mais į pilvą Bensonas viršijo 
Lou Barbą; galviniuose ir 
smakriniuose kirčiuose, rodos, 
viens nepralenkė kito, o jeigu 
ir pralenkė, tai nežymiai, taip 
kad būtų labiau tikę pripa
žint, kad jie šioje kovoje išėjo 
lygiomis, o 
mėjima Lou

Į teisėją, 
spūdžio tas

ne priskaityt lai- 
Barbai.
matomai, darė į- 
faktas, kad Lou 

Barba atrodė “štedavesnis,”
daugiau puolė Bensoną, nors 
pastarasis gabiai gynėsi ir iš 
savo pusės darė puolimus ant 
Lou Barbos.

Važiuojant namo sykiu su 
dviem liet., vienas sakė, kad 
Lou Barba truputį geriau at
sižymėjęs už Bensoną; kitas gi 
sakė, kad Bensonas—vyras, už 
tai, kad šešiuose raunduose ga
lėjo taip atsilaikyt prieš Lou 
Barbą. (Iš viso buvo tik šeši 
raundai.)

Vienas kito nei sykio nepar
trenkė, nei šiaip kokios smūgio 
žymės nepaliko.

Su • kokiu > drūtu ir , gabiu 
kumštininku Bensonui prisiėjo 
turėt reikalą, matysime iš šios 
trumpos istorijos. . Riškui pri
pažintas laimėjimas prieš 
Sharkį. paskutiniame jųdviejų 
susikirtime. Nepersenai gi 
bets Fielde Robeęti liko 
skelbtas laimėtoium prieš 
ko. O patį Robertį keli 
nėšiai atgal yra sumušęs
Barba, kuris taipgi nugalėjo 
ir juoduką Harry "Wills.

Apart Bensono ir Barbos, tą 
vakarą boksavosi dar septy
nios ‘poros gabių, daugiausia 
lengvojo svorio kumštininkų, 
didžiuma po keturis raundus.

Bokso sporto mylėtojams tai 
buvo gera vakaro programa, 
žmonių prisirinko beveik pilna 
svetainė. Reporteris.

Eb- 
na- 

Ris- 
mė- 
Lo u

Jacob C. Hazelbacker, pitts- 
burghietis, prakišo New Yorke 
$136,000, eidamas į laižybas 
už lenktynių (reisinius) ark
lius. Tai buvo visi jo pinigai, 
kiek tik jis turėjo. Prie jo 
prisikalbėjo trys žulikai; sakė
si, turį slaptų žinių, kuriems 
arkliams yra paskirta laimėt 
lenktynes; mes, girdi, laimėtu
me $400,000 “betais”; tik be- 
tams sudėt dar trūksta mums 
pinigų. Kuomet prie jų pri
sidėjo su savo $136,000 Hazel- 
backeris, tai jie žadėjo duot 
jam pusę viso laimėjimo, tai 
yra, $200,000. Išliežę iš jo 
pinigus, žulikai dingo, ir da
bar yra jieškomi detektyvų.

IŠPLĖŠĖ $16,SOO “PĖDŽIŲ

Trys ginkluoti plėšikai, įėję 
j “busų” kompanijos ofisą, po 
num. 2050 Webster Ave., 
Bronxe, sustatė keturis tarnau
tojus prie sienos, pasigrobė 
$16,500, ką tik atvežtų išmo
kėt darbininkams algas; susė
do į didelį puikų automobilių 
ir paspruko. Ofiso žmonės 
buvo besiveją plėšikus; vienas 
iŠ besivejančių tapo pašautas 
ir piktadariai pabėgo. Kom
panija skiria $1,000 už jų nu
rodymą bei suėmimą.
' Laike plėšikų įsiveržimo, 
buvo apie 40 kompanijos dar
bininkų, kurie kitame kamba
ryje laukė algos. Jie visi, 
apart dviejų, nusigando ir nu
bėgo laiptais žemyn uŽpakali- 
iiėn pusėn. Apiplėšimas įvy
ko 10 vai. dieną.

draugės smagiai

IŠ KRIAUČIŲ MĖNESINIO 
SUSIRINKIMO

22 d. rugpjūčio buvo kriau
čių 54 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas.

Pirmininkas Jokūbas šark- 
vietis atidarė susirinkimą, ir 
paskyrė maršalkas skaitymui 
balsų, reikalui priėjus.

Sekretorius A. Babrauskas 
perskaitė iš pereito susirinki
mo protokolą, kuris tapo pri
imtas. Taipgi finansų sekre
torius A. Žilinskas išdavė at
skaitą iš pereito mėnesio įplau
kų ir išlaidų, kas irgi liko pri
imta vienbalsiai.

Naktiniai Paukščiai
A. Žilinskas po savo raporto 

pranešė kriaučiam, kad buvo 
atsilankę į lietuvių raštinę 
naktiniai paukščiai sau “mais
to” jieškoti, bet toj mūsų raš
tinėj jie nieko nepelnė, ir jo
kios blėdies lokalui nepadarė, 
tik šėpas apdraskė, daugiau 
nieko. Tuom pačiu sykiu A. 
Žilinskas priminė, kAd randasi 
tokių kriaučių, kurie prasima
nydami kalba, ,būk .finansų 
sekretoriaus knygas išnešę iš 
unijos raštinės, bet tai yra me
las, daugiau niekas.

Toliau sekė lokalo sekreto
riaus A. Babraupko raportas iš 
P. T.'; nors buvo ilgokas,-r-ka- 
dangi drg. Babrauskas tokiose 

(Tąsa 5 pusi.)

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

“TEISYBĖ VIRŠUN 
IŠPLAUKIA”

kalbamąjį balsą;' aš todėl iv 
toliau r ū kyši u LUCKY 
STRIKE, pasitikėdamas tei- 

i singumu jūsų nuomonės apie 
tą dalyką, taipgi atsidėdamas 
ir ant savo paties patyrimo, 
kad šiuose cigaretuose nėra 
erzinančių gerklę ypatybių.”
Tas produktas, vadinasi, tu

ri besąlyginį užgynimą medi- 
kalės profesijos ir užsitarnau
ja publikos paramos,—kaip 
kad reporteriui paaiškino at
stovas American Tobacco 
Kompanijos, parodydamas, jog 
LUCKY STRIKE Cigaretų su
vartojimas paaugo po 10,000,-. 
000 į dieną nuo to laiko, kai 
buvo išsiuntinėta viršminėti 
paklausimai daktarams. Pub
lika visada suranda, kas yra 
geriausia. “TEISYBĖ VIRŠUN 
IŠPLAUKIA.” .

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD. 47 kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus seredoj, 29 rugpjūčio, 
A. Liet. Ukėsų Kliube, 3138 Rich
mond St. Pradžia 8 vai. vakare. Vi
si nariai turit atsilankyti, turime 
svarbių reikalų. Reikės nominuoti 
Centro Piki. Komitetą, gausit nau
ją knygą “Ugny;?.” Kurie dar ne
užsimokėjote už šiuos metus, būti
nai ateikit ir užsimokėkit, nes kitaip 
liksit ne nariais. Atsiveskit ir nau
jų narių.—Sekr. P. Zaleckas. 203-4

PHILADELPHIA, PA.
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 
nariu prie kuopos prirašyti.—Sekr. 
- - - - 201-3F. Linkus.

PHILADELPHIA, PA.
D. O. B. Komitetas rengia 

pikniką nedėlioj, 26 rugpjūčio, Lau
kei Springs, N. J. Bus įvairių žaislų, 
virvės traukimas moterų su mergino
mis ir vedusiųjų su nevedusiais. Per
galėjusieji gaus dovanas. Gera mu
zika grieš be perstojimo. O valgių 
ir gėrimų—kas tik kokių norės. To
dėl Philadelphijos ir apielinkių lietu
viai ir lietuvaitės atsilankykite, , sma
gumo turėsite pakankamai.—Kviečia 
rengėjai. 202-3

šaunų

LAWRENCE, MASS.
Naujos Knygos Jau čia

Draugės ir draugai! Laukiama 
puiki knyga “Ugnyje” (pasaulinio ka
ro vaizdai) jau gauta. Todėl visi ir 
visos ateikite į 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 kožnais 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 panedėlį, rugpjūčio 
27 d., 7 vai. vakare, L. U. Kliubo 
kambaryje, 41 Berkeley St.

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

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris į kendžių 

storo biznį. Biznis eina gerai, tik 
sunku vienam apsidirbti. Atsišaukit 
po num. 51 Meserole St., Brooklyn, 
N. Y. 199-204

Delei savo skaitytojų intere
so, mes pastatėme klausimą 
ofise American Tobacco Kom
panijos: ar ištikro medicinos 
profesija taip labai pritaria, bile tik nori mokintis mėsą pjaustyti.

> kad “Toasting” (apkepinimo) Gera proga išmokti bučeriu. 
'Procesas, naudojamas dirbime|iSv?žiav0 ‘ ■Lietuv’’
LŲ.CKY STRIKE Cigaretų, pa- 
gerina' tabaką ir pasalina iš 
jo visus nešvarumus. ■ > ’ i < 

Mums ■ buvo parodyta gana 
didelis • skaičius laiškų ■ nuo 
daktarų, ir mes, todėl, čia pa
duosime šį kartą žodžius, ką 
rašo vienas medikalės profesi
jos narys:

“Kiek laiko atgal, aš,
kydamas į jūsų užklausimą, 
pažymėjau, kad aš nieko ne- 

. žinau, kaip į tabaką veikia 
augšta temperatūra, kaitini
mas. Po to, vienok, aš ir pats 
truputį patyrinėjau LUCKY 
STRIKE Cigaretus ir perskai
čiau apie tai jūsų knygutę; 
tai ir priėjau prie išvados, leXiųoj ™gne,sį- 
kad ir aš turėsiu prisidėt prie'r 
tos ‘linksmos minios’; ir aš 
drąsiai užgiriu LUCKY 
STRIKES. Man, kaipo mo
kytojui Universiteto---------
Medicinos Skyriaus ir kaipo 
viršininkui kelių medikalių 
organizacijų, būtinai reikalin- 
ga turėt bent vidutiniai gerą i son Ave.^Brookryn, N.* Y

REIKALINGAS partneris į bučernės 
ir grosernės biznį. Partneriu pri-1 

imsiu ir nepatyrusį tame biznyje. I

. Mano 
ą, tat esu

l priverstas jieškoti kito partnerio, 
nes dviem galima plačiai biznį varyt.

3525—3rd
Kanton 

Ave.k 
(188—216)

Bronx, N. Y.
< A

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambarys, visi 

! naujos mados įtaisymai, garu ap- 
At.riš’ukit vakarais nuo 

j 4:30 iki 9 vai.—G. Daugėla, 407 Keap 
St., Apt. 23, Brooklyn, N. Y. 203-5

39—J. Chiplish, 611 Vandalia St., 
PASIRANDAVOJA 4*”kambariai, su 
visais įtaisymais, randa tik $25.00 į 
mėnesį. 473 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. 202-4
PASIRANDAVOJA 4 kambariai, su 

maudyne; randa nuo 18 iki 20 do- 
Kreipkitės: 79 So. 

5th St., Brooklyn, N. Y. 199-204

PAJIEŠKOJIMAI
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- 

“ ................... , 201-6

ir Amerikoniško Stilium
PARDAVIMAI

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

<♦>

1

CASTON ROPSEVICH

214 Perry Avenue,

PARSIDUODA kendžių ir Ice Cream 
soda krautuvė, geroj vietoj, biznis 

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

199-204

PARSIDUODA restoranas, labai ge
roj biznio vietoj. Jei nenorit viso 

pirkti, tai galima eiti į partnerius. 
Kaina prieinama. Atsišaukit po num. 
290 Graham’ Ave., Brooklyn, N. Y.

199r204

PAJIEŠKAU Petro Gabriūno, Kauno 
gubernijos. Pirmiau gyveno Law

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

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

PARSIDUODA 3 kambarių fornišius.
Galima ir kambarius randavoti, 

randa pigi, arti subway stoties. At
sišaukit po num. 166 Boerum St., 3 
floor, Brooklyn, N. Y. 202-3

s Darbą atlieku
4 Kreipkitės
1 JONAS
|173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Tel. Lackawanna 2189

Otto Meyer, M. D
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

PARSIDUODA 3 kambarių forničius 
gerame stovyje. Taipgi yra Wal

ter pianas ir radio. Viskas mažai 
vartota. Atsišaukit vakarais nuo 
4:30 iki 9 vai.—G. Daugėla, 407 Keap 
St., Apt. 23, Brooklyn, N. Y. 203-5

Tel. Triangle 1450

LIETUVIS

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776

Pava!gi»» Sta malonu hfltL pasi- 
inekučiuoti su kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik- 
rinsit.—PabandykitI

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininkė

416

m

DR. PETERSON’O

229

i •

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA $1,50 UŽ DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

UETUViy VALGYKLA
Visokiy Rūšiv Šviežos Valgiai, Gasisani Lietuviško

Tel. Stagg 9105 >

I
Dr. A. PETRIKĄ

LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

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

Brooklyn, N. Y, 
VALANDOS:

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

FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS

I

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

šiuo adresu:
STOKES

Tek Juniper 7648

RAP. KRUCH’AS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

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

Telephone: Greenpoint 2321

J. GARŠVA
TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

<♦>

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

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

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

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

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

visokios mūsų vientaučių vartojamos žolėsf šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
čia paduotus; 
Apynių 
Aviečių uogų 
Amžių seki ūkių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių • 
Čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumvopių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas 

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
Čia Galite Gaati ir Lietuviiką Treji Devynerią 

iPhone, Greenpoint 2017, 2360-3514

Grybelių Lelijų Šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Kaštavolų šalmėčių
Kmynų šalavijų
Liepos žiedų Seneso lapelių
Lisnikų Šafronų
Metelių Trijų devynerių
Medetkų Traukžolių
Mėlynių uogų Totorkų šaknų
Našlelių Turkiškų pipirų
Puplaiškių Pinavijų šaknų
Parušanijos ir Trūkžolių

daugybę kitokių Valerijono šaknų




