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NEW YORK. — Darbi
ninkų (Komunistų) Parti
jos Nacionalio Rinkimų 
Kampanijos Kom. pirm. A- 
lexander Trachtenber, ku
ris tik ką sugrįžo iš Naujo
sios Anglijos, raportavo 
Partijos Centraliniam Pil
domajam Komitetui, kad 
penkiose Naujosios Angli
jos valsti jose bus padėti ko
munistu kandidatai ant ba
loto. Piliečių parašai jau 
baigiama surinkti. Tos val
stijos yra: Massachusetts, 
Rhode Island, Connecticut, 
New Hampshire ir Maine. 
Pastarojoj valstijoj dar rei
kia pasidarbuoti. Organi
zatoriai ir rinkimų kampa
nijos veikėjai ten siunčiami.

1924 metais komunistai 
tik dviejose Naujosios Ang
lijos valstijose turėjo padė
ję savo tikietą ant baloto. 
Tai buvo Rhode Island ir 
Massachusetts. Tais me
tais komunistai gavo dau
giau balsų Massachusetts 
valstijoj, negu Socialistų 
Partija, o šiais metais gaus 
dar daugiau, nes komunis
tai uoliai darbuojasi New 
Bedford ir Fall River teks- 
tilieqiu streike ir abelnai 
daugiau 
monėse 
Vienam 
tekstilės 
bininkai 
surinks 
skaičiaus parašų padėjimui 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijos ant baloto. O 
Rhode Island tekstilės dar
bininkai, matydami, kad ko
munistai gerai darbuojasi 
del darbininkų labo Massa
chusetts, žiūri į Darbininkų 
(Komunistų) Partiją, kaipo 
į vienatinį politinį vadą iš
naudojamų masių.

Socialistų Partija veik vi
sai išstumta iš Naujosios 
Anglijos, sako drg. Trach
tenberg. Darbininkų Parti
ja lošia vadovaujamą rolę.

Trachtenbergas sako, kad 
prieš streiko prasidėjimą 
New Bedforde nebuvo ^^ko
munistų organizacijos, apie 
kurią būtų galima ką nors 
pasakyti, bet dabar, Darbi
ninkų (Komunistų) Parti
jai dalyvaujant kovoje, su
sidarė tvirta Partijos orga-
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Į visų šalių darbininkus ir , gynimo, su pagelba šovinistinės 
valstiečius!

J pavergtąją liaudį pasauly!
į visas Komunistų partijas!

Keturiolika metų prabėgo nuo 
prasidėjimo pasaulinės skerdy
nės—1914-18. Imperialistai ir 
jų lekajai atkartotinai jums pa
sakojo, kad tai paskutinis ka
ras, kad tai karas panaikinimui 
karų. Milionai ir milionai dar
bininkų ir valstiečių, kurie ne
apkenčia ir bijo pasikartojimo 
tokios baisios skerdynės, tikėjo 
tiems prižadams.

Bet pažvelgk aplink save ir 
matysi, kas dedasi kapitalisti
niam pasauly rugpjūčio 4 d., 
1928 metais! Faktai parodo, 
jog kapitalistai ir jų “socialis
tiniai” ir “pacifistiniai” agen-į 
tai yra melagiai ir veidmainiai, 
kurie, kalbėdami apie taiką ir 
nusiginklavimą, visu smarkumu 
rengiasi prie naujų karų.

Per keturis metus imperialis
tai vedė atvirą militarinę inter
venciją prieš Chinijos revoliu
ciją. Desėtkai tūkstančių darbi- 

, ninku ir, valstiečių tapo išžudy
ta ir desėtkai tūkstančių kitų 
bus išžudyta, nes imperialistai 
nori kontroliuoti ChinijosJmar- 
ketą. Bet intervencija Chini- 
joj niekad nebuvo taip plačiai 
prasiplėtus ir negręsė pasaulio 
taikai, kaip šiandien, kuomet ji 
vystosi pavidale militarinės 
okupacijos ir Chinijos pasida
linimo.
Rengimasis prie Karo prieš 

Sovietų Sąjungą
Kad parubežinės valstybės 

rengiasi prie karo prieš Sovietų 
Sąjungą pavidale smarkaus 
ginklavimosi, kad kapitalistinės 

nizacija ir tvirti branduo- valstybės daro militarinės ir 
’ Jaunųjų Darbininku <l>P“"es sutartas ir veda . , y \ *• sistematiską anti-sovietmę pro-

veikia kitose pra- 
tarp darbininkų, 
tik New Bedforde 
streikuojanti dar- 
užtikrino, kad jie 

pusę reikalingo

Jiai 
(Komunistų) Lygos.

stoty, 
kalti-

Ant 
visa 

nelai-

L R. T. Subway Signalo 
Darbininką Kaltina 

žmogžudystėj
NEW YORK. — W. G. 

Baldwin, veteranas signalo, 
darbininkas Interborough 
kompanijos požeminio gelž- 
kelio Times Square 
tapo suareštuotas ir 
namas žmogžudystėj, 
jo bandoma suversti 
kaltė del įvykusios
mės L R. *T. kompanijos 
subway (tunelyj). Jis kalti
namas už leidimą užsidary
ti “svičiui,” kuomet trauki
nys ėjo per jį. j

Sakoma, kad prieš Inter
borough kompaniją bus už
vesta daug bylų už nuosto
lius. Bylos būsią užvestos 
mažiausia ant $2,500,000. 
Žuvusių ir sužeistų žmonių 
giminės užves bylas.

Dublinas, Airija^ — Gene 
Tunney, nesenai rezignavęs 
iš bokso čampionystės, atvy
ko čia ir tapo iškilmingai 
priimtas. Jo tėvai yra kilę 
iš Airijos.

‘LAISVĖS’ NAUDAI PIKNIKAI
Didelis piknikas turi būt

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

16 Rugsėjo, Detroit, Mich.

pagandą, tai pilnai aišku kiek
vienam protaujančiam darbi
ninkui. Visų šalių imperialis
tai didina savo ginklus ir drūti- 
na armijas. Milionai ir milio- 
nai pinigų išleidžiama kari
niams laivams, didžiosioms ka- 
nuolems, orlaiviams, laivynų 
bazėms ir orlaivių bazėms. Aš
tri kova del marketų gali užsi
baigti tik naujais dideliais ka
rais.

Bet šiandien labiau, negu 
1914 metais, imperialistai sle
pia savo sistematiškus beširen- 
gimus prie karo po artificiale 
(dirbtina) “taikos’’ propagan
da. Tautų Sąjungos nusigink* 
lavimo konferencija, Kelloggo 
paktas “panaikinimui karo,” 
visokios rūšies pacifistų manev
rai prieš karą, tai tokie ir pa
našūs būdai naudojami “taikos” 
propagandai.

Tų visų metodų vienas ir tas 
pats tikslas, būtent: sukelti ti
kėjimą tarp darbininkų ir vals
tiečių, kad gali būt surastas bū
das panaikinimui karo kapita
listinės draugijos rėmuose. Ka
pitalistai nori paslėpti nuo dar
bininkų teisybę, kuri yra jiems 
pavojinga, kad karas gali būt 
panaikintas tik nuverčiant ka
pitalizmą ir įsteigiant proleta
riato diktatūrą. Kapitalistai 
nori, kad darbininkai ir valstie
čiai išeikvotų savo energijas vė
jo vaikymui, taip kad kuomet 
ateis laikas, jie būtų užklupti 
bemiegant ir vėl įtraukti į ka
rą del taip’ vadinamo šalies ap-

propagandos.
Imperialistų Agentai

Komunistų Internacionalas 
atsišaukia į visus darbininkus 
ir valstiečius suprast, kad “so
cialistai” ir “pacifistai,” kurie 
aktyviai remia imperialistus ir 
platina tas iliuzijas, yra, šąmo-- 
ningai ar nesąmoningai, niekas i 
daugiau, kaip tik imperialistų] 
agentai.

Komunistų Internacionalas iš
rašė sekamą obalsj savo vėlia
voj : šalin imperialistinį karą! į 
Kovokite prieš imperialistinio i 
karo pri sir engimus! Stokite į j 
Sovietų Sąjungos pusę, prieš sa
vuosius imperialistus!

Į Komunistų Internacionalas 
atsišaukia į visus darbininkus, 
revoliucinius valstiečius ir pa
vergtuosius žmones priimti tuos 
obalsius ir po vėliava kovos < 
prieš imperialistinį karą sukilti 
prieš veidmainiškus “socialis
tus’’ ir “pacifistus,” kurie gelb
sti imperialistams rengtis-prie 
karo.

Kova turi prasidėti tuojaus.
Aplink didvyrišką kovą Chi

nijos darbininkų ir valstiečių, 
kurie dabar mobilizuoja savo 
spėkas naujai kovai po sumuši
mo, viso pasaulio darbininkų 
klasė turi subudavoti pasiprie
šinimo sieną savo kovoj prieš 
karą ir intervenciją.

WASHINGTON. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
viršininkai, išklausę fede
racijos vice-prezidento Woll 
raportą apie darbininkų 
Brookwood kolegiją, Kato
nah, N. J., įsakė visoms prie 
federacijos priklausančioms 
unijoms neberemti tos ko- 

I legijos ir nutraukti su ja 
■ryšius, nes ji esanti palin- 
Ikus prie komunizmo, o fe
deracijos viršininkai įsiutu
siai kovoja prieš komuniz
mą.

Bet mokyklos vedėjai sa
liko, jog tai netiesa, kad ko

legija komunistinė. Kolegi
jos galva A. J. Mušte sako, 
kad kaltinimai yra nepama
tuoti. Jis nurodo, kad kiek
vienas kolegijos instrukto
rius yra nariu Amerikos 
Mokytojų Federacijos, ir 
pažymi kaipo narius kolegi
jos direktorių tarybos to
kius asmenis, kaip Chicagos 
Darbo - Federacijos -prezi
dentas John Fitzpatrick; 
Fred Hewitt, mašinistų žur
nalo redaktorius; Phillip 
Ziegler, redaktorius gelžke- 
liečių raštininkų žurnalo, ir 
ponia Florence C. Hanson, 
prezidentė Amerikos Moky
tojų Federacijos. Kolegija 
tapo įsteigta dešimts metų 
atgal.

VARŽA VA. — Lenkijos 
užsienių reikalų ministeris 
Zaleskis penktadienio vaka
rą išvyko į Paryžių pasira
šyti Kelloggo “taikos” pak
tą šiandien (pirmadienį). Iš 
Paryžiaus jis vyks į Geneva 
į Tautų Lygos susirinkimą. 
Zaleskis sako, kad jis pra
šys Lygos technikinių virši
ninkų pagelbėti išlyginti ke
blumus, kurie egzistuoja 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Zaleskis tikisi daug laimėti 
Genevoj Lietuvos-Lenkijos 
ginčo klausime.

Trockis Prisiuntė Laiš
ką Kominterno 

Kongresui

Naujo Karo Debesys
Karo debesys, kurie renkasi 

ant pirmosios darbininkų ir val
stiečių respublikos horizonto, 
turi ‘pertikrinti visus klasiniai 
sąmoningus darbininkus ir val
stiečius, kad reikia be atidėlio
jimo daryti žingsnius gynimui 
Sovietų Sąjungos visais gali
mais būdais.

Tik energinga kova abejuose 
frontuose gali pastatyti darbi
ninkus į poziciją pasipriešint 
neišvengiamam imperialisti
niam karui, ar tas įvyktų del 
pablogėjimų santikių tarp kapi
talistinių valstybių ar del pa
prastos neapykantos prieš So- 
vietvj Sąjunga. Tik kuomet visi 
komunistai ir revoliucionieriai, 
visi progresyviai darbininkai ir 
valstiečiai veiks tuojau ir veiks 
kasdieną su pasiryžimu ir ener
gija prieš savo išnaudotojus, 
darbininkai bus ideologiniai ir 
organizaciniai prirengti pavers
ti sekantį imperialistinį' karą į 
nacionalį ir tarptautinį pilieti
nį karą prieš imperialistinę 
buržuaziją. Tai tik vienatinis 
būdas panaikinimui karo.

, Komunistų Internacionalas 
atsišaukia į visų šalių darbinin
kus ir valstiečius prisirengti 
paversti sekantį pasaulinį karą 
į socialistinę pasaulio revoliuci
ją, vienijant savo spėkas po se
kamais obalsiais:

Lai gyvuoja Chinijos revoliu
cija!

Lai gyvuoja pirmoji Socialis
tine Respublika!

Šalin tarptautinį imperializ
mą!

Lai gyvuoją Socialė revoliuci
ja!

Komunistų Internacionalo >■.
šeštas Pasaulinis

Kongresuos. i

Meksikoj Demonstracija
Prieš Amerikos Kapitalizmą
MEXICO CITY.—Ketvir- 

tądien j, Sacco-Vanzetti me
tinėse nužudymo sukaktu
vėse, keletas tūkstančių 
Meksikos karingųjų darbi-Į 
ninku suruošė demonstraci
ją prieš Amerikos imperia
lizmą.

Maršuodami pro Ameri
kos konsulatą nešė iškabas 
su užrašais: “Yankee impe 
rializmas” ir “Sacco ir Van
zetti nužudytojai.”

Demonstracija tęsėsi tris 
valandas, ir nekuriose mie
sto dalyse biznieriai buvo 
priversti užsidaryti krautu
ves. Tijafikas buvo visai 
sustabdytas.

Trys kalbėtojai suareštuo
ta neva už “išsireiškimą 
prieš Meksikos armiją.”

MASKVA. — Leon Troc
kis prisiuntė laiškų Komu
nistų Internacionalo šeštam 
kongresui. Jis savo . laiške 
išdėsto savo klaidingas teo
rijas ir pagaliau bando ata
kuoti Sovietų Sąjunga, sa
kydamas, būk Sovietų Są
junga “nežengianti” linkui | 
socializmo.

Kongresas pasmerkė 
Trockio toki laišką ir jo te
orijas. Kiekvienos šalies 
delegacija kongrese padarė 
formališkus pareiškimus, 
pasmerkiančius trockizmą.

Interborough Kompanijos Požeminiam Gelžkely Du Trau
kinio Vagonai Susidaužė Prie Times Square Stoties

NEW YORK. — Penkta
dienį, 5:10 vai. po pietų, iš
tiko baisi katastrofa pože
miniam Interborough kom
panijos gelžkely prie Times 
Square stoties, New Yorke.

Suvirš 150 žmonių sužeis
ta. Žuvo apie 20 žm.

Du traukinio vagonai nu
šoko nuo relių ir susikūlė.

Dešimtie^ vagonų trauki
nys, ekspresas, einantis iš 
Van Cortland Park į Brook- 

1 lyną, sustojo Times Square 
stoty. Į jį prisikimšo daug 
pasažierių, nes tai buvo 
pats žmonių važiavimas iš 
darbo. Vagonuose buvo su
grūsta po 200 ar daugiau 
žmonių, vyrų ir moterų, ofi
sų darbininkų, paprastų 
darbininkų ir profesionalų. 
Traukinys išėjo, palikdamas 
ant platformos šimtus žmo
nių, laukiančių kito trauki
nio.

Už 100 ar daugiau pėdų 
l nuo stoties galo randasi 
“svičius” prie ekspreso re
lių (“Svičius,” tai relės nu- 
sukimui traukinio nuo vie
nų relių ant kitų). Trauki
nys, užėjęs ant “svičiaus” 
susitrenkė. Traukinys bu
vo smarkiai paleistas. As
tuoni vagonai perėjo per 
“svičių.” Bet devinto vago
no pirmutiniai ratai, iš 
priežasties “svičiaus sugedi
mo,” kaip tai susidaužė į 
“svičių” ir vagono ratai nu
šoko nuo relių. Pasigirdo 
didžiausias trenksmas. Prie
šakinė dalis vagono, apie 
(ketvirtdalis vagono) tapo 
nutraukta. Nutrūkusi dalis,

Kellogg Bijojo Sacco- 
Vanzetti Demonstracijų

Paryžius' — Penkta- 
dienio rytą čia atvyko Ame
rikos imperialistų atstovas, 
valstybės ministeris Kel
logg. Kad išvengus Sacco- 
Vanzetti demonstrantu, ku
rie buvo pasirengę jį “pa- kaip kokis milžiniškas svie- 
sveikinti” stoty, jis atvyko dinys, mestas visu smarku- 
traukiniu valanda pirmiau, mu, susikūlė į cimentinę ir 
negu buvo pranešta. Už tai akmeninę pertvarą, 28 pėdų 
net nekurie jo draugai pasi
vėlavo atvykti jį patikti. 
Grupelė amerikonų buržujų 
buvo susirinkus ant kitos 
platformos, ir negalėjo Kel
loggo pasitikti. Bijodamas 
Sacco-Vanzetti demonstran
tų, Kelloggas iškirto kiau
lystę ir savo draugams.

ANGLIJA TAISOSI DIRI
ŽABLIAMS BAZES

LONDONAS. — Anglijos 
valdžia dabar rengia milži
niškiems dirižabliams bazes 
sekančiose vietose: Card
ington, Anglijoj; Insmailia, 
Aigipte; Karachi, Indijoj; 
St. Hubert, Kanadoj ir Gro- 
utville, Pietų Afrikoj. Prie 
to dar bazės bus pabudavo- 
tos Naujoj Zelandijoj ir 
Australijoj.

Bazės būdavojamos užlai
kymui dirižablių, kurie da
bar gaminami Anglijoj. Jie 
gali gabenti po 100 vyrų ir 
vienu kartu gali keliauti 
4,000 mylių. Jie bus nau
dojami sekančiam kare.

Padarė Sutartį su Kasyklų 
Savininkais

COLUMBUS, Ohio.—De
šinieji United Mine Work
ers of America Unijos Ivde- 
riai Ohio valstijoj pasirašė 
sutartį su Ohio anglies ka
syklų savininkais, sutikda
mi, kad mainieriams būtų 
mokama po $5 į dieųą. Su
tiko, kad už kirtimą Mr Ko
davimą anglies būtų moka
ma po 70 centų ant tono.

Sutartis paliečia apie ke- 
turioliką ‘ mainų, kurios 
samdo nuo 3,000 iki 3,500 
mainierių. Sutartis įeina 
gallon nuo rugsėjo mėnesio 
ir išsibaigia Kovo 
1930 m.

31 d.

augštumo, kuri perskiria 
ekspreso šiaurių ir pietų 
pusių reles. Ta dalis vago
no su žmonėmis taip susi
plojo į sieną, lig kad būtų 
padaryta iš popieros.

Kuomet ta dalis vagono 
susikūlė į sieną, tai užpaka
linis vagono galas smarkiai 
trenkė į kitą pusę ir net iš
vertė keletą plieninių pilio
rių. Abi to vagono dalys 
subyrėjo į šmotus. Nuo įsi- 
bėgimo dešimtas vagonas 
smarkiai užbėgo ant griu
vėsių devinto vagono ir pa
sikorė.

Sužeisti ir užmušti žmo
nės buvo tuose dviejuose 
vagonuose.

Didžiausias buvo žmonių 
riksmas. Reginys baisus. 
Tie, kurie išliko gyvi ir 
sveiki, pasakoja, kad jie ma
tė, iš nelaimės scenos iši
mant krūvas lavonų. Vie
niems nutrauktos rankos, 
kitiems kojos. Daug lavo
nų visai sutrikta.

Kompanija žinojo, kad 
“Svičius” Negeras

Nelaimė įvyko del to, kad 
“svičius” buvo sugedęs. 
Kompanija kalta, kad jo ne
sutaisė.

Tuojaus po nelaimės pri
buvo miesto majoras Walk
er. Jis sako, kad policija 
jam pasakojo, jog “svičius0 
neveikė, kaip reikia.

Frank T. Hedley, Inter
borough kompanijos prezi
dentas, pasitaręs su kompa
nijos darbininkais ir Tran
zito Komisijos inspekto
riais, pranešė, kad “svičius” 
gerai neveikė ir kad trauki
nys buvo del to sulaikytas 
stoty per penkias minu tas 
pirma nelaimės.

•* • »• .••■•4^ * . - . •

Norima Suversti Kaltę ant 
Darbininko ?

Kaip ir paprastai, jeigu 
kokia nelaimė įvyksta iš 
kompanijų priežasties, tai 
norima kaltę suversti ant 
darbininkų. Miesto majo
ras Walker, vesdamas tyrF 
nėjimą, tapo informuotas, 
kad darbininkas vardu 
Baldwin, Interborough 
kompanijos gelžkelio relių 
prižiūrėtojas, buvęs atsako- 
mingas to “svičiaus” veiki
me. Sakoma, majoras gra
sinęs areštuoti Hedley, jei
gu kompanija nepristatys 
Baldwino. Baldwinas tapo 
pristatytas ir policija pra
dėjo jį klausinėti. Veikiau
sia, bandys jį nubausti.

7 vai; vakare apie 250 
darbininkų tapo pastatyta 
prie darbo sutaisyti ir apva
lyti gelžkelį, kad traukiniai 
galėtų vaikščioti.
Penkios Ligoninės Užgrūs

tos Sužeistais
Penkios ligoninės užgrūs

tos sužeistais žmonėmis. 
Prie sužeistųjų stojo dar
buotis suvirš 100 daktarų. 
Labai daug sužeistų pavo
jingai. Vieniems daktarai 
turi nupjauti rankas, ki
tiems kojas. Daro mažes
nes bei didesnes operacijas.

BYRD EKSPEDICIJA IŠ
PLAUKĖ Į PIETINĮ 

POLIŲ
NEW YORK. — Koman- 

dieriaus Richard E. Byrd 
ekspedicija laivu City of 
New York išplaukė šešta
dienį iš prieplaukos No. 1, 
Hoboken į pietinio poliaus 
kraštą mokslinio tyrinėjimo 
tikslu. Ekspedicija suside
da iš 31 narto. Pasiėmė apie 
200 tonų reikmenų. Byrd 
paplaukęs laivu atgal sugrį
žo j New Yorką; jis iš
plauks vėliau, galutinai vis
ką prirengęs ekspedicijai. 
Jis savo ekspedicijos laivą/ 
pasieks Naujojoj ZelandP • • JOJ.
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Organizavimas Neorganizuotų Darbininkų,

Romos Katalikų Susivie
nijimo organe “Garse” 
(rugp. 23 d.) kunigas J. 
Koncevičius pripažįsta, kad 
be Sovietų pagelboš Lietu
vai nebūtų^ galima tikėtis 
atgriebt iš Lenkų Vilnių. 
Pačią Lietuvos nepriklauso-

ne. Senuosius šmeižtus 
prieš Sovietų Respubliką 
jie kiekviename savo laik
raščio numeryje padaugina 
vis naujais šmeižtais ir 
purvinimais viso to, ką vei
kia Sovietinė šalis.

Paprastas kasdieninis
žmoniškumas reikalauja, 
kad geru už gerą atsimokė-

dąi’ys Lenkijai jofcių kliū
čių apsidirbt su Lietuva.

Pereitame Tautų Lygos 
Tarybos posėdyje Vokieti
jos delegacija teparodė Lie
tuvai tiek “palankumo,” 
kad balsavo už suteikimą 
daugiau laiko pasiderėt'* Lie
tuvai su Lenkija ginčijamais 
klausimais, /ir perkalbinėjo, 
kad Lietuva vis tik perdaug 
neužsivarinėtų prieš Len-

Sovietai—Vienintelis Nuo 
širdus Lietuvos Nepriklau

somybės Draugas

KHlONtS BUMAI
New Yorko prieplauką aplei- mūsų laivas vėlai vakare, apie 

dau liepos 21 d., o Berlyną pa
siekiau 1 d. rugpjūčio, kaip 5 
vai. vakare. Iki Berlynui ke
lionė buvo gera, tik buvo ne
smagu, kad neturėjau draugo 
pasikalbėjimui, Truputį 
do. Važiavau vienas, 
vanduo buvo ramus ir 
supo laivą. Sirgti visai
kam prisiėjo. Kai kurie pirmo
se dienose buvo papurę, bet tai 
ne nuo supimo, o nuo vokiško 
alaus ir degtinės.

Moterims prisiėjo truputį 
daugiau nukentėti nuo vandens

nubo- 
Šiaip 

mažai 
mažai

10 vai., jpląuke uostan, bet vis
gi būrys* Vokietijos piliečių pa
sitiko laivą ir sveikino paša* 
žierius. Bet mums reikėjo 
laukti rytojaus ir nieko nenu
leido nuo laivo.

Vokiečiai visur mandagiai 
elgiasi su amerikiečiais. Stoty
se ir traukiniuose daugelis kal
ba angliškai. Amerikiečiams 
nesunku keliauti per Vokietiją. 
Nors mes turėjome speciali trū
kį iki Berlynui, bet visgi toli 
gražu nuo Amerikos traukinio.

Anais laikais darbo unijų 
vadai ir socialistai nuolatos 
sakydavo komunistams: pa
likite mus ramybėje, o eiki
te ir organizuokite neorga
nizuotus darbininkus, kurių 
Amerikoje randasi apie 27,- 
000,000 milionai. Dabar tos 
melodijos jūs niekur negir
dite. Kodėl? Ogi todėl, 
kad ‘ tie biurokratai persi
tikrino, jog organizavimas 
į unijas .plačiųjų masių 
stambiosiose pramonėse 
jiems yia pavojingas jude- njzuoįų mainierių, iš kietos 
jimas.. Jau nuo., gaišiojo —stengiamasi dar gyvuo-

• Passaico streiko jie nustojo jančiu* United Mine ^ork_

tūkstančių neorganizuotų 
mainierių ir tie mainieriai, 
kurie tebėra organizuoti į 
United Mine Workers loka
lus, turėtu stovėti rankas 
sudėję ir leisti kasyklų ba
ronams ponavoti taip, kaip 
jiems patinka? Komunistai, 
kaipo tikri kovotojai, to ne
gali daryti. Jie iškėlė obal- 
sį organizavimo naujos na
cionalės mainierių unijos.

Iš vienos pusės, kuriami 
nauji lokalai tarpe neorga-

jimas. Jau nuo garsiojo —stengiamasi dar gyvuo-
siūlę komunistams organi
zuoti. neorganizuotus darbi
ninkus. Dabar jie sušilę 
keikia komunistus, kam ši
tie organizuoja unijas.

Passaice audėjai buvo ne
organizuoti. Komunistai 
ten pradėjo darbuotis, audė
jai išėjo j streiką, kurio 
priešakyje stovėjo komunis
tai. Audėjai susiorganiza
vo j uniją, taip pat po ko
munistų vadovybe. Paskui 
passaikiečiai prispyrė Ame
rikos Darbo Federacijos va
dus priimti naują audėjų 
uniją į United Textile Wor
kers of America, kurios vir
šūnėje sėdi saujalė biuro
kratų ir ima didžiausias al
gas iš unijos iždo. Dabar 
tas Passaico audėjų lokalas 
neduoda ramybės tiems va
dams ir dalyvauja organiza
vime neorganizuotų audėjų 
kituose miestuose. Iš mili- 
ono audėjų, tik koks 10,000

ers of America lokalus į- 
traukti į steigimą naujos 
unijos. Rugsėjo 9 d. Pitts- 
burghe įvyks nacionalė mai
nierių konvencija ir ten bu^ 
padaryta pradžia naujos 
nacionalės mainierių unijos.

Moteriškų drapanų siuvė
jai milžiniškoj didžiumoj 
eina su kairiuoju sparnu, 
bet nacionalės unijos viršū
nės susivienijo su darbda
viais ir valdžia ir kryžiaivo- 
ja narius. Nors socialistai 
vadai yra generolai be ar
mijos, bet jie šaukiasi Mo
teriškų Drapanų : Siuvę jų 
Uniją ir masę narių, orga
nizuotų po vadovybe komu-; 

inistų ir jų simpatizatorių, 
vadina skaldytojais. Kai- 
liasiuvių unijos 90 nuošim
čių narių eina su kairiuoju 
sparnu, bet unijos socialis- 
tinia vadai nepasiduoda ir 
laiko savo rankose vadeles. 
Tai būtų didžiausias nusidė-

mybę jau kartą Sovietai ap
saugojo, kaip kad jis.rašo:

Praeitų metų pabaigoj Len
kija, tur būt, irgi Prancūzijai 
patariant, rengėsi pulti Lietu
vą ir buvo jau sukoncentruo
tos kariškos pajėgos tam tiks
lui įvykinti. Prancūzai ir len
kai, tur ' būt, manė, kad už
ėmus visą Lietuvą bus pašalin
tas ir pavojus tam (gręsusiam 
europiniam) karui. Tas jiems 
nenusisekė, nes Rusijos užsie
nių ministeris čičerinas pa
siuntė aštrią notą į Varšuvą, 
kurioj jis pareiškė, kad Rusi
ja nebus neitrali, jei lenkai 
puls Lietuvą ir net pažymėjo 
jis savo notoj, kad tokiam at
sitikime žmonių kraujas upe
liais pasilies. Tame laike įvy
ko slapti pasitarimai tarp Ru
sijos, Vokietijos ir Lietuvos.”

Neišdegsią Tautų Lygos 
Posėdyje

Nesitiki kun. Koncevičius, 
kad Lietuva ką peštų ir 
Tautų Lygos posėdyje, ku
ris įvyks rugsėjo mėnesį ir 
kur bus išnaujo sprendžia
mi Lietuvos-Lenkijos kivir
čai. Tuo klausimu jis sa
ko:

u rea^c^n| jimas prieš savo-' reikalus,
United Toxtile Workers of į • „ * ™jeigu masės narių pasiduo

tų saujelei lyderių, idant šie 
galėtų juos parduoti darb
daviams. . Todėl kailiasiu- 
viai susibūrė į naują uni
ją ir palieka savo buvusiuos 
reakcinius vadus generolais 
be armijos.

Tai tokia padėtis įvairio- 
jos vadai, buvo prašnekę se pramonėse. Dabar reak- 
apie organizavimą Fordo ir ciniai vadai iš Amerikos 
General Motors vergų, bet Darbo Federacijos ir socia-

Todel su New 
streiku 

organizavimas

America.
Bedfordo audėjų 
prasideda 
naujos nacionalės audėjų 
unijos.

Automobilių* pramonėje 
beveik visai nėra unijos. 
Amerikos" Darbo Federaci-

vėl gražiai nutilo. Komuni
stai ir Darbo Unijų švieti
mo Lyga iškėlė obalsį orga
nizavimo į uniją neorgani
zuotų darbininkų toje pra
monėje. Pasekmės jau 
pradeda rodytis: Detroite 
ir kitur kuriasi dirbtuvių 
komitetai, pamatas unijos.

Anglies pramonėje padė
ti^ yra tokia: John Lewiso 
šaika visai sugriovė United 
Mine Workers of America. 
Kaipo nacionalė organizaci
ja, jinai mirus. Tik Lewiso 
mašina gauna .algas ir kal
ba varde United Mine Wor- i 
kers, bet mainierių reikalų 
ta unija nebegali apginti ir 
nebegina. Minkštosios ang
lies pi^tmonėje mainieriai 
beveik visai nebeorganizuo- 
ti, ]>akrikdyti, ačiū išdavi
kiškai. Lewiso mašinos poli
tikai. . Šiandien 85 nuošim
čius anglies Amerikoje iška
sa neunijiniai mainieriai-

listiniai darbdaviams par
sidavėliai gvolto rėkii, kad 
komunistai skaldą unijas ir 
organizuoją “dualines” uni
jas, kurių * tikslas esąs su
griauti esamas unijas. Bet 
nieko panašaus nėra. zKai 
kurias unijas, kaip, pavyz
džiui, mainierių, reakcionie
riai sugriovė ir komunistai 
kelia obalsį organizavimui 
galingos nacionalės mainie
rių unijos ant United Mine 
Workers of America griuvė
sių. Kitur, kaip automobi
lių, plieno ir audimo pramo
nėje, beveik jokios unijos 
nėra ir tuo būdu nėra ko 
griauti. Dar kitur, kaip 
tarpe moteriškų drapąnų 
siuvėjų ir kaįliasiuvių, mil
žiniška narių didžiuma atsi
skiria nuo savo išdavikų. 
Niekur nėra dualinio unijiz- 
mo, niekur nėra unijų skal
dymo. čia. varomas darbas 
organizavimo neorganizuo-
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Lew-iso mašina nieko neda- dai bininkų, atgaivinimo
ro, kad organizuoti tuos 
mainierius. Kiek dar liko 
United Mine Workers of 
America, randasi kietai su
spausta' Lewiso dantyse ir 
jis jos nepaleis. Kas lieka 
daryli? Nejaugi šimtai

sugriautų ir išduotų unijų, 
stiprinimo darbininkų fron
to prieš darbdavius.

Tegu reakcionieriai stau
gia ir keikiasi, o komunis
tai visu smąrkumu varys 
pirmyn darbą organizavimo

Sunku pasakyti, kaip Tautų 
Lyga isriš rugsėjo mėnesyj 
lietuvių-lenkų konfliktą, bet 
galima spėti, kad jis nebus pa
lankus Lietuvai. Gal Tautų 
Lyga nutars Lietuvai taikintis 
su Lenkija neišrišus Vilniaus 
klausimo, ir, žinoma, tada, 
Lietuvai atsisakius taikintis, 
Tautų Lyga gali pašalinti Lie
tuvą ’iš Tautų Lygos ir net gal 
duoti lenkams laisvę spręsti 
.patiems konfliktą su lietu
viais.

linkėtojui. Kad Sovietai 
užtaria Lietuvos nepriklau
somybę, tai, rodos, klerika
linė spauda galėtų stot 
bent už tai, kad Amerika 
pripažintų Sovietų valdžią. 
Bet klerikalų laikraščiai, ta
me skaičiuje ir “Garsas,” 
daro kaip tik atvirkščiai 
Jie eina su tais, kurie prie
šingi pripažinimui Sovietų 
valstybės; ir su didžiausiu 
apetitu visi kuniginiai laik
raščiai persispausdina keik- 
smingus manifestus Ameri
kos Darbo Federacijos vadų 
ir kitų reakcionierių , rė
kiančių, kad Jungtinės Val
stijos niekad nepripažintų 
Sovietų valdžios.

Kaipo buržuazinė valsty
bė, Vokietija nėra priešin
ga svetimų* tautų grobimui. 
Jinai, kaip žinoma, prašo 
bei reikalauja, kad Tautų 
Lyga sugrąžintų Vokie
čiams ir pirm karo jų pa
vergtas Afrikos kolonijas. 
Jokie tautų laisvės princi- 

’ pai, vadinasi, nepastos Vo- ■•/-i*.*** y • •• •• • v

Menka Viltis iš Vokietijos
Augščiau paduotose iš

traukose iš “Garso” ma
tome taipgi figūruojant ir 
Vokietiją, kaipo galimą Lie
tuvos/užtarytoją. Bet grei
čiau tai bus savęs prisigau- 
dinėjimas tikėtis iš Vokieti- 

< jos jeib kokios rimtos para
mos Lietuvai. Juk dar te
beskamba ausyse aidai iš 
kauniškės ir šiaip bendro
sios spaudos apie ėjusias 
slaptas derybas tarp Lenki
jos ir Vokietijos; j įDėrybpSj 
buvo atkreiptos prieš Lie
tuvą. Vokiečiai siūlė Len
kijai tokį mainą: tegu. Len
kija visiškai užleidžia Vo
kiečiams Danzigo miestą ir

kietijai kelio, jeigu ji iš 
Lenkijos bei Tautų Lygos 
gaus atlyginimo už nesikiši
mą į grumtynes tarp Len
kijos ir Lietuvos. Vokieti
jos nusistatymą šičia nu
lems tas klausimas: ką Vo
kiečiai už tai gaus?

Toliau. Anglija yra ne 
tik Lenkijos tikruoju politi
niu manadžerium ir patro
nu. Vokietija žymia dalim 
taipgi randasi Anglijos in- 
takoj, o ta intaka daug įsve- 
ria ir Vokietijos santikiuo- 
se su Lenkija ir Lietuva.

Sovietų gi palaikymą Lie
tuvos nepriklausomybės ne
nusako vien tas faktas, jog 
Sovietai nenori, kad Lenki
ja, prarydama Lietuvą, su
darytų drūtesnį karišką 
frontą prieš Raudonąją] 
Respubliką. Sovietai tokiai 
me atvejyje vaduojasi ir 
principiniu.. nusistatymu,, 
kuris i reikalauja ikiekvienai 
tautai teisės nepriklausomai 
gyventi arba tautiniai apsi
spręsti, kai del josios ryšių 
bei santikių su kitomis tau
tinėmis valstybėmis.

kamerose prasti mediniai suo
lai. Vokietijoj vis dar tebėra 
1, 2 ir 3 klasės. Kas daugiau . 
turi pinigų, tas gal geresniam . ' 
traukiny važiuoti, šiaip trau- 
kinyje galima gauti valgyti ir 
gerti. Vokietijoj priimta 5 z - 
kartus į dieną valgyti: pusry- • • 
čius, priešpietį, pietus, priešva
karį ir vakarienę. -

ANKSTYVAS DŽIOVOS PAŽINIMAS
Tokiame atsitikime 

Lenkija gal puls Lietuvą... 
Lietuvai Vilnių nuo Lenkų at- _ 
gausime ne kitokiu būdu, kaip | tų su'džiovos pirmais apsireiš- 
tik per karą ir tik tada, kada kjmais. 
gelbės Rusija ir Vokietija. 
Tiesa, nuo vidujinio Lietuvos 
susitvarkymo irgi daug pri
klausys jos ateitis.
Taigi, ir kunigas rašyto

jas klerikališkojo “Garso” 
žiūri į Sovietų Sąjungą, kai
po į drūčiausią Lietuvos šu
lą klausime Vilniaus ir net

Nacionalė Džiovos Draugystė 
pageidauja, kad visi ąpsipažin-

Tik gydytojas gali pažinti 
džiovos tikrus apsireiškimus, 
nes ir kitos ligos turi kai ku
riuos džiovos apsireiškimus. 
Jeigu žmogus tik tiki, kad džio
va serga, reikia nueiti pas gy
dytoją arba į kliniką.

Dr. Lyman I. Thayer, garsus 
džiovos gydytojas, tiek turi pa-

pačios šalies nepriklausomy-' sakytj aPie džiovą:
’ “Džiova turi daugybę gerai

1 žinomų apsireiškimų. Bet šia
me straipsnyje imsime tik ke
lius. Pirmas yra kosėjimas. 
Kadangi žmogus tankiai kosti, 
tai į kosėjimą nekreipia aty- 
dos. Neturime tikėti, kad ma
žiausias kosėjimas yra rimtas 
dalykas arba kad kas tik kosti, 
serga džiova. Kartais gerklės 
skaudėjimas verčia žmogų kosė
ti, kaip ir gerklinių išsišakoji
mų uždegimas, dusulys, ir net 

darbininkų. Jie neatsisakė I paprastas šaltis. Džiovos kosu- 
ir neatsisako dirbti viduje j ngr ypatingas ir jo baisu- 
konservatyviškų uniju. Pa-Dn?s Reiškia, kad liga yra as- 
vyzdžiui, jie veikia Amalga- trL Bet Vls t,ek- 361811 ^su- 
meitų rubsiuvių unijoj ir 
kovoja prieš Hillmano ma
šiną iš vidaus.' Jie uoliai 
■darbuojasi mainierių? loka- 
luose, kovoja prieš išdavi
kus vadus ir traukia tuos 
lokalus į naują nacionalę 
uniją. Jie darbuojasi gele
žinkeliečių konservatyviško- 
se unijose ir t. t. Ištikrųjų, 
dar energingiau. komunistai 
varo apšvietos - darbą tose 
konservątyviškose unijose, 
kuriose dar yra darbininkų 
masių. Tegu ponhi Gree- 
nai, Wollai,. Hillmanai, Le- 
wisai ir Sįgmanai nesidžiau
gia, komunistai nebėgs nuo 
darbo masių.

Kanda į Tą Ranką, Kuri 
Gelbėja Lietuvą7

Tą faktą, beje, yra žymė
ję ir kiti klerikalų laikraš
čiai. Bet ar jie pakeičia 
savo nedorą nusistatymą 
linkui draugingos Lietuvai 
Sovietų valstybės? Visai

lys nesustoja į mėnesį laiko, 
reikia rasti priežastį, kad nors 
ir būtų tik “paprastas šaltis.” 
Kosėjimas gali būti labai sau
sas. .Kuomet ■ kosėjimas verčia 
ypatą spjauti/ taj gerai seiles 
duoti išegzaminuoti. Džiova 
sergantis tankiai sako, kad ko
sėjimas prasideda apačioj krū
tininio kaulo.

“Antras apsireiškimas yra 
nuilsimas, nuovargis arba nuo- 
bodiimas. Pradžioje ligonis 
jaučiasi labai pavargusiu be/jo- 
kios priežasties. Kartais ma
nome, kad paprastas tingėji
mas, tai malarija arba nerviš
kas nuvargimas. Tas nuobodu
mas užpuola .žmogų, po .pįef.j „ •.

“Sti sveikatos ' menkėjimu 'pa
sirodo trečias apsireiškimas —

i

žmogaus sumenkėjimas. Bet ir 
nuo vėžio ir šlapligės žmogus 
eina menkyn. Ketvirtas apsi
reiškimas-—užkimimas — pasi
rodo, kuomet liga esti gerokai 
išsiplėtojus. Bet ir sveikas 
žmogus užkimšta.

“Penktas apsireiškimas yra 
netikėtas kraujaplūdis. Papra
stai šis apsireiškimas žmogų iš- 
gązdina. Net ir sveikas žmo
gus, išspjaudamas kraujo, tuoj 
nueina pas gydytoją del iš- 
egzaminavimo. Pirmas egza
minas gal būti normališkas ir 
ligonis neparodys kitų apsireiš
kimų. Bei, jeigu apie šaukštu
kas kraujo išspjaunama, tai jei
gu nors egzaminavimas nieko 
nepadarytų, tegul gydytojas lai
ko ligonį po savo priežiūra apie 
mėnesį laiko, tankiai egzami
nuojant krūtinę.

“Jeigu viršminėti ąpsiręiški- 
įmai tuoj neprąpyksta, sayę rie- 
Hgydyk^bet eik pas gerą(gydy-‘ 
t0ją. .j .n
• “Džiova turi, ir kitų apsireiš; 
kimų,, bet-.tie apsireiškimai ga
li, būti kitų ligų. , < Imkime 
kąrštį. Visi žino, kad kilimas 
temperatūros arba karščio reiš
kia, kad žmogus serga kokia 
nors liga. Džiovos atsitikimo 
karštis pasirodo po piet arba 
anksti ryte. Karščiui pasiro
džius, ligonis turi laikyti rekor
dą, užsirašyti kas dvi arba tris 
valandas. Parodyk gydytojui. 
Vidurių nemalimas yra papras
tas džiovos - skausmas. Jeigu

baudžia už 
Ir vėliau 
kad taip 
arba visai

oro. Kurios nevartoja daug 
grimo arba visai nesidažo vei
do ir lūpų, toms nieko ir ne
kenkė vandens oras, bet kurios 
perdaug dažė veidus visokiais 
chemikalais, tas gamta skau
džiai sudarkė. Matomai, van
dens oras paveikė ant grimo ir 
iš visokių spalvų veidus paver
tė į šmotus puvėsio. Oda ant 
veidų susproginėjo, lūpos suti
no, paskui išsivertė šašai ir 
šlykštu buvo pažvelgti. Atro
dė lyg sifiliuotos.

Laivu važiavo vienas francū- 
zas daktaras ir paklausiau jo, 
kas tai per liga užpuolė gražuo
les, kad jos taip^bjauniai nuša- 
šo? Jis man aiškino, kad tai 
vandens oras kovoja su įvai
riais chemikalais ir 
darkymą gamtos, 
pats persitikrinau, 
yra. Kurios mažai
nevartojo grimo ir būdamos 
Amerikoj nebijojo saulės bei 
vėjo, toms visai nieko nekenkė 
vandens oras ir visą laiką bu
vo sveikos. O buvusiom gra
žuolėm prisiėjo slapstytis ant 
laivo nuo žmonių, nes veidai 
taip buvo “supeizuoti,” kad nie
kas nenorėjo pažvelgt į jas.Tie- 
sa, ir jos pačios sarmatinosi 
žmonių. • '

Kadangi mūsų laivas sustojo 
Airijos prieplaukoj Queens
town- iv Frąnęųzijos prieplaur 
koj Cherbourge, tai prisieiną 
bįskį- paminėti apie tas šalis. 
Laivas n^i vienur, nei kitur nė
jo visai į prieplauką, bet susto
jo šiaip pašaly  j, o laivukai at
ėjo ir paėmė visus pasažie- 
rius, kuriems reikėjo tose prie
plaukose išlipti. Vienoj ir an
troj prieplaukoj išlipo po apie 
30-35 amerikiečiai. Airius pa
sitiko didesnis būrys žmonių, 
negu kad francūzus. Airijos 
uoste paimta gerokas būrys 
Vokietijos studenčių, kurios 
buvo atvažiavę vakacijoms Ai- 
rijon. Matomai, vokiečiai ne
blogai sugyvena su Airija.

Apie Airiją ir Francūziją 
būtų sunku daug kas pasakyti 
nebuvus tose šalyse. Kiek te
ko pastebėti iš pasitikusių lai
vą, francūzai atrodė nuskures- 
ni už airius. Airiai nieko ne
prašė iš amerikiečių, o francū
zai laivo darbininkai, vos spė
jo laivelis priplaukti šalę lai-' 
vo, tuoj atkišo rankas ir pra
šė rūkyti, kad jiems numestų

Iš to jau
kad 

skur-

cigarų bei cigaretų. 
galima išvadą daryti, 
Franci jo j darbininkai 
džiai gyvena. .

Astuonios Dienos Berlyne
Berlyne prisiėjo gyventi 

aštuonias dienas ir per tą 
laiką daug teko važinėti ir. 
pėsčiam vaikščioti po mies- 
tą. Berlynas didelis, šva
rus ir gražus miestas. Cen- k 
tras visos Vokietijos buržu* 
azijos ir visko pilnas. Na- .; 
mų nėra labai augštų, tik 3, .’ 
4, 5 ir 6 gyvenimų. Yra 
gražių bulvarų ir parkų. 
Parkuose pristatyta daug ;•
visokių karalių, princų ir k. 
stovylų. Tur būti nėra kito 
tokio miesto, kuris turėtu -*
tiek daug stovylų, kiek kad 
Berlynas turi. Salygatviai 
ir stogai apstatyti stovylo- 
mis, tartum kokiais dievai
čiais. “Teksiu” Berlyne yra 
daug. šiaip automobilių 
mažiau, negu Amerikos 
miestuose. Judėjimas irgi 
daug mažesnis už Am. mie
stus. Gatvekariai pustuš
čiai vaikščjoja. Autobusai? ‘ 
jaugiau važiuoja. Yra ne-. ’ 
mažai požeminių traukinių, 
kuriais galima važiuoti į vi
sas dalis miesto.

Krautuvės visko pilnos ir * 
nenrasčiau išpuoštos, kaip ••• 
Amerikoj, bet viskas bran- • ••

. Yra gal mažmožių, ku- ” 
i’iuos galima pirkti pigiau, 
kai Amerikoj, bet labai ma
žai. * Aprėdalas ir maistas 
ne pigiau, kaip Amerikoj. 
Norint kiek geriau pavalgy
ti, reikia mokėti 4 ir 5 mar
kes—virš dolerio. O juk ‘ * 
Amerikoj gerai ir geram 
restorane galima pavalgyti 
už dolerį. Bet žmonių vis , * 
tiek pilnos valgyklos, geria 
ir valgo.

Labai daug Amerikos pre- ’ 
kių matosi krautuvėse. Au
tomobilių agentūros didžiu- < 
moję amerikoniškos. Ame- --* 
riko j gamintų čeverykų,^ 
drapanų, mėsos" ir kitokių^ ■ 
daiktų netrūksta ir parsi
duoda amerikoniškomis kai
nomis. Matomai, Amerikos “ 
išdirbiniai iškėlė ir Vokieti- 
joj gamintus produktus. Ki
taip Amerikonai negalėtų Ą 

(nieko parduoti Vokietijoj. 
Amerikonai, važiuodami 
Lietuvon, tegul nemano, ; 
kad jie Vokietijoj prisipirk? ’ 
daiktų pigiau, negu kad A- 
merikoj. Apsiriks taip ma* 
nydami. Bet visgi žmones 
čia apsirengę, neprasčiau, ą

i S.u- 
Iriin

Pasiekus Vokietiją
Rugpjūčio. 1 d. išlipome ant 

Vokietijos žemės, prieplaukoj 
Cuxhaven, o! iš čia per Ham
burgą važiavome Bferlynan, Vo
kietijos sostinėn. ' Vokietijoj 
vaizdas kitokis: čia visi žmo
nės švariai apsireiigę. Nofsj j CIJ.SQXX KsA MVįJI CXMV/t *

r T " -----------~*jkaip Amerikoj. Tiesa, f pa-Tj-
gražinimų ir įvairių cackų 
nenešioja tiek daug, kaip 
Amerikoj. Žmonės visi e- a., 
konomiškiau gyvena, nes tu- J.. 
ri mokėti didelius karo mo- : 
kesčius. ■ vi

Keliauninkas.
(Tąsa bus)

tas reiškia kokią nors ligą. ■
“Kaip tik kokia liga užpuo

la kūną, tuoj gamta pradeda 
veikti. Turime kreipti atydą, 
kuomet gamta mums praneša, 
kad ne viskas tvarkoj. Kuo il
giau lauksime, ,tuo sunkiau bus 
išsigydyti. Gaila, kad ne visi 
gali patėmytt šiuos pirmuosius 
apsireiškimus.

“Perskaitę šitą straipsnį,
; papras-negali gana greit panaikinti vi- randame, kad džiovos 

durių nemalimą, nueik pas gy- čiausi apsireiškimai yra kosė-
dytoją.

“Naktimis prakaitavimas yrą 
pavojaus žehklas. Bet jeigh 
pęr dięną buvai ypatingai mik
lus ir einant gulti prakaituoji, 
nėr ko bijotis. Bet jeigu labai 

.anksti ryte jauti šaltą prakai
tą, tai laikas apsižiūrėti.

“Jeigu negali kvapo atgauti,

jimas, sumenkę j imas, sveikatos 
sųinažęjimas, kraujas seilėse, 
karštis’ vidurių nemalimas, už
kimimas ir nuvargimas. Bet ir 
kitos ligos gali turėti tuos pa
čius apsireiškimus ir idant tai 
sužinoti, reikia tartis su gydy
toju arba nueiti į kliniką.”

Ispanijos Karalius Planuoja 
Vykti Amerikon

MADRID, Ispanija.—Pra
nešama, kad Ispanijos kara
lius Alfonso planuoja at
vykti į Jungtines Valstijas. 
Veikiausia jis atvyksiąs 
1930 metaįs. Sekančiais me- 

jtais vyks į Argėntiną. •
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Philadelphia, Riverside, 
“Laisves” Piknikas” 

ir “Klaida”

įspūdžiai iš Lyros Choro 
Kelionės

Nedėlioję, 19 d. rugpjūčio, 
Riversides pionierių ir aldiečių 
j^knike buvo atsilankęs vienas 

i “komisarų
giančių pikniką “Laisvės 
dai. Būrys 
linčių apspito “komisarą 
dėstė “klaidas,” 1 
sėkmę paties pikniko.
“klaida 
žinišką pikniką, 
iii prie visų didžiųjų darbų. . .
** Inžinierius Maszesty, tiesda

mas tiltą per Delaware upę, 
turėjo klaidą, bet ją pataisė. 
Caras su kaizeriu, pradėdami 
karą, turėjo klaidą, kurią ne- 
pajėdė pataisyt. Talmudų-bib- 
lijų dievas Jahova turėjo klai
dą “tverdamas” pasaulį ir

< “dangų,” nes sutvėrė “velniu
ką,” kuris, pagal “šventąsias” 
pasakas, daug “trubelio” pa-

< darė pačiam sutvertojui, pas
alaus net jo “sūnų” nukryžia-
vojo, ir dar daug jo sutvertų 
“dūšelių” nuvelka į “pragarą.” 
Tai vis klaidos nepataisomos. 
Bet Ph i lad ei phijos-Ri veršides 
pikniko “Laisvės” parėmimui 
“klaidos

i somos, 
k y ta : 
sįritis 
pniečii

Lyros Choras iš Maspetho 
pradėjo rengtis kelionėn į Uni 
on City, Conn., anksti. Komi
sija darbavosi per visų mėnesį. 
Sunku buvo busus gauti, nes 
visur atsakydavo, kad jau ant 
tos dienos visi užimti. Paga-

(A. š.), ren- 
nau-i 

nuoseklumą” my- liaus, vieną pavyko gauti. Ka- 
‘komisarą” ir dangi busas buvo tik vienas, 
liečiančias pa- tai negalėjo nei pašalinių va- 

Taip,, žinoti, nebuvo vietos. Kon- 
įvyko rengiant mil-Į trakto su busų kompanija irgi 

Būna klaidų [nepadarė, tai ir tą vieną at
siuntė labai prastą. Cheristtii 

. irgi ne visi važiavo, nes dauge- 
, lis bijojo, kad jų nesukrėstu.

Anksti ryte susėdus į busą, 
tuojaus dubeltavas kvartetas 
Ufa pradėjo savo dainas. Ne
atsiliko ir kiti choro nariai ir 

. narės. Pradėjus dainuoti, mo- 
• kytojas Žukas uždraudžia, nes 
sako, kelionėje visi išeikvosite 
savo energiją ir nuvykę 
vietos negalėsite tinkamai 
nuoti.

Nors tas uždraudimas 
riečiams nelabai patiko, 
nok turėjo klausyti įsakymo ir 
visi nutilo. Pasidarė lyg ir 
nuobodi kelionė.

Pavažiavus porą valandų, 
pasitaikė nelaimė. Mūsų tre
kas susimušė su forduku. Nors 
fordukas menkas, bet visgi 
trokas, droždamas į forduką, 
nulenkė savo “springsą” ir 
jau toliau važiuoti negalėjo.

Pribuvo policija. Prasidėjo 
kvotimai. Lyriečiai nurodė, 
kad forduko kaltė, nes .jis iš 
skersinės gatvės palindo po 
troku.

Mūsų šoferis ilgą laiką dar
bavosi, kol jis sutaisė savo tre
ką. Pagaliaus, jau buvo įsa
kyta visiems sėsti į busą ir 
toliaus važiuoti. .Kada šoferis 
taisė busą, tai visi dainininkai 
buvo suėję į valgyklą, kurioje 
nieko gero nerado, bet visgi 
turėjo užsimokėti po 30 ir 40 
centų.-.

Susėdome į busą ir vėl trau
kiam toliau.’ Visi džiaugiamės, 
kad nors pavakariais galėsime 
pasiekti paskirtą vietą.

Vietos, kuriomis reikėjo va
žiuoti, labai gražios, smagios, 
todėl kiekvienas ir kiekviena 
stengėsi žiūrėti per langus ir 
gėrėtis gamtos grože.

Bevažiuojant, draugės Zab- 
lackienė, Cibulskienė ir kitos 
pradėjo dalinti užkandžius, 
kuriuos buvo namie pasidarę. 
Pas lyriečius ūpas pakilo, nes 
valgykloje nieko tinkamo ne- 

“Lais- gavo, o čia užkandžiai skaniai 
prieteliai. kurie tik pa- sutaisyti. Reikia pasakyti, 

jėgs pasiekti tą nuskirtą vietą, kad tos draugės nuolatos pa- 
Todel pirm pasimatymo pikni- j gamina užkandžių, jeigu tik 
ke, be klaidos niekas negali 
pasakyti, kiek yra rengėjų, rė
mėjų. . .

Ir štai kas dar lieka pasaky
ti, ir ką turi visi nepamiršti, 
t ji kad pasirūpintų kiekvienas 
*TLaisvės” prietelius atsilankyti 
į tą milžinišką pikniką 2 d. 

vietą, 
tą ne- 
j ausis'

“Laisvės 
’ labai lengvai patai- 
Pagarsinimuose pasa- 
‘Rengia ALDLD. ap- 

sirntis su pagelba philadel- 
pniečių.” Na, kodėl nepasa- 

' kyt, kuris apskritis? Pridėjai 
VI ir bus aišku, kad šeštas. 
Pasakyta, rengia philadelphie- 

, čiai, o piknikas įvyks Cam
bridge N. J. Kas dabar žino, 
kĄ tikrenybėj “Cambridge”reiš
kia? Cambridge, N. J., reiškia 
tą patį del riversidiečių, ką 
Pilsudskiui Vilnius arbą Kau- 

I n i jai Klaipėda. Riverside 
Į tuvių nedaug, bet jie tiek su- 
.. tartingi ir darbštūs, kad 

likosi rimtais oponentais 
džiosioms kolonijoms sukėlime 
finansų del parėmimo darbi- 

■f ninkiškų įstaigų. Ir jeigu ri- 
versidiečiai kada nors iškirstų 

, tokį šposą philadelphiečiams, 
Xaip kadaise mažiukė Japoni
ja iškirto Mikės imperijai špo- 
s^, tai tuomet jau tikrai neži- 

*-'n*tum, kur buvo “klaidą.” 
“Laisvės” pikniko pasekmin- 

gume riversidiečiai yra stambi 
jėga ir labai negudri klaida jų 
nepriskaityti prie rengėjų, ži- 

( noma, būtų klaida neprisiminti 
ir kitų miestelių, dirbančių del 
padauginimo to istorinio pikni- 

i ko, bet čia jau mažesnė. Aš 
I manau, kad šį pikniką rengia i 

ir jame dalyvaus visi “L„L
i vės” i

lie

jau 
di-

ant
dai-

cho- 
vie-

milžinišką publiką. Atsisvei
kinę su draugais ir draugėmis, 
pradėjome lipti į busą. Pub
lika susirinko mus išlydėti. 
Pradėjus važiuoti, visi linkėjo 
laimingos kelionės.

Apleidę Union City, pradė
jome vėl dainuoti ir linksmin
tis, nes dabar jau niekas ne
draudė. Savo misiją atlikome. 
. Pavažiavus pusę kelio, su
stojome palei krautuvę, kur 
galima būtų šiek tiek užkąsti. 
Pastovėję penkiolika minutų. 
vėl leidomės namų linkui. Bet 
čia susiduriame su nauja bėda. 

(Šoferis apsižiūri, kad neturi 
gazolino ir jau negali toliau 
važiuoti. Sustabdo busą ir ____
pats leidžiasi jieškoti gazolino, veržte veržiasi, neprašytas, kur 
Sugrįžo už pusės valandos ir tie,m s patiems jaunuoliams rei-j 
biskį atsinešė gazolino. Tuo- 1 ' '
met grįžta atgal prie gazolino 
stoties, bet jau* uždaryta, nes 
buvo antra .valanda nakties, i p rnaį 
Apsisuka ir vėl važiuoja New| 
Yorko linkdi. Pavažiavus ko
kias keturias mylias, vėl busas 
sustoja, išsibaigė gazolinas.' 
Palikęs mus kelyje vėl eina 

[jieškoti gazolino. Kai kurie i 
‘ dainininkai smerkia šoferį, kad 
jis neapsižiūrėjo, kiti teisina, 
kad jis sunkiai dirba, pavar
gęs, todėl ir klaidą padarė. 
Nurodo, kad mes dirbdami ir
gi padarome klaidų. šoferis 
vėl atsineša truputį gazolino, 
supila ir vėl važiuojame pir
myn. Pavažiavus’ penkiolika 
minutų, pasisekė surasti stotį, 
kurioje gavo gazolino. Lyrie
čiai visi nudžiugo, kad pasieks 
New Yorką ir dar - suspės į 
darbą.

Gavęs gazoliną, paleido ma
šiną kiek tik jis gali. Tuo tar
pu lyriečiai pradėjo snausti, 
miegoti. Ir taip suvargę, ne
miegoję pasiekėme namus, ir 
tuojaus turėjome eiti į darbą. 

Tai tokia kelionė buvo iš 
Maspetho į Union City ir at
gal.

ant parengimų. Stebėtinįausia 
tas, kad į piknikus atsilanko 
paprastai daug jaunimo, bet 
bandyk tų jaunimų įtraukti Į 
darbininkiškas organizacijas ir 
darbininkų judėjimų, tai ir su 
virve negalima. Pasirodo, kad 
jaunuoliai dar vis laikosi tos 
minties, kad jiems dar yra 
ar bus proga būt šalies pre
zidentais, gubernatoriais ar ki
tais augstais žmonėmis, nepai
sant, kad daugeli iš jų jau 
šiandien dabartinė kapitalisti
nė sistema yra nustūmus ant 
pat gyvenimo dugno, vienok 
dar jie tiki pakilti ir ant dar
bininkiško judėjimo jiems tik 
nusispjaut. Bet tas laikas

BrooNynUBORlYCEIffl
DARBININKŲ ISTAIGAc 

halės dėl Balių, Koncertų, 
(kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
Puikus steičius su naujaisiais jt*.?^ 
ureaiM, Keturiom bolių alleys, 

KAINOS PRIEINAMOS
m-959 Willoughby

T< 3842 Stajrr.

ji. Saulėnas.

SCRANTON, PA

rugsėjo, į nurodomą 
Cambridge,N. J. Kas 
padarys, tai visuomet 
pabaręs klaidą.

Užteks tam sykiui, 
prašau “klaidų” 
“teisių” gynėjus,
me dienraščio piknike.

M. S-s.

Atsi- 
komisarus ir 

Pasimatysi-

kės sulošti be galo svarbią ir j 
atsakomingą rolę naujoj gy-[ 
venimo < dramoj.

'i kasyklose eina be 
galo prastai. Nekurios kasyk
los jau po 2-3 mėnesius, kaip' 
sustoję ir nedirba. Daugeli! 

j šeimynų toks didelis bedarbės' 
'apsireiškimas įstūmė į bado! 
i nasrus. Kad geriau pradėtų! 
dirbti ir kad galėtų žmonės 
kiek nors Atsipeikėti, mažai 
vilties yra. Nors ir yra lei
džiami visokie paskalai ir gan
dai apie ateinančius gerus lai
kus, bet tai tik gudrus kapita

listinių agentų pūtimas dūmų 
darbininkams į akis, kad ilgiau 
juos palaikyti ramybėj, kad 
tie išbadėję skurdžiai nepradė
tų zurzėt j r nerimaut.

Ne-korespondentas.

Senų žmonių patarlė 
kad tarpe daug “momkų 
kas be nosies. Tai taip ir pas 
mus. Atsisakius senam kores
pondentui ir išrinkus net kelis, Į 
nesimato korespondencijų .iš 
Scrantono. Kažin kodėl tie 
korespondentai nerašo ? Drau
gijos turėtų imt daugiau atsa
komybės- už tai. Ve kad ir 
LDSA. 54 kuopos viena nare 
apsiėmė būt korespondente, 
bet nei vieną korespondenciją 
nei kokią žinutę per visą me
tą neparašė. Tai didelis ap
sileidimas ir užėmimas ne sa
vo vietos, jeigu negalima su
rasti ką tokio parašyti į savo 
organą “Darbininkių Balsą.”

Vienas buvęs tautiškos vys
kupo Gritėno parapijos narys 
per daugelį metų ir galų ga
le priėjęs prie susipratimo ir 
atsisakęs ką nors daugiau tu
rėti bendro su bažnyčia ir re-

sako, 
’ vai-

i kur būname kelionėje.
Trečią valandą po pietų vis

gi pasiekėme ir Union City, 
Conn, čia jau iš kitų miestų 
radome draugus suvažiavusius. 
Visi mus apspito, pradėjo svei
kinti ir klausinėti apie kelionę J ligija, buvo pakviestas į kū- 
Pasidalinę pirmais įspūdžiais mus savo giminaitės, nuo ko 
ir savo nelaimėmis, traukiame pastarasis ir neatsisakė.
per parką. Pusė po keturių da 12 d. rugpjūčio nuvežė kū- 
jau prasidėjo programa. Pir- dikį, kad iš jo padaryti gerą 
miausiai dainuoja Vilijos Cho
ras. Dainuoti sunku, nes pub
lika kemšasi arčiau cho?(o, no
ri matyti, todėl ir pašaliniai 
susimaišo su choristais. Antras 
dainuoja Laisvės Choras iš 
Hartfordo. Trečias išeina du-

Ka-

Kaizeris Nori Atsiimti 
Fa imas Afrikoj

CAPETOWN, Afrika. — 
Buvęs Vokietijos kaizeris 
Wilhelm nori atgauti kon
fiskuotas farmas pietinėj 
Afrikoj. Penktadienį čia 
prasidėjo jo užvesta byla.

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

DR. A. L CEASAR
^DAKTARAS IR CHIRURGAS 
Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles, Naujausi Diagnozo ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

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

prietelius ir draugas. ;

KAINA $1.25

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

LictuvaitS
FOTOGRAFISTe

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 
5 po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

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

stebuklingų žolių vertes tūkstančfr 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu Jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių 8B 
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagu 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksinį kaklą parodytum, tai jam 
malonesnė būtų sveikata, negu tai 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jauties' 
esąs apimtu kokių nors nesmagumą 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolią 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų Ji 
gn ir atgauk savo sveikatą.

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

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

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų Katalogą.; Reikalingi 
mūsų žolių 
miestuose.

M.
25 Gillet St.

s Puslapis Trečias

Tel., Stagg 5043

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

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y

pardavinėtojai visuose

ZUKAITIS
Spencerport, N. I

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 Irvine Place

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

Po Gaisrui Išpardavimas
FornisiuFIRE SALE

PRANEŠIMAS VISUOMENEI, beltavas kvartetas Ufa. Kvar- 
Zuzana Glodenaitė, Felikso 

ir Zuzanos Glodenų duktė, yra 
gimus Brockton, Mass. Nuo 7 
metų ji pradėjo dalyvauti prie 
vaikų žiburėlio chorų Montel
lo, Mass., ir vėliau dalyvavo 
prie didžiojo Liuosybės Choro.

- Ynu atsižymėjusi deklamacijo- 
jni.Mil- dainomis. Chorą aplei
do 1923 metais ir ėjo mokslą 

■Bostone, ir birželio 18, 1928, 
užbaigė mokslą Daktaro Den- 
tisrt-o. Atidarė ofisą August 1, 

New Bedford, Mass.
Dr. Zuzana Giodenis,

i 180 Elm St., New Bedford, 
Mass.

eJos tėvai dabar gyvena Cam- 
Ebridge, Mass. 204-6

1 tetui sudainavus tris daineles, 
publika reikalauja daugiau, 
nepaleidžia. Jis turėjo dar 
dvi daineles sudainuoti. Pas
kui dainuoja Lyros Choras. 
Sudainuoja kelias daineles. 
Publika reikalauja daugiau, o 
mokytojas Žukas skubinasi va
žiuoti namo, nes Maspetho me
nininkų parengimas ir ten jis 
turi chorus vadovauti. Užsi
spyrus publikai, dar turėjome 
sudainuoti vienų dainelę. Dau
giau negalėjome dainuoti, nes 
mokytojas turėjo apleisti vie
tų ir grįžti atgal.

Paskui rengimo komisija nu
vedė visus lyriečius į svetainę 
ir ten jiems užfundino užkan
džių ir lengvų gėrimų. Už
kandę visi nuėjome į parkų, 
susėdome ant žolės ir pradė
jome dainuoti, vadovaujant 
Leveckui. čia tuojaus mus ap
supo tūkstantinė minia ir dar 
sudainavome apie dešimtį dai-

h Rado Komunistinės
< • Literatūros
r Klaipėdos krašto Sausga-
hių pievose policija rado pil- 

didelį maišą komunisti
nės literatūros kitomis kal
ybomis. ....._______
į Kas ją ten paliko — neiš- pradėjo rengtis ir mums rei- 
feiškinta.

Septintų valandų jau busas

kėjo apleisti tų puikių vietų ir

[tautišką katalikų, tai vyskūpas 
Gritėnas, matomai, išsigando, 
pamatęs bedievį, savo buvusį 
parapijoną, kad nesudarkytų 
krikštų ir jo būsiantį parapijo- 
nų, fai gvolt.u suriko, sakyda
mas : “Tu įžeidei ponų die
vų, bažnyčių ir mane, tai jei 
dar tu tiki į mano tautiška 
bažnyčia, klaupkis prieš didįjį 
altorių, persiprašyk ponų die
vų ir mane, o aš peržegnosiu, 
pašventinsiu ir dievas dova
nos.” Bet kur tau! Tas be
dievio šmotas kepurę ant gal
vos iki ausų, kūmų už rankos 
ir per duris, išsinešdami ir at
eities būsiantį vyskupo Gritė- 
no parapijonų. žinoma, toks 
bedieviškas buvusio parapijo- 
no pasielgimas dar daugiau 
įžeidė jo didenybę ir sukėlė 
baisiausi striokų tarpe davat
kų. Mat> nepavyko pasiklup- 
dyt. Aš irgi sakysiu, kad už 
tokį bedievio pasielgimų ir į- 
žeidimų fašistų vyskupo, ne 
tik davatkos gali protestuoti, 
bet ir Brooklyn© “Vienybė.”

19 d. rugpjūčio progresyvūs 
draugijos turėjo surengę pik
nikų. Piknikas, rodos, visais 
atžvilgiais pavyko neblogai, 
oras tų dienų buvo gražus, tai 
ir žmonių buvo pusėtinai, nors 
gal piknikas ir nebus pelnin
gas, nes bedarbė skaudžiai at
siliepė kaip ant biznių, taip ir

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

LIVING ROOM SUITE - BED ROOM 
KITCHEN SUITE - PEČIAI - ICE

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

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

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaroMACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Brooklyn, N. Y
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WILKES-BARRE, PA. geliams delnan, nei į bažnyčią šus trauke vyrai, "moterys ir 
neina. Bet piknikan nugūžė- 
jo. Ir ten paliko ne po dole
rį, bet po kelius ir po kelioli
ka dievo agentams. Ar tai rei
kia didesnio pasityčiojimo iš 
savęs? Tokie žmonės niekam 
neverti ? Remti darbininkų 
mulkintojus, tai jau prasižen
gimas prieš darbininkų klasę. 
Tą pačią dieną buvo sureng
tas progresyvių piknikas Val
ley View Parke ir programa 
buvo puiki, vienok jie ten ne
buvo. Pagal iaus, paprašyk 
aukų del ^budavojimo naujos 
mainierių unijos, del gelbėjimo 
streikuojančių mainierių ir ba
daujančių* šeimynų, tai išmeta 
centą kitą, bet ir didelius pa-

- -v-,. .mokjdus.pasako. O. proto „muk
Visi'^t gavę^literatūrą, ^ačiavoj**]ftnt.6jams ir # desėfko * dolerių?

Vaikščiojantvpo daržą pate- nesigaili. Pagalvokite, mai- 
_ _Z\/d‘aug buvoTr'tokių mieriai,jką <jūs-’darote,? žino- 
^4j^^?ie*saveHvąd^ Jute, Wkad ^kgo/tf daugiaųsj ūš

Rugpjūčio 15 d. įvyko dau
gelio parapijų piknikai. Ir 
reikia pasakyti, kad šiuose 
piknikuose parapijonai sekė 
kunigėlių pėdomis.

Apie 5 vai. nusibaladojom 
su visokia literatūra—Kaspa- 
riūtė, Zdaniūtė, Globičius ir 
dar pora—į parapijonų pikni
ką. Rocky Glen \ daržas ne
mažas, bet .' jau< svieto buvo 
daug. Kurie ; buvo praeitais 
metais, sako, kad šiemet daug 
mažiaus. Nieko nelaukę pasi
leidom po visus daržo kampus, 
dalindami literatūrą. Išdalino
me visą. Galima buvo ir dau
giau išdalinti, bet .pristigome. VlW_ ____________________ ‘1

Vaikščiojant^po daržą patė- 
mijau, kad^daug buvoTr tokių 
žmoj
gresyviais'ir dar susipratusiais.’

4a“ MĮ-^sųsV^t^būtų 
visitai y blogas ^apsireiskimas? 
Pasikalbėk tu su jais, tai

laisvamaniai, nebučiuoja kuni-

R. Mizara-Rasoda.

•i

remsite tamsybės f* apaštalus,* 
•tuo, sunkiau^bus .kovoti jums 
tĮ4z^ geresnes darboTsąlygas* di| 
,d®pes algas. .* Aį'4

įidęli ir . maži i stalai t buvo' 
užimti. Valgė ir blaivybės la-

Iš Buenos Aires į New Yorką

******

vy- 
bu- 
ant

■ Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organų

jaunuoliai. Kunigėlis kasdie
ną išmauna po didelį kieliką 
vyno pas altorių, tai parapijo
nai piknike traukia ne tik 
nąr bet ir baltakę. Daug 
vo ir nusilesusių, kad nei 
kojų nepastovėjo.

Pikniko atmosfera surūgus, 
sunki, o visgi radosi tokių, ku
rie valkiojosi per dieną.

Išdalinę literatūrą, vėl grei
tai grįžom atgal į Valley View 
Parką. Čia jau kitokis įspū- 

.c.is. Visi susėdę klausėsi pro
gramos—dainų ir kalbų. Drg. 
?A. Bimba,.pasakė po gerą pra
kalbą Uietūvių*ir 'anglųtkalba. 
į£asn tik '*5 u v o / visi ’’p aši te nk i n o. 
Aido ..Choras 4 sudainavo Ak e liasi 
Raineles. M*Plrnv programą’fpra- 
įdėsiant^buvo įvairūs žaislai. 
\V i si ■ bend f ai * šneku či a vosi,' Mis-* 
kusavo.įvairius, gyvenimo Alau-,. ĄimTš:*! Taip^visi^dal'bininkail 
•turi^elgtis, liuosulaiku > disku
tuoti bėgamus gyvenimo klau
simus. Rep.

jausminga paukštaitė. Neprisileidžia pri
liesti prie jos žmogaus rankos. Kai tik 
palytėk—tuo j aus ir surinka, tarsi kokia 
“šešiolikinė”. Visi sąkeleiviai labai susido
mėję. Veik kiekvienas nusitraukė paveiks
lus su ja esant ant rankos. Tai graži 
paukštaitė ir artima žmogui.

Pasitaikė gan nemalonus atsitikimas. 
Sykiu ir juokingas. Liepos 19 d. įspū
džiuose minėjau, kad man prisiėjo su sena 
sąkeleive, biznierka iš profesijos ir tauty
bes žyde, vaikščiotis po Santos, nes ji viena 
pati eiti nedrįso, o kas kitas sutikti neno
rėjo. Kaip sakiau, man toji pareiga pasili
ko atlikti. Užėjus ant “švento kalno” Se- 
ratt, turėdamas su savim aparatą (Koda- 
ką), sakau nusitrauksime paveikslus. Sto
kis, sakau jai, prie bažnyčios, aš nutrauk
siu tave pirmiau, o paskui, užtaisius apara
tą, tu mane nutrauksi. Su dideliu džiaugs
mu sena žydė atsistojo ir aš paspaudžiau 
trauktuką. Po to, ji nutraukė mane.

Padavus vienam laivo darbininkui, jis 
išrituliavo (išdevelopino) filmas ir atnešė 
man. Ant denio radosi daugiau keleivių, 
kurie visi pribėgo žiūrėti naujų paveikslų. 
Aišku, žydė buvo viena iš tų, kurie norėjo 
labiausiai pamatyti save:

—Ar čia ir mano paveikslas randasi?! 
—klausia ji manęs.

—Žinoma, sakau—privalo rastis, nes 
visa dvylika filmų padaviau išrituliuoti. 
Žiūrime, jieškome, o jos fotografijos ne
bėra.

Moteriškė paraudo ir net pradėjo dre
bėti. Sako, “Tamsta išmetei mano foto
grafiją, nepadavei išrituliuoti.”

Sakau, kad ir būčiau norėjęs, nebūčiau 
galėjęs tai padaryti, nes tai nebegalimas 
daiktas išimti iš kitų tarpo vieną.

Ir dabar negaliu dasiprotėti, kas ga
lėjo atsitikti su tuo jos paveikslu. Veikiau
siai bene tik bus šitaip: ją “traukdamas”, 
neatidengiau stiklo ir todėl nieko neišėjo. 
Aišku, tai nelabai gražu. Sąkeleive mano, 
jog tai tyčia aš taip padariau ir net pa j uo
dus iš piktumo pradėjo kalbėti, kad kitaip 
ir negali būti, kaip tik tikslus jos išjuoki
mas.

—Aš viską rašau į savo atsiminimų 
knygelę—kalbėjo ji—užrašysiu ir šitą įvy- 
kį.

—Užrašyk—sakau—aš tamstai už- 
drausti negaliu.

Žinoma, kad tasai jos “užrašymas” 
bus pažymėtas- “juodai”, bet nieko nepa
darysi.

Tačiaus tuomi viskas nepasibaigia. 
Žydė matomai labai rūstauja ant manęs ir 
prie kiekvienos progos stengiasi tai prikiš
ti. Štai valgant, nuo stalo kieno tai dings
ta šakutės, tai mano sąkeleivė ir sako: 
“Dingo, kaip mano paveikslas”, arba, išky
la iš vandens žuvis ir žūsta, tai ir vėl tą' 
patį: “žuvo, kaip mano paveikslas”. Tai 
sakydama, visuomet nekantriai žiūri, ar 
aš tatai girdžiu, tur būt mano, kad tas la
bai mane užgaus ir jos kerštas bus išlietas 
“su nauda.” Gi kiti mūsų sąkeleiviai iš to

Vienas net pažymėjo, 
kad tasai aparatas, matomai, yra padary
tas traukimui tik jaunų žmonių... Tokis 
erzinimas m£no “oponentę” dar labiau į

(Tąsa)
—Aš parvažiavau iš Amerikos, pralei

dau parsivežtus pinigus ir dabar nieko ne
turiu—aiškino jiems baltrusis.

—Ko tamsta nori turėti?
—Noriu daugiau žemės.
—Žemė Rusijoj veltui duodama—jos 

pakanka tiems, kurie tik trokšta dirbti— 
aiškino italas darbininkas portugalų kalba.

—Aš turiu žemės—vėl guodėsi baltru
sis,—bet Sovietų valdžia neleidžia turėti 
jos daugiau. Kuomet pasisamdai darbi
ninkus, ji uždeda didesnes taksas ant ūki
ninko.

Paaiškėjo, kad baltrusis nori patapti 
stambiu buože; jam nepavyko tas ir todėl 
dabar važinėja po pasaulį geresnės vietos 
—pralobimo jieškodamas. Žmogus nemo
ka jokio amato, nemoka tinkamai nė jokios 
kalbos. Karo metu gyvenęs Jungtinėse 
Valstijose, tad mano, kad ir dabar tie pa
tys laikai ten: nuvyks, gaus pelningą dar
bą, kaip dešimts metų atgal ir gerai pini
gų užsidirbęs kur nors pirks ūkį.

—Jei Trockis būtų buvęs valdžioje, tai 
jis būtų padaręs gerai darbininkams.

—Tamsta pirmiau sakei, kad Rusiją 
valdo žydai: dabar vėl metiesi už Trockį. 
Juk jis yra žydų tautybės...

Žmogus neturėjo ko atsakyti. Visą 
Sovietų Respublikos tvarką (apie ją, reikia 
pripažinti, jis labai mažai tenusimano) ši
sai žmogus remia atskirais asmenimis: 
Trockiu;- Stalinu ir Kalininu. Apie Partiją 
supratimą labai mažą teturi. Būtų labai 
gerai, kad šis žmogus kiek tiek pagyventų 
Jungtinėse Valstijose. Jis tuoj pamatytų, 
kaip didžiai klydo.

Minėti jo oponentai, matomai, susipra
tę darbininkai, važiuoja į Colombiją. Ten 
lauks laivo, plaukiančio į Japoniją. Iš Ja
ponijos, per Chiniją, jie mano pasieksią 
Sovietų Respubliką.

—Brazilijoj nebegalima gyventi—aiški 
no man žydas darbininkas.—Ateiviams y- 
pac labai sunku dalyvauti darbininkų judė
jime, nes valdžia žiauriai persekioja.

Žmogus sakė, kad jo draugas, kuris 
priklausė prie Brazilijos Komunistų Parti
jos, buvo suimtas ir nežinia kur padėtas. 
Nė valdžia, nė laikraščiai nieko nesako. 
Šitaip, pasakojo jis, Brazilijos valdžia el
giasi su revoliucinais darbininkais. Prieš 
komunistus parlamentas išleido specialį į- 
statymą, kuriuo pasiremdama valdžia 
smarkiai persekioja kiekvieną nužiūrimą 
asmenį.

Žydas darbininkas imdavęs iš Nortų 
komunistų organą Freiheit, kurią, anot jo, 
skaitydavę penkiolika kitų darbininkų. 
Apie Nortų ir viso pasaulio darbininkų ju
dėjimą jis gan gerai nusimano.

Daug, daug vargo teks jiems panešti, 
kol pasieks Sovietii Žemę tais keliais, ku- skaniai juokiasi, 
riais yra pasiryžę. 1 ’ ‘
Liepos 30-ta.

Visi keleiviai didžiai laukia žemės, ku- papiktinimą veda. Tai mat, kaip galima 
rią, sakoma, rytoj nakčia pasieksime—tai gerai darant, pasidaryti sau priešą. 
Trinidad, Britanijos sala, esanti nelabai to
li Venezuelos pal<raščių.

Šiandien vakare pradėjo lyti smarkus 
, ; lietus—lietus lydimas karščio ir troškinan-

Mano nauja draugė (kuri gavo vardą čio oro. Gal po jo šiek7tiek, atsimainys 
“Lora”) jau pradėjo šnekėti. Kalba dar;temperatūra. Būt gerai, nes pereitas dvi 
lėtai ir tik keletą žodžių—lora,' hello, etc. naktis daugelis keleivių negalėjo kajutose 
Vienas žmogus man tvirtino, kad papūgos nakvoti: turėjo nešdintis ant denio ir ten 
gali gyvent*- net virš šimto metų, o šitoji ant kietų grindų voliotis. Tai vis del tro- 
nesenesnė, kai kokių penkerių mėnesių. Tai 
reiškia dar yra laiko jai išmokti. Perdaug

vjHH *w*TWj»>Rp<"»y

piško oro.
(Tąsa bus)

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

S. Pitts-

Pa.

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

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

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

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

Iždo Globėjai:
JOS. TAUROZAS,

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

524 Washington Ave. Extension, 
Carnegie, Pa. , ,sr

J. ČIRVINCK^S,'^r
’1 230 Magazine /.St., ^Qariyjgie. Pa.

< A.P.L.A. xKUO^Ų4 ANTRAŠAI 
Kp. Sekr.4 antrašas.
2—K.Zabela, 3403 W/Carson Street, 

_ D;Pittšl?ufcgh,vPa. t
’ 3—^WČirnnką$,^230 ^Magazine St., 
.. -.Carnęgįę, Pa. .
4—■E^Piklris, 13311 Penn Avenue, 

F Pittsburgh,^įPa.''
6— M;yE. Custerienč, 1009 E. 74th 

St., Cleveland, O.
7— J. D. Sliekas, 215 Overbrook 

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

S. S. Pittsburgh, Pa.
9— U. Načajiene, 1722 Kenneth Ave., 

Arnold, Pa. ,
10— J. Albauskis, 1503 Wentworth 

Ave., Chicago Heights, 111.
11— D. Lckavičia, P. Q. Box 52, Fin

leyville, Pa.
12— J. Kinderis, 439 Maplewood 

Ave., Ambridge, Pa.
13— Wm. Urbon, R. F. D. No. 42, 

Rices Landing, Pa.
14— R. Beniušis, 911

North Braddock, Pa.
15— P. Kavaliauskas, 

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

L., Aliquippa, Pa.
17— T. Treinauskas, P. O. Box 163, 

E. Pittsburgh, Pa.
19— J. Preikšą, Box 201, Mindėn, W. 

Va.
20— A. Botyrius, Box 237, Burgetts

town, Pa.
21— J. Lingevičius, P. O. Box 528, 

Westernport, Md.
22— P. Cibulskis, 7042 ■ Lint Court, 

JWaspeth, N. Y.
23— 1tM. L. Balčiūnas, P. O. Box

. Thomas, \V. Va.’
24— D. Vaikutis, 2514 Kooper 

Youngstown, O.
25— V. Peža, 242 So. ' Division 

Buffalo, N. Y.
26— A. Dambauskas, 224 E. Maha- 

noy Ave., Girardville, Pa.
27— M. Batutis, Box 24, Wilsonville, 

Ill.
28— J. Džikas, P. O. Box 105, Frum, 

W. Va.
29— J. Carvallcs, Box 2, 

Pa.
30— J. Leonaitis, 107 N.

Benton, Ill.
32— P. Klova, 133 So.

Easton, Pa.
33— A. B. Shatkus, 1256 Scribner 

Ave., Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejatis, Box 113, Royal

ton, 111.
35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 

Shamokin, Pa.
36— K. Vaičiūnas, 929 So. Hobson 

St., Harrišbug, Ill.
37— L. Aimanas, P. O. Box 568, 

Castle Shannon, Pa.
38— B. Yuškauskas, Box 253, West 

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

Collinsville, Ill. ' •
40— A. Kirtikliene, 1388 Andrus St., 

Akron, O.

Jones Avenue,

300 Todd St.,

128,
St.,

St

Coal Center,

Duquoin St.,
13th Street.

J. VARNELIS

PITTSBURGHAS IR APIELINKĖ
Priešfašistines Tarybos Komitetas 

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

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

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

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

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

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

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO, MASS.

Valdybos Antrašai 
Pirmininkas A. Krūkonis, 

23 Banks St.
Pirm, pagclbininkas P. Krušas,

99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J. Stripinis, ‘ 

49? Sawtell Ave.
Finansų raštininkas K.-Wenslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių raštininkas W. Gelusevičia, 

51 Glendale St.
Kasierius M. Podžiūnas, „ , , 
T> ■ st-:jKasos globėjai: mt,

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

Maršalka F. Sawlcnas,
20 Faxon St. Visi Montello, 
Mass.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

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

St.
Fin. Sekr. T. Stankevičienė, 431 

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

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

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

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

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO, MASS., VALDYBA:

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

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

Fin. Rast. Kazimiera Čcreškiene, 37 
Lansdowne St., Montello, Miass.

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

Ižd. Ona Šukienė, 75 Melrose Ave., 
Montello, Mass.

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

Kasos Apiekūnai;
Kleofasa Sireikienė, 8 Holbrook Ave., 

Montello, Mass.
Vladislava Baronienė, 722 N. Mon

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

Montello, Mass.
St., Montello, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
Detroit, Mich. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas P. GYVIS, 

7148 McKenzy 
Vice-pirm. M. BIRŠTONIENĖ, 

— 2739 Carson
Fin. Sckr. J. OVERAITIS, 

4689 Brandon

Ave.

Ave.

Ave. 
Nutarimų Rašt. V. J. GERALTAUS- 

KAS, 1946 Sharon Ave.
Iždininkas A. VEGELA,

7715 Dayton Ave.
J Iždo globėjai: E. Vėgėliene ir J. 
! Kašelionis.

........................................................... J Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą. 
41—J. Guzevičienė, Box 400, Benld, nedčldienį kiekvieno mėnesio, 3—vai.

po pietų, ant 25th St. ir Dix Avė., 
Lietuvių Svetainėj.

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

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

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

Cuddy, Pa.
46— P. Rasi mo v, Box 14, 

Ind.
47— J. Vaitkevičius, 5768 

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

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

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

Ave., N. S. Pittsburgh, Pa.
51— J. V. Stanislovaitis, 307 Ply

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

sted St., Chicago, 111.

Blanford,
Addison

Box 246,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir D. D. Valdyba 
Del 1928 m.

Pirm. M. Seliokas, 64 Morris St.; 
Vice-Pirin, ‘O. Giraitiene, 431 Summit 
St.; Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 
Hudson St.; Fin. Rašt. J. Pilkauskas, 
64 Chadwick Ave.; Iždininkas A. 
Raulinaitis, 556 Zion St.; Maršalka 
J. Giraitis, 174 Ashley St.; Organo 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinkimai- atsibūna kas 

1 2-rą ketvergą kožno menesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Jefferson 10099

(i

liegzaminuojam dykai. 1 
Savo darbą garantuojant, ’ 
Taisome ant, iimokesčio. S

DRS. H. & J. ZASULT
Chlru rgai-Dentifitai

167 So. 2nd St., Brooklyn* N. 1 
(Kampas Havemeyer St.) < 

Antras ofisas: 188 Flatbush Av< 
(Kampa* Bth Ave.)^ z

f lDlATSARGUSpn SKUBUS KRIAUČIU D 

NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKĄNIĄIRf

VARP

Varpas Bakery, 54 Maajer St., Brooklyn, N.'
A. M. BALCHUNAS. Savininku* Taleohone Stagį? 66

DARBININKE STOK 1 TIKRĄ KOVĄ
Rinkimų Vajus Gavimui Naujų Narių į Komunistų 

Eiles

Už:
1. Organizavimą Neorganizuotų.
2. Rėmimą Mainierių ir audėjų streiko.
3. Pripažinimą ir Gynimą Sovietų Respublikos, i
4. Dą^bo partiją. ♦ <

. , 5. Darbininkų ir Farmerių Valdžią.

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

(Komunistų) Partiją

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

Vardas ir pavardė

Antrašas

Užsiėmimas

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

300 First St.
Protokolų Raš.- 

255 Pine St.
Finansų Rašt.-

113 Court St.
Iždininkas—M ar t i n a s B u d r e cki s, 

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

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

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

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

259 Broadway 
jums iš olselio vaistinės.

-B. Burkauskis,
Jonas Poškus,

st.

st:

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass. ,

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

Jeigu esi streikieris arba bedarbis ir negalL už 
simokėti įstojimo mokesties, tai pažymėk ir būsi pr 
imtas į partiją be mokėjimo įstojimo mokesties. Tai 
pat nereikės mokėti narinių duoklių, kol pasibaig 
streikas arba įgausi darbą. ’

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

x

Automobilių Mokykla

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ, MOLINE, ILL., 

VALDYBOS ADRESAI 
1552—10th

1512—11th

349—10th

Pirm. B. Daucenskas, 
Avė., E. Moline, III.

Vice-pirm. A. Milius,
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. A. Trepkus,
St., Moline, III.

Fin. sekr, K. Shimkus, 135—36th St.,
■ Moline, III. , .'

Iždininkas P. Cervinskąs,’ 602—5th 
Avė., Moline^ 111.

Iždo globėjai:
A. Matusevičia, 349—9th St., Mo

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

• III.
Maršalka

Moline,
J. Kairis, Plaw Station, 
111.

DETROIT, MICH.
LIET. ŠONŲ IR DUKTERŲ DR-TĖ 

GRAND RAPIDS, MICH.
Valdybos Adresai: 

Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk
er Ave.

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

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

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

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

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

Quarry Ave.
NAS, J.; ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S. KORSIKAS.
Visi Grand Rapids,v Mich.
Draugystės susirinkimai atsibūna 

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

---------------------------------------- ------
Praktikos pamokos išardyt, sut« 
syt ir sudėt visokius motorus, 
apie elektrą, važiavimą ant vii 
kių kainų mažinu ir ai^JFort 
Pilnas kursas šof<irio-MBchanil 
kurį veda lietuvių ir angių kalt 
gerai žinomas f 
tyręs instruktorius _ — 
ČIUS. Mokykla atdaxa nu 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r.
NEW YORK AUTO 
228—2nd Avė., cor. 14tb

GHĄJBORIŪ8

BALZAMUOTOJAS j

ir per 16 meta p 
>rius L. T1KNE’

' J nuo B r.

Poplar 7548

ADOLFAS F. STANKUS
Ball Phone j

1023 MT. VERNON ST PHILADELPHIA, P
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CLEVELANDO ŽINIOS didatas į J. V. vice-preziden- reikalavimui ir nei vienas iš 
tus. Ir aš nei kiek neabejoju, mūs nebūtų išlikęs. Jis gyre-

Rengiasi Protestuoti
Vilniaus Vadavimo Komite

tas rengia protesto mitingą ant 
29 d. rugpjūčio, Lietuvių Sve
tainėj, kur manoma priimti 
protesto rezoliuciją prieš Tau
tų Lygą už galutiną atidavimą 
Vilniaus Lenkijai ir leidimą 
Lenkijai kėsintis ant Lietuvos 
karu už tai, kad Lietuva neat
sižada Vilniaus. Komiteto su
pratimu, Tautų Lyga rengiasi 
pulti Sovietų Rusiją, o iš Lietu
vos nori padaryti aną Serbiją, 
kuri uždegė pereitą pasaulinį 
karą. Kalbėtojais manoma 
kviesti inž. žiuris, adv. česnu- 
lis ir adv. Keršis. Pastarasis 
yrą daugelį kartų kalbėjęs ir 
progresyviams.

Nors tarpe rengėjų nesima
to fašistinių vadų, bet protes
tuoti vien prieš Tautų Lygą už 
Vilnių nėra niekas daugiau, 
kaip tik gelbėjimas Lietuvos 
fašistams apgaudinėti Lietuvos 
liaudį, kad tuomi i

kad visi “Laisves” skaitytojai, si, kad turėję 8 ar 9 advoka-
tus SLA. seime, kurie ėję su 
Pild. Taryba, o progresyviai 
neturėję nei vieno advokato. 
Visi mokyti žmonės eina su 
mumis, (čia reikia suprasti— 
u sandariečiais.) Nei iš šio,

visi simpatikai ir abelnai kas 
tik susirūpinęs savo klasės rei
kalais, dalyvaus minėtame pik
nike. Gatvekariais privažiuo
ti galima iš Wilkes-Barre, 
Nanticoke ir Hanover. Auto- s 
mobiliais taip pat geras priva- nei iš to kartojo, kad komunis- 
žiavimas ir visiems žinomas 
minėtas daržas. Rep.

PHILADELPHIA, PA
Sandariečiai Pralaimėjo

Rugpjūčio 5 d. įvyko S.L.A. 
135 kuopos mėnesinis susirin
kimas Lietuvių Muzikališkoj 
Svetainėj, Allegheny Ave. ir 
Tilton St. Susirinkiman narių 
atsilankė apie 20. Tai labai 
mažai, palyginus su kuopos 
narių stoviu. Susirinkimas tu
rėjo būti svarbus kiekvienam 
nariui, nes delegatai iš pasku
tinio SLA. seimo, įvykusio bir
želio 18 d., Baltimore je, davė

laiko sukako, kaip juos valdžia 
nužudė. Piknikas visais žvilgs
niais pavyko, žmonių buvo 
apie 600; policijoj buvo apie 50, 
matėsi pėsčios ir ant dviračių 
privažiavusios.

Šį pikniką rengė Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) Par
tija. Kadangi sandariečiai ir 
socialistai nuolatos pasakoja, 
kad komunistai nyksta ir grei
tu laiku jų visai čia nebus, tai 
ir aš nuvykau persitikrinti, ar 
ištikro taip yra. Bet pasirodo 
kas kita. Pas komunistus ne 
tik žmonių buvo, bet ir poli
cijos. Pasirodo, kad su jais 
ir policija skaitosi. Tuo tar
pu su sandariečiais ir socialis
tais ne tik žmones, bet ir vai
kai nesiskaito, nes į jų pa
rengimus nei vaikai nenori ei
ti. O ką jau kalbėti, kad 
žmonės eitų, o valdžia siųstų 
policiją tvarkos pridabojimui.

Rugsėjo 2 d. įvyks piknikas, 
kurį rengia ALDLD. 28 kuo
pa. Pikniko vieta—lietuvių 
daržas už Lake wood ežero. 
Kalbės drg. J. Siurba, “Lais
vės” redaktorius. Jis kalbės 
apie mainierių uniją ir nuro
dinės, kas šiandien griauna 
mainų darbininkų uniją. Šis 
klausimas labai svarbus, todėl 
kiekvienas atsilankykite.
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KAVALIAUSKAS

AMERICAN
“Tai Mokykla su Reputacija.
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SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

Telephone, Stagg 8326
x ' 9745

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJA8

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

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

J. Naujokas
Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
nuolatos j savo didelę krautuvę ga
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 She-

TELEFONAI:
Bell------------------------- Oregon ,6186
Keystone------------------- Mai* >6it
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Augščiausią Prieglaudą Lietuvių Amerikoje 
Priimama nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

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 mėnesi, antrame—$1.00.

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

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

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

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

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

‘jauniems ir nebrangu senesniems.

TRYS LAIPSNIAI POMIRTINES

Patogiausia ir Geriausia Prigulėti į 
AUGščIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ

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

JOHN GATAVECKAS
109 Cress Street, Carnegie, Pa.

<>
<

<t>
>

JUOZAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

tai juos vadinę smalaviriais 
SLA. seime. Gale savo rapor
to pasigyrė, kad turi tą skun
dą prieš SLA. 135 kuopos de
legatus ir jeigu reikėsią, per- 
skaitysiąs.

Raportai buvo 
atskirai kiekvieno 
taip pat ir Griniaus.

Pirmininkas kalba 
pasiūlymą, kad skundas būtų 
perskaitytas. Grinius sutinka 
su pirmininko reikalavimu, tik 
nuo savęs priduria, kad reikia 
nubalsuoti. Pirmininkas klau
sia, ar nesiranda priešingų, 
kad skundas būtų perskaity
tas. Priešingų nėra. '

Grinius perskaitė skundą 
prieš SLA. 135 kuopos dele
gatus, kuriame pažymėta, kad 
J. Grinius, S. Kišonas ir M.

priimami 
delegato,

ir duoda

liaudį, kad tuomi nukreipus-raportą.
jos elomę į Vilniaus gynimą,! Skaitytas protokolą

džio 1 d. ir priimtas su ma- Liaudanskaitė nerašytais bal- 
snsirin- sajs išrinkti, kas yra priešinga 

kimai neįvyko, tai gegužės ir SLA.konstitucijai ir Pild. Ta- 
birželio, nes sekretorius neat- j-ybos

Ant- s]<Undo pasirašo John Deales, 
ras protokolas skaitytas iš he- slA.

balan-
džio 1 d.
žais pataisymais. Du susirin-

pakol Lietuvos fašistai veda 
slaptas derybas su Lenkija ne 
tik del Vilniaus, bet ir visos 
Lietuvos prijungimo prie Len
kijos. Todėl visi geros valios 
lietuviai, susirinkę į tą protes
to mitingą, turėtų ne vien pro
testuoti prieš Tautų Lygą del 
Vilniaus, bet turėtų, kaip vie
nas, pasakyti: šalin Tautų Ly
ga, kuri yra niekas daugiau, 
kaip tik imperialistų įrankis, 
kuri stengiasi pavergti silpną
sias tauteles ir sykiu su jomis 
pulti Sovietų Rusiją, tą vie
nintelę darbo žmonių valstybę, 
kuri yra geriausiu Lietuvos 
prietelium. Taigi tame mitin
ge turėtų būt pasakyta: šalin 
su Lenkijos užmačioms! nes 
Lenkija yra Tautų Lygos įran
kiu, kuri kursto Lenkiją pulti 
Lietuvą ir tuomi išprovokuoti 
karą prieš Sovietų Rusiją. T. 
L. žino, kad Sovietų Rusija ne- 
daleis Lenkijai užimti Lietuvą. į

Tame mitinge visi turely pa
sakyti: Šalin Lietuvos kruvino
ji fašistų valdžia! Nes ji tik 
apgaudinėjimui Lietuvos liau
dies neva šūkauja už Vilnių,! niams. 
o matydama galą savo krūvi- Grinius, nes jis turi viską už- 
nam terorui, kviečiasi Lenki-Į sirašęs. 
ją talkon, kad išlaikius Lietu
vos liaudį pavergtą ir toliau. 
To mitingo kalbėtojai irgi tu
rėtų nušviesti tuos dalykus kuo 
teisingiausiai, nurodydami tik
ruosius pavojus Lietuvos liau- sugalvoti, kaip begėdis kar- 
džiai ir Lietuvoj nepriklauso
mybei. D. ž.

sinešė protokolų knygos.
patvarkymams. Ant

vienbalsiai priim-pės 1 d. ir 
tas.

Aptarus 
prieita prie 
dvimetinio seimo delegatų ra
porto. Pirma raportuoja pane
lė M. Liaudanskaitė, sekamai:’ 
“Delegatų suvažiavo 330; mū
sų delegatas p. Grinius buvo 
paskirtas mandatų komisijon, 
bet pridavus skundą prieš S. 
L. A. 135 kuopos delegatus, 
p. Grinius iš mandatų komisi
jos atšauktas ir jo vieton pa
skirtas p. Strumskis. Delega
tams buvo surengtas bąnkie- 
tas, bet perdaug buvo lietu
viškas; ypatingai valgiai ne
patiko, lietuviškos dešros.”

Antras iš eilės rapbrtuoja 
p. Kišonas; jis sako: šiame 
seime komunistai dele .ratai 
baubė, kaip laukiniai gyvuliai, 
ir sarmatą darė mūsų tėvynai-

Daugiau pasakys p.

kuopos reikalus, 
SLA. 35-to ir 8-to

S. Kišonas meluojaPonas 
apie komunistus ir progresy
vius delegatus, kad jie baubė 
SLA. seime. Kvailesnio rapor
to mūsų sandariečiai negalėjo

WILKES-BARRE, PA.
Visiem Mainieriam ir Darbi

ninkam Naujiena
Kiekvienas protaujantis dar

bininkas mato, kaip darbinin
kai išnaudojami ir terorizuoja
mi kapitalistų ir jų agento val
džios. Ypatingai mainų apie- 
linkės darbininkai daugiausia 
išnaudojami, daugiausia 
skriaudžiami, daugiausia nuo
dijami buržuaziniais nuodais. 
Čia Amerikos Darbininkų Par
tija veik niekur iki šiol nega
lėjo pasirodyt atvirai. Jai vi
sur durys uždarytos, nors ji 
yra legališka partija. Iš vie
nos pusės,, ją persekioja vietos 
valdžia, iš kitos pusės—unijų 
reakcionieriai skleidžia apie ją 
visokias nesąmones. Ne tik 
prakalbų neleidžia surengti 
Komunistų Partijos vardu, bet 
ir šiąip parengimų, šitam val
džios ir reakcionierių žygiui 
visi lietuviški fašistukai viso
kiais būdais pritarė ir prita
ria. Ar darbininkai pagalvo
jo, kodėl taip yra? Aišku, 
kad ne. Jie aklai tiki reak
cionierių pasakoms, 
apgailėtinas apsireiškimas, bet 
taip yra. Mainieriai turėtų 
rimčiau pamąstyti, kad ką tur
čių klasė smerkia, tai aišku, 
.kad tas yra daug’ pasidarbavęs 
darbininkų klasei. Taip yra il
su ADP. Ji yra vienintelė par
tija, kuri teisingai gina darbi
ninkų reikalus. Ir tik viena 
partija, kuri taip uoliai gru
miasi su išnaudotojais už dar
bininkų klasės reikalus. Kiek
vienas šiek tiek protaujantis 
darbininkas turi būti jos na
riu ir aktyvišku kovotoju.

Rugsėjo 1 d. bus vienas iš 
didžiausių piknikų Sans Sousi 
Park, šį pikniką rengia A.D. 
P. ir kalbės Ben Gitlow, kau

čiamninkas. šis darbuotojas 
ne dykai užsiima šmeižimu 
progresyvių SLA. narių, nes S. 
L.A. Pild. Taryba nutarė su
teikti $16,000 paskolos ant 
pirmo morgičiaus p. S. Kišo- 
nui, ant nuosavybės Barring
ton, N. J., kaip matyt “Tėvy
nės” No. 24.

/Trečias iš eilės raportuoja 
p. Grinius. Jis pareiškė, kad 
duosiąs raportą ir apie savo 
senus draugus socialistus, su 
kuriais kada tai sykiu veikė. 
Jis šneka sekamai: ! Nuva
žiavus į Baltįmorę viena diena 
anksčiau prieš Susivienijimo 
seimą, susitikau keletą buvu
sių senų socialistų, Jturie ir 
mane kalbino eiti sykiu su pro
gresyviais delegatais S. L. A. 
seime. Pasiginčinus, reikėjo 
skirtis ir ant galo senas socia
listas pasakęs, kad progresy
viai turi daugiau delegatų ir 
socialistams prisieisią velnio 
ragą graužti už durų. Delzo- 
pasto turėjęs dvejas kelines ir 
jeigu kas atsitiks, tai užsimau
siąs kitas.

Toliaus rodinėjo, kiek štam
pų buvo ant skundo, kurį 
atnešė 9 vai. ryte į advokato 
V. Laukaičio ofisą.

Ponas Grinius savo raporte 
Nors tai aiškino, kad buvo daug skun

dų, bet mandatų komisija re
komendavo priimti visų tų 
kuopų delegatus, prješ kuriuos 
paduoti skundai ir protestai. 
Didžiuma balsų priimta man
datų komisijos rekomendacija.

Grinius užgyrė Gegužio ma
šiną, kad neįsileido progresy
vių delegatų į svarbesnes ko
misijas. Opozicija dariusi 
obstrukcijas, sustojusi, rėkusi, 
baubusi ir reikalavusi balso ir 
dar* balso, ir jis negalėjęs su
prasti, ko tie gyvuliai norėję. 
Grinius išdidžiai pareiškė, kad, 
girdi, Gegužio vietos už jokius 
pinigus neužimtų. Nes Gegu
žis labai drūto būdo, tai galė
jo atsilaikyti prieš opozicijos

135 kuopos vice-pirmi- 
ninkas. Nariai vienas po ki
tam reikalauja balso apkalbė
ti delegatų raportus ir tą skun
dą. Pirmininkas nenori duo
ti balso. Pasipriešinus sanda-l 
riečių diktatūrai, nariai priver
tė pirmininką nusileisti.

Vienas narys nurodė, kad, 
išskyrus panelės Liaudanskai- 
tęs, abiejų delegatų raportai 
yra niekas daugiau, kaip šmei-i 
žinias sau nepatinkamos sro
vės žmonių, kurie yra geri Su
sivienijimo darbuotojai. . Gi 
tėvas Grinius išauklėjo vaikus, 
šiandien prakeikė tuos savo 
vaikus—socialistus ir komunis
tus.

Grinius atkirto, kad komu
nistai mus vadina smalaviriais. 
Narys atsako: “Tu meluoji!”

“Melagis gali tau snukį su
daužyti,” pašokęs nuo kėdės 
rėkia Grinius.' Jis reikalauja 
atšaukti žodį “meluoji.” Ka
dangi p. Grinius savo raporte, 
neprisilaikė mandagumo, 
susilaukė kritikos, kurios 
dariečiai baisiai bijo.

Troškimas pirmininko 
Tvarinavičiaus nubaust 
Deales už parašymą skundo 
nepavyko. Jis reikalavo, kad 
J. Deales pasiaiškintų, kodėl 
parašė skundą prieš SLA. 135 
kuopos delegatus. J. Deales 
paaiškino sekamai: Balandžio 
1 d. š. m. SLA. 135 kuopos su
sirinkime dalyvavo 25 nariai, 
o balsavime iš 25 padarė 42 
balsusi Antras dalykas. Ta
me pačiame susirinkime išrink
ti trys’delegatai į SLA. seimą 
nerašytais balsais, kas yra lau
žymas SLA. konstitucijos ir 
Pild. Tarybos patvarkymo.

Tas paaiškinimas buvo pri
imtas gausiu delnų plojimu. 
Gegužės ir birželio mėnesiniai 
susirinkimai neįvyko, tai bus 
pirmininko kaltė, kad nedavus 
progos perrinkti delegatus ir 
atitaisyti P. T. balsavimus.

Pirm. Tvarinavičius įnešė 
nubaust J. Deales, bet jo įne
šimą niekas neparėmė. Duo
tas įnešimas, kad likviduoti 
visą skundą. Už įnešimą bal
savo 8, prieš—1.

Tuomet p. A. Tvarinavičius 
net kelis kartus kartojo, kad 
reikia atidėti ant kito susirin
kimo ir parašyti skundą prieš 
J. Deales. Bet nariai pasipik
tinę visus jo planus atmetė. 
Ponas Grinius nusiminė, nete
kęs,'užuojautos pas narius, ir 
pradėjo teisintis, kad nenorįs 
bausti J. Deales už parašymą 
skundo. Tai gudrią veidmai
nystę norėjo paslėpti.

Nariai džiaugėsi ir sveikino 
J. Deales po susirinkimo vie
nas po kitam ir pridūrė, kad 
senai reikėjo tą padaryti— 
šluoti laukan sandariečių poli
tiką iš Susivienijimo.

Teisybė.

tai
san-

WATERBURY, CONN.
Paminėjimas Sacco ir Vanzetti 

Mirties
. Rugpjūčio 19 d. įvyko pikni
kas paminėjimui Safeco ir Van
zetti mirties. Mat, jau motai

Lietuvos darbininkų ir kai 
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

BALSAS

Draugas B. 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Aye., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja, Rašo: Jfia 
labai patinka Ci
garai žmonėms. 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main St.,

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

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

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

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

riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p 
j L. G. Natkevičius, 108 Meadow St.
Waterbury, Conn., Notary Public, ra
le taip: J. Naujoke, nuo agento nu
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man, 
taip ir mano kostumieriams labai pa
tinką.

Daugyba Brooklyne ir kituose 
miestuose taip dekavoja už gerą il- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose ir Sto
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUB 

Brooklyn, N. Y.

darbininkai stokit
AUGŠCIAUSlį PRIEGLAUDA LIETUVIŲ 

AMERIKOJE

PUONĖ: REGENT 2177-0474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobiliy Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokią 
Iždirbimų karus j 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 ą^udos žinojimas, - 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58fh ir 59 Streets 
21 Metai Kaip įsteigta * New York City
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MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies įstaiga Brooklyne

MOTERIMS VYRAMS
Panedėliajs dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 v&i, 

nakties
VAIKAI

Įleidžiami Utarninkais

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Eubatomis 
Nedėliomia 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKI
Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

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

Tel.: Juniper 9796
Bįųsdami 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

____ St. ir Avė.
Statei_

.- State-—

PIRTIS TURKIŠKA
PYTU A! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A P/mhi EAlIv/1! Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c.'.vV VvHIU

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

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

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU 

PanedeTiais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

RUSIŠKA

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

. MOTERŲ
DIENOS: 

Pancdėliais ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai dėlei 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 E A IS V B

VIETOS ŽINIOS
LEGIONIERIAI, “DžINĖ” 
IR SMITHAS

YONKERS, N. Y.

n>

Šitie trys daiktai susijungė 
j vieną labai juokingą cirką, 
pačiu savęs ir kapitalistų iš
juokimui, rugpjūčio 22 d. II o- 
telyj Pennsylvania.

Tą dieną New Yorko pavie
to fašistiniai legionieriai turėjo 
savo organizacijos dešimtą 
konvenciją. Ta fašistinė kapi
talistų klika mano tu/ėsią ge
resnius laikus, jeigu išrinksią 
Hooverį prezidentu. Taigi va
kare, kuomet jie susilaukė di
desnį savo sėbrų būrį, darė vi
sokias “sorkes,” kad išjuokti 
kitos kapitalistų klikos stato
mą kandidatą į prezidentus, 
demokratą Al. Smithą. Bet 
spektaklis reikalauja figūrų, 
geresniam atvaizdui ir dides
niam “bū-ū,-ū” sukėlimui.

Prie pokilio užbaigos, todėl, 
iš kur tai legionieriai atsiga
beno Al. Smitho čiučelą-bai- 
dyklę, iš vatos ir skudurų pa
dirbtą. Reikia pasakyti, jogei 
tie komedijantai manė su Smi- 
thu ant vietos užbaigti. Pa
dirbtą figūrą jie paguldė į 
grabą ir prie šono pastatė di
delę bonką degtinės. Mat, 
degtinė del “sausųjų” ir “sla
piųjų” politinių meklerių, tai 
kaip tam Lietuvos valstiečio 
katinui skilandis.

Kiek teko girdėti, tai legio
nieriai Smitho baidyklę, grabą 
ir “džinę” mano važioti po di
desnius miestus ir daryti sor
kes iš demokratų kandidato.

A. Reporteris.

ADVOKATAS SU 
“BURTININKE” IŠSUKO 
$550,000 IŠ KOMPANIJOS

Advokatas G. A. De Voe su 
“burtininke” Belle Bartaite 
apkirto ant , $550,000 New 
Jersey Fidelity and Plate 
Glass Insurance Kompaniją, 
būdamas jos advokatu. Belle 
Bartaite išrašė 36 vekselius, 
jieškodama paskolos iš tos 
kompanijos; paskolos atmokė- 
jimą “užtikrino” tariamuoju 

-turtu kelių savo suorganizuotų 
šuleriškų biznių. Advokatas, 
kuris skaitėsi vienu iš kompa
nijos valdybos narių, pridėjo 
savo parašą prie tų vekselių; 
taip jiedu su Bartaite ir išgavo 
$550,000 paskolos iš kompani
jos.

Bartaite viliojo pinigus iš 
lengvatikių turčių, kaipo “pra
našė”; jinai sulig žvaigždžių 
pranašavo jiems ateitį. Už tas 
pranašystes jie mokėjo jai di
delius pinigus. Jos patarimo 
jieškojo ir vadinamas “didy
sis” Francijos finansų žinovas 
Joseph Caillaux, kuris 19261 
metais buvo atvykęs Amerikon 
pasiderėt su šios šalies valdžia 
apie Francijos skolų atmok ėji
mą Jungtinėms Valstijoms.

Ta vyliugė gyveno puikiuo
se namuose po num. 20 E. 
64th St., New Yorke.

Jos pranašavimai sulig 
žvaigždžių,' žinoma, buvo hum- 
bugas. Taip antai, ji lėmė, 
kad 1927 metais būsiąs pakei
stas blaivybės įstatymas ir bū
sią leista legaliai pardavinėt 
ir gert vyną ir alų; kad 1926 
metais Angliją valdysiąs koks 
radikalas diktatorius, panašus 
į Mussolinį; kad Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Baldwinas 
nepasiliksiąs antrai tarnybai, 
ir tt. _ Nei vienas iš tų politinių 
jos pranašavimų neišsipildė. 
Bet turtingų žioplių niekad jai 
netrūko, kurie nešė jai pini
gus, kad išpranašautų, kaip 
jiems seksis ateityje ir kas da
ryt viename ar kitame atsitiki
me.

Viršminėtas jos “f rentas” 
advokatas areštuotas ir po 
$75,000 kaucijos pastatytas. 
Detektyvai jieško ir jos pačios.

Reikėtų Pasitaisyt
Buvo sušauktas susirinkimas 

ALDLD. 172 kuopos, kad pri
sirengus prie sekančio sezono, 
kad padiskusavus, kaip geriau 
vykdyt reguliarius susirinki
mus, ir kad būtų geresnės pa
sekmės mūsų veikimo abelnai. 
Taipgi buvom pasirengę aptart 
dalykus rengiamo išvažiavimo, 
kuris buvo nutarta pereitame 
susirinkime ir skiriamas nau
dai streikuojančių mainierių ir 
New Bedford© audėjų. Tam 
skiriama visas išvažiavimo pel
nas. Bet nesmagu pažymėt, 
jog susirinkimas buvo vos iš 
kelių narių, nors buvo šauktas 
atvirutėmis; bet draugai ma
žai į tai teatsiliepė. Na, drau
gai, jeigu mes ir toliaus taip 
elgsimės, tai nieko gero neat
sieksime ir mūsų kuopa pasi
liks prasčiausia iš visų kitų.

Čia taipgi norėčiau užklaust 
komisijos buvusiam II Apskri
čio išvažiavime 8 d. liepos 
Yonkerse, ar aš nepatėmijau 
ar visai nebuvo garsinta per 
“Laisvę,” kiek pelno davė tas 
išvažiavimas. Rodos, liko $40 
su viršum.
Drg. J. Sabaliausko 45 Metų 
Sukaktuvių Pokilis

19 d. rugpjūčio įvyko iškil
minga gimtuvių diena mūsų 
vieno draugo, Juozapo Saba
liausko. Ištikrųjų, tai buvo 
kuom pasigėrėti, suėjusiems 
keliems artimiausiems drau
gams pasidalinti mintimis su 
draugais Sabaliauskais ir su
kviestais svečiais. Visiems ap
sėdus aplink gražiai išpuoštą 
stalą, apkrautą visokiais ska
niais valgiais, apstatytą pui
kiomis gėlėmis, pačiam vidurį 
padėtas gražus gimtinių die
nos “keikas” su 45 žvakutėm, 
kas reiškia, kad mūsų draugas 
sulaukė 45 metus’.

Prasideda pokilis, vienas ki
tas išreiškia gerus linkėjimus 
draugui Sabaliauskui ir jo 
žmonai.

Minimas draugas yra plačiai 
žinomas ne tik Yonkerse, bet 
ir apielinkėj. ir jau nuo senai 
priklauso Literatūros Draugi
jai ir nenuilstantis darbuotojas 
vietinės kuopos.

Vienas iš svečių davė suma
nymą, kad būtų traukiama 
korčiukės, katras bus šios iš
kilmingos dienos pirmininkas. 
Ištraukė drg. Dubauskas ir pa
liko pirmininku. Kaipo vedė
jas. atsistojęs pasako trumpą 
nrakalbėlę: užbaigęs nerštai,o 
kitus: Karlona, Juodeikį. Bu- 
dzinską. Sabaliauską. Budzins- 
kienę, A. Zurinską ir iš eilės 
visus, kurie trumpai ir tinka
mai pakalbėjo.

Drg. Zvrinskas savo nrakal- 
bėlėi paragino paaukot kiek 
streikuojantiems mainieriams. 
Aukojo po $1: Ig. Kartonas, 
A. Zurinskas, J. Sabaliauskas, 
V. Sabaliauskienė; A. Karlo- 
nienė 60c; J. Juodeikis ir B. 
Dubauskas po 35c. Viso sudė
ta $5.30, kurie ir pasiusta per 
Miners’ Relief Committee.

Visiem aukotoiam širdingai 
ačiū. Pokilyje Buvęs.

LEIDŽIA PARDAVINĖT 
NUODINGĄ GAZOLINĄ

New Yorko sveikatos komi- 
sionierius kiek pirmiau buvo 
uždraudęs gazolino kompani
joms pardavinėt automobilis
tams gazoliną, maišytą su 
“ethyliu,” kuomet nuo tokio 
gazplino dujų šiame mieste ir 
artimuose New Jersey valsti
joj nusinuodijo keletas žmo
nių. Dabar tas uždraudimas 
liko panaikintas. * Gazolino 
kompanijos-galės laisvai nuo- 
dyt žmones kenksmingais ga
rais to savo produkto ir teršt 
orą gatvėse/

| širdies. Garbė pažangiesiems 
lietuviams ir mūsų veikimui ir 
pagarba “Laisvei,” kuri dali
nai padėjo tiem dviem artis
tam. Aš nuo savęs linkiu ge
riausio pasisekimo Menkeliū- 
niūtei ir Stankūnui. Geistina 
būtų, kad, apart amerikoniš
kos scenos, neapleistų ir mūsų 
veikimo dailės srityje.

Mylintieji dailę ir dainas tu
rėtų nueiti ir išgirsti dainuo
jant mūsų artistus ant ameri
koniškos scenos. Bėda, kąd 
negaliu pasakyti, kuriame te
atre dabar tie mūsų daininin
kai dainuos.

Veliuoniške.

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
son Ave., Brooklyn, N. Y. 201-6

PARDAVIMAI
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MILIONAS DOLERIŲ 
ŽYDIŠKOMS LABDARYBĖMS

Nathan Lamport mirdamas 
paliko milioną dolerių įvai
rioms žydų labdarybėms ir re
liginėms įstaigoms šioj šalyj, 
Palestinoj, Rusijoj ir Lenkijoj.

IŠPLĖŠĖ $1,300 “PĖDŽIŲ”

Trys ginkluoti banditai įsi
varė Fredą Schlicterį, Marmu
ro Kompanijos pinignešį, į ko
ridorių vieno namo ant 37th 
St., New Yorke; išplėšė iš jo 
$1,300, kuriuos jis nešė apmo
kėt darbininkams algas; pas
kui plėšikai susėdo į čia pat 
stovėjusį savo automobilių ir 
paspruko.

TEATRASDAINOS-MUZIKA

MENKELIŪNIŪTĖ IR 
STANKŪNAS KEITH’SO 
BUSHWICK TEATRE

Sužinojus, kad mūsų gerbia
mi artistai dd. K. Menkeliūniū- 
tė ir F. Stankūnas dainuoja j 
Keith’s Bushwick Teatre, nu
važiavau ir aš pasižiūrėti. Jų 
vaidinamas veikalas pagerin
tas. Prie tam tikrai pritaikytų 
scenerijų ir šviesų ir geros or- 
kestros, veikalas kur kas ge
riau atvaizdinamas, nekaip 
kad jį matėme “Laisvės” kon
certe. K. Menkeliūniūtė savo 
dalį atlieka labai gerai; jos,1 
scenos vakarinė “dresė” labai' 
graži ir labai ją dabina. Plau
kų sudabinimo forma, labai 
tinka, atrodo tikra mergaitė- 
lakštingala.

Iš karto dainuoja visi, vė
liau Menkeliūniūtė su kita 
mergina ir vėl visi bendrai. 
Menkeliūniūtės balsas skamba 
labai maloniai. Užsilaikymas 
ant scenos puikus.

Stankūnas—taik tikras “či
gonas,” jam ir tos čigoniškos 
drapanos labai tinka. Savo 
stipriu ir energingu balsu jis 
savo dalį atlieka labai gerai; 
scenoj jis jaučiasi suvisai liuo- 
sai.

Du šokikai, kurie šoka ke
letą kartų veikale, šoka labai 
gerai. Ir “Gypsy Vagabonds” 
priimtas gausiais aplodismen
tais amerikoniškos publikos.

Į Keith’s vodevilių paprasti 
artistai nelabai gali įeiti. Ir 
pamačius ant scenos du gabiu 
mūsų dainininku, kurie, kaip 
žinoma, daug vargo ir triūso 
padėjo lavindamiesi muzikoje, 
ir daėjo iki tiek, kad dainuoja 
dideliam amerikoniškam teat
re,—net linksma darosi ant

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

LIETUVIŲ DARBIEČIŲ 
BRANDUOLIO F-5 
SUSIRINKIMAS

Visi lietuviai darbiečiai, ku
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 ir 
neįrodys gerų priežasčių, del 
ko jie neatsilankė.

Sek r. J. Siurba.
(203-4)

PRANEŠIMAI IS KITUR
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD. 47 kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus seredoj, 29 rugpjūčio, 
A. Liet. Ukėsu Kliube, 3138 Rich
mond St. Pradžia 8 vai. vakare. Vi
si nariai turit atsilankyti, turime 
svarbių reikalu. Reikės nominuoti 
Centro Pild. Komitetą, gausit nau
ja knygą “Ugnyje.” Kurie dar ne
užsimokėjote už šiuos metus, būti
nai ateikit ir užsimokekit. nes kitaip 
liksit .ne nariais. Atsiveskit ir nau
ją narių.—Sekr. P. Zalcckas. 203-4

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris į kendžių 

štoro biznį. Biznis eina gerai, tik 
sunku viėnam apsidirbti. Atsišaukit 
po num. 51 Mcserole St., Brooklyn, 
N. Y. 199-204
REIKALINGAS partneris į bučemčs 

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

Kanton
3525—3rd Ave., Bronx, N. Y.

(188—216)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA šviesus kamba

rys vyrui ar merginai. Matyt ga
lima nuo 4 iki 10 vai. vakare. Atsi-
šaukit po num. 512 Grand St., Brook- 
lyn, N. Y. Paspauskit žemutini zva- 
niuką. ' 204-6

TA Š1RANDAVUJA kambarys, ' visi 
naujos mados įtaisymai, garu ap

šildomas. At.uš’ukit vakarais nuo 
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 j 
mėnesį. 473 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. •• 202-4
PASIRANDAVOJA 4 kambariai, su 

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

PRICE:

10c. EACH
30% discount in lots of 

100 or more
765,000,000 ŽMONIŲ

Per paskutinius dešimt me
tų, kaip apskaitoma, 765,000,- 
000 žmonių buvo apsistoję bei 
perėjo per įvairias platformas 
I. R. T. ir B. M. T. požeminių 
gelžkelių (subvių) Times Sq. 
stotyse.

THE PLATFORM 
OF THE 

CLASS STRUGGLE
64 PAGES OF SMASHING 

FACTS

NATIONAL PLATFORM
OF THE

1 WORKERS
| (COMMUNIST) PARTY

NATIONAL ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE
, 43 East 125 Street New York, N. Y.

Make checks' and money orders payable to Alexander Trachtenberg, Treas.
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PARSIDUODA kendžių Storas, su so
da fountain. Yra du kambariai.

Randa $30.00 j mėnesį. Kreipkitės 
pas: M. Steimok, 142 Maujer Street, 
Brooklyn, N. Y. 204-6

PARSIDUODA 3 kambarių forničius 
gerame stovyje. Taipgi yra W:il- 

tnr pianas ir radio. Viskas įvažai 
vartota. Atrišaukit vakarais mv* 
4:30 iki 9 vai.—G. Daugėla, 407 Keap 
St., Apt. 23, Brooklyn, N. Y. 203-5
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.

199-204

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

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

199-204

Tel.

LIETUVIS
Triangle 1450

FOTOGRAFAS

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

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

šiuo adresu:
STOKES

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 vakarais 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutarti

CASTON ROPSEVICH

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. 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. lOth St., Camden, N. J.

DR. PETERSON’O

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ 
SU PRISIUNTIMU $1.(10

Ją galite gauti pas ;
PETRĄ KUNDROTĄ 

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

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

Panedelis, Rugpj. 27, 19^8 ^^

ir Amerikoniška Stiliui

Tel., Stagg 7057

<!>

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

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776

416<♦>

SKAITYKIT IR PLATIN<♦>
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

3

KIT “LAISVĘ”

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

UETUViy VALGYKLA
Visokių Riši# Šviežai

Pavalgia- malonu SStl. pasl- 
tnekučiuoti «u kitais, arba ramiai pa* 
sifikaityti.—Sykj atsilankę, persitik
rinai t.—Pabandykit J

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

Valgiai. Gamisarai Lietuviško

I
Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS
X - Spindulių Diagnoza

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

16-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

£

J. LEVANDAUSKAS Tel. Juniper 7648

GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

TELEPHONE: STAGG 4409

1 RADZEVIČIUS

(Undertaker)

Metropolitan Avenue

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS

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

MASPETH, L. I.

Telephone: Greenpoint 2X28

J. GARŠVA

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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

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

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

[KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI! 
; Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
[ visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
[vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo»beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo-

• geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
Jtuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir
• čia paduotus:
I Apynių 
[Aviečių uogų 
Aidžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čėpronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumvopių 
Dzingelių I 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Čia Galite Gauti ir Lietuvišką Treji Devynerią

Phone, Greenpoint 2017, 2860-3514

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Kaštavolų Šal mėčių .
Kmynų šalavijų
Liepos žiedų Seneso lapelių
Lisnikų šafronų
Metelių 
Medetkų

Trijų devynerių 
Traukžolių

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

daugybę kitokių Valerijono šaknų
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