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Žmonės Maitinasi Žiogais

Maronės Pasirodė
Taylor _ pereitą . nedėldienj viet'ų Sąjunga iki šiam ]aj.

SKAUDVILĖ (Taur. ap
skrities).— Jau daug kartų 
laikraščiuose buvo talpina
mos žinios apie žuvusius

WILKES-BARRE, Pa.— 
Naudojant juokingą prieka
bį, kad masinis mitingas 
laikomas nedčldienį be leidi
mo, policijos viršininkas

žmones, kurie radę grana- aiškiai suprasti, jeigu mes 
tas jas rakinėja, norėdami norime išvengti suvedžioji- 
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Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraltis
Ileina Kasdien Apart

damas bandą, rado upely 4 išdirbo ponas Kelloggas, 
"-----matomai Francijos 1 ' 1 ’
čia buvo įmestos karo me- Maskvoj,

Jie Kaltinami Nužudyme 
Obregono

KANSAS CITY.—Čia vy
riausybė pradėjo varyti 
kampaniją, kad sunaikinti 
Darbininkų (Komunistų)

kada Torai papildė zmogzu-jnį čia kalbėjo Sacco-Van- 
dystę. Nėra abejonės, kad zetti nužudymo paminėjimo 
Jiminez yra pasidarbavęs I susirinkime.
sudaryme planų nužudyti
Obregoną.

priteisė pusantrų metų ka- naikinimui karų” 
Įėjimo.

Meksikos Kataliką Ku
nigas ir Penki Kiti Jieš- 

komi Amerikoje

NEW YORK.—Sulig 
darytos tarp Meksikos 
Jungtinių Valstijų sutar
ties, Meksikos valdžia pa
reikalavo, o Amerikos val
džia sutiko išduoti šešis iš 
Meksikos pabėgusius asme- 
nius, kaltinamus Obregono 
nužudyme. Sakoma, kad 
jie yra pasislėpę New Yor
ke. Jų jieško Jungtinių

Nubaudė Kalėjimu už Komu
nistines Proklamacijas
KAUNAS.— Kariuome

nės teismas nagrinėjo Šlio- 
mo .Igelšteino, gyv. Kaune, 
Aukštaičių gatv. 65 nr., by
lą, kur jis buvo kaltinamas, 
kad šių metų kovo mėnesį 
metęs komunistines prokla
macijas. Kariuomenės Teis
mas pripažino jį kaltu ir 
nubaudė 1 metais '8 men. 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Kaltinamieji yra: Jaquin 
Navarro Becerra, 34 metu 
amžiaus; Manuel Trejo Mz 
rales, 21 metu amžiaus; Os
wald Robles Ocha, 24 metų; 
Jose A. Jiminez, 35 metu 
Enrique N. Zepeda, 35 me
tų, ir Aniceto Ortega.

Jiminez yra katalikų ku
nigas ir draugas Obregono 
nužudytojo Torai. Manuel 
Trejo Morales davė užmu
šėjui revolverį, su kuriuo 
jis Obregoną nužudė. Ku
nigas Jiminez ir Trejo grei
tai pabėgo į Jungtines Val
stijas po žmogžudystės.

Meksikos vyriausybė ypa
tingai nori sugauti kunigą 
Jiminez, kuris buvo su Yorke, 
žmogžudžiu iki pat to laiko, Science, pereitą ketvirtadie- 
kada Torai papildė žmogžu-.nį čia kalbėjo‘

Nori Suareštuoti už Pa
niekinimą Dievo

BOSTONAS.— Dr. Ho- 
race Meyer Kallen, buvęs 
Harvardo Universiteto lek
torius, o dabar yra susirišęs 
su liberalų mokykla New 

School of Social

Darbininkai Vi»y Sali< 
Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Ro» 

tėžius, o Laimėsite 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XVIII, Dienraičio X

Nori Sunaikinti Darbininkų Partiją Kan
sas City; Komunistą Vadams 

Gręsia Kalėjimas

Sąryšy su Sacco-Vanzetti 
demonstracija tapo suareš
tuoti komunistų veikėjai 
Ohler Yocum ir Kassis, na
riai Darbininkų (Komunis
tų) Partijos. Oehler yra 
Darbininkų Partijos dist-

: rikto organizatorius. Jų by
lios tapo atidėtos ant rugsė
jo 10 d. 
žengime 
sindikalistinio

Policija sako, kad Dr. 
Kallen išsireiškęs:
Sacco ir Vanzetti buvo 
anarchistai, tai ir Jėzus 
Kristus ir Socrates (graikų 
filozofas) buvo anarchis
tai.”

Ir už tokį pareiškimą da
giomis dienomis pabėgo bar " ” V1 "-■ v 1

Vokietijon Pagėgių apskri- tuoti.' 
ties Vilkiškių skyriaus, ban- duodamosi U n vArlnlnn Talinu __ _____

Pabėgo su 75,000 Lity 
Banko Vedėjas

jis jieškomas suareš- 
Bostono policija, va-

1 senu įstatymu, 
nori jį suareštuoti už “pikt-- 
žodžiavimą” prieš dievą. 
Tasai įstatymas buvo atgai
vintas 1926 metais, kuomet 
drg. Bimba buvo suareštuo
tas už‘pasakymą prakalbos 
Montello, Mass.

Dr. Kallen yra žymus lek
torius ir rašytojas. Jis yra 
autorius knygų “Kultūra ir 
Demokratija Jungtinėse 
Valstijose,” “Mokslas ir 
Darbininkas” ir keletą kitų 
veikalų. i

ko vedėjas Hermanas Biller- 
bekas su 75,000 litų.

Prieš kelias dienas jis bu
vo įtartas išeikvojimu pini
gų, bet ištardžius paleistas. 
Pagaliams buvo išaiškinta, 
kad tikrai jis yra tas sumas 
išeikvojęs. Policininko ve
žamas į Šilutės kalėjimą, 
Billerbekas pakely prikalbė
jo policininką užeiti karčia-' 
mon išgerti. Policininkas 
sutiko. Jis pasistengė poli
cininką taip nugirdyti, kad 
tas užmigo. Tada policinin
ką palikęs karinamoje, įsa
kė jis šoferiui vežti jį atgal 
į Vilkiškius.

Čia nakties metu Biller
bekas įėjo bankan ir dar 
pasiėmė pašaliniams pilie
čiams priklausomų pinigų 
kelis tūkstančius litų ir tuo Įėjimą • ~ "
pat automobiliu nuvažiavo Frick^Coal Kompanijos nuo- 
iki Nemuno, o paskiau pa- savybės.
bėgo Vokietijon. Jos vyras streikuoja prieš

------------------- tą kompaniją, kad gavus
bėgo Vokietijon.

Įkalino už Uogavimą
WYNESBURG, Pa. — 

Streikuojančio mainierio 
žmona Mary Lačinsky.. tapo 
suareštuota ir padėta į ka- 

, už uogavimą ant
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GYVENĄ ANTRĄ ŠIMTĄ | žmoniškesnį atlyginimą už
METŲ

Italijos statistikos biuras 
surinko žinias, kiek žmonių 
gyvena daugiau šimto me

dų. t Rasi rodą, kad Italijoj 
antrą šimtą metų gyvena 51 
žmogus, Guatemaloj (Cent. 
Amer.)—465, Bulgarijoj — 
446, Kolombijoj—330, Japo
nijoj—242, Portugalijoj — 
69, Estijoj—28, Ispanijoj— 
13, Vengrijoj—13. Iš kitų 
kraštų biuras žinių nega
vęs.

Canton, Chini j a.— Chini- 
jos valdžia planuoja išleisti 
naujus industrinių santikių 
įstatymus, kad pakeitus 
tuos, kurie tapo išleisti lai
ke revoliucijos. Nori dar 
labiau suvaržyti darbinin
kus.

sunkų darbą kasyklose. Jo* 
žmona buvo išėjus parinkti 
uogų pardavimui, kad būtų 
galima nupirkti maisto sa
vo išbadėjusiems kūdi
kiams. Ji turi keturis ma
žus vaikučius.

Kalėjime šalę jos kame
ros buvo aštuoni 
taipgi suareštuoti už uoga
vimą ant Frick kompanijos 
nuosavybės.

vaikai,

ŽUDĖSI, KAD NIEKS NE
VEDĖ ŠOKTI

Pusantrų Mėty Kalėjimo už 
Nešimą Raudonos Vėliavos

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
Didelis piknikas turi būt

2 Rūgėjo Philadelphijoje.
(Cambridge, N. J.) į

16 Rugsėjo, Detroit, Mich. I

Štendal mieste, Vokieti
joj, ponia Hilda Hessler nu
ėjo. į šokių vakarą su savo 
24 metų dukteria, turėdama 
didelę viltį smagiai pasišok
ti ir patrepsėti. Tačiau per 
visą vakarą nei jos, nei jos 
dukters nieks neišvedė šok
ti. Moteris taip nusiminė, 
kad nutarė nusižudyti. Nu
ėjusi į kapines, persipjovė 
rankos gyslas, bet skubi pa
ge Iba išgelbėjo jos gyvybę.

Jie kaltinami per- 
Kansas valstijos 

įstatymo. 
Apart kaltinimo sakyme 
prakalbų, jie dar bus teis
me kaltinami prigulėjime 
prie Darbininkų (Komunis
tų) Partijos. Valdininkai 
sako, kad prigulėti prie 
Darbininkų Partijos, tai yra 
prasižengimas, tai yra lau
žymas zsindikalistinio įsta
tymo.

Kansas valdininkai prieš

septynis kitus suareštuotus 
planuoja sudaryti apkaltini
mus. kad jiė priklauso prie 
“nelegališkoš” partijos ir 
tuo būdu yra prasižengę 
prieš tą įstatymą. Jie ban
dys nuteisti juos vadovau
jantis Darbininkų Partijos 
platforma ir Oehlerio pra
kalba. Tai yra niekas ki
tas, kaip tik valdininkų ban
dymas sunaikinti Komunis
tų Partiją Jansas City.

Oehler ir Matthew Cu
shing, jaunas darbininkas, 
dirbantis Armour Packing 
kompanijoj, sako prakalbas 
ant gatvių netoli tos kom
panijos dirbtuvės. Išpra- 
džios jie buvo kaltinami už 
“valkatystę”, bet tai buvo 
persilpnas kaltinimas, o vė
liau tasai apkaltinimas ta
po pakeistas kaltinimu lau
žyme Kansas sindikalistinio 
įstatymo. Sulig to įstatymo, 
jiems gręsia ilgų metų ka
lėjimas.

KAUNAS. — Kariuome
nės teismas nagrinėjo Chai
mo Levino bylą, kurioje jis 
buvo kaltinamas, kad gegu
žės 1 d. ėjęs su raudona vė
liava. Tačiau greitai buvo 
policijos suimtas.

Kariuomenės teismas jam

Granata Sprogo ir Vaiką 
Sudraskė

sužinoti, kaip jos užtaisy
tos. Tokia nelaimė atsitiko 
Gedgaudiškės kaime, Skau
dvilės parapijos: 13 metų 
vaikinas Bronius Gintvai- 
nis š. m. liepos 29 d., gany- i i i

granatas, kurios

Pradės Budavoti Augš- 
čiausią Namą Pasauly

Gręsia Badas 1,500,000 
Žmonių. Chini joj

IMPERIALISTAI KVIEČIA SOVIETUS 
PASIRAŠYTI “TAIKOS” SUTARTI

“Nei Vienas Nemano, kad Ta Sutartis Pagalios Panaikins 
Visus Karus,” Pareiškė Anglijos Atstovas Cushendun .
PARYŽIUS.— Po pasira- “Tuo būdu Sovietų vai-; 

šymo Kelloggo plano “pa-|džia mano, kad ji turi teisę i 
Anglijos' Pareikšti, kad Lygos_ orga- ; 

imperialistų atstovas lordas 
Cushendun pasikalbėjime sū 
laikraščių atstovais atvirai 
prisipažino, kad ta “taikos” 
sutartis neverta nei tos po- 
pieros, ant kurios ji surašy
ta, kas liečia karo pavojaus 
pašalinimą. Jis pareiškė: 
“Nei vienas nemano, kad ta 
sutartis pagalios panaikins 
visus karus. Mes turime tą

I nai nieko nenuveikė arba 
nieko neveikia delei tikro 
arba bent dalino išrišimo 
nusiginklavimo problemos/1 
sako Litvinovas savo pa
reiškime.

mų. Tačiaus ceremonijos, 
iš kurių mes tik ką išėjome, 
yra reikšmingiausias ir į- 
spūdingiausias įrodymas no
ro palaikymui taikos.”

Sulig procedūros, kurią

CHICAGO.— Walter W. 
Ahlschlager, architektas, 
praneša, kad sekantį vasa
rio mėnesį bus pradėtas bu
davoti čia augščiausias na
mas pasaulyje—bus 88 pė
das augštesnis, negu Wool- 
wortho n,amas New Yorke, 
kuris yra dabar augščiau
sias pasauly. Dienos laike 
tame name bus 18,000 žmo
nių.

Vardas to namo bus Chi
cago Tower; užims du ket
virtainius blokus prie Wac
ker Drive, į rytus nuo Mi
chigan Boulevard. Į jį bus 
investinta kapitalo $45,000,- 
000.

Wooiwortho namas yra 
51 augšto; 792 pėdų aųgš- 
tumo.

tu. Berakinėjant granata 
sprogo, sudraskydama tą 
vaikiną. Tuo laiku, kada 
jis darbavosi su granata, ki
ti jo draugai nuėjo pažiūrė
ti karvių. Kai granata spro
go ir jie painatč,- kas atsiti
ko su jų draugu, džiaugėsi, 
kad jie tuo metu pasišalino.
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SAKO, ATEINA APKUR- 
’ TIMO GADYNĖ

■ LONDONAS.— Medikali- 
nes statistikos parodo, kad 
žmonių apkurtimas didėja’ 
Daktarai ir kiti ekspertai 
tvirtina, kad apkurtimas di
dėja miestuose, kur yra di
džiausias ūžimas, trenks
mas ir bildėsis. ,

Anglijos žymus daktaras 
Harvey Hilliard sako, kad 
ateina apkrutimo gadynė. 
Jis ragina vyriausybę, ką 

i nors daryti, kad triukšmą 
ir bildesį kaip nors praša
linti arba sumažinti pagel- 
ba įstatymų.

NUSKENDO LAIVELIS

NEW YORK.— Prie Heli 
Gate East upėj antradienį 
New England Steamship 
Kompanijos laivas Chester 
W. Chapin susikūlė su trau
kimo laiveliu Volunteer. Ta
sai laivelis nuskendo. Vie
nas laivelio darbininkas 
dingo. Dešimts darbininkų 
išgelbėta.

SHANGHAJUS.— 1,500,- 
000 Chinijos gyventojų grę
sia badas distrikte, apiman
čiam 30 mylių platumo ir 
100 mylių ilgumo, ant rube- 
žiaus pietinėj Chihli daly ir 
ši aur ry ti n i am Sh an tun ge.

Policija Išdraskė Darbininkų 
Partijos Konferencijų

sekretorius komiteto, kuris 
rūpinasi šelpimu chinų.

Baker sako, kad pašelpa 
turi būt siunčiama. Jis sa
ko, kad 150,000 asmenų yra 
paskutiniam išbadėjimo 
laipsny ir jiems gręsia mir
tis, o 300,000 žmonių laips- 

jniškai miršta nuo bado.
Bado srity sausmetis ir 

tam tikros rūšies (javus 
naikinanti) žiogai sunaiki
nę javus, sako Baker. Jis 
taipgi sako, kad dabar tūk
stančiai žmonių maitinasi 
žiogais. Vienas kaimas, sa
ko jis, valgo keptus žiogus. 
Tie vabalai yra vienatinis 
valgis daugelio žmonių, sa
ko jis.

Kiti bando palaikyti gy
vybę valgant žolę ir medžių 
žieves.

Ligos labai plečiasi 
priežasties blogo maisto.

NUSIŠOVĖ

iš

KAUNAS.— Esamomis 
žiniomis, nusišovė žinomas 
V. Čėpla. Savo laiku Čėpla 
tarnavo politinėje policijo
je,' eidamas Mariampolės 
žvalgybos punkto viršinin
ko pareigas.

Athens, Graikija.— Ste- 
fanas Skouloudis, buvęs 
Graikijos premjeru 1915— 
16 metais, mirdamas paliko 
$50,000,000. Sakoma, • kad 
jis buvo turtingiausias žmo
gus Graikijoj. Tiek turto 
sukrovė būdamas bankie- 
™m.

ambasadorius 
ponas Herbette 

pirmadienį įteikė Litvino- 
vui, Sovietų užsienių reika
lų komisaro -pagelbininkui, 
oficialį pakvietimą j 
Francijos valdžios, kad So
vietų Sąjunga prisidėtų prie 
tos sutarties. Herbette var- 
de savo valdžios pažymėjo, 
kad Sovietų Sąjunga kvie
čiama pasirašyti tą sutartį 
“lygiomis sąlygomis” su to
mis valstybėmis, kurios ją 
pasirašo. Žinoma, Sovietai 
negali sutikti su tokia “ly
gybe”. Anglija, Francijair 
kitos valstybės už kiek mė
nesių prieš pasirašymą ga
vo visus dokumentus ir tu
rėjo progą pa tiekti savo pa
taisymus bei priedus. O So-

Sovietai Stoja Už Tikrą 
Nusiginklavimą

Toliaus Litvinovas sako: 
“Tokiose sąlygose veikimas 
delei taip vadinamo sukon- 
troliavimo ginklų gaminimo 
gali tik suvedžioti publikos 
opiniją, atrodant, kad Ly
gos nariai darbuojasi nusi
ginklavimo srity, o ištik- 
rųjų jie nieko konkrečio ne
veikia. Tai aišku, kad sun
kioji militarizmo našta' ant 
liaudies pečių negali būt pa
lengvinta arba taikos dar
bas negali būt pastumtas 
pirmyn veikimu specialės 
komisijos, besitęsiant da- 

nuo j bartinėms valdžių lenkty-’ 
nėms praplėtimui apsigink
lavimo ir didinimui ginklų 
gaminimo. . , r . -- •

“Nors Sovietų valdžia 
mano, tokiu būdu, kad tai 
negalima dalyvauti specia- 
lėj komisijoj, tačiaus ji vėl 
pareiškia, kad ji 'pasirengus 
aktyviškiausia dalyvauti 
darbe del įvykinimo tikro 
nusiginklavimo...”

išdraskė Darbininkų (Ko
munistų) Partijos kandida
tų užtvirtinimo konvenciją. 
Konferencija buvo sušaukta 
su tikslu užgirti komunistų 
kandidatus, William Z. Fos- 
terį į prezidentus ir B. Git- 
lową į vice prezidentus, ir 
prisirengimui prie pikniko 
rugsėjo 1 d.

Apie 60 delegatų buvo su
sirinkę. Policija atėjus iš
vaikė delegatus.

Partijos sub-distrikto ko
mitetas savo pareiškime sa
ko, kad jis kovos prieš 
mussolinišką policijos pasi
elgimą ir laikys konferenci
ją sekantį penktadienį, rug
pjūčio 31 d,, toj pačioj 
toj, 206 South Main 
Toj vietoj yra partijos 
tinę.

vie-

2,497 Kaimai Į Viensėdžius

KAUNAS.— Žemės ūkio 
ministerijos žiniomis, visoj 
Lietuvoj, iki šių metų 
šio 1 d. buvo paduota 
šymai skirstyti 2,497 
mus į viensėdžius. Iš 
487,163 hekt.

KASDIEN LYJA

kui nebuvo pakviesta ir ne
turėjo progos tarti savo žo
dį sutarties klausime/

Pasak Sovietų žinių agen
tūros Tass pranešimo, Lit
vinovas davė atsakymą am
basadoriui Herbette, reika
laudamas suteikti oficialį 
surašą Visų valdžių, kurios 
panašiai kviečiamos pasira
šyti sutartį, taipgi suteikti 
visus dokumentus, liečian
čius diplomatinę korespon
denciją tos sutarties klausi
me. Litvinovas pareiškė, 
kad Sovietų valdžiai tos in
formacijos reikalingos, 
idant ji galėtų tinkamai 
spręsti Francijos valdžios 
pasiūlymą.

MEXICO CITY.— Louis 
Marones, buvęs 'pramonės, 
prekybos ir darbo ministe- 
ris, kuris per obregonistų 
reikalavimą tapo prašalin
tas iš ministerijos po Obre
gono nužudymo, antradienį 
viešai pasirodė ir pareiškė, 
kad jis nemano iškeliauti iš 
Meksikos. Užginčino pas
kalos apie jo vykimą Euro
pon. Obregonistai bandė jį 
apkaltinti netiesioginiam 
Obregono nužudyme.

Miguel Maria del Isf Mo
ra, San Luis Potosi vyskūp. 
taipgi viešai pasirodė ir kal
bėjosi su Amerikos kores
pondentais. Jis bandė J ko
respondentus įtikinti, kad 
klerikalai esą nekalti Obre
gono nužudyme.

Jis pareiškė, kad dvylika 
kunigų dalyvavo sukilime 
prieš valdžią. Tai, girdi, | 
mažas kunigų skaičius; ir 
visi jie dalyvavo sukilime 
savo iniciatyva. Iš 4000 
Meksikos katalikų kunigų, 
kurie gyveno Meksikoj, kuo
met prasidėjo valdžios kova 
su klerikalais, tik apie 4G 
nuošimčių dabar 1 gyvena 4 
Meksikoj, sakė jis. Jis tvir
tina, kad apie 100 kunigų 
nužudyta Meksikoj Bėgyje 
pereitų dviejų metų.

Apie' minyšką Concepcion 
de la Llata, kuri laikoma po 
areštu kaipo suokalbininke 
Obregono nužudyme, vys
kupas išsireiškė, kad ji 
esanti “nenormališko” pro
to.

raš- Tuo pačiu sykiu varde So
vietų valdžios Litvinovas 
pasiuntė pareiškimą Tautų 
Lygos generaliam sekreto
riui, nurodydamas, kad So
vietų valdžia nepriima Ly
gos pakvietimą per Vokieti
jos valdžią dalyvauti spe- 
cialėj komisijoj del ginklų 
gaminimo kontrolės. Litvi
novas priminė Tautų Lygai, 
kad Sovietų pasiūlymas pil
nai nusiginkluoti, kuris bū
tų panaikinęs visą ginklų 
gaminimą, buvo Lygos pri
rengiamosios komisijos at
mestas, antro Sovietų pa
siūlymo del dalino nusigink
lavimo komisija visai neeg
zaminavo, o šaukimas se
kančio komisijos posėdžio 
tapo misteriškai atidėtas.

sau- 
pra- 
kai- 
viso

DEGUČIAI, Zarasų s apsk. 
Ūkininkai tikėjosi gero ru
gių derliaus, bet išėję pjau
ti apsivylę, o su vasarojum, 
tai kyla klausimas, ar pri
eis. Neleidžia lietus.
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SPARTUS DARBININKU MOKINIMAS
Fall River,- Mass., audė

jai sparčiai mokinami, ką j 
reiškia “laisvoji” Amerikos 
kapitalistų valdžia darbi
ninkams.

Vos rugsėjo 6 d. sustrei
kavo 3,000 darbininkų Ame
rican Print. Kompanijos ta
me mieste, faktinai tą pačią 
dieną tapo įvestas neoficia- 
lis karo stovis audėjams. 
Visas streiko paliestas fab
rikas buvo tuoj aus apstaty
tas policmanais ir polici
niais vežimais. Penkis kar
tus streikierių banga plau
kė pikietuot užstreikuotą 
darbavietę, ir penkis sykius 
mėlynsiūliai fabrikantų sar
gai vis su didesniu įsiutimu 
buožėmis taškė kraują iš 
darbininkų galvų, veidų, ir 
laužė jiems kaulus. Primu
šė nėščią moterį ir ant gat
vės paliko, 
darbininko 
Madeirosą 
ir prigėrė.

Tikra Vergija
I »

Mass. Valstijos Arbitraci- 
jos Taryba pereitą savaitę, 
betyrinėdama New Bedfor- 
do audėjų streiką, pripaži
no, kad tos pramonės dar
bininkams vidutiniai tebuvo 
mokama tiktai po $15 į sa
vaitę iki šių metų sausio 
mėnesio; o po sausio audė
jams uždarbiai liko nuka
poti vėl 10 nuošimčių. Bet 
valstijinė Arb'itracijos Ta
ryba ir dar buvo padidinu
si jų uždarbį. Nes tikreny
bėje vidutinis audėjas te
gaudavo tiktai po $10 iki 
$13 į savaitę, dirbdamas po 
11, 12, 13 ir net 16 valan
dų į dieną, prakaituodamas 
užterštame ore bei karštuo
se garuose.

Su darbininkų uždarbių 
kapojimu drauge jie buvo 
vis smarkiau vejami skubė
ti darbe.

Nuvijo 6 metų 
vaiką Johnny

■» ! J • Į Newbedfordieciu PėdomisO kuomet vaiko
kūnas buvo laidojamas, 1501 Jau pirmiau butų išėję 

užbarikadavo kovon Fall River audėjai, 
Sdvvv^, i^iiv streikieriai tiktai juos sutramdo senie- 
negalėtų palydėt jį į kąpi- ji prigavingi Textile Uni

jos biurokratai-vadai. 
I T V • — • J 1 1

“tvarkdarių” 
gatves, idant

nes.
Taip uoliai miesto polici

jos viršininkas Feeney dar
bavosi, kad trečią dieną nuo 
streiko pradžios jau gyrėsi 
sulaužęs streikui nugarkau- 

- lį. Bet apsiriko. Tomis die
nomis buvo areštuota virš 
100 veiklesnių streiko daly
vių. ..
Areštuojami Po Kelis Sy

kius į Dieną
Streiko organizatoriai, 

Jim Reid, Sam Weisman, 
Peter Hagelias ir Bill Sro- 
ka kartais buvo areštuoja
mi po tris sykius į dieną. 
Už darbavietės pikietavimą, 
streikinių dainų dainavimą, 
už prakalbas masiniame mi
tinge arba net už prakalbų 
klausimąsi tempiama žmo
nės į šaltąją, lyg kokie kri
minalistai. Teisėjas Hanni- 
fy suimtiesiems uždeda po 
$1,000 parankos. Jeigu po 
to pasirodysi streikierių de
monstracijoj bei pikiete, 
dings tavo paranka. Tai 
vienas iš bjauriausių kapi
talistinės “teisybės” išradi
mu, kaip suturėt darbinin
kus nuo dalyvavimo savo 
ramibje streikinėje kovoje. 
O vis dėlto ir šis išradimas 
nepasiekia tikslo.

Bu policija iš vien “karžy- i 
giauja” ir fašistiniai Ame
rikos legionieriai.

Bet Audyklų Darbininkų 
Komitetai ir jų vadai ne
paiso Viso to smurto. Pa- 
liuosuoti po kaucija iki teis
mo, jie vėl stoja į audėjų 
kovos frontą, sakydami 
jiems prakalbas ir vadovau
dami masinėms demonstra
cijoms.

Tie darbininkai, kurie 
niekad savo amžiuje nebuvo 
nei streikavę nei organizuo
ti, /per kelias pirmąsias 

į streiko dienas sužinojo apie 
kapitalistinės tvarkos “ge
rybei” daugiau, negu per 

į visą savo ligšiolinį gyveni
mą.

Tokiais pyragais jie vai
dinami republikoniškoj 
Mass, valstijoj, šiuo prezi
dento Coolidge’iaus skelbia- 

! “geroves metu”.

Džiaugiasi, Kad Prisitaikė 
Prie Fašistų.

Bostono “Sandara” labai 
džiaugiasi, , kad jai fašistų 
valdžia atidarė Lietuvos du
ris. Bet “S.” nutyli apie 
tai, kad ji prisitaikė prie 
Smetonos, o ne Smetona 
prie jos. Kol “Sandarai” 
buvo Lietuvos /durys užda
rytos, joje Pronckus kar
tais smarkiai pastraksėdavo 
prieš fašistus ir juos kruvi
naisiais pavadindavo,' bet 
dabar ir su žiburiu tokių 
užmetimų smetoniniams 
“Sandaroje” nerasi. Vietoj 
smerkti fašistus, “Sandara” 
(rugp. 23 d.) jau tik sako, 
kad “tauta neįgaliotiems va
dams negali pasitikėti.” Bet 
ir tas “nepasitikėjimas” la
bai skylėtas, nes ten pat ta 
“tauta” šaukiama vienytis 
aplinkui Smetonos gaujas. 
Pronckus sako:

šistėlis, pavyzdžiui, ve ką 
toliau provokatoriškai gie
da:

kad Karsoką padaryti ko
munistų ir pastatyti prie 
sienos.

Dar grįžkime prie fašisto 
ašarų - delei padarytos 
skriaudos jo prieteliams so
cialdemokratams. “Balse” 
Korsakas rašęs apie varg
šus socialdemokratus.

Ir Mano Žodis Kas Link To “Sainozvanco” 
Mickevičiaus-Šmito

Nežiūrint tų vadų, ir 
Fall Riveryj išsiveržė kova 

, panaši, kaip New Bedforde, 
kur apie 30,000 audėjų jau 
keturi mėnesiai kaip strei- 

I kuoja, nepaisydami polici- 
jos, milicijos, nuolatinių 
areštų ir baudų. Fall Ri
ver audėjai, stodami į 
grumtynes su fabrikantais, 
matė, kad jiems tel$s eit to
kiais keliais, kaip ir jų 
draugams newbedfordie- 
čiams. Bet jie nepaisė: kru
vinai skriaudžianti juos ka
pitalo ranka pasidarė nebe
pakenčiama. .

Kova, visų pirma, 
del kasdieninės duonos 
dėsnio kąsnio ir prieš ver
giškas darbo sąlygas, 
tame dar ne visas audėjų 
tiksiąs.

Komunistų vadovaujami 
Audyklų Darbininkų Komi
tetai deda visų galimų pa
stangų, kad išplėtot audėjų 
kova taip, kad ji apimtų vi
są Naująją Angliją ir visus 
kitus audimo pramonės 
centrus Jungtinėse Valsti
jose, ir kad galima būtų su
kurt milžinišką pramoninę 
(industrinę) jų uniją, su 
kurios pagelba audyklų ver
gai galėtų atsispirt prieš 
besočius, begėdiškus išnau
dotojus. Su tinkama me
džiagine ir morale parama 
iš kitų Amerikos darbinin
kų, narsuoliai streikieriai 
turės pasiekti laimėjimų. 
Jų kovos šelpimas, tačiaus, 
darosi vis gyvesniu dienos 
klausimu.

žinoma, mums čia Amerikoj 
nelieka nieko daugiau, kaip 
kelti galingą balsą, šaukiant 
susirinkimus ir masių bei or
ganizacijų vardu siųsti pro
testus Tautų Sąjungai, reika
laujant teisybės ir griežtai pa
reiškiant, kad lietuviai jokių j 
nusileidimų nei sutarčių su I 
Lenkais nedarys kol lenkai lai
kys išplėšę Lietuvos sostinę 
Vilnių ir trečdalį Lietuvos že
mių. Bet Amerikos lietuviai 
sykiu su tuo turės reikalauti 
ir iš dabartinių Lietuvos va
dų, kad nei ant pėdos nenusi
leistų ir kad valstybės saugu
mo ir tautos ramybės delei su
grąžintų Lietuvoj teisėtą, an
tri metai sutremptą parla
mentarinę tvarką.

Matote, kruvinieji fašis
tai ims ir nenusileis len
kams ir geruoju ; sugrąžius, 
“sutremptą parlamentarinę 
tvarką”, kurią taip gražiai 
sutrempti fašistams padėjo 
Pronckaus bičiuliai—liaudi
ninkai. Užtenka Amerikos 
lietuvių reikalavimo, tai 
yra, maldavimo fašistams. 
Pronckus nebekalba apie 
neatlaidžią kovą prieš fašis
tus, apie nuvertimą smurti
ninkų gaujos.

kilo 
di-

Bet
talai 
labai

Lietuvos Jaunuomenes 
Kairėjimas Neduoda 
Ramybes’ Fašistams.

“Vienybes” Nr. 102 
fašistukas iš Kauno
gailiai verkia, kad Lietuvos 
jaunuomenė linksta prie ko
munistų. Tuos jaunuolius, 
kurie' atsuko nugarą fašis
tams, jis skaito visai pražu
vusiais. Klausykite:

pas

Prisipažino Sovietams, 
Šnipinėjo

Kad

LENINGRADAS.— Esto- 
niete moteris Ona Bistrova 
prisipažino Sovietų polici
jai, kad ji nuo 1924 metų 
vedė organizuotą šnipinėji
mą Sovietų Sąjungoj. Są
ryšy su jos prisipažinimu, 
suareštuota dar vienuolika 
asmenų.

Tuo pačiu sykiu 30 kitų 
tapo įkalinta už šnipinėjimą 
Sovietų Sąjungoj Estonijos 
ir Latvijos valdžių naudai;

Visoje. Lietuvoje jau yra ži
nomas (bent jaunesniųjų tar
pe) jaunas literatas-poetas 
Kostas Korsakas, slapyvarde 
“Gelvainis”. žiūrint jo jau
numo (19 metų), jis buvo pa
sižymėjęs, kaipQ gabus litera
tūriniais darbais. Literatūroje 
ir organizacijose jis dirba jau 
kelinti metai. Buvo laikai, 
kada jį visi žinojo, kaipo kar
štą ateitininką; vėliau sukai- 
rėjusį ir artimą socialdemo
kratams '— kultūrininką. Pas
kutiniu metu jis nuolat dirbo 
“Kultūros” redakcijoj. Kaipo 
gabų, bet neturtingą berniuką, 

, labai rūpinosi išleisti į moks
lus Šiaulių soc.7demokratai ir 
kiti veikėjai. Dabar jis buvo 
Šiaulių valstybinėje gimnazi
joj 8 klasėj. Niekas niekuo
met nemanė, kad jis gali būti 
ar turėti bent kokius santy
kius su komunistais; net kri
minale policija, ir ta niekuo
met jį neįtarusi komunistu, o 
laikiusi socialdemokratu. Dar 
labiau jis apvylė savo virši
ninkus socialdemokratus.

Visų pirma, jokių įrody
mų nėra, kad Korsakas pri
klausytų Komunistų Parti
jai, o “Vienybės” bendra
darbis užtikrina, kad jis 
priklauso. Tai daroma gry
nai provokatoriškąis tiks
lais, idant tą jaunuolį pa
siųsti po juoda velėna. Juk 
ir pats “V.” koresponden
tas tik tiek konkrečio tegali 
pasakyti, kad būk policija 
radus, “Korsako rašytus 
rankraščius, straipsnius ko
munistų laikraščiui ‘Balsui’, 
leidžiamam Tilžėje”. Fašis
to supratimu, to ir užtenka,

Straipsnio turinys — sako 
“V.” bendradarbis — šlykš
tus, begėdiškas ir bjaurus 
šmeižtų ir visokių posakių rin
kinys, apie tuos asmenis, ku
rie jį labiausiai globojo, padė
jo jam eiti mokslus, protega
vo, norėjo jį padaryti žmogu
mi naudingu Lietuvai ir visuo
menei. Bjauriai puola social
demokratus Sondeckį (Šiaulių 
miesto burmistrą), Venclaus; 
kį (advokatą), inž. V. Biels-t. 
kį, Bugailiškį (Šiaulių apygar
dos teismo pirmininką) ir ki
tus ; ypatingai p. Bugailiškį, 
kuris, rodos, daugiausia yra 
prisidėjęs, prie šelpimo. Tai 
dar ne’visa. Dar yra daug 
bjauresnių dalykų, apie jo vei-; 
kimą, bet manome, kad ir to 
pakanka nušviesti, kur nueina 
mūsų jaunuomenė, kokių tiks
lų siekia, kaip baigia savo 
karjerą.

Matote, kaip tas jaunuo
lis drįso, pamatęs socialde
mokratų išdavikiškus dar
bus, atsimesti nuo jų ir pa
rašyti prieš juos! Jis nu- 

’sižengė ne tik prieš social
demokratus, bet ir prieš jų 
draugus fašistus. Ir štai 
dabar socialdemokratai 
Korsaką keikia, o fašisti
niai budeliai mėsinėja kalė
jime. Ir veikiausia jie Kor
saką arba sušaudys arba 
nuteis visam amžiui kalėji- 
man už parašymą straips
nio prieš socialdemokratus. 
Ar bereikia geresnio įrody
mo, kad Lietuvos socialde
mokratai ir fašistai eina iš
vien prieš komunistus?

§ RINKIMU VAJAUS KAMPELIS
DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS

43 East 125th St., New York City

Mainieriai Prieš Keturių 
Vėjų Socialistą Casey

Wilkes-Barre, Pa. — Repub- 
likoniškai-demokratiškas socia
listas John J. Casey dabar yra 
prezidentas Pennsylvanijos 
Darbo Federacijos, įpėdinis 
Jameso Maurerio. Jis atsto
vauja Lucernes pavietą, kaipo 
kongresmanas Washingtone. Į 
tą vietą jis buvo išrinktas ant 
keturių tikietų: republikonų, 
demokratų, “leiberių” (darbo) 
ir socialistų.

Tas socialistas kongresma
nas yra tipiškas darbininkų 
monelninkas. Jis ir dabar dar 
garsinasi esąs “darbininkų 
draugas.” Bet kaip jis “tar
nauja” darbininkams, matysi
me iš jo pasirodymo kongrese 
Washingtone.

šių metų vasario mėnesį jis 
sudrožė kongrese prakalbą, at
sišaukdamas į lupikų Melionų 
ir Rockefellerių atstovus, kad 
paremtų streikuojančius mai- 
nierius. Tartum galima būtų 
laukt streikieriams paramos iš 
politikierių, pučiančių į vieną 
dūdą su mainierių priešais. Bet 
ką jis ypatingai pabrėžė, tai 
kad visi turi urmu supult ir 
“išgelbėt šalį nuo bolševizmo 
pavojaus.”

Ragindamas paskelbt mirti
ną kovą bolševikams, Qasey 
norėjo pasakyt, kad visų pir
ma reikia paimt .į nagą komu-

tub pačiu stojo išvien su 
naudeliais, kurie drasko

ne-
ir

Matydama “Keleivyje” ir Įmetu dirbau ir Rusijoj 
“Vienybėje” visokius šmeiž
tus to “samozvanco” Micke
vičiaus-Šmito • prieš laisvie
čius, aš irgi jaučiuosi pri
versta atsiliepti, — nors, ži
nau, kad “Laisvės” skaity
tojai žino, kad tai yra gry
na jo melagystė ir šmeižtas 
prieš laisviečius, ir aiškiai 
matosi jo tikslas—sudemo- 
ralizuot darbininkus. Keno 
naudai jis tatai daro, irgi 
aišku... Ne kiek jis pelnys, 
nes melagyste ir šmeižtu 
netoli nueisi.

Nors viršminėjau, kad 
“Laisvės” skaitytojai netiki 
tiem jo plepalam, vienok no
rėčiau dar kiek prisidėti, 
kad nurodyt, jog tas žmo
gus visuomet tokiu plepalu 
ir neaiškiu buvo, kuriem tik 
jis ypatiškai buvo pažįsta
mas.

Man teko su J. Šmitų (jis 
taip tada vadinosi) susipa
žinti, rodosi, 1916 metais. 
Atsimenu, kad streikavo 
Central Brooklyno cuker- 
ninkai; o jis iš kur tai atsi- 
baladojo, kad vesti tą strei
ką. Vieną vakarą mano* 
brolis parsivedė jį ant nak
vynės. Man jį perstatė, pa
žymėdamas, kad tai vedė
jas streiko jis yra, bet ilgai 
nebegali būti, nes turi išva
žiuot greit iš čia. Tada 
pats Šmitas man pradėjo 
aiškintis, kad, girdi, kur tik 
nepridedu streiką vesti, 
taip greit turiu nešdintis iš 
tos vietos. Ir visą bėdą jis 
vertė, kad būk tai kokie šni
pai jį seka.

Ant rytojaus, kaip jis iš
važiavo, tai ir nemačiau jo 
apie kokius 8 metus. Ir ki
ti jo draugai taipgi -nieko 
nežinojo apie jį. z

1 ■ • . i (_ . f » • ;•

Kur Gi Jis Buvo?
Bet štai 1924 metais, apie 

pabaigą gruodžio, atvažiuo
ja jis pas mus. Aš nuste
bau; klausiu, kur taip ilgai 
buvo, kad niekam apie save 
nerašė. Tai jis sako: “Ne
galėjau, nes visą tą laiką

davau (per badmetį), 
girdi, esu vertas gerai 
ūžt po New Yorką.”

ba
tai, 
pa

*

parduoda mainierių organiza-| Rusijoj buvau ir va ką tik 
riją. iš Rusijos sumžau,”

Ir dar ne visa. Daug jau
nuolių žūva ir viduje. Stebė
tis, kitur tektų, kad namie žū
va; bet mes nesistebime. Nuo
lat skaitome spaudoj apie su
ėmimus jaunuolių (labai daž
nai iš kariuomenės ir mokslei
vijos tarpo) sugautų platinant 
komunistų literatūrą ir kitaip 
komunistų’ naudai dirbaht. Tas 
verčia susirūpinti, kad
mus kaž kas negera yrą; kad 
kur pakastas šuva. Bėt kur 
—neaiškus. O yra—tikrai!

Čia prie progos norime pa
kalbėti apie vieną iš daugelio 
anksčiau paminėtų atstovą. 
Jau buvo rašyta, kad Šiauliuo
se kriminale ’policija susekė 
didelę komunistų organizaciją. 
Aiškinant, vis atsiranda nau-: . . v.-. --
jų Šiauliuose kbmunifetų veikė- ir siaip kairiuosius dar-

Komunistų Kandidatas Bus 
Eilinis Mainierys

Dabar tas socialistiškai-bur- 
žuaziškas politikierius vėl kan
didatuoja į kongresą antrai 
tarnybai. Socialistų Partija, 
žinoma, jam nesipriešins; ir jis 
gaus paramos iš Lewisu, Cap- 
pelinių ir kitų panašių, kurie 
yra pratę kalbėt “vardan dar
bininkų.” K

Tame kietosios anglies sub- 
distrikte Amerikos Darbinin
kų (Komunistų) Partija iškels 
smarkią kovą kaip prieš Ca
sey, taip ir prieš kitus kapita
listinius politikierius. Jinūi 
pastatys eilinį darbininką mai- 
nierį, kaipo savo kandidatą į 
kongresą prieš Casey.

Drg. Benjamin Gitlow, Dar- 
bin’iiikų Partijos kandidatas į 
Jungtinių Valstijų viceprezi
dentus, pašvęs dalį savo pra
kalbos^ kad nutraukt kaukes 
nuo veidų tokiems humbugie- 
riams, kaip Casey, Lewis ir ki
ti. Jis kalbės milžiniškame 
piknike ir išvažiavime, kuris 
įvyks San Souci Parke, spba- 
toj, įjugsėjo I d.—Tos apygar
dos mainieriai turi nepamiršt 
to parengimo, kuris turės dide
lės reikšmės mūsų rinkimų 
kompanijoj.

iš Rusijos sugrįžau.”
Žinoma, mes visi (tada ir 

kita šeimyna su mumis gy
veno) pradėjome jo klausi
nėti apie Rusiją; bet pasi
rodė, kad jis nieko apie ją 
nežino, nežino net pačių 
svarbiausių įvykių. Mes ne
galėjome suprasti, kaip čia 
gali būti, kad jis nieko ne
žino.

Ant rytojaus jis ir vėl pas 
mus atvažiavo. Besikalbant 
apie kitas šalis, tai jis išsi
reiškė, kad ilgą laiką buvęs 
Westuose ir net Meksikoj.

Mes ir vėl jo pradėjome 
klausinėti: kaip tai? nes 
juk vakar sakeisi, kad visą 
tą laiką buvai Rusijoj, o da
bar, kad—Meksikoj.

Tai; Šmitas, susimaišė . ir 
sako: “Na, mat, man nega
lima sakytįs,! kur tikrai aš 
buvau.” Ir visokių nesąmo
nių jis pripasakojo. Mes 
'tuojaus 'supratome, kad jis 
yra bloferis.

Jis prašė manęs, kad jam 
parodyčiau New Yorko mie
stą. Sako: “Aš per tiek

jų. šiomis dienomis krimina
le policija išaiškino ir vieną 

gru-gana sensacingą, apie tos 
peš bendradarbį, dalyką.

Keikia Jaunuolį, Kad 
Atsimetė Nuo Išdavikų 
Socialdemokratų.

Įdomų tas, kad fašistai 
jau atvirai užtaria socialde
mokratus. Tas Kauno fa-

bininkus, veikiančius tarp 
streikuojančių angliakasių.

Tam keturveidžiui socialis
tui buvo žinoma, ką bolševikai 
ir jų pritarėjai veikia tarp 
mainierių,—kad jie šelpia ka
syklų streikierius medžiagi
niai, kad jie kovoja už Mai
nierių Unijos išgelbėjimą, kuo
met tą uniją parduoda Lewis 
su savo sėbrais, Caseys, Cappe- į rankose mūsų kampanijos ma
liniais ir kitais. jnadžerio. Ohio mainieriai, pa-

Ohio valstijos draugai turi 
didelio pasisekimo, berinkdami 
piliečių parašus <.Darbininkų 
(Komunistų) Partijai, kad įdėt 
jos kandidatus į rinkimų balo
tus. Toj - valstijoj reikalinga 
surinkt 20,000 piliečių parašų. 
Iš to skaičiaus jau 13,000 pa
rašų yra surinkta ir randasi

pe, dabar pradeda jau iš savo 
pusės atslmokėt partijai. Jie 
noriai renka Darbininku Par
tijai reikalingus piliečių para
šus. . . b ;

Socialistų Partija Ohio vals
tijoj nusmuko darbininkų aky
se, nors pirmesniais laikais ji
nai/čia turėjo nęmažai intakos. 
Socialistai nupuolė ypač todėl, 
kad susidėjo su Lewiso maši
na Mainierių, Unijoj' ii nieko 
nedarė, kad pagelbėt mainie-liniais ir kitais. imKviuei umumv-

Reiškia, Casey, pcrkūnuo.da-!tyrę per streiką, kaip Dąrbi- rįamsj sunkioje jų keliolikos 
mas kongrese prieš.kairiuosius,Įninku Partija juos rėmė ir šėl-Mnęnesdų koyoje, laike streiko.

Leido Pinigus, Kaip Van
denį

Aš sutikau su tuo (jo pa
siūlymu). Kitą dieną po
piety j nusivedžiau jį į Capi
tol Teatrą. Jis, pamatęs, 
kad įžangos tikietas tik 50 
centų, nesutiko eiti, nes esą 
perprasta.

Šiaip taip, paskui, sutiko 
įeiti su ta išlyga, kad kitą 
dieną jis galėtų man paro
dyti miestą. Na, tai ir ro
dė; tai kur tik ėjo, vis dvi
dešimtines' klojo. Trauki
niu atsisako važiuoti, tik 
“taxicabais” visur važiuoja, 
aiškindamas man, kad jam 
esą uždrausta viešai važiuo
ti (ir vėl šnipai).

Aš jam nurodžiau, kad 
taip negalima bereikalingai 
pinigus mėtyti: “Ir dar sa
kaisi, sunkiai dirbai, o da
bar taip lengvai leidi.”

Toliau nebesutikau su 
juo eiti, nes tikrai jis man 
pasirodė neaiškus—tas jo 
nuolatinis kalbėjimas apie 
šnipus. Nes mane įbaugi
no ir tikrai bijo jausi ir bei
ti kur su juo.

O po kiek laiko gaunu 
laišką nuo jo, kad jau jis 
Albany, N. Y., randasi; ir 
vėl už poros dienų laiškas, 
kad jau jis Patersone ir vė
liaus Clevelande.

Tai taip trankėsi per po
rą mėnesių, ir šiandien ne
žinau, kode! jis tatai dare

Iš Kur Jis Gavo Tuos 
$27,000?

. Praėjuš ' 'kiek ' laiko, jis 
man parašo laišką, kur tarp 
ko kito jis man pasako: 
“Jūs manęs tada nesupra
tote, kada aš leidžiau pini
gus, nes mano tuomet ma
teriale padėtis buvo $27,- 
000” (supraskite, kad jis 
prie savęs tuomet turėjo 
$27,000).

Ir tatai aš turiu juodu 
ant balto.

Na, ir suprask ir tikėk, 
ką jis pliauškia. Ką tik su
grįžęs iš Rusijos, dirbęs 
darbininkų klasei per tą vi
są laiką, ir turi $27,000!

Paskutiniame savo laiške 
jis rašo, kad per trejus me
tus tylėjęs prieš laisviečius 
vien todėl, kad jie yra ma
no draugai.

Įsivaizdinkite. Tylėjo vien 
del ypatiško išrokavimo!

Todėl ir aš nebegaliu dau
giau tylėti.

A. Raibužiūtė-Rainienė. 
Rugpjūčio 24 d., 1928 m.

Gina Anglijos Imperialistus
Anglijos imperialistai su

šilę organizuoja kapitalisti
nes valstybes prieš Sovietų 
Sąjungą, Tame kruviname 
darbe jiems uoliai padeda 
socialistai. Paimkime kad 
ir mūsų lietuviškus smala- 
virius. Jie irgi pasiraitoję 
rankoves teisina Anglijos 
imperialistinius žygius, o 
visaip niekina Sovietų Są
jungą. “Naujienų” Nr. 202 
skaitome tokį bjaurų pa
reiškimą:

Lietuva ir. Vilnius dabar 
kenčia visų-pirma dėlto, kad 
eina kova tarpe Anglijos im
perialistų ir Rusijos imperia
listų. Jeigu sovietų valdžia ra
miai sėdėtų namie ir nesivar
žytų Azijoje su Didžiąja Bri

tanija, tai Londonui'nereikėtų 
mobilizuoti jėgas prieš Mask
vą Europoje.

Matote, kalta darbininkų 
respublika, kad Anglijos 
plėšikiški imperialistai 
ruošia karą prieš ją.

»
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Draugų Laiškai ir Aukos "Laisvei
8 rugpjūčio, 1928 m. 

Gerbiami Draugai! čionai ra
site čeki vertės $10. Skiria
ma “Laisvei” $5.00. Malonė
kite perduoti $5.00 Agitacijos 
Fondan nuo L. D. S. A. 53 kp., 
Plymouth, Pa..

Turtų Sekretorė,
O. Krutulienč,
72 Nesbitt St., 

Plymouth, Pa.

8-4’28.
Gerbiama “Laisvės” Redakci
ją’. Aš šičia prisiunčiu money 
drderį ant $10. $6 atnaujini
mui laikraščio prenumeratos, 
kuri buvo išsibaigus su nume
riu 132, 1928 m.; o $4 aukoju 
“Laisvei” del išmokėjimo ma
šinos ir prašau permainyt laik
raščio siuntimo adresą.

Su godone,.
A. Krutulis.

Draugė Administratoriau!
Skubiai siunčiu money orde

ri ant $6, "atnaujindamas pre
num era tą už “Laisvę”; jau 
18 metų, kaip ją skaitau. Esu 
įsitikinęs, kad “Laisvę 
tyti darbininkui yra tiek nau
dinga, kiek paklydėliui tam
sioje naktyje, tarpe kaukian
čių žvėrių, girioje šviesus mė
nulis bei kompasas surasti ta- 

Dabar daug darbininkų 
yra suklaidintų kapitalistų 
agentų bei kunigų ir jų spau
dos. Klaidžioja, vargsta, ka
muojasi vergijoje... Tik bolše
vikiška spauda — laikraštija, 
kaip ve tai rankpelnių laikraš
tis “Laisvė” vargdieniams ke
lią jodo prie liuosybės ir jų 
reikalus gina. Kiekvieno skai
tytojo užduotis atnaujinti pre
numeratą skubiai del palaiky
mo “Laisvės.” Beje, šimtai 
mainierių skaito “Laisvę”, jie 
grumiasi jau antri ' metai su 
priešu už duonos kąsnį. Da
bar jie negali atnaujinti. Mai- 
nieriai teisingi proletarai, strei
ką laimėję, užvilktą prenume- 

atmokės.
Draugiškai,

Petras Montellietis.

skai-

ratą

Scranton, Pa.
drg. 

buvo

nupirkimas lėšavo
Jis manęs paklausė,

Man pakalbėjus su 
L. Prūseika, kuomet jis 
A.L.D.L.D. XII Apskričio pik
nike, apie “Laisvės” padėtį, 
jis man paaiškino, kad ten vis
kas gerai, tik daug nuostolių 
padarė, kuomet sugedo presas, 
ir pataisyt jau nebuvo galima* 
Naujo 
$5,200.
ar nebūtų galima parinkt tam 
tikslui aukų. Aš perėjau per 
publiką ir surinkau ant vietos 
$14.25. Bet aš patėmijau, 
kad daugelis, kurie pritarė 
darbininkiškam laikraščiui, vi
sai piknike nedalyvavo, na ir 

^umaniau jų užklausti, ar jie 
negalėtų prisidėti su šiokia-to- 
kia auka. Pasekmės vidutinės. 
Aukavo šios ypatos:

< M. Grudis—$3.00; K. Drau
gais, V. Balsevičius, A. Pan
gonis, J. Arbašauskienė, J. 
Buklierius, K. Zalenkauskas, S. 
Vengris, Geo. Ančiukaitis, A. 
Lipavičius, A. Petruškevičius, 
V. Balinckas, K. Jenušaitis, J. 
Seurukas—po $1.00; visd $16.

Dabar pas mus didelė be
darbė: nekurios kasyklos jau 
stovi uždarytos apie porą mė
nesių, o kitos dirba po 2-3 die
nas savaitėj. Jei darbininkai 
nebūtų taip suvargę, tai būtų 
galima daug aukų surinkti del 
darbininkiško laikraščio para-l 
mos. Visas veikimas Scrantone 
silpnas, nors ir yra energingų 
draugų, kurie dirba, kiek tik 
išgali, bet kad visi fašistai ei
na prieš progresą, o da ir lo

pų roles, tai visam vei- 
užkirstąs kelias. Tr jei 

tam fašistiniam smakui nebus 
nusuktas sprandas, tai veiki
mas bus apmiręs ir ant toliau. 
Bet rodos, kad jau yra sukon
centruotos visos spėkos ir tam 
smakui bus padarytas galas.

< Tamošiaus Draugas.

7-27-28.
Brangūs Draugai Laisviečiai!

Prisidedu ir aš prie jūsų ar
mijos, kaipo kareivis nors su 
maža auka, ale vis geriau, 
kaip niekis. Gavau vieną nau
ja šėrininka, Veroniką Diįa- 
įeienę, tai ir pasiunčiu pini- 

us, $10 už du Šeru ir vieną

dol. aukų del “Laisvės” reika
lų nuo manęs, tai viso vienuo
lika dolerių. Su draugiškais 
linkėjimais,

V. Šapranauskienė, 
, Darien St.,

Philadelphia, Pa.

Ferndale, Mich.
July 24, 1928.

La i s v ės A d m i n i str a c i j a,

S. Pitts-

Labai Parankus KišeninisPa.

, Pa.

ŽODYNĖLIS
MASS. LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ
Magazine St,
Penn Avenue,

1009 E. 74th 29

KAINA $1.251 X- X XXV V Y V X į^Cį AVZniV XllVUtQlV I .OV

Visi Montello, Val. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

46

Pa.

st.
SVEIKATOS IŠTYRIMASpo

128,

St
St

IR

Mon-

St.,

1512—llth

849—lOth

Seliokas, 64 Morris St.; 
O. Giraitienė, 431 Summit 
Rast. J. Kazlauskas, 481

pasa- 
užga-

•

HARTFORD, CONN.
Sūnų ir D. D. Valdyba 

Del 1928 m.

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

BAYONNE, N. J.

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

. Puslapis

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

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

Ižd. J. JASADAVIČ1US, 
538—3rd Ave.. Parnassus

Iždo Globėjai:
JOS. TAUROZAS,

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

524 Washington Ave. Extension, 
Carnegie, Pa.

J. ČIRVINCKAS,
230 Magazine St., Carnegie. Pa.

Carothers Ave., Carnegie, Pa.
Fin. šekr._ 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.— 
E. K. š.

Gerbiami Draugai!
šiame laiške prisiunčiu čekį 

ant $1.50 už tris parduotus 
pikniko tikietus ir 4 tikietus 
grąžinu. Aplaikiau 10 tikietų. 
pardaviau 15. Pirmiau prisiun- 
čiau $6.00.
“Laisvėje.” 
tą pirko:
Litvinienė ir A. Gailiušis.

Atskaita jau tilpo 
Dabar po 1 tikie- 
Daržinskienė, U.

L. Jonikas.

LAISVEI” AUKOS
J. Butch, Plymouth, Pa.
Liet, darbiečių kuopa,per Weiss

Šarpalius
Pagojus, Montello, Mass.
Motuzas, Mexico, Me.
Totorėlis, Hartford, Conn.

Į G. M. Katon, New York, N. Y.
A. Z., New York, N. Y.
R. Strelčiuvienė, Cuddy, Pa.
L. Supranavičius, Amsterdam,

P.

A

$1.00
$5,00

1.00
3.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00

1.00
15.00

1.00
$5.00

1.00

Aido Choras, Brooklyn, N. Y.
B. Stanionis, Philadelphia, Pa.
L. D.S.A. 14 kuopa, Easton, Pa.
J. Stakauskas, Haverhill, Mass.
Dalis pelno nuo buvusio pikni

ko June 3, Waterbury, Ct. ’ 25.00 
Paulauskas, Aurora, Ill 1.00 

Lushinskienė, Minersville, Pa. 50c 
MuTarcikienė, Minersville, Pa. 
K., Norwood, Mass. 
Vaikys, Edgewater, N. J.

J. Warpus, Scranton, Pa.
P. Yankauskas, E Iwardsville, Pa.1.00 
J. Radzevičia, Jer. ey City, N. J. 1.00 
P. Ostrowsky, S ranton, Pa.
M. Rasimavičienė, Waterbury, 

Cdrin.
J. Miller, McAdoo, Pa.

M.
M.
M.

įp.
M.

1.00
2.00
1.00
1.00

1.00

1.00
3.00

NORWOODTECIU IR SO.
N IEČIŲ AUKOS “LAISVĖS” 
«PRESUI. AUKAVO ŠIE:

NX ________________________ $5.00
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50

Galgauskas, J. 
Paltanaviče, P. 
Valma, 1). 
Plepys, M. 
Baginskas, A. 
Gudaitis, J. 
Stonis, J. 
Buzek, J. 
Treupys, P. 
Kubiliūnas, I. 
Zaruba, A. 
Gribas, J. 
Jackson, P. 
Kizas J. 
Klinga, A. 
Slakauskas, S. 
Triūsas, J. 
Usevičius, J. 
Katilius, L 
Užunaris, M. 
Stecke, Als 
Savickas 
Pilkauskas, A. 
Endreliūnas, P. 
Stonis, A. 
Reinard, S. 
Kubiliūnas, P. 
Venslauskis 
Rudokas

Viso labo

BOSTO-

.25

.25

$29.75

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi "Laisvę” už Organą

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pirm. IG. V. SAVUKAITTS, 
P. O. Box 262, Cuddy, 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)

180 Grand SU Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 8861

A.P.L.A. KUOPŲ ANTRAŠAI
Kp. Sekr. antrašas.

2— K.Zabela, 3403 W. Carson Street, 
Pittsburgh, Pa.

3— J. čirvinkas, 230 
Carnegie, Pu.

4— F. Pikšris, 1331 
Pittsburgh, Pa.

6— M. E. Custerienėj 
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, Ill.

11— D. Lekavičia, P. O. 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 Jones Avenue, 
North Braddock,

15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St.,, 
Woodlawn, Pa.

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

17— T. Treinauskas, P. O. Box 163, 
. E. Pittsburgh, Pa.

119—J. Preikšą, Box 201, Minden, 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, 
IVIaspeth, N. Y.

23— M. L. Balčiūnas, P. O. Box 
Thomas, W. 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. Carvalles, Box 2, Coal Center, 
' Pa.

30— J. Leonaitis, 107 N. Duquoin«St., 
Benton, Ill.

32— P. Klova, 133 So. 13th Street. 
EcXStOM

33— A. B. ’ Shatkus, 1256 Scribner 
Ave., Grand Rapids, Mich.

34— J. Audiejatis, Box 113, Royal
ton, Ill.

35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 
Shamokin, Pa.

36— K. Vaičiūnas,. 929 So. Hobson 
St., Harrisbug, Ill.

37— L. Aimanas, P. O.- Box 568, 
Castle Shannon, Pa.

38— B. Yuškauskas, Box 253, West 
Frankfurt, Ill. .

39— J. Chiplish, 611 ’Vandalia St., 
Collinsville, Ill.

40— A. Kirtiklienė, 1388 Andrus St., 
Akron, O.

41— J. Guzevičienė, Box 400, Benld, 
Ill.

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

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

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

Cuddy, Pa.
46— P. Rasimov, Box 14, Blanford, 

Ind.
47— J. Vaitkevičius, 5768 Addison 

Ave., Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, P. O. Box 246, 

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, Ill. I

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO,

Valdybos Antrašai 
Pirmininkas A. Krukonis,

23 Banks St.
Pirm, pagelbininkas P. Krušas, 

99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J. Stripinis, 

49 Sawtell Ave.
Finanstj raštininkas K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių raštininkas W. Gelusevičia, 

51 Glendale St.
Kasierius M. Podžiūnas, 

Arthur St.
Kasos globėjai:

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

Maršalka F. Sawlcnas,
20 Faxon St.
Mass.

Vice-pirm. M. BIRŠTONIENĖ,
2739 Carson Ave.

I Fin. Sekr. J. OVERATTIS,
4689 Brandon Ave.

Nutarimų Rašt. V. J. GEiRALTAUS- 
KAS, 1946 Sharon Ave.

Iždininkas A. VEGELA,
7715 Dayton Ave.

Iždo globėjai: E. Vėgėliene ir J. 
Kasei ionis.

Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 
nedėldienį kiekvieno menesio, B vai. 
po pietų, ant 25th St. ir Dix Avė., 
Lietuvhj Svetainėj.
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, ---------------- --------

Lietuvos

Pirm. M.
Vice-Pirm. 
St.; Prot.
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 
2-rą ketvergą kožno mėnesio 7:30

Pirm. B. Stankevičius, 431 Boulevard. Pirmininkas A. Krūkonis, 23 Bank 
Vice-pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St. St.; Pirm. Pagelb. M.v Meškinis, 9 
Prot. Sekr. P. Janiūnas, 128 W. 49th Burton St.; Užrašų Rastin. V. Gelu- 

sevičius, 51 Glendale St.; Piniginis 
Stankevičienė, 431 Raštiniu. J. Stripinis, 49 Sawtell 

Ave.; Ligonių Rašt. J. Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 Merton St.; Iždo Globėjai: J. 
Tautvaiša, 678 Main St.; S. Petravi- 
čia, 160 Melrose St.; M. Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 
kas, 19 Ames St.

St.
Fin. Sekr. T.

Boulevard.
Kasierius F. bukaitis, 330 Broadway. 
Kasos globėjai:

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

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

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

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO, MASS., VALDYBA:

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

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

Fin. Rašt. Kazimiera ČereŠkienė, 87 
Lansdowne St., Montello, M/ass.

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. 

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

Montello, Mass.
St., Montello, Mass.

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

Valdybos adresai:
Pirmininkas F. GYVIS,

i 7148 McKenzy Avė.

DETROIT, MICH.
LIET. SŪNŲ 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. rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 
—llth 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, Mich.
Draugystės susirinkimai atsibūna 

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

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ

ir 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

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

prietelius ir draugas.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTl1
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių su 
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir Įvairių nesmagu 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksini kal-ną parodytum, tai jam 
malonesnė būtų sveikata, negu ta? 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumą 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolią 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų li
gų 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, šlapinimosi 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 mfl- 
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 pardavinėtojai yisuoo 
miestuose.

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

Tel,, Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei
Kas su Angell Bieliausku biznį 
darysit, tai v 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 
kyšite. Manau, kad būsite 
nėdinti.

o

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose. Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų 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 ski 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Avė. ir Trying Place

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

Po Gaisrui Išpardavimas• v • Formsiu

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

800 First St.
Protokohj Ras.—B. Burkauskis, 

255 Pine St.
Finansų Rašt.—Jonas Poškus, 

113 Court St.
Iždininkas—Martinas Budreckis, 

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

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

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

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

259 Broadway 
jums iš olselio vaistinės.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ, MOLINE, ILL., 

VALDYBOS ADRESAI
1552—lOthPirm. B. Daucenskas, 

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

Avė., E. Moline, III.
f*rot. sekr. A. Trepkus, 

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

Moline, III.
Iždininkas P. Cervinskas, 602—5th 

Avė.,'Moline, III.
Iždo globėjai:

A. Matusevičia, 849—9th St., Mo
line, III.

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

Maršalka J. Kairis, Plaw Station, 
Moline, III.

PITTSBURGHAS IR APIELINKfi
Priešfašistinės 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, 815

FIRE SALE
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

LIVING ROOM SUITE - BED ROOM SUITE - DINING ROOM SUITE 
KITCHEN SUITE - PEČIAI - ICE BOX - KARPETAI IR T. T.

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui. Neatidėliodami nei dienai ateikite ii 
pasirinkite, kas jums reikalinga

f

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

MACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Brooklyn, N. Y
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r Puslapis Ketvirtas ?

Dar Apie “Laisvės” Pikniką
Jau tik keletas dienų beliko 

iki piknikui, į kurį rengiasi 
šimtai svečių atkeliauti. Gau
nam pranešimų iš Baltimorės, 
kad ten draugai pasisamdys 
laivą ir išvyks subatoje, 1 d. 
rugsėjo, iš Baltimorės į rengia
mą pikniką, kuris bus 2 d. rug
sėjo, Cambridge, N. J.

Kiti draugai mano vykti ma
šinomis iš vakaro. Kol pas pa- 
sigendam pranešimų iš Pitts- 
burgho ir Scranton, Pa. Mat
ty t, draugai nori iškirsti špo
są—išnetyčių išlys su savo vė
liavomis. Eastoniečiai sako, 
nei jokios gyvybės nepaliksią 
namieje. Pikniko rengėjai už
tikrina, kad visiems bus vie
tos ir įvairios kombinacijos, 
kaip tai: vieta ant tyriausio 
oro, svetainė del šokių ir kum
štynių po stogu, miškas įvai- bgs sentimentas nusidangino su 
rus su žavėjanciais krūmais ir j Grigaičio Lietuvių Socialistų 
netoli prie lygiaus kelio, netoli į Sąjunga, nes _bie elementai tik 
yra ir maudynės su šilkinėmis; tuom ir puošėsi. Rr.c b?1.....
smiltimis, muzika bus gera,! 
skaniausių valgių bus priga • i sumanumas-strategija, o 
minta su lengvais gėrimais ir!tuščia garbė, 
kvepiančiais cigarais-ciga re
tais. Vadinasi, svečiams ne
reikės badauti. Tie draugai, 
kurie mano važiuoti iš vakaro 
į pikniką ir apsistoti Philadel- 
phijoj ant nakvynės, visi atvy- 
kit 
St., 
ten 
ant 
k it

vęs neturiu; gal “Laisvė” su
ras.

Riversidiečiai pradėjo šnai
ruoti ant philadelphiečių, kad 
būk jie savinasi pikniką. Vi
sai ne, draugai. “Laisvė” pra
šė philadelphiečių surengt 
pikniką. Kaip paprastai, Phi- 
ladelphijos visos organizacijos 
rengia piknikus N. J. valstijoj, 
taip ir su šiuo pikniku. Pasi
tarus su draugais riveršaidie- 
čiais, mes visi nutarėm, kad 
rengt šį pikniką varde A.L.D. 
L.D. 6-to Apskričio, Cambrid
ge, N. J., nes kitur vietos ne
buvo galima gauti. Kol infor
macijos susirinko, buvo garsi
nama Philadelphijos vardu. 
Philadelphiečiai tos garbės ne
trokšta, neigi jos jieško. Phi
ladelphiečiai trokšta, kad pik
nikas būtų pasekmingas. Gar-

(nei jokia pikta dvasia neper
skirs; laikysimės iki pasku
tinių kraujo lašų.

Visą laiką philadelpiliečiai 
drožė ant “Laisvės” koncertų 
ir piknikų, gi dabar laisvie- 
čiai mano ant syk atsilyginti 
su visomis mūsų apielinkėmis. 
Taip ir reikia, būkime drau
gais iš abiejų pusių.

Visi svečiai turės progą pa
matyti milžinišką A. D. P. 
3-čio Distrikto rengiamą pik
niką, kuris bus ant rytojaus, 
Labor Day, 3 d. rugsėjo, Schu- 
etzen Park, 83-čią gatvė ir Ti- 
nicum Avė.

Gitlowas iš 
rinkimų va- 

į šį pikniką 
važiuokit iki

Šiame piknike 
kalbės drg. Ben 
New Yorko apie 
jų. Imkit karą 
subway No. 37 ir
vietai. Dyi dienos švenčių ir 
subata, galima sakyti, kad trys 
dienos švenčių, tai bus geriau
sia vakacija mūsų stono žmo- 

Pas bolševi-jngms. Daug žmonių nematė 
bus gera,!kus turi būti visur‘gudrumas, i Philadelphijos didžiausio pa- 

110 šaulyje tilto, per kurį svečiai 
turės progą važiuoti, nes va- 
iuojant per Philadelphiją, rei- 

Per-

į šią vietą: 322 North 9th 
pas James Dulinską; iš 
bus paimti ir nugabenti 

nakvynės. Todėl užsirašy- 
antrašą. Iš Riversides, N. 
draugė Jatužienė buvo pa

davus antrašą, bet nusimetė 
tas “L.” numeris ir prie sa

Draugai riversaidiečiai pri
sideda prie šito pikniko labai kės pervažiuoti tą tiltą, 
daug. Jie sutaiso visą provizi- važiavus tiltą, už keletos blokų 
ją, taip sakant, amuniciją ant 
pikniko, o philadelphiečiai 
anksti iš ryto turės bėgti prie 
didžiausio darbo, kad tą amu
niciją iššaudžius į publiką. 
Nekurie asmenys manė, kad 
riversaidiečiai toki naivūs bus.

tuoj reikia sukti po kairei ir 
laikytis iki išves į River Road 
ir tada šaukit iki vietai. Rods, 
kelrodyj pasakyta “Trenton, 
Pa.”, turi būti Trenton, N. J. 
Automobilistams važiuojant į 
tiltą, važiuokit į East Race

Philadelphiečiai su riversaidie- Street; kelrody pasakyta Race 
čiais dar labiau sudarė bendrą East St. 
frontą ir draugiškumo senti- dingu m u. 
mentą, kad ant šito pikniko.

Lauksim visu su šir-

R. Mizara-Rasoda.

Iš Buenos Aires į New Yorką
(Tąsa)

Kaip žinima, Marcus Garvey kadaise 
buvo labai paskilbęs po visą pasaulį orga
nizavimu juodveidžių (organizacijos vardo 
neatmenu, bet tai buvo, berods,. Black- 
Man’s Improvement Association, ar pana
šiai). Apie 8 metai atgal, jis turėjo suor
ganizavęs arti 25,000,000 negrų ir skelbė
si jų prezidentu. ’Norėjo juos išliuosuoti 
iš visų vargų, iškovodamas jiems atstovy
bes parlamentuose ir įkurdamas didelę ne- 

‘ grų respubliką Afrikoje. Bet ilgainiui 
Garvey pradėjo šmugeliauti. Sumanė 
steigti kokius tai laivynus, kur jis, sakoma, 
pridaręs nemažai šelmysčių. Už tai jis 
jis buvo patrauktas atsakomybėn. Tasai 
garsusis teismas atsibuvo New Yorke. 
Garvey buvo nusmerktas penkeriems me
tams kalėjimo. Neišbuvus viso laiko kalėji
me, jis tapo paliuosuotas ir ištremtas į An
gliją, kadangi jis rokuojasi Anglijos paval
diniu, nes paeina iš Vakarinių Indi jų. Da
bar Garvey randasi, berods, vėl New Yor
ke. Jis čia turi nemažai pasekėjų juod- 
veidžiuose. Trinidado j netgi skyrius tos 
organizacijos gyvuoja. Asmuo, su kuriuo 

- užvedžiau kalbą, tvirtino, kad Garvey ne
papildęs jokios šmugelystės, bet kad J. V. 
valdžia suklastavusi ant jo tą viską ir pas
kui nubaudusi, kad tik neleidus jam kelti 
bruzdėjimą juodvcidžiuose.

Pradėjau tikrinti juodveidžius, kurių 
prisirinko gan didelis skaičius, kad tokis 
Garvey nieko jiems gero neduos ir kad tas 
judėjimas yra vėjais paremtas. Pradėjau 
teirautis apie vietines darbininkų sąlygas.

—Mes esame pekliškai biedni—skundė
si žmonės.—Viską paima britai—baltieji. 
Į Britaniją neįsileidžia, nors esam jų pa
valdiniai. Į Nertus taipgi negalime įeiti. 
O čia gyvenimas sunkus. Didžiausia dar
bininko dienos alga—$1.50. Tai didžiau
sia. Daugelis jų dirba už 40c. į dieną, o 
daugelis ir už tiek negali darbo gauti;

—Kodėl nesiorganizuojate į uniją?— 
klausiu jų.

—Kalbame apie tai—atsakė vienas iš 
jų. Turime pasiuntę savo atstovą į Ang
liją, kuris dalyvavo pastarajame Trade- 
Unijų kongrese. Laukiame jo sugrįžtant 
ir pradėsim organizuotis.

Paaiškėjo, kad čia randasi ir Anglijos 
Darbo ^Partijos skyrius. Žino jie ir apie 
MacDonaldą, jiems patinka, nors išrodo 
“perdaug kairus”. Vistik jie mano, kad 
kuomet jis užims valdžią, viskas bus ge
riau, negu dabar.

—Mes nerime ramiu keliu laimėti — 
kalbėjo vienas juodveidis.—Juodveidžiai 
kanuolėm.is nesirengia išsiliuosuoti, nes jie 
jų ir neturi...

Iš’pasikalbėjimo paaiškėjo, kad čia vis
tik randasi protaujančiu žmonių, kurie

šiek tiek jau apsiskaitę; supranta apie vis
ką po biskį. lai geras ženklas! Apie trys 
negraitės pribėgo ir klausia, jeigu aš iš 
New Yorko, tai ar nemačiau jų giminai
čiu.

—Kur jie gyvena?—klausiu.
Parodė adresus: visi Harlem distrikte.
Kuomet paaiškinau, kad tai negalima 

buvo matyti ir del ko negalima, tai jos pra
šė, kad jeigu bent ateityj pavyktų su jais 
susitikti, tai duoti gerus, linkėjimus nuo jų.

Kalbėjausi su tais žmonėmis virš va
landą laiko. Visi viskuo domisi. Jiems 
naujiena, kad baltveidis su jais gražiai ap
sieina ‘ir kalbasi apie politiką ir kitus daly
kus. Mat, didžiuma vietinių baltveidžių 
bei šiaip užklystančių jūreivių į juos žiūri 
kaipo į paprastus gyvūnėlius, ’ 
nieko nenori bendra turėti. Apie Rusų Re
voliuciją, Sovietų Sąjungą vietiniai žmo
nes labai mažą nuov oką turi. Tai natūra
lūs daiktas,nes jokios darbininkiškos lite
ratūros nėra matę, žodžio agitacija jų pa
siekti taipjau negali, nes miestelis mažas, 
įvažiuoti į jį be Anglų žinios negalima. Iš
eina pora kapitalistinių laikraščių. Abu 
pilni žinių apie Londono “society”—bur
žuazijos orgijas, ir vietinių baltveidžių bur
žujų gyvenimą. Nieko iš pasaulio darbi
ninkų judėjimo, negi įdomesnių politinių 

-žinių. Šitaip yra “šviečiami” Anglų impe
rialistų pavergti negrai.

Užeiname į katalikų katedrą, kurios du
rys atviros del visų keleivių. Paprasta me
dinė bažnytėlė. Prie durų prikrauta krū
va angliškos literatūros . Tai vis apie šven
tuosius: Antaną, Praną, etc. Visos kny
gutės, kurias mačiau,- spaudintos Dubline, 
bei Londone. Krūvas pinigų kunigija iš
leidžia šitos rūšies propagandai.

Artinamės linkui prieplaukos. Užei
name į antrą smuklę išgerti po stiklą šalto 
alaus. Čia vol ubagų pilna. Štai prieina 
senukas indusas ir prašo almužnos.

—Kodėl nedirbi?—klausiu jo.
—N egaliu—persenas.
-^-Valdžia neduoda pašelpos?
—Ne. ; • '
—Kodėl—sakau jam pus juokiais—ne

kovoji prieš valdžią, jeigu" ji tokia bloga?
—Bijau kalėjimo.
—Ten tamstai nebus blogiau: bent pa

valgyt gausi.
—Kalėjime labai muša—sako jis man.
Šalę manęs stovintysis juodveidis pra

dėjo tikrinti, kad kalėjime smarkiai muša. 
Jei nemuštų, tai esą būtų ankšta, nes visi 
velytų sėdėti.

Pamačiusi, kad padaviau peną seneliui, 
prieina tūla apyjaunė moteris ir ta prašo. 
Ši taipgi induse. Basa, nudriskusi. Ne
šiojasi rankose lentgalį,, su kuriuo užsiden
gia veidą, kuomet į ją kalbi. Tai vis tam 
tikros religijos auka. Paaiškėjo, kad ši 
parsidavinėja. Prade j aus eiti į prieplau
ką, jinai apie 10 kvadrų vijosi mus, prašy
dama almužnos, arba... imti ją. 
keleivis padavė penktuką.

Seredą,; Rugpjūčio |29,. •

DETROITO ŽINIOS

Piknikas ir Šokiai

Tel. Jefferson 10089

ka. *■

651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

cigarų ir jie kaip man 
kostumieriams labai pa

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškan 

klausime lietuvių nuomones nesutin 
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARl, 
gerumo, tai nėra partijų no ginčų 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai yri 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyi 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai 
po vardu JONO—JOHN’S CIGARS 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

Pradžia
KALBĖS A. BIMBA

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Dar Pirmu Kartu Great Necke
Taip Turtingas Koncertas Vasaros Sezone

1023 MT. VERNON ST

W«ll Phon«t Poplar 7Mft

ADOLFAS F. STANKUS

Ne Koki “Juokai” su Pajieš- 
kojimais

“Vilnies” laidoj už rugp. 17 
d., Detroito žiniose, Belzebu
bas pajieško Detroito Dzūko, 
S. Tvarijono, J. K. Dantos ir 
M. X. Mockaus. Kam kliūva, 
kam ne, bet Belzebubas, mūsų 
Dzūko' nesuradęs “pragare,” 
jieško ant šios griešnos žeme
lės. O Dzūkelis sau dirba, 
triūsia, kaip ir Belzebubas su 
velniška pagarba. Bet jis 
Dzūko nemato ir ką tu jam pa
darysi.

Į pragarą, nei į kitus barba
rų išmislus aš netikiu. Bet pa
stebiu Belzebubui, kaip toj pa
sakoj : “Liucipierius pragare 
velnių dykų nelaiko, bet išva
ro juos pas ūkininkus kur 
nors ant laukų vergauti.” Tur
būt ir Belzebubas yra taip jau 
“bizi,” kad nemato, kaip Dzū
ko plunksna nerūdija.

“Laisvės” laidoj rugp. 15 d. 
Dzūkas rašė gana logiškai: 
“Karščiai, Saužudystės, Tiltas 
ir Tunelis, Miesto Skolos.” O 
Belzebubui tas visai nesvarbu. 
Su mūsų Dzūku yra ta bėda, 
kad jis rašo storai, trumpai ir 
aiškiai. Bet randasi tokių 
“juokdarių,” kurie linkę ma
nyti, kad Dzūko plunksna “rū
dija.” Ar gi jau taip Belzebu
bas nori “juokais” išgauti iš 
Dzūko plunksną, kad jam duo
tą ją pašveisti? Juk mūsų 
Dzūkas yra vyras ir tokių* 
“šposų” su Belzebubu nekrės. 
Tai būtų visai nekokis išroka- 
vimas. Aš tikras, kad Dzūko 
plunksna taip greit nepradės 
“rūdyti,” kaip Belzebubo ša
kės kotas, kuriuom mano ne 
vieną “dūšelę” užmauti.

Su S. Tvarijono, kaip Belze
bubas sako, “kalėjimu” ir lie-j 
tuviškos kalbos užmiršimui irgi 
tas pats. Jis, kiek gali, ran
kioja “Vilniai” apgarsinimus ir 
kam čia jo j ieškoti.

Apie J. K. Dantą, Belzebu
be, tokie popieriai. Jei prade-[ 

ir kas iš kur 
tik “Vilnies” 
padarysi pik- 
grieši ir pats

si j ieškoti, kaip 
atvažiuoja, tai 
Detroito žiniose 
niką, kad pats 
šoksi. J. K. Danta nepasirodė,
bet ir neprapuolė.

Kas liečia M. X. Mockų, Bel
zebubui tiek pasakysiu. Da
bar grinorių neatvažiuoja ir jo 

. jieškojimas yra bevertis dar- 
ir su jaisjbas. ' Europoj meksikoniškos 

n--- r>~ “velniškos” kozyros taip gerai
žinomos, kaip ir šioje šalyje. 
O šioje šalyje visai “biznis” 
jau prastas: Belzebubas jieš
ko Mockaus, ar jis atsiteisė su 
skolininkais, nes ir Detroite 
rinko pinigus. Rinko, tai rin
ko, tik todėl, kad jam keli Bei-

PRANEŠIMAS VISUOMENEI
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. 
Yra atsižymėjusi deklamacijo
mis ir dailiomis. Chorą aplei
do 1923 metais ir ėjo mokslą 
Bostone, ir birželio 18, 1928, 
užbaigė mokslą Daktaro Den- 

j tisto. Atidarė ofisą August 1, 
,'1.928, New Bedford, Mass.

Dr. Zuzana Giodenis,
Elm St., New Bedford, 

Mass.
tėvai dabar gyvena Cam- 

(206-207)

zebubai padėjo “velniškomis” 
kozyremis lošti. Ar -ir dabar 
susijieškoję norite pradėti 
“lošti” ? Apie tą Belzebubų 
“geimį” galima būtų daug ką 
pasakyti, bet kam čia to rei
kia. Bot kad Belzebubas kre
čia “juokus” iš darbų, tai jau 
laikraštyje tik ne vieta.

Darbininkas.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

Lietuvaite
FOTOGRAFISTe

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedčlionris nuo 9:30 rytu iki 
S po pietų

Margarieta Valinčiua
Room 32 Weitzencorn Bid’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

J. VARNELIS

Draugas ft 
Reikauškas, 2D 
Schuylkill Ave. 
Shenandoah, Pa. 
tūkstančiais par 
sltraukia ir sek 
mingai pardavi
nėja. Rašo: J€Lf 

‘labai patinka Ci 
garai žmonėms 
J. T. Vaitekūnas 
670 N. Main St.J. Naujoka*

Brockton, Mass., jau penki metai, b 
nuolatos j sa<o didelę krautuvę ga 
bena. Taip pat J. BalseviČe, 51 She 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p 
L. G. Natkevičiuj, 108 Meadow St 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra 
šo taip: J. Naujoke, nuo agento nu 
sipirkau Jūs cigarų ir jie kai 
taip ir mano I—~---------~— —
tinka.

Daugybfi Brooklyn®, ir kltuoB® 
miestuose taip dčkavoja už gerą ift- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznieriui 
visur reikalaukite viršuj paminStau 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei 
gose, pas Barbenus, Kliubuose fr Sto
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap
mokanti pašto lėšas, visur Amerikoje 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujoku Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUK 

Brooklyn, N. Y.

Rengia A.L.D.L.D. 72 Kuopa . .
ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

2 D. RUGSĖJO (SEPTEMBER), 1928
J. TANKAUS SVETAINĖJE

139 Elm Point Avenue, Great Neck, N. Y.
3-čią valandą po pietų

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

1 K. B. KRIAUČŪNAS, Tenoras

K. B. KRIAUČIŪNAS, tenoras.
Jis dainuos solus šiame parengime.

EUNICE VALATKA,
, , ,, Garsioji Brooklyno šokikė gražiai pašoks.

ALEKAS VELIČKA '
Irgi duos keletą malonių solų.

Yra vilties, kad dalyvaus prbgrame ir draugė
MENKELIUNIUTĖ (JANUšKIENe),

Kuri dabar dainuoja amerikoniškuose teatruose.
Tai programa jau bus gana turtinga. Bet tas dar 

ne viskas: drg. V. JANUŠKA darbuojasi dar sudaryti 
iš Aido Choro kvartetą. Atrodo, kad jam gal pa

vyks.
A. BIMBA

Pasirengęs pasakyti puikią prakalbą greatneckie- 
čiams.

Iš Brooklyno jau daugelis pasirengę vykti į šį pikni- 
Tat ir greatneckiečiai visi privalo būti jame.

Beje, visos geriausios Greatnecko gaspadinės jau lai
ko savo konferencijas, kokius valgius gaminti, ir kaip kuo 
skaniausia išgaminti. Tas puiku! Mažiau namie reikė^ 
va Įgyti vykstant į tą pokilį. Po puikiam programai ir 
apetitas bus geras.

Šauni Orkestrą Grieš Įvairius Šokius
Visiems Pianu Akampanuos Aldona Kriaučiūniūte.

180

Automobilių Mokykla

^RABORIUS

BALZAMUOTOJAS
Mano sų- >PHILADELPHIA, PA. Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. K

A. M. BALCHUNAS, Savininkai Telephone Stagg S581

Jos 
bridge, Mass.

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas Šoferio-Meclihniko, 
kurį veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vale Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—-2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.
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DETROIT, MICH.
Iš A. L. D. L. D. 52 Kuopos 

Susirinkimo
Rugp. 19 d. viršminėta kuo

pa laike mėnesinį susirinkimą. 
Organizatoriui į laiką neatsi
lankius, susirinkimą atidarė 
rast. V. J. Geraltauskas. Prill sirašė prie kp. 3 nauji nariai. 
Organizatorius raportavo, kad 
kp. reikalai vedami tvarkiai. 
Bendrai pasitarus su Ham- 
trameko ir vietos organizacijų 
valdybomis, bus surengtas ben
drai spaudos naudai—“Lais
vei” ir “Vilniai” didelis pikni
kas, kuris įvyks nedėlioj, 16 d. 

y rugsėjo, Beechnut Grove Par-į 
ke. (Apie spaudos rengiamą Į 
pikniką tėmykite visi išleistus j 
apgarsinimus ir per laikraš
čius “Laisvę” ir “Vilnį” prane
šimus^. Fin. sekret. raportavo 
apie k p. finansinį stovį. Kaip 
tik nariai užsimoka mokesčius, 
tuojaus juos pasiunčia į cent
rą. Jau yar pilnai užsimokė
jusių 239 nariai. Tai ši skait
linė jau perviršijo pereitus me- 

y tus nariais. Mes, detroitiečiai, 
galime pasigirti, kad mūsų 
kuopa auga nariais. Ii’ susirin
kime buvo narių mintys išreik
štos už gavimą šiais metais 500 
narių mūsų kuopai. Knygius 
raportavo apie abelną literatū
ros platinimą; pranešė, kad 
gavęs naujai A. L. D. L. D. iš
leistą knygą “Ugnyje.” Ragi-

J no narius, kurie yra pilnai už
simokėję, atsiėmus knygą, pa
sidėti ne tik į archyvą, bet iš
tisai perskaityti ją. Pramogų 
komisija irgi išdavė interesin
gą raportą, nurodant, kad at
einantį rudens sezoną bendrins 
su kitomis organizacijomis, 
bandys bendrai surengti paren
gimus, kas neš daugiau nau
dos organizacijoms ir darbi
ninkams, bus paskleista tinka
miau apšvieta ir abelnai nu
šviestas veikimo tikslas. Atei
ties žiedo Vaikučių Draugijė
lės komisija raportavo, kad su 
ateinančio rugsėjo pabaiga, jei 
bus galima ir greičiau, atsida
rys vaikučių rašybos ir kitokių 
lavinimų mokyklėlė. Yra da- 

4 vinių, kad kaip tėvai, taip ir 
vaikučiai mokyklėlės jau pa-j 

z geidauja. Mainierių šelpimo* 
f delegatai raportavo, kad Liet. į 

Org. šelpimo konferencija bu
vo 18 d. rugp., kurioje nutarta 
mainierių naudai surengti, 
kaip greit bus galima, prakal
bas, teatrą. Dabar visais ga
limais būdais renkamos aukos 
ir drabužiai mainieriams. Iš
rinkimui duoklių iš tų narių, 
kurie nesilanko į susirinkimus, 
komisija išdavė raportą, po 
kiek kožnas surinko. J. Vait
kevičius iš 7 narių; V. J. Ge
raltauskas 3; Z. Guobis 6; Ū- 
saitis, komisijos narys, del dar
bo aplinkybių tuo reikalu ne
veikė. Susirinkime buvo svar
bus laiškas skaitytas iš Centro 
Sekr. jaunuolių organizavi
mui. Ir kokias mintis turi kp.t nariai tuo klausimu. Pavesta 
Finam Sekr. atsakyti Centrui. 
Yra ir balsavimo blankos ap- 
laikytos iš centro balsuoti už 

i naujus Centro Komiteto narius* 
* Balsavimo blankos atidėtos se

kančiam susirinkimui. Vienas 
iš svarbiausių buvo paimtas
klausimas apie išnešiojimą 
knygų nariams ir pavarymą 
agitacijos už A.L.D.L.D. orga
nizaciją ir darbininkų laikraš
čius “Laisvę,” “Vilnį” ir “Dar- 
bin. Balsą.” Po visapusiškam 
narių išsireiškimui išrinkta ko
misija, kuri išnešios knygas na
riams ir varys agitaciją viršiš- 
<Kstytąme klausime, j komi
siją įėjo sekanti nariai: J. Ne- 
verauskas, A. Gotautas. J. 
Brass, J. Morkūnas. Kitas 

(^svarbus apkalbėjimas buvo, tai 
atliekamų knygų, A.L.D.L.D.. 
išleistų, nelaikyti šėpas prikro 
vus, bet jas išsiųsti į kitas ša- 

t lis, kur tik galima. Daugiau- 
šiai buvo narių mintis atkreip-

i

i
i
i

ta, kad jas išsiųsti į Argenti
ną. Nutarta pavesti išsiunti
mui knygų A.L.D.L.D. X Ap
skričio valdybai su kp. finan. 
sekr., kurie turi surasti tam ti
krus kelius ir išsiųsti knygas. 
Nemažai buvo diskusijų apie į 
susirinkimų trumpinimą, kurie i 
tęsiasi po kelias valandas ir nei 
kokioj tvarkoj užsibaigia, kas- 
neneša nei k p., nei visai orga-j 
nizacijai naudos. Duota aštri i 
pastaba kuopos valdybai: (l)1

VIETOS ŽINIOS 15 METŲ MERGAITE 
KALTINAMA 
ŽMOGŽUDYSTĖJ

YONKERS, N. Y.
PRANEŠIMAS

Draugystei šv. Vincento ir 
’ovilo ir kitoms, kurios ren
kate išvažiavimus rugsėjo 2 ir

Nuga-Tone Teikia Sveika
tą ir Stiprumą

Ponas Clarence E. Va«sey, Great Falls, 
S. C., yra labai dėkingas už tai ką Nuga- 
Tone jam yra padaręs. Jis nori, kad kiek
vienas pasinaudotų ik jo patyrimo. Jis ra- 
8o laikką išdirbinčtojanis Nuxa-Tone se
kamai: "AS širdingai rekomenduoju Nuwa- 
Tome kiekvienam, kuris turi menką sveika-

Tokiems žmonėms jis ištikro pagelbės." 
Virš pusė miliono žmonių suęado, t kad 

Nuua-Tone yra puikina gyduolče, nes jos 
grąžina sveikata, stipruma, džiaugsmą, kuo
met kitos gyduolės nieko nepatfelbsti, ir 

turėtumėt jas pabandyti, jei esate silp
ną*. turite trobelių su užkietėjimu vidurių. 
Kalvos skaudėjimu, svaigulį, turit prastų 
apetitų, viduriai nevirškina, neveiklios ke
penys arba pūslės iritacijų, negalite gerai 
naktį pasilsėti ir jaučiatės visuomet nu
vargusiu. Jūs galit gauti Nuga-Tone. kur 
gyduolės yra pardavinėjamos. Jei jūsų ver
telga neturi Jū stake, reikalaukit, knd jis 
uiaakytų jų iš olsclio vaistinės.

Pradėti susirinkimus į paskirtą 
laiką; (2) Kiek galint susirin
kime visokios komisijos turi 
sistematizuoti raportus; (3) 
Nariams, nekalbant į dalyką 
bile kokiuose išsireiškimuose, 
toliau nebus leistina; (4) Kaip

. 9 dd. . Malonėkite tose dieno-
1 se ir laikyti savo išvažiavimus, 
. nes po jūsų išvažiavimų rengia 
milžinišką pikniką Amerikos

i Lietuvių Darbininkų Literatū- 
i ros Draugi jos 172 kuopa. Pik-

valdybai, taip ir nariams, kų-'nikas bus su puikia programa, 
rie užima pirmininkų vietas, 
plačiau reikalinga pastudijuo-į 
ti parlamentarines taisykles, i _ . . .
Nartų pastebėta irtas, kad šie tumėme. O jeigu kuri c.rau- 
suminėti išvedimai nepasiliktų gUu kartais norėtų permainyti 
ant pupjeros/bet būtų vykdo-: dieną savo parengimui, tai įna
mi jau ateinančiame• susirinki-; ]onėkite . pranešti apie tai A.
- Susirinkime narių dalyya-- žįurinskui arbatj.i staliaus- 

jkui. ■

. tat nenorime, kad susitaikytu 
' kartu ir vieni kitiems pakenk- 
1 tumėme.

me.
vo daugiausiai už kitus buvu 
sius susirinkimus.

A.L.D.L.D. 52 Kp.
Korespondentas,

Ig. Karlonas, 
A.L.D.L.D.' 172 l<p. Org.

Džiūrė apkaltino pirmo 
laipsnio žmogžudystėj Mary 
Arenchią, 15 metų mergaitę, 
dukterį Joseph Arenchią. Jį- 

i nai kaltinama nušovime Save- 
rio Pantellino, 59 metų am
žiaus, ties jo namais, 287 Eli
zabeth St., rugpj. 14 d. Kartu 

; buvo suareštuotas ir tėvas, bet 
jį džiūrė išteisino ir paliuosa- 
vo.

Mary pasidavė policijai už 
24 valandų po tragedijos. Ji
nai sakė, kad Pantellino už
puolė ją ir todėl jinai jį nudė
jo. Pantellino paliko pačią ir 
du vaiku. Prieš smertį, jis pa
žino užpuolikę, bet griežtai už
sigynė, kad jis ką nors jai da
ręs.

Tai antras toks atsitikimas; 
bėgyje paskutinių dešimties 
metų, kad 15 metų .mergina 
būtų ' suareštuota? ir apkaltin
ta pirmo laipsnio žmogžudys
tėje. 1916 metais buvo sua
reštuota Elizabeth Bąska,V15| 
metų amžiaus ’ ir kaltinama |

užsmaugime ponios Helen Ha
mel. Tuomet teisėjas Rosals- 
ky Elizabeth Baską išteisino. 
Ar nuo bausmės išsisuks ir 
Mary Arenchią, tai ateities 
klausimas.

STOokly n LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA, 

bulės dėl Balių, Koncertų, B.Ki? 
kietų, ‘ Vestuvių, Susirinkimų ir 
PuikuB uteičius su naujaisiais 
imaiBo Keturios bolių alleys, 

KAINOS PRIEINAMOS.,
M9—959 Willoughby

7M 8842 Staior.

SUGEDĘ DANTYS— 
SUIRUS SVEIKATA

Išegzaminuojam dykai. 
Savo darbą garantuojam. 
Taisome ant iimokesčio.

DRS. H. & J. ZASULY
. . : Chirurgaj-Dentistai

25.7 8o. ?nd St,, Brooklyn, N. Y.
, (Kąmpas Havemeyer $t.)
Antras ofisas: 188 Flatbush Ave.

(Kampaa 6th Ave.)'

PHONE: REGENT 1177-1474

AMERICAN
AUTO SCHOOL

“Tai Mokykla bu Reputacija.“
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

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

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

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

URBO LAX TABS
f (25 centai už skrynutę)
yra tai kanuolč prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji

mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.
Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiskų 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. I., N. Y.
Tel.: Juniper 9796

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:
FRANK A. URBAN’S PHARMACY

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
______________________ ORDER BLANK:_______________________

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

Vardas .------------------------------------------------------------------ ------------
No.---------------------------------------------------------------------  gt. ir Avė.
Miestas_____________________________________ i State______ _
Miestas ,State________

RUSIŠKA ’ PIRTIS TURKIŠKA
UVTPA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A 
EA1IV1. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c?. vU vvIllŲ

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusišk'ai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

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

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU 

J Panedčliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedčliais ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei 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.

/ ' \ v Telefonas: Pulaski 1090
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DELEI AIŠKUMO

Atlankęs.

iš

3525—3rd

POLICISTUS Už

niuką.

APSVILINO 37 
GAISRININKUS

piknike 
nes jos

DAR DU DARBININKAI 
BANDOMA ĮVELTI Į 
“SUBVIŲ” NELAIMĘ

PLĖŠIKAS PRISIPAŽJSTA 
UŽMUŠĘS POLICISTĄ

DAR APIE DRG.
LAŽAUSKO NELAIMĘ

PAPJAUTAS ŽMOGUS 
GATVĖJE

KOMUNISTŲ MOBILIZACI
JA KETVIRTADIENI

Keno Rankose Miesto 
Valdžia?

BANDO IŠRASTI NAUJUS
ŠOKIUS

bus 
išpil-

tos rankos, iš kurios jie 
valgo.

į susirinkimą.
Bus užregistruoti tie, kurie 

bus susirinkime ir kurie nebus, 
kurie nebus susirinkime,

Org. B. J. Sutkin.
206-207

BARA
PERSEKIOJIMĄ ŽMONIŲ 
CONEY ISLAND

jį 
po num. 1373 Sterling

VAŽIUOS GREAT NECKAN 
I PIKNIKĄ

po
pas 
su

kūrio

jieškoti kito partnerio, 
galima plačiai biznį varyt.

Kanton
Ave., Bronx, N. Y.

(188—216)

dainininkai.
šoks.
kalbės A. BIMBA.

Virš mėnesio laiko tam at
gal buvo “Laisvėje” rašyta,

vyrams 50 centų, moterims—25c.
Komitetas.

(206-207)

Puslapis šeštas ’'

VIETOS ŽINIOS

S PARENGIMAI IR
SUSIRINKIMAI

PRANEŠIMAI Iš KITUR

REIKALAVIMAI

PAJIEŠKOJIMAI

IŠRANDAVOJIMAI

DRG. DUNNE 
PAREIŠKIMAS

ŠIANDIEN RUBS1UVIŲ 
MASINIS SUSIRINKIMAS

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

REIKALINGAS partneris į bučernės 
ir gros'ernės 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 
nes dviem

šiandien tiesiai iš darbo, 
kaip 5 vai. vakare, visi New 
Yorko ir Brooklyno rūbsiuviai 
trauks tiesiai į Irving Plaza 
svetainę, kampas Irving PI. 
ir 15th St., N. Y. C. Ten lai
kys didelį masinį susirinkimą, 
apkalbėjimui prezidento rinki
mų kampanijos. Apart visos 
eilės kairiųjų rūbsiuvių vadų, 
šiame susirinkime kalbės drg. 
Ben. Gitlowas, Darbininkų 
(Komunistų) partijos kandida
tas į Jungtinių Valstijų vice
prezidentus. Visi lietuviai 
kriaučiai dalyvaukite šiame 
progresyvių šaukiamam susi
rinkime. Nepamirškite, tiesiai 
iš darbo važiuokite New Yor- 
kan į Irving Plaza svetainę.

Klausime įvykusios nelaimės 
drg. Dunne, Darbininkų (Ko
munistų) Partijos kandidatas į 
New Yorko valstijos guberna
torius, išleido platų pareiški
mą. Jis nurodo, kaip bėgyje 
pastarųjų kelių metų Interbo- 
ro kompanija netaisė geležin
kelių, neįvedė naujų gyvybės 
apsaugojimui priemonių, leido 
gelžkeliams ir vagonams rū
dyti ir pūti, kas ir privedė prie 
šitos nelaimės. Kompanija 
netaisė “subvių,”, nes jai rū
pėjo pelnas, o ne žmonių svei
kata ir gyvybė. Kompanija 
susikrovė milionus ir šėrinin- 
kai nesvietiškai pralobo, tuo 
tarpu “subves” visai susmuko 
ir dabar pavojinga jomis va
žiuoti.

“O ką darė miesto valdžia? 
klausia drg. Dunne. “Valdžia 
žiūrėjo pro pirštus į šituos 
kompanijos kriminališkus žy
gius ir leido jai pastatyti pa- 
vojun gyvybę tūkstančių mies
to gyventojų. Ir todėl, kad 
miesto valdžia, Tammany Hali 
šaika, eina ranka rankon su 
kompanijų bosais.”

Išeitis tėra viena: New Yor
ko darbininkai turi padaryti 
gala kriminališkiems valdžios 
ir “subvių” kompanijų dar
bams. Tam reikia galingos re
voliucinės partijos, kuri vado
vautų kovai prieš liaudies gy
vybės neprietelius, šiuose rin
kimuose—toliau nurodo d. 
Dunne—darbininkai turi susi
glausti po vėliava komunistų 
partijos ir kaip savo balsais, 
taip visais kitais būdais pa
remti jos kandidatus ir jo plat
forma. Perilgai darbininkai 
palaikė Walkerius ir Smithus, 
nerilgai kentė jungą Tammany 
Hall politikierių ir kapitalis
tų.

r*1 W ' W<TO

Sereda, Rugpjūčio 29, 192Š

Rytoj, tai yra, ketvirtadieni, 
rugp. 30 d., įvyks labai svar- 

I bus visuotinas susirinkimas 
; Brooklyno komunistų, narių 
Amerikos Darbininkų (Komu
nistų) Partijos. Susirinkimo 
tikslas: sumobilizuoti visus na
rius rinkimui piliečių parašų.

Nuo šio susirinkimo daug 
priklausys tas, ar Darbininkų 
Partija turės savo kandidatus 
Brooklyne būsimuose rinki
muose. Jeigu draugai visi 
stos į darbą ir surinksime už
tenkamai parašų, tai komunis
tų kandidatus turėsime 6, 13 ir 
14 distriktuose.

Susirinkimas prasidės 5:30 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėj, 46 Ten Eyck St.

Waldorfo viešbutyje laiko 
suvažiavimą Amerikos šokių 
Mokytojų Draugija. Suvažia
vo geriausi tos profesijos mo
kytojai ir suka galvas, kaip 
sudaryti naujus šokius. Sako
ma, kad “Charlestonas,” 
“Black Bottom” ir kiti šokiai 
jau nusibodo jaunuomenei. 
Kiti šokiai išsigimė ir nebeat
sako naujam amžiui.

PASIRANDAVOJA 4 kambariai su 
visais naujos mados įtaisymais, šil
tas vanduo, elektros šviesa ir kiti pa
togumai. Bus nuostabu, kad randa 
tik $18.00 Į mėnesį. O tai yra todėl, 
kad noriu išrandavoti greit ir pui
kiem žmonėm. Atsišaukite V. 
GL'IONNO, 167 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (205-207)

UETUHĮI VALGYKLA
Visokiu Rmši'v Šviežas Valgiai, Gaaiiani Lietuvišku

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas ir forni- 

šiuoti kambariai sykiu, geroj vie
toj, viskas gerai įtaisyta, yra lysas 
ant 4 metų, randa pigi. Gera proga 
ingiai pirkti. Pardavimo priežastį 
sužinosit ant vietos. Atsišaukit po 
No. 495 West St., New York, N.Y.

(206-217)

Pavalgias Ha malonu bfltl, 
inekučiuoti su kitais, arba rami 
siskaityti.—Sykį atsilankę, persi tik
rinsi!.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

ir Amerikonišku Stiliui
asi- 
pa- t

4

Ateinantį sekmadienį, rugs, 
d., brooklyniečiai išsikels į 

svetimus” kraštus: vieni 
trauks Philadelphijon į “Lais
vės” naudai rengiamą pikniką, 
o kiti važiuos į Great Necką. 
Čia dailų pikniką rengia 
Amerikos Darbininkų Literatū
ros Draugijos 72 kp., J. Tan
kaus sodne, 139 
Avė.

Great Necko 
šauni programa,
dyme dalyvaus svarbios brook- 
lyniečių dailės spėkos. Solo 
dainuos K. B. Kriaučiūnas, 
Alekas Velička ir kiti žymūs Tie,

Eunice Valatka paskui turės pasiaiškinti prieš 
Apart to, bus prakalba : {komitetą, kodėl nebuvo.

..... .. LILIL.L. ! čia eina klausimas ne tiek 
Tikimasi daug publikos šia-1pačios disciplinos, kiek sveikos

me piknike. Susirinks ne* 
tik greatneckiečiai, bet nuva
žiuos daug brooklyniečių. Nes 
juk ne visi brooklyniečiai išva
žiuos į Philadelphiją, nors, 
tiesa, jau du busai pilni, o ma
noma, kad susidarys ir trečias. 
Svarbu tas, kad pačiame Broo
klyne nebus jokio parengimo 
ateinantį sekmadienį, tuo būdu 
brooklyniečių užteks ir Phila- 
delphijpj ir Great Necke.

Rep.

> :30 Užvakar ijapo suareštuotas 
■ Everett Rhein, 27 metų am- 

ncj -xv ju<yvn. kju. Visi!/Jaus,, ir kaltinamas užmušime
draugai tiesiai iš darbo eikite I peheisto Joseph F. Rursee, is 

East 35th St. stoties pereitą 
šeštadienį. Rhein prisipažino 
prie kaltės ir gatvėje sulošė, 
kaip jis poli cistą nudėjo. Su
ėjo keli šimtai žmonių pasižiū
rėti, kaip Rhein rodė savo dar
bus.

komunistinės pareigos. Jeigu Į 
patys komunistai nesirūpins 
gavimu parašų, tai kas kitas 
tuos parašus surinks?
patys draugai nesusidomės 
partijos rinkimų kampanija, tai 
kas kitas tą darbą atliks?

Taigi, visi Darbininkų (Ko-| 
munistų) Partijos lietuviai na-j 
riai būkite rytoj “Laisvės 
tainėj kaip 5 :30 vai. vakaro

A. Bimba,
Sekcijos VI Organizatorius.

LAISVĖS” DlREKTORIAMS
SVC-- Seredoj, 29 d. rugpjūčio, įvyks “Lai

svės” spaudos bendroves direktorių 
susirinkimas. Pradžia paprastu lai
ku. Visi būkite.

J. Nalivaika, Sekr.
(205-206)

PARSIDUODA biznio fornišius. Ga
lima pirkti visus arba kavalkais: 1 

registeris, 6 stalai, 21. kėdė, I kaun- 
teris, 1 šo keisas, 1 aisbaksis, 1 sa- 
niovarąs ir visokių smulkmenų tin
kamų bizniui. Atsišaukit po No. 12 
Scholes St., vienais tropais po kairei, 
Brooklyn, N. Y. (205-207)

PARSIDUODA kerdžių storas, su so
du fountain. Yra du kambariai.

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

3 Tel-

(LIETUVIS

M

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

Triangle 1450

FOTOGRAFAS
IR MALIORIU

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

šiuo adresu:
STOKES

| Darbą atlieku
3 Kreipkitės

JONAS
1173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.|

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776

Tel. Stagg 9108

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTA8
X - Spindulių Diagnoze

221 South 4th Street 
(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. Jani per 7646

GRABORIUS RAP. KRUCH’AS

Ill kuopos East New Yorke 
nutarė statyti scenon veikalą 
“Gyvieji Nabašninkai.” Da
bar “Laisvėje” vėl pajieškoma 
knygučių “Gyvieji Nabašnin
kai” iš Central Brooklyno ko

ji on i jos.
Todėl pranešu C. Brooklyno 

draugams, kad mes jau moki- 
namės veikalą “Gyvieji Na
bašninkai” ir jis bus suloštas 
2 d. gruodžio. Todėl ar bus 
paranku kaimininkystėje ir 
jums tą patį veikalą mokintis 
ir statyti ? ' Mano supratimu, 
nevertėtų taip daryti.

V. Paukštys.

Šita baisi nelaimė, kuri mi-i 
nešė tiek daug nekaltu gyvy-* 
bių, turi atidaryti akis New 
Yorko darbininkams. Ne bur
žujai, bet darbininkai rytas ii’ 
vakaras važinėja “subvėmis.” 
Todėl darbininkai patys turi 
rūpintis ansaugojimv savo gy
vybes. paskelbdami kova bur
žuazinei valdžiai ir kompani
joms.

Drg. Lazauskas jau randasi 
namie, rugp. 18 d. tapo parga
bentas iš ligoninės. Ranka bu
vo pradėjus dar daugiau tinti, 
o daktarai ligoninėj nesurado 
ar sulaužyta hr ne.

Sako, kad miesto ligoninėj 
priežiūra ir valgis labai pras
tas, tik gyvybės užlaikymui te
duoda. O nešvarumas baisus. 
Tai matote, taksas ir visokias 
mokestis mokame, o Kings pa- 

jvieto ligonbutyj jokios priežiū
ros nėra.

Pašauktas į namus gydyto
jas surado, kad kairės rankos 
pirštas sulaužytas ir ranka iš 
viršaus pakrividyta. Daktaras 
ranką sutaisė ir ligonis jaučia
si geriau. Draugai, kurie nori 
Lažauską atlankyti, rasite 
namie 
Place, Brooklyne.

NEWARK, N. J.
A.L.P.M.S. 7 kuopos repeticijos bei 

Interborough Rapid Transit pamokos veikalo “Trokštu- Mirties” 
■ bus ketverge 30 rugpjūčio, Lietuvių

svetainėj, 180 New York Avė. Pra
džia lygiai 8 vai. vakaro. Visi susi
rinkit laiku, kad galėtumo tinkamai 
prisirengti prie maršruto. Pirmas 
iošimas bus Hillside spalio 7 ir nuo 
tos dienos reikės lošti visoms rajono 
kuopoms iki gruodžio mėnesiui.

G. Kudirka.

kompanija ir miesto valdžia 
dirba sušilę, kad visą bėdą įvy
kusios “subvių” nelaimės, ku
rioj žuvo 17 žmonių, o virš 
šimto sužeista, suversti ant ke
lių darbininkų. Dar du dar
bininkai—Joseph Carr ir Har
ry King—kaltinami neprižiū- 
rėjime “svičių.”

Tuo tarpu distrikto prokuro
ras Banton tyrinėjimą nelai
mės priežasties atidėjo neribo
tam laikui. Savo pareiškime 
jis sako, kad pirmučiausia jis' 
norįs plačiai pasikalbėti su po- 
licistais ir kitais žmonėmis, ku
rie matė nelaimę.

Interborough kompanijos 
galva Hedley sakosi, kad jis 
vedąs savotišką tyrinėjimą, at
skirai nuo valdžios tyrinėjimo. 
Vadinasi, tyrinėjimai eis po 
tyrinėjimo, o “subvių” savinin
kai vaikštinėja laisvi, nors iš 
priežasties jų pelnagrobystės 
17 žmonių jau kapuose, kiti 3 
baigia atsisveikinti su šiuo pa
sauliu, o koks šimtas guli li- 
gonbučiuose ant mirties pata
lo.

Kaip diena aišku, “kad val
džios vilkinimas yra tikslus, 
daromas sutartinai su kompa
nija. Prižadėjimą da#Q. j>ei; 
nesigriebia darbo. Norima 
numazgoti kompaniją, visą bė
dą suverčiant ant kelių darbi
ninkų.

NEWARK, N. J. ii 
A.L.D.L.D. 5 kuopos mėnesinis su- Į 

sirinkimas bus pėtnyčioj, 31 rugpjū-j 
čio, Lietuvių svetainėj, J 80 New York 
Avė. Pradžia lygiai 8 vai. vakare. 
Visi nariai ateikite, nes reikės nomi
nuoti centro pild. komitetas; yra ir 
kitokių svarbių reikalų. Kurie dar 
nčužsimokejote, būtinai ateikit ir už
simokėki t.

Po A.L.D.L.D. kuopos susirinkimui 
bus Tarptautinio Darbininkų Apsigy
nimo 17 kuopos susirinkimas. Visi 
nariai ateikite, nes reikės kuopą per
tvarkyti ir nauja valdyba užims vie
tą-

GIRARDVILLE, PA.
Didelis ir Linksmas Balius

Rengia A.L.D.L.D. 124 kuopa su
imtoj, 1 dieną rugsčjo-September, 
Benešiūno svetainėj, Pavilion Park. 
Pradžia 7 vai. vakare. šokiams 
grieš gera orkestrą.

šis balius yra rengiamas naudai 
organizavimui neorganizuotų mainie- 
rių, todėl kviečiame visus skaitlingai 
atsilankyti, praleisite linksmai laiką 
sykiu paremsite prakilnų darbą. Įžan
ga

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

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

Telephone: Greenpoint 2329

J. GARŠVA
- k

<♦> TELEPHONE: STAGG 4409!

A. RADZEVIČIUS
<i>

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS 
DRG. KAŠUBA

Šiomis dienomis sugrįžo 
Lietuvos drg. Kašūba ir “Lais
vės” redakcijai pasakojo savo 
įspūdžius. Sako, kad jam bai
siai nepatiko Lietuvos fašistinė 
tvarka.

Drg. Kašuba sako skaitęs 
Kundroto, “V.” ekskursijos 
pravadyriaus, aprašymus apie 
kelionę ir gyvenimą Lietuvo
je. Sako, kad Kundroto apra
šymas yra labai neteisingas. 
Vadinasi, tautininkai savo ap
rašymuose apie Lietuvą me
luoja.
v Tikimės, kad drg. Kašuba 
ateityje plačiau paduos savo 
įspūdžius dienraštyje “Laisvė
je.”

GAISRAS LIGONINĖJ
Užvakar buvo iškilęs gais

ras Brooklyno ligoninėj, kuri 
randasi ant Winthrop St. Lai
mė, kad gaisrą greitai užgesi
no, arba būtų padaręs daug 
nuostolių.

Pirmadienį kilo gaisras po 
num. 105-107 Duane St., šalę 
Broadway, New Yorke. Di
džiausi dūmų debesys pradėjo 
veržtis iš skiepo, ir pribuvę 
ugniagesiai puolėsi darban. 
Pasekmės tokios, kad 37 ug
niagesiai gerokai apsvilo. Vos 
neįvyko sumišimas gatvėje, 
kuomet suplaukė keli tūkstan
čiai žmonių pasižiūrėti gaisro.

Reikia nepamiršti, kad/ New 
Yorko> miesto valdžia yra ran-J 
kose/demokratų partijos, arba! 
Tammany Hall politikierių. 
Miesto majoras Walkeris ir 
valstijos gubernatorius Smi- 
thas yra Tammany Hall šulai. 
Na, o Tammany Hali yra ran
kose miesto susisiekimų kom
panijų. Savaime suprantama, 
kad nei Walkeris, nei Smith as, 
nei kiti miesto viršininkai no
nų k irs 
duoną

BULPITT, ILL.
A.L.D.L.D. 192 kuopa rengia didelį 

pikniką nedelioj, 2 rugsėjo, ant D. 
Mason farmos. Bus skanių valgių ir 
gėrimų, taipgi šaltos košės. Gera 
muzika grieš įvairius kavalkus. 

j Kviečiame visos apielinkės lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti ir sykiu 
smagiai laiką praleisti. Jeigu tą 
dieną lietus lytų, tai piknikas bus se
kantį nedūldienj.

Kviečia Rengėjai.
205-206

<♦>

<♦>( Undertaker)

<♦>

<♦>
CASTON ROPSEVICH

<♦>

<♦>

Tel. Lackawanna 218©

Otto Meyer, M. D
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

214 Perry Avenue,

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

DR. PETERSON’O

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y. SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

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

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

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

Sekmadienio ryte, 
Fourth Ave., šalę Warren 
Brooklyne, rastas 
Stanley Kaczmark, 35 
amžiaus, su perpjauta 
le. Policija suareštavo 
ii Mickel ir Edward
strom, kurie prisipažino, kad 
jie draugavę su Kaczmarku, 
bet nieko nežiną, kas jam ger
klę* perpjovė.
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Pirmadienį Coney Island 
licistai atgabeno į teismą 
teisėją Hirshfield net 8,0 
imtų “prasižengėlių, 
“sulaužė įstatymus” besilinks
mindami ant smėlio. Bet tei
sėjas visus paliuosavo ir išbarė 
policistus, kad jie perdaug ašt
riai elgiasi su žmonėmis, pabė
gusiais iš miesto į pamarį pa
ūžti.

PASIRANDAVOJA šviesus kamba
rys vyrui ar merginai. Matyt ga

lima nuo 4 iki 10 vai. vakare. Atsi
šaukit po num. 512 Grand St., Brook- 

Paspauskit žemutinį zva- 
204-6

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA |1.50 UŽ DĖŽĘ 
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

229
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^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 
Į kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
[ geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie-
• tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir
• čia paduotus:
• Apynių
! Aviečių uogų 
! Amžių sėklukių 
! Brolelių 
! Bernardinų 
; Bezdų žiedų „ 
; Badijonų 
; čepronėlių 
; Čobrių 
Cyščių 
Dobilų \ 
Daržų našlelių 
DevinmeČių dumropių 
Dzingelių 

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

Petras Kundrotą
I Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Čia Galite Gawti ir Lietuvliki Treji Devynerii

IPhone, Greenpoint 2017, 2360-8514

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

daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių
Remunėlių
Seneso plokščiukių 
Šalmėčių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknį} 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų
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