
Mano, kad Sovietai Pri
sidėsiu prie Kelloggo

“Taikos” Sutarties
PARYŽIUS.— New Yor

ko Times korespondentas 
Maskvoj, Walter Duranty, 
rašo, kad Sovietų Sąjunga 
prisidesianti prie Kelloggo 
“taikos” sutarties. Girdi, 
ta sutartis atidarysianti jai
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kurios nenori pripažinti So
vietų valdžios. Duranty sa
ko, kad Sovietų valdžia nori 
kaip nors užmegsti santi
kins su Amerika.

Čia Sovietų . ambasados 
oficialai išsireiškė, kad gal 
būt Sovietų Sąjunga prisi
dės prie tos sutarties, bet 
su tam tikromis išlygomis. 
Tos išlygos palies nusigink
lavimą, Monroe Doktriną ir 
nesenai paskelbtą Anglijos 
Monroe Doktriną sąryšy su 
“svarbiomis sritimis”, bū
tent, Suez, Indija ir Singa
pore. Tačiaus Sovietai ne
mano, kad jų pastatytos iš
lygos bus priimtos, nes jau 
sutartį nebegalima pakeisti 
penkiolikai valstybių ją ap
svarsčius ir pasirašius.

Rusijos oficialai čia, esą, 
mano, kad Sovietų Sąjunga 
pasiųs notą, išstatydama 
mažiausia tris punktus:

Pirmas—Po paskelbimo 
karo nelegališku turi sekti 
visuotinas visų šalių nusi
ginklavimas.

Antras—Kad Sovietų Są
junga negali pripažinti An
glijos išlygų arba išaiškini
mo, kuris turi išlygų galią, 
kas liečia “svarbiąsias sri
tis”, kurios yi;a taip neaiš
kios, kad jos gali apimti sri
tis, esančias svarbiomis So
vietų Sąjungai, kaip tai 
Bosforas ir Afganistanas.

Trečias—Kad Jungtinės 
Valstijos negali aiškinti 
Monroe Doktriną ta pras
me, kad visa Lotyniška A- 
merika įeina į svarbiąją 
Jungtinių Valstijų sritį, ku
rią, kam nors atakuojant, 
Jungtinės Valstijos galėtų 
ginti, pasiteisindamos, kad 
jos save apsigina.

Sulig Kelloggo partijos 
oficialų 
“taikos”

Dr. Kaiien Kovos prieš War- [ enkijoj Suareštuota 62 Darbininkai;
ranto Išdavėjus

BOSTON.— Municipal™ 
teismo teisėjas atšaukė wa- 
rrantą, išduotą suareštavi
mui Dr. Horace M. Kallen, 
buvusio Harvardo Universi
teto lektoriaus.

Bostono policija išėmė 
prieš jį warranta suarešta
vimui už “piktžodžiavimą” 
prieš dievą, kad jį nubausti 
vaduojantis 1697 metais iš
leistu įstatymu. Policija 
tvirtino, kad Kallen pasakė: 
“Jeigu Sacco ir Vanzetti 
buvo anarchistai, tai ir Jė
zus Kristus buvo anarchis
tas.”

Dabar Dr. Kallen tariasi 
su advokatais daryti teis- 
mišką žingsnį prieš tuos, 
kurie išdavė warrantą jį su
areštuoti. Jis taipgi pareiš
kė, kad jis pats nebijo teis
mo, ir jis mano, kad polici
ja dar nėra visai išsižadėjus 
jį suareštuoti. Sako, jis no
riai stos į teismą.

23 Mėty Moteris Pagim
dė 13 Vaikų

Policija Iškrėtė Suvirs 100 Nainy
VARŠAVA.— Antradienį 

policija padarė užpuolimą 
ant suvirš 100 namų ir su
sirinkimų vietų ir suarešta
vo 62 darbininkus. Užgrie
bus daug komunistinės lite
ratūros.

Sakoma, policija padarė 
užpuolimą po to, kaip jau
nieji komunistai paskelbė,

kad jie apvaikščios septynių 
metų sukaktuves nuo įstei
gimo savo organizacijos 
Lenkijoj. Jie paskelbę, kad 
surengsią demonstracijas 
ant gatvių rugsėjo 2 d.

Policija- skelbia, kad ji 
užgriebus kelis šimtus fal- 
šyvų pasportų.

Sovietų Ledlaužis Krasi-1 Detroite Kalbės Fosteris 
nas Jieško Amundsen ir Bedachtas
BERGEN, Norvegija. — 

Sovietų ledlaužis Krasinas 
paėmė Sovietų lakūną Čuch- jos komitetas bendrai 
novskį Kings Bay prieplau- Jaunų Darbininkų (Kom.) 
koj, Spitzbergen. Krasinas Lyga rengia rink, kampani- 
toliaus darbuojasi jieškoji- jos pikniką, sekantį nedėld., 
me Amundseno grupės ir rugsėjo 2 d., Welcome Par
nešiu . dingusių “Italios” | ke. Kalbės W. Z. Fosteris, 
žmonių. [komunistų kandidatas j pre

Krasinas greitai plauks įlzidentus, ir Max Bedacht, 
Hinlopen Bay ir FrWiz Jo- komunistų veikėjas iš Chi- 
sef Land, kur bus pastatyta cagos.

DETROIT.— Detroite ko
munistų rinkimų kampani- 

1 SU

Chinijos Militaristai Vėl Pra
dėjo Kariauti

LONDONAS.— Vėl pra
sidėjo civilis karas Pekino 
plote, pasak čia gauto pra
nešimo iš Pekino.

Senosios šiaurinės armi
jos likusioji dalis pradėjus 
kariauti su nacionalistų ar
mija tame distriktę. Sako
ma, eina smarkus mūšis. 
Pranešama, kad šimtai su
žeistų atgabenta į Pekiną ir 
Tientsin.

Generolas Chang Tšung- 
Chang, šiauriečių vadas, ku
ris dar nesusitaikė su na
cionalistu valdžia ir kuris, 
sakoma, turi nemenkas spė
kas, užimąs strategišką po
ziciją prie Mukdeno-Tient- 
sin gelžkelio.

Nusižudė Kokainčikas

VOKIETIJOS POLICIJA ŠAUDĖ Į 
ANTI KARINĘ DEMONSTRACIJĄ

Desėtkai Darbininkų Sužeista; Demonstracija Buvo Prieš 
Socialistų Kabineto Nutarimą Būdavot Karo Laivus

BERLYNAS.— Komunis
tų Partija čia surengė mil
žiniška darbininku demon- v- c

straciją prieš ' socialdemo
kratų kabineto laivyno pro
gramą—prieš nutarimąybu- 
davoti daugiau karinių lai
vu.

Valdžios sumobilizuota 
policija šaudė į demonstran
tus. Trys asmenys pavojin
gai sužeisti, o desėtkai su
žeista lengviau.

Daug eilinių Socialdemo
kratų Partijos narių buvo 
prisidėję prie demonstraci
jos.

Socialistų kontroliuoja
mam kabinetui nutarus bu- 
davoti naują kreiserį, visoj 
šaly darbininkai pradėjo 
protestuoti. Protestuoja ir 
eiliniai Socialdemokr. Parti
jos nariai. O valdžioj esan
ti socialistų vadai nenori 
skaitytis su darbininkais.

Pasiuntė Mainieriams | Įkalino New Bedfordo

paaiškinimo, ta 
sutartis leidžia 

Jungtinėms Valstijoms ap
ginti nekuriuos plotus Loty
niškoj Amerikoj, nes esą 
būtinas reikalas apginti Pa
namos kanalą; taipgi Jung
tinės Valstijos turi teisę 
siųsti kariuomenę į Nicara- 
guą, nes tas, girdi, įeina į 
apgynimą amerikonų gyvy
bės ir nuosavybės. Sakoma, 
prieš tai Sovietai taikytų 
savo išlygas.

Bet abelnai Sovietai ma
no, kad ta sutartis yra ma
žos svarbos.

REDLANDS, Cal.— Mo
teris Sista Corona, ispane, 
dar tik 23 metų amžiaus, o 
jau pagimdė 13'vaikų. Bet 
ji nori dar daugiau vaikų.

Ji apsivedė su David Co
rona 1918 metais, būdama 
tik 13 metų amžiaus. Jos 
pirmas vaikas Jose gimė, 
kuomet ji buvo tik 14 metų 
amžiaus, 
dar pagimdė 
kių. Bet tik 
vena.

Jos vyras 
paliko tik su vienu vaiku, 
kuris gimė kelios savaitės 
atgal. Ji sako, kad ji labai 
nori susitaikyti su vyru ir 
turėti dar daugiau vaikų.

medinė grintelė, kaipo ba
zė orlaiviui. Krasinas su
grįš apie pabaigą rugsėjo 
mėnesio, jeigu nesuras A- 
mundseno grupės pėdsakų.

Geltonieji Darbo Unijų

IŠDAVĖ WARRANTUS SUA
REŠTUOTI 7 KOMUNISTUS

KANSAS CITY.— Septy- 
ni warrantai išduoti suareš
tavimui Hugo Oehler ir še
šių kitų Darbininkų (Ko
munistų) Partijos narių, 
kurie yra kaltinami peržen
gime sindikalistinio įstaty
mo sąryšy su Sacco-Vanzet- 
ti masiniu mitingu rugpjū
čio 22 d.

Aiškinama, jog vietos val
dininkai daro tą žingsnį, 
idant suardyti čia Darbinin
kų (Komunistų) Partiją. 
Mat, komunistai pasidarba
vę jau padėjo savo partiją 
ant baloto šioj valstijoj; ko
munistų įtaka auga. Dėlto 
valdininkai siunta.

1AJSVES’ NAUDAI PIKNIKAI
Didelis piknikas turi būt 
Rugsėjo Philadelphijoje.

(Cambridge, N. J.) 
16 Rugsėjo, Detroit, Mich.

2

Nuo to laiko ji 
dvylika kūdi- 
šeši iš jų gy-

pametė ją ir

10 Moterų Suareštuota už 
Prašymą Lygių Teisių

PARYŽIUS— Antradie
nį Francijos policija suareš
tavo dešimts sufragisčių, 
kurios bandė demonstraty
viai įeiti į Francijos prezi
dento palocių, kur buvo vai
šinami penkiolikos valsty
bių atstovai, suvažiavę pasi
rašyti Kelloggo taikos su
tartį.

Moterų grupė susidėjo iš 
Francijos, Vokietijos, Ang
lijos ir Italijos sufragisčių. 
Taipgi dalyvavo kelios’ ame
rikietės. Jos norėjo. įeiti į 
prezidento palocių ir pa
tiekti ,reikalavimą, kad, pa
sirašant “taikos” sutartį, 
būtų toj sutartyj pažymėta 
ir suteikimas lygių teisių 
moterims visose šalyse.

Suareštuotos moterys pa
skui tapo paliuosuotos.

Gimimai Mažėja Anglijoj 
Del Bedarbes

LONDONAS.— Aiškina- 
ma, kad bedarbė yra prie
žastis sumažėjimo gimimų 
skaičiaus Anglijoj. Perei
tais metais žymiai nupuolė' 
gimimų skaičius.

O mirimų skaičius didėja. 
Taipgi didėja saužudysčių 
skaičius.

Philadelphijos Butlegeriai Tu
ri Bankuose $10.000,0001 j
PHILADELPHIA...... 

dedami pramanytų^ .vardus, 
Philadelphijos butlegeriai 
pasidėjo suvirš $10,000,000 
vietos bankuose bėgy, perei
tų 12 mėnesių, sako dis- 
trikto prokuroras John Mo
naghan, kuris tyrinėja but- 
legerystę Philadelphijoj.

Vadai Garbina Wall 
Street© Agentą

ROCHESTER, N. Y. —

Rugpjūčio 11 d. vakare,: 
Vytauto kalne, besibaigianti 
programai, staigiai šoko' 
iš publikos scenon, jaunas, 
19—20 metų vyrukas, A. 
Žvirblis ir, ilgu peiliu smo
gęs sau krūtinėn, pargriu
vo.

Publikoj kilo didžiausi pa
nika. Moterys, šaukdamos 
bėgo lauk iš salės, kiti iš so
do puolė salėn, prie scenos 
didžiausias susigrūdimas. 
Dežuruoją policininkai ne
pajėgė, .publikos, sulaikyti. 
Publiką. nuraminus, rasta 
ant krūtinės prie švarko 
prikabintas raštelis, kuria
me parašyta, kad jis nusi-

Maisto už $1,200 Streikierių Vadus

1 \ l Čia- lantradienįi prasidėjo
Nau-; New Yorko valstijos Darbo 

Federacijos metinė konven-j^ 
n o TlJnaohi. rMvuomo 1 ZUUęS OCl’KOKaiIlO.cija. Delegatų- dalyvauja 
apie 500. Unijistų atsto
vaujama apie 900,000.

Geltonieji unijų vadai 
daug laiko praleido garbin
dami gub. Smithą, demo
kratų kandidatą į preziden
tus. Amerikos Darbo Fe-

Z

Užpuolė Nicaragiečius iSc&n YšgyTsm£

MANAGUA, Nicaragua. 
—Pirmadienį Amerikos ma
rinai užpuolė generolo San- 
dino armijos 40 kareivių, 
esančių po komanda Miguel 
Angel Ortez, netoli Macue- 
lizo, Segovia ;distrikte. Sa
koma, nei vienoj pusėj ne
buvo sužeistų.

Pranešama, būk šiaurinėj 
Nicaraguoj generolo Sandi- 
no veikėjai ir simpatikai pą- 
sakoja gyventojams, kad 
amerikonai valgo kūdikius. 
Jie, esą, tųomi nori atgra
sinti balsuotojus rilio balsa
vimo lapkričio, 4 d. , prezi
dento rinkimuose, Ameri
kos imperialistai nori pa
statyti prezidentu ' savo 
agentą.

Kviečia Edisoną Maskvon
MASKVA.— Tolstojaus 

šimto metų gimimo sukak
tuvių minėjimo komitetas 
nutarė pakviesti Thomas A. 
Edisoną ir Fridtjof Nansen 
dalyvauti Tolstojaus Savai
tės iškilmėse čia nuo rugsė
jo 10 iki 17 d.

Edisonas'visada buvo Tol
stojaus veikalų mylėtojas. 
Jis Tolstojų apdovanojo fo
nografu tuo jaus po to, kaip 
jis išrado fonografą.

kaipo “geriausią darbinin
kų draugą”, ir netiesiogi
niai liepė už jį balsuoti.

Mat, nesenai ADF. pildo
moji taryba surado, kad 
abu Wall Streeto kandida
tai, Hooveris ir Smithas, ge
ri geltoniesiems darbo uni
jų vadams, ir nutarė nei 
vieno iš jų oficialiai nerem
ti. Todėl Greenas nesakė 
tiesiog: “Balsuokite už Smi
thą”. Tuomi būtų sulaužęs 
“neutrališką” federacijos 
lyderių nusistatymą ir, tie 
lyderiai, kurie remia Hoo
ve r į, galėtų supykti. Ta
čiaus Greenas surado būdą 
pavaryti, propagandą už 
Smithą. Jis sakė, kad jam 
smagu, jog New Yorko dar
bininkai balsavo už poną 
Smithą kiekvieną sykį, ka
da jie tik ! turėjo progą. 
Green sakė, kad Smithas 
esąs “didelis darbininkų ju
dėjimo draugas”.

Varšavoj Gyvena Autorius 
“Kur Banguoja Nemunėlis”

Washington.— Amerikos 
kapitalistai turi investinę 
Colombijoj apie 70 milionų 
dolerių.

KLAIPĖDA.— Rugpjūčio 
12 d. sukako 45 metai, kai 
Ksaveras Vanagėlis parašė 
savo pirmą populiarę daine
lę “Kur banguoja Nemunė
lio”. Tas sukaktuves Ksav. 
Vanagėlis praleido Klaipė
doj. Iš ten vyks Wlangon., 
Nuolatinė rašytojo gyvena
moji Vieta—Varšąva. <

PITTSBURGH, Pa.—An
thony Minerich, sekretorius 
Nacionalio Mainierių Šelpi
mo Komiteto, praneša, kad 
šią savaitę tasai komitetas 
pasiuntė Ohio streikuojan
tiems mainieriams maisto 
už $1,200. Jack Bell ir Jim 
Vali, pirmininkas ir sekre
torius Ohio mainierių šelpi
mo komiteto, išdalins pasių
stą maistą tarp mainierių 
per vietinius komitetus.

Nusižudė, kad Atsilygint 
Draugams Savo Gyvasties 

Apdrauda
DETROIT. — Rugpjūčio 

1 d. Benjamin Dansard nu
sišovė netoli Monroe, Mich. 
Ir tik dabar sužinota jo nu
sižudymo priežastis.

Jis užsiėmė in vestmen tų 
reitų penkių metų narystė' bizniu Detroite. Paimdavo 
darbo unijose Sovietų Są-'nuo savo draugų pinigus,

Sovietų Sąjungoj Darbo Uni
jos Dvigubai Padidėjo

MASKVA.— Bėgyje pe-

pirkdavo: šėrus ir investin- 
davo į įvairius biznius. Taip 
bebizniąvodamas jis prakišo 
daug pinigų. Kad nenu
skriausti, savo draugų, jis 
nusižudė, palikdamas jiems 
$4,000,000 savo gyvasties 
apdraudos. Jis tiksliai nu
sižudė, kad netekusieji pi
nigų gautų jo apdrauda.

jungoj padidėjo ant 100 
nuošimčių, -pasak paskelbtų 
Sovietų Darbo Biuro skait
linių. ■

Spąlių 1 d., 1922 m., buvo 
25 jjramonniės unijos, ku
rios viso turėjo nariu 4,-. 
546,100. Spalių 1 d., 1927 
metais, buvo suvirš 10,000,- 
000 unijose priklausančių 
darbininkų.

o'aaa n'nn rs’Vow 20 Orlaivių Jieško Dingusių

NEW BEDFORD, Mass. 
—William T. Murdoch, Tek
stilės Darbininkų Unijos 
vadas, kuris nesenai atsėdė
jo tris mėnesius kalėjime už 
aktyvišką veikimą streike, 
vėl tapo suareštuotas ir įka-» 
lintas už vadovavimą pikie- 
tuotojų prie Potomska dirb
tuvės vartų. ; " į f ,

Marion Botelho antradie
nį tapo suareštuoju 
teista į kalėjimą ari 
nų. _ 
suareštavimas. Maria Va
lente tapo suareštuota 
penktu kartu bėgy streiko.

Policija įsiveržė į lenkių 
moterų streikierių susirin
kimą, svetainėj ant Hops 
St., kur kalbėjo Helen Za- 
kowski, ir suareštavo Nata- 
lia Przabu už pikietavimą 
pereitą savaitę.

Antradienį tapo nuteistas 
ant šešių mėnesių į kalėji
mą Joseph Vieira už pikieta, 
vimą prie Sharp kompani
jos dirbtuvės.

ir nu- 
__„__, _____ 10 diė- 

Tai jau devintas jos

Amerika Kviečia 48 Šalis Pa
sirašyti “Taikos” Sutartį

priklauso 2,000,000. Gi 1922 
metais priklausė tik 1,356,- 
100.

Lakūnų

i NEW YORK.— M. M. 
'Merrill, manadžerius Curtis

Japonų'Teatras Maskvoj I Orlaivių Lauko, ir Edward

. MASKVĄ— j Maskvą 
atvyko japonų klasikinio te
atro Kabuki trupė pilname 
sąstate iš 46 žmonių su žy
miu Japonijos artistu Itika- 
va Sadandzi priešaky.

Kabuki teatras pirmą 
kartą per 300 savo gyvavi
mo metų išvažiuoja pilna
me sąstate gąstroliuoti.

Itikava Sadandzi sudaro 
tarytum penktą istorinį 
kartą priskaitančią daugiau 
kaip 100 metų nepaliaujamo 
teatrališko darbo. Kabuki 
trupėj taip pat yra ištisa ei
lė kitų pasižymėjusių artis
tų, kurie yra vienos ir tos 
pačios teatrališkos šeimos 
nariai ir vadinasi visi tuo 
pačiu artistiniu vardu Iti
kava.; Kabuki trupėj, nėra 
moterų artisčių. Visas mo
terų roles vaidina vyrai.

Ronne iš Buffalo, pirmadie
nį pavakary išlėkė iš Buffa
lo Lindbergho orlaiviu Fal
con į New Yorką, bet- kur 
tai kely dingo. Trečiadienį 
rytą 20 orlaivių išlėkė jų 
jieškoti ruožte tarp 
Yorko ir Ithaca.

New

Pilsudskis Rumunijoj

BUCHAREST, Rumuni
ja.— Lenkijos diktatorius 
Pilsudskis, atvykęs Rumu
nijon praleisti “vakacijas”, 
darbuojasi kaipo patarėjas 
Rumunijos gęneraliam šta
bui perorganizavime armi
jos “apsigynimo tikslams”. 
Antradienį iš čia’nuvyko į 
Constanza pas Rumunijos 
karaliuką Michael. . Netoli 
nuo tos vietos per vasarą 
gyvena Rumunijos karališ
ka šeimyna.

WASHINGTON.— Jung
tinių Valstijų valdžia iš
siuntinėjo 48 valdžioms no
tas, kviesdama jas prisidėti 
prie Kelloggo “taikos” su
tarties, kurią pasirašė 15 
valstybių, atstovai pirmadie
nį Paryžiuj.

Sovietų Sąjungai panašų 
užkvietimą pasiuntė Fran
ci jos valdžia. Mat, Ameri
kos valdžia nenorėjo pasi
rodyti, kąd ji pripažįsta So
vietų valdžią.

Vienas Brolis Už Hooverį 
Kitas už Smithą

WILMINGTON, Del. — 
Nesenai stambus kapitalis
tas Pierre du Pont pareiš
kė, kad jis rems gub. Smi
thą, kaipo demokratų kan
didatą į prezidentus. Antra
dienį jo brolis Lamont, taip
gi stambus Kapitalistas, pa
reiškė, kad jis rems Hoove- 
rį, kaipo republikonų kan
didatą į prezidentus.

Lamont du Pont yra pre
zidentas E. I. du Pont de 
Nemours Kompanijos.
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Ir Vėl Minios Žengia Per Galvas Social 
Patriotinių Diplomatų

kad Vokietija 
latsimokėtiį karines repara-

—anot jų pasakos,— “būtų 
naudinga ir Franci jos ir

Francūzų, Anglų ir Belgų į geidaujama, 
kariuomenė dar tebelaiko k 
užėmus vokiškąją Rheino cijas (kontribucijas), kas 
sritį, jau 10 metų po pasau
linio karo.

Dabar įvykęs Socialistų Vokietijęs prplętariatui 
Internacionalo kongresas 
Briusselyj apie tai šnekėjo, 
šnekėjo ir nedasišnekėjo, 
kokią poziciją “tarptauti
niai” socialistai turėtų už
imt tuo klausimu.

Socialistų kongresas ne
norėjo įžeist jausmų Fran
ci jos socialistų, kaipo “per
galėtojų” tame kare; taipgi 
nenorėjo užpilt druskos ant 
žaizdų Vokietijos socialis
tam, kaipo sumuštiem toje 
skerdykloje. Bet kongre
sas ypač vengė padaryt ne
smagumų Vokietijos prezi
dentui Hindenburgui ir 
Francijos ministerial pirmi
ninkui Poinkarei.

Todėl socialistinis kongre
sas ir susiturėjo nuo oficia- 
lio išdėstymo, kaip socialis
tai turi žiūrėt į svetimosios 
kariuomenės laikymą Rhei
no krašte arba kokius rei
kalavimus patiekt imperia
listams Anglijos, Francijos 
ir Belgijos.

Socialistų kongreso išleis
tame manjfeste, todėl, visai 
nepri&mčnama, kada ir ko
kiomis sąlygomis turėtų būt 
ištraukta imperialistų ka
riuomenė iš Rheino krašto.

Kad galutinai neapsikiau- 
lint akyse “viso pasaulio 
darbininkų”, į kuriuos krei
piama socialistų manifestas, 
tai nutarta paskelbt nie
ko nereiškiantis pareiški
mas, kuriame užkimusiu 
balseliu kongresas kužda 
apie svetimosios kariuome
nės ištraukimą iš tos vietos. 
Bet užtat, iš antros pusės, 
labai garsiai tame pareiški
me kalbama, kad Tautų Ly
ga turės vykdyt savo kon
trolę vokiškose žemėse, gu
linčiose palei Francijos sie
ną; tai tuo tikslu, kad “Vo
kiečių ginklavimasis negąs
dintų Francūzų” buržuazi- • — **>
JOS.

Bet “viso pasaulio darbi
ninkai”, į kuriuos šneka so
cialistų manifestas, truputį 
kitaip dalyką supranta. Jie 
nemato reikalo laukt, kol 
Tautų Lyga įvykdys savo 
kontrolę Rheino srityje bei 
pertvarkys Dawes’o planą, 
užkartą Vokietijai, arba kol 
įvyks galutinas susitaiky
mas Francijos su Vokietija.

Lenkų Imperializmo Patai
kūnai

Socialistų suvažiavime 
Briusselyj visai nebuvo nei 
dienotvarkėn įdėta klausi
mas apie ragus riečiantį 
Lenkijos imperializmą; apie 
tai net nešnapštelėjo nei 
vienas to suvažiavimo kai-' 
bėtojas. Ir tatai savaime 
suprantamas dalykas. Juk 
pilsudskiniai Lenkų socia
listai ne blogesni patriotai, 
kaip, pav., Prancūzų Reno- 
delis; gi Vokietijos social
demokratai žiūri taipgi iš 
grynai savo tautinio, pa
triotinio atžvilgio į tą fak
tą, kad Lenkija laiko pasi
grobus Augštąją Sileziją ir 
vadinamą Danzigo korido
rių. Jeigu tuo klausimu pa
sisakytų socialistinis kong
resas, tai galėtų būt įžeisti 
jausmai arba-Lenkijos arba 
Vokietijos socialistų. Todėl 
kongresas atrado, kad dip- 
lomatiškiau bus, ausis su
glaudus,. tylomis prašliaužt 
ir pro šį klausimą, i i i : i

Na, tai ir kalbėkite,. kad 
norite, apie “vieningumą” 
tarptautinio ^socialistų nusi
statymo ! ‘ \

Sandariečių Politikierių |visa Gegužio-Vitaičio niaši- 
Teroras Prieš SLA Narius'

Norime atkreipti skaity
tojų domę į pirmadienio 
(rugpj. 27 d.) “Laisvėje” 
tilpusią iš Philadelphijos 
korespondenciją apie SLA. 
135 kuopos susirinkimą. Pa
sirodo, kad sandariečiai po
litikieriai Philadelphijoje 
kartojo savo draugų šenan-' 
doriečių teroristinę taktiką 
prieš SLA. narius. Ponai 
Grinius ir Tvarįijavičiųs no-' 
rėjo pravaryti kuopoje ta-i 1 
rimą, id^rtt nubausti SLA Po seimo prpgręsyviškos 
narį J. DeaJės už padavimą kuopos, kurių delegatai bų- 
skundo prieš SLA. 135 kuo- vo seime be jokio pamato 
pos neteisėtai išrinktus de- apskųsti, reikalavo nuo

na stojo prieš skundų skai
tymą. Paskui delegatai rei
kalavo, kad skundų kopijos 
būtų pasiųstos apskųstų de
legatų kuopom. Ir prieš ši
tą reikalavimą sandariečiai 
gvolto rėkė ir jį atmetė. Tas 
pats Grinius seime sušilęs 
agitavo prieš skundų skai
tymą bei jų siuntimą kuo
poms. Jtągelionįs pareiškė, 
kad tik teismo keliū kuopos 
galės išreikalauti iš Pild. 
Tarybos skūndų kopijas.

■ g,, ; i į,

' išduoti, Ęet, štai, > i dabay 
sandariečių kontroliūoja- 
mo;s /kuopos bei sandariečiai 

"delegatai, prieš kuriuos bu
vo paduoti pamatuoti skun
dai) skundų kopijas turi ir 
terorizuoja tuos narius, ku
rie tuos skundus padavė.

Kur Grinius ir kiti san
dariečiai tas skundu kopi
jas gavo? Aiškus dalykas, 
kad Pild. Taryba jiems su
teikė. Tai kodėl Pild. Tary
ba neišduoda ’ kopijų tų 
skundų, kurie buvo paduoti 
prieš progresyvius delega
tus? Vienas iš dviejų: ar
ba Pild. Taryba bjauriai ne-į 
teisingai elgiasi, išduodama! 
vienoms kuopoms skundų 
kopijas, o-neišduodama ki
toms, arba sandariečių-sma- 
lavirių mašina jokių skun
dų prieš progresyvius seime 
neturėjo, o tik paskelbė, 
kad turi, idant atimt ke-

PANAŠU Į DRG. i 
BIMBOS BYLA

JUOKAI NE JUOKAI

f \

legatus į Baltimorės seimą. Pild. Tarybos skundų kopi- lioms dešimtims delegatų 
Vadinasi, sandarieeįai nori jų, bet Susivienijimo ponai balsą j

griežtai atsisakė skundus tuomi užgriebti patį seimą.
Vadinasi, sandarieeįai nori 
įvesti tokią madą Susivieni
jime, kad nariai bijotų pa
kelti balsą prieš laužymą 
Susivienijimo konstitucijos.

Štai ka sako mūsų kores
pondentas apie SLA. 135 
kuopos susirinkimą ir Gri
niaus su Tvarinavičium na- 
chališkumą:

Gale savo raporto Grinius 
pasigyrė,

seimo < sudaryme ir

AR BIRU JA NEKLAIDINGA?
Iš 1,849,500,000 visam pa

saulyj gyventojų yra sakoma, 
būk 682,400,000 yra krikščio
nių. Jų didžiuma ne tik kad 
laiko bibliją už neklaidingą, bet 
dar didelis skaitlius krikščionių 

iš• v or tą 8!Tdą pilnai tiki, kad biblija yra iš
prieš SLA. loa kuopos delc'ga- Į dang-aus išmesta, tikras dievo 
tus ir jeigu i eikėsią, perskai- j ^odis, ir apię jos teisingumą ne- 

įgalima abejoti. Randasi prira-

Darbininkai Mato Gali
mybes

Tuo laiku, kai Franci jos 
socialistai nematė galimy
bės Francūzams ištraukt 
savo kariuomenę iš Rheino 
krašto be atlyginimo, tuo 
pačiu laiku desėtkai tūks
tančių darbininkų Franci
jos pusėje ir Vokietijos pu
sėje, pasieniuose, suruošė 
demonstracijas, protestuo
dami prieš karą ir reikalau
dami tuojaus pašalint sve
timąją kariucjnenę iš vo
kiškų žemių.

Proletariatas, kurį socia
listai laiko “mažai sąmo
ningu”, matyt, yra kitokios 
nuomonės, negu socialistų 
vadai, kurie skelbia: “pa-

Vokiečių Darbininkų Bro
liavimasis su Lenkų 

Darbininkais
O vis dėlto darbininkų 

minios eina linkui tarptau
tinės vienybės ir rytinėj pu
sėj, palei sieną tarp Lenki
jos ir Vokietijos. Rytų Prū
suose ir pasieniniuose Len-į 
kų miestuose, nežiūrint, 
kad ir stropiai sergstimas 
rubežius, vis tiek įvyko bro-! 
Ravimasis Lenkijos darbi
ninkų su Vokietijos darbi- 

Įninkais ir demonstracijos iš, 
abiejų pusių prieš karą.

Tuo laiku, kai atėjo ži
nios apie Lenkų kariuome- 
menės spietimąsi ties Lie
tuvos ir Vokietijos sieno
mis, Vokiečių ir Lenkų dar
bininkai padavė vieni ki
tiems ranką, nesiskaitydami 
su social-patrįotine diplo
matija Antrojo Internacio
nalo kongreso Briusselyj e. 
Broliavimosi sumanytojai, 
žinoma, buvo komunistai, 
prie kurių prisidėjd dešimt
tūkstantinės darbininkų mi
nios. Tai tie patys komu
nistai, kuriuos socialdemo- 
kratiški šmeižikai savo 
kongrese Briusselyje taip 
piktai ir taip kvailai, kalti
no, kaipo būk “spekuliuo
jančius” karo pavojais ir 
kaipo turinčius viltį ką 
nors “laimėt” iš gręsiančių 
karų.

POTVINIS PADARĖ DI
DELIUS NUOSTOLIUS 
ELLENVILLE, N. Y. — 

Potvįnis Rondout upės slė
ny padarė nuostolių už su- 
virš milioną dolerių. Žuvo 
trys žmonės. Dabar apie- 
linkės ’gyventojai pradėjo 
taisyti tiltus ir-kelius ima
mus.

Raportai buvo priimami at- gyta tūkstančiai knygų, brošiū- 
skirai kiekvieno delegato, taip rų, idant prirodyt tikintiems bi- 
pat ir Griniaus.

Pirmininkas kalba ir duoda 
pasiūlymą, kad skundas būtų- 
perskaitytas. Grinius sutinka 
su pirmininko reikalavimu, 

> tik nuo savęs ' priduria,‘kad 
reikia nubalsuoti. Pirmininkas 
klausia, ar nesiranda priešin
gų, kad skundas būtų perskai
tytas. Priešingų nėra.

. : Grinius-, ^ęrskaitė į skundui 
prieš SUA.: 135 lkiidpzo^:dėlhga- 
tus, kuriame pažymėta, kad 
J. Grinius, S. Kišonas ir M. 
Liaudanskaitė : nerašytais bal
sais išrinkti, kas yrą pHešin-, 
ga SLA. konstitucijai ir Pild. 
Tarybos patvarkjfrnams. Ant 
skundo pasirašo Jęhn . Deales, 
SLA. 135 kuopos vice-pirmi- 
ninkas. Nariai vienas po ki
tam reikalauja balso apkalbė
ti delegatų raportus ir tą 
skunda. Pirmininkas nenori 
duoti balso. Pasipriešinus 
sandariečių diktatūrai, nariai 
privertė pirmininką nusileisti.

Troškimas pirmininko A. 
Tvarinavičiaus nubaus J. Dea
les už parašymą skundo nepa
vyko. . Jis reikalavo, kad J. 
Deales pasiaiškintų, kodėl pa
rašė skundą prieš SLA. 135 
kuopos delegatus. J. Deales 
paaiškino sekamai: Balandžio 
1 d. š. m. SLA. 135 kuopos 
susirinkime dalyvavo 25 na
riai* o balsavime iš 25 padarė 
42 balsus. Antras dalykas. 
Tame pačiame susirinkime iš
rinkti trys delegatai į SLA. 
seimą nerašytais balsais, kas 
yra laužymas SLA, konstituci
jos ir Pild. Tarybos patvar
kymo.

Tas paaiškinimas buvo, pri
imtas gausiu delnų plojimu.

blįjos. neklaidingumą. Taipgi 
šimtai tūkstančių visų krikščio
niškų "sektų meklerių (kunigai, 
biblijos studentai, salaveišiai ir 
kiti) ' studijuoja bibliją su tuo 
vieninteliu tikslu, kaip ^eriaus 
su biblijos pagelba palaikyti 
takišius darbininkus savo ir1 ka
pitalistų vergais, idant ;“prL 
rengt” darbininkus prie “gero 
gyvenimo”, kuomet jie bus jau 

bį stiiFr?pąčiH įlMkų Hipi 
patys naudojasi geru gyvenimu,’ 
kol dar turi skonį. Daug ačiū 
darbininkų, tamsumui ir tiųgi-. 
nystęi patiems į. savo: reikalais; 
pasirūpint E ir pažiūrėti, pasi
skaityti, kiek ta biblija Dėklais 
dingą, tai šitiems mekleriams 
jų užmanymai pilnai vyksta. į 
Vien tik Amerikoj priskaitoma 
virš šimto krikščioniškų tikėji
mo sektų. Izraelitai, katalikai, 
sionistai, trijų 1 
čia ir daug kitų, visi skaito tą 
pačią bibliją dievo žodžiu, be 
klaidų ir garbina tą patį die
vą ir jo sūnų, o jų tikėjimuose 
šiaip yra didelių skirtumų.

Kaip “neklaidingą” bibliją 
savo pasekėjams aiškino “King 
Ben” Purnell, Annie McPher
son, Wilbur G. Voliva, Brig
ham Young ir kiti “šventi žmo
nės”, tai būtų gana žingeidu čia 
papasakoti, bet straipsnyj tas 
užimtų perdaug vietos ir dėlto 
tą reikia apleisti.

tas pats—biblija bus pilna klai
du.C . h

Skaitant Bibliją Taip, Kaip 
Ji Parašyta

Į pradžioj pastatytą klausi
mą: Ar biblija klaidinga? mes 
čia skaitysime, be dvasių pa
galbos, bibliją taip, kaip ji yra 
parašyta, ir iš to pamatysime, 
ar ji yra be klaidų ir ar verta 
į bibliją tikėt ir brangų laiką 
del jos eikvot? , į *

Beje, reikia pasakyti, kad 
lietuvių kaljboj biblijos vertimas 
labai grubi joniškas, sakiniai ne
aiškūs, bet-idant nesakytų, kad 
mintis iškraipyta,; tai taip ci
tuosime, kaip atspausdinta ir 
stengsimės suprast geriausiai, 
kaip galima. ’

; ■ i
Biblija sako, kad dievas yra 

matomas ir /girdimas ( (antra 
kh^ga j Maižįešjąus persk. 33:

Dievulio užtarytojai Mas
sachusetts valstijoj vėl su
bruzdo.

Jie stengiasi, sudaryt by
lą prieš mokslininką Dr./M. 
M. Kalleną, kam jis, kalbė
damas Sacco-Vanzetti nu
žudymo paminėjimo mitin
ge, pasakė, kad : ; Į

“jeigu i Sacco. i j Vanzetti 
buvo anarchistąį tdi ir Je-

I žus Kristus ir Sokrątas bu
vo anarchistai.”į / l 
Atžagareiviaį f^apįtąlįsti- 

niai raganų medžiotojai net 
oran pašoko iš i.
mo, kaip tai galima;; <jaryt 
toks palyginimas;1 ju}ę: tai 
dievo Kristaus nū6 - sosto 
vertimas ir lyginimas.' prie 
paprastų skurdžių, darbi- 
kų veikėjų Sacco ir Vanzet-j 
ti, kuriuos neteisingai nu
žudė Massachusetts kapita
listai. .

Tos valstijos bružuazijos 
teismų agentai zuja, jieško- 
dami areštuot Dr. Kalleną 
ir patraukt jį teisman už 
dievo įžeidimą.

Tatai mums primena by
lą, kuri 1926 metais buvo 
užvesta prieš drg. A. Bim
bą už jo pasakytą prakalbą 
Montello j, kur jis, be kitko, 
išsireiškė, kad dievas yra 
tik išmislas, ir jo buvimo 
nieks neįrodė.

Bet byloje prieš drg. Bimbą 
tuomet Juodeikiai ir kiti bur
žuazijos šuneliai įvairiais 
punktais taip aiškiai" ir kvailai 
melavo, jų liudijimai taip viens 
kitam buvo priešingi, kad drg. 
Bimba liko išteisintas sąryšyje 
su j O'išsitarimu apie dievą; ir 
teismas pripažino jį kaltu tik 
už tai, kad jis būk agitavęs 
sukilt ir nuverst Massachusetts 
ir visos Amerikos valdžią.

P a b ar Puošiamoj byloj ptieš 
Dr. Kalleną vėl ryŠKiai mAto-<< 
si, kaip kapitalistinė “teisybė” 
jungia; religijos klausimą su 
buržuazijos politika.

Sacco-Vanzetti paminėjimo 
ir protesto mitingas, kaip kad

DEŠIMTS MlELAšIRDYSTfS
DARBŲ

(1) Trokštantį pagirdyk 
munšainu, jeigu jisai turi pini
gu*

• (2) Alkaną papenėk sūria 
silke, jeigu jisai nenori dau
giau gerti ir pradėjo žegsėti.

(3) Nuogą pridengk, jeigu 
jis yra tavo kostumeris ir pas 
tavo duris susmuko girtas.

(4) Pakeleivingą į savo na
mus priimk, jeigu* esi šiūr, jog 
probišinai tuč-tuojau nepribus.

jisai apsirgo, dar nepragėręs 
pas tave visus savo pinigus.

(6) Numirėlį pakavok, jei
gu apie jo mirtį dar nesužino
jo policija.

(7) Nuliūdusį palinksmink/ 
patarpininkaujant savo pačiu
lpei, jeigu jisai dar pastovi ant 
savo griešnų kojų.

(8) šumijantį nuramink, 
jeigu' jo dantis dar niekas nė
ra išmušęs.

(9) Pavargėlį sušelpk, jei
gu jisai turi nors kokį užstatą 
tau palikti.

(10 Apsivėmusį nuvalyk, 
jeigu esi tikras, kad jisai dar 
galės bent porą čėrkelių išsi- 
mesti.

WATERBURY, CONN

pi‘Ir kad aš savo ranką ati
truksiu nuo fayęs, tai tu iš už
pakalio paskui mane matysi 
mane, ale mano veido nieks ne
galį' matyti.”

Ta pati knyga persk. 33:11 pripažįsta ir buržuazijos spau-

’ Gegužės ir birželio mėnesiniai 
susirinkimai neįvyko, tai bus 
pirmininko kaltė, kad nedavus 
progos perrinkti delegatus ir 
ątitaisyti P. T. balsavimus.

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

Tuomet p. A. Tvarinavičius 
net kelis kartus kartojo, kad 
reikia atidėti ant kito susirin
kimo ir parašyti skundą prieš 
J. Deales. Bet nariai pasi
piktinę visus jo planus atme
tė.

Kur Grinius Gavo 
Skundo Kopija?

Seime progresyvi?; reika
lavo, kad visi sP’^dai būtų 
skaitomi; bet sandariečiai ir

Išgązdino Didvyrį “Tėvynės** 
Redaktorių Vitaitį

Liepos 31 d. Streikuojančių 
Mainierių Gelbėjimo Komite
tas susirinkime nutarė sureng
ti debatus mainierių klausimu 
—kas remia streikuojančius 
mainierius ir kas griauna mai
nierių uniją—Lewiso mašina 
ar Nacionalis Mainierių Rėmi
mo Komitetas? Mat, šiame su
virinkime buvo atsiųstas Vitąi- 
čio laiškas, kuriame jis rašė, 
kad Nacionalis Mainierių šel
pimo Komitetas yra komunis
tų įstaiga ir mainierių unijos 
griovėja. Buvo dar du laiškai 
atsiųsti iš katalikiškų sriovių, 
bet palyginus su Vitaičio laiš
ku, siuntėjai buvo džentelme
nai. Kad sužinojus, kur yra 
teisybė, tai ir buvo nutarta su
rengti debatus. Tam darbui 
išrinkta komisija iš trijų ypa
tų surasti debatorius.

Kiek teko sužinoti iš komisi
jos, .tai iš bolševikų pusės ap
siėmė debatuoti Ą. Bimba, 
“Laisvės” redaktoi’ius. Bet 
katalikai ir sandariečiai negali 
surasti žmogų, kuris stotų į 
debatus ir apgintų savo pusę. 
Pasirodo, kad katalikų, sanda
riečių ir socialistų lyderiai tik 
moka darbininkiškas įstaigas 
plūsti. Bet kada jie kviečia
mi stoti prieš publiką ir ap
ginti tuos savo šmeižtus, tuo
met jie atsisako stoti, sulenda 
į plyšius ir iš ten tęsia savo 
kasdienines daineles.

Pirmiausiai komisija buvo 
pakvietus poną Vitaitį, bet jis, 
vargšas, matomai labai nusi
gando ir net atsakymo nega
lėjo parašyti. Dabar komisija 
žada kviesti poną Gegužį, S. 
L.'A. prezidentą. Ką jis at
sakys, dar nežinia. Bet mes 
tikime, kad jis sutiks stoti į 
debatus, nes labai daug žino 
apie tuos dalykus. Liepos 10 
d. buvo skaitytas ir jo laiškas, 
kuriame dar daugiau pri- 
pliauškia, negu Vitaitis. Da
bar komisija duosianti ir jam 
progą stoti prieš vietos visuo- 

įmenę ii\ pasakyti visas bolševi
kų niekšystes,’ kurias jis žinąs.

da, buvo labai tvarkingas; val
džios agentai prie nieko dau
giau negalėjo prikibt, kaip tik 
prie to palyginimo tarp Sacco 
ir Vanzetti ir Kristaus. Tuom 
gi palyginimu Dr. Kallenas, 
matomai, norėjo pažymėt, jog 
jiedu tapo nekaltai nužudyti 
todėl, kad skelbė nepatinka
mas buržuazijai idėjas ir veikė 
darbininkų naudai.

Tokiu palyginimu pasijuto 
iki gyvuonies įžeisti tik “reli- 
gininkai,” Massachusetts kapi
talistai. Jie tai, prisidengda
mi religine skraiste ir senu su
pelėjusiu “dieviškuoju” įstaty
mu, ir ryžasi patupdyt į kalė
jimą Kalleną, laisvesnį inttli- 

Maižiešius, Aaronas, Nbbas bei gentą. Vt.

skelbia: “O ponas Dievas kal
bėjo su Maižiešium nuo veido 
iki i veido, kaipo vyras su savo

kampų bažny- Sritimi kalba.
Pirma kn. Maižiešiaus persk. 

3, punktai 9 ir 10: “Ir Ponas 
Dievas, pavadinęs Adomą, ta
rė jam: kur esi? — Ir jis at
siliepė: aš, išgirdęs tavo balsą 
sode, bijojaus, nes esmių nuo
gas, todėl pasislėpiau.”

Ta pat knyga persk. 3: 30: 
“Ir Jokūbas praminė tą vietą 
Piliel, nes aš savo akimis 
vą mačiau ir mano dūšia 
geibo.”

Antra kn. Maižiešiaus, per
skyrimas 24, punktai 9, 10 ir 
11: “Tai už kapo ant kalno

Dic- 
pa-

Biblijos Skaitymas su Dva
sių Pagelba ir Atžagariai

O štai kaip du katalikų tfizai 
aiškina bibįiją. Vyskupas, Mc- 
Gee savo' knygoj “Katalikų 
Dogmos”, apart kitų nesąmo-

Abiu ir Anie septynios dešim
tys vyriausių izraelitėnų. Ir 
išvydo Dievą Izraelio. Ir kaip 
jie buvo išvydę poną Dievą, tai 
jie valgė ir gėrė.” >

Dabar, skaitydami toliaus,
, kad

EDWARDSVILLE, PA.
D.

ryvgiuvo y cvpcvL v aivų iivoamv" ; ' ...

nių, sako, kad bibliją skaitant surandame, biblija sako, 
be. dvasių pa^elbos^ negalimą s^-’ dievas yra nematomas, ir negir- 
prašti; -gi’ 'dvasios ’savo pagelba dinpas. ; i < i . ■ > .

Antra knyga Maižiešiaus, p. 
33,> punktas 20: į >“Ir tarė Ito- 
liaus: mano veido tu negali re
gėti, nesą nei vienas žmogus 
ne^gal gyvas išlikti, kuris mane 
pamatys ”. ■

įpvangelija švento Jono, 
■pei’šk- 1:18: “Nei vienas Die
vą niekados nematęs.”

Ta pati evangelija, persk. 5: 
37: “Jūs niekados nei jo bal
so negirdėjote, nei jo veido ne
regėjote.”

A. M. Meteli'Onis.
! (Bus daugiau)

»

teikia" tik bažnyčios tėvams vys
kupams. Todėl vyskupas Mc
Gee sako, kad žmonėms že
minus vyskupo stono neapsimo
ka bibliją skaityti nei laiką tam 
eikvoti, nes vis viena nesupras.

i

Gi Detroito Universiteto pra- 
kalbininkas kunigas McCleary 

■savo knygpj “Biblija; Be Klai
dų” 'Sako, būk /visk tip, kurie, 
skaitydami bibjiją, randa joj 
klaidų, tai dėlto; kad jie nemo
ka biblijos suprasti. Girdi, bi
blija reikia skaityti taip, kaip 
ir kiekvieną kitą knygą, tik rei
kia skirtingai ją suprasti, ir ne
bus joj klaidų. , : ..

'Sulyg šito “tėvelio” pasaky
mo, išeitų, kad'kur biblijoj sa
ko “neužpiušk”, tai reikia At
prasti skirtingai, “užmušk”, o 
kur sako “užmušk”, tai reikia 
suprasti “neužmušk”. Bet ir 
šitaip skaitant, rezultatas biis

Lynn, Mass.— čia čevery- 
kų ■, fabrikantai nukapo j a 
darbininkams algas. Net 
miesto majoras Bauer išsi
reiškė, kad algos : perdaug 
nųkapojamos, ir kad jis dės 
pastangas sulaikyti algų nu- 
fcapojimą.

Naujai atgaivinta A. L.
L. D. 128 kuopa rengia didelį 
ir linksmą pikniką nedėhoj, 2 
d. rugsėjo, LineviČiaus darže, 
Wilkes Barre, Pa. Iš visų 
apielinkių kviečiame lietuvius 
^atsilankyti į mūsų pikniką. Sa
vo atsilankymu prigelbėsite 
skleįsti apšvietą ir paremsite 
mūsų kuopą, kuri tik ką atgi
jus pradeda darbuotis, 
nike bus skanių 
saldžių gėrimų.

Kelrodis: Iš 
imkite. Ashley 
Grove and Brone g 
kurie priveža prie pat pikniko 
vartų.

Iš Nanticoke važiuojant iš
lipkite ant St. Mary Crossing. 
. Iš Plymouįho važiuokite 
Breslaw busais; išlipkite priva
žiavę pirmą kelią ir' eikite į 
kalną link pikniko vartų.

Visus širdingai kviečia
Komitetas.

Pik*
užkandžių ir

Wilkes-Barre 
busus arba 
gatvekarius.

SKAITYKIT IR PLATIN 
t KIT “LAISVĘ”

A. L. D. L. D. 28 Kuopos Pik
nikas ir Prakalbos

Gerbiamieji vietos ir apie
linkių lietuviai, visi atsilanky
kite į rengiamą pikniką, ku
ris įvyks 2 d. rugsėjo, lietuvių 
darže, už Lakewood ežero.; šia
me piknike kalbės draugas J. 
Siurba apie mainierių, reikalus, 
todėl galėsite daug naujo iš
girsti.' šokiams bus gera mu
zika—Gruzinsko orkestrą. Ku
rie atsilankysite, tie nesigailė-

* f < » * > I

Pustapėdžių Juozas.
site.
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Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
S. V. Ramutis.

IŠ 18,000 ŽODŽIU

SHENANDOAH, PA
KAINA $1.25

SVEIKATOS IŠTYRIMAS

INSURANCE

WILKES-BARRE, PA IR

580

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

IMU GRAND STREET
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

(Komunistų) Partijos; 1
Rep.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

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

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 
ir 

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

bolševikų.” Gąz- 
būk kokie tai1 

norį Susivieniji-
Labai , gerai,

netoli 300 tei- 
narių ir keli į 
A. Staniškiu ir 
priešaky, ka

; “LAISVE”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Puslapis Trecias

PASIKALBĖJIMAS DARBININKO SU KUNIGU J shenanmah, pi

—Tegul bus pagarbintas, | nių reikės badauti, o
/Tonai.

—O kaip kunigui šian
dien ?

—New Yorke nelaimė, Jo
nai, kurioj žuvo daug svie
to, mane labai nugąsdino.

—Well, kunige, ko čia nu
sigąsti, juk dievas taip da-

—Tas tiesa, Jonai, čia 
dievas nubaudė New Yorko 
griešninkus. Ar aš tau 
nesakiau, kad visur priviso 
perdaug bedievių ir todėl 
kada nors ponas dievas už
sirūstins. Ir štai dabar ant 
New Yorko užleido koronę.

—Sarmatą turėtum, ku
nige, taip niekus taukšti. 
Kaltas koks ten dievas, kad 
begiu svičiai buvo sugedę ir 
vagonas užbėgo ant kitų bė
gių. Be to, juk ten žuvo 
didžiuma parapijom], tikin
čių žmonių. Tai ko tie varg
šai nusidėjo tam jūsų die
vui ?
* —Dievas žino, ką daro, 
Jonai. Mūsų pareiga prie 

—melstis ir prašyti susimy- 
lejimo.

—Matai, kaip kunigas ne
nori atsakyti į mano aiškiai 
pastatytus klausimus. Va
dinasi, tik žmones moniji 
su savo dievu.

—Tai kas, tu manai, kal
tas, kad traukinys nušoko 
nuo trekių?

—Aš jau sakiau, kunige, 
kad svičiai buvo sugedę. O 
kalta Interboro kompanija, 
kuri požeminių kelių netai
so, o nuo žmonių pinigus 
lupa. Kalta taip pat ir val
džia, kuri leidžia kompani
jai vežioti žmones sugedu
siais gelžkeliais.

—Kaip tu, Jonai, neap
kenti turtingų žmonių, tai 
viską ant jų ir suverti. Kas 
tiĘ kur atsitiko, tai tuojaus 
ir kaltini kompanijas ir ki
tus bagotus žmones.

—O tu, kunige, kaip ka
tė su pūsle, su savo tuo die
vu. Aš sakau .teisybę, o tu 
mulkini žmones. Aš žinau, 
kam New Yorko požeminiai 
traukiniai bei subvės pri
klauso ir todėl nesunku at
rasti kaltininkus tos baisios 
nelaimės. Gi tu kapitalis
tus išteisini ir visas jų šu
nybes suverti ant pečių ko- 
kiA. ten dievo, į kurį pats 
netiki.

—O ką tu žinai, kad aš į 
dievą netikiu?

ą-j-Na, kad ir ta New Yor- 
kj* nelaimė, kunige, pilnai 
parodo jūsų netikėjimą j 
jokį dievą. Vietoj smerkti 
tikruosius kaltininkus, tu 
dumi žmonėms akis, rody
damas pirštu į dievą, kurio 
•nei tu, nei niekas kitas nė
ra matę.

—Tas parodo, Jonai, kad 
aš tikiu į dievą, jeigu jį 
pripažįstu visur esančiu ir 
viską valdančiu.

—Tai jūsų dievas kaltas 
ir už tai, kad Lietuvoj blo
gi metai ir daugeliui žmo-i

A.L.D.L.D. 17 kuopa gali 
šiandien lygintis su bile kokios 
didžiausios kuopos darbuote. 
Reikia atsimint, kad nuo buvu
sių 46 narių kuopa pakilo iki 
104 narių. Dabar paskutinia
me susirinkime nusprendė na
riai dasigauti iki 150 narių ir 
numatoma, kad nariai tą pada
rys. Aukomis darbininkiš
kiems reikalams irgi neatsilie
ka nuo kitų kuopų. Rugpjū
čio 19 d. susirinkime irgi au
kojo $10 svarbiems reikalams. 
O juk tų svarbių reikalų ne
trūksta. ,

Reikia pažymėti, kad šiame 
susirinkime nutarė labai svar
bų dalyką—surengti pirmutinį 
mūsų kuopos milžinišką pikui-į ' 
ką, kuris įvyks 3 d. rugsėjo,! 
(Labor Day), ant Šatrijos kai-1 
no. Tik mes buvome susirū
pinę tuo, kad maža . ,vieta. 
Mat, vietos liętuviai darbinin
kai visuomet paremia kitų 
miestų parengimus, todėl tiki
mės, kad ir kitų miestų darbi
ninkai atsilygins mums, skait
lingai atsilankys. O čia vieta 
kaip tik ir nedidelė. Besvars-

pitalistinių partijų kandidatai 
nėra darbininkų, o išnaudotoju 
prieteliai. O kaip tik, vedant 
rinkimų kampaniją, bus proga 
išgirsti darbininkams teisybę. 
Tat, draugai, sūremkime savo 
spėkas dar energingiau ir dar 
daugiau delegatų turi būti se-i smurtininkų užpuolimo, 
kančioj konferencijoj.

Taipgi iš visų apielinkių 
ruoškitės būti piknike 1 d. rug
sėjo, San Souci Parke. čia 
kalbės Gitlowas, Amerikos 
Darbininkų Partijos kandida
tas į vice-prezidentus. Tai bus 
demonstracija ir priėmimas 
kandidatų Amerikos Darbinin
kų

lia, turi būti prašalinti iš kuo
pos valdybos.

Visų pažangių narjų būtina 
pareiga būti S.L.A. 23 kuopos 
susirinkime rugs. 2 d., 2 vai. 
po piet, Eagle svetainėj, kad 
apgint savo' narines teises nuo

Tel., Stagg 5043

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

LietuvaitS
FOTOGRAFISTfi

Fotografuoju, Didinu Ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieni} dienų ir 

nedeliomis nuo 9:39 ryte iki , 
K po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn BId’g.

PUBLIC SQUARH 
Wilkes-Barre, Pa.

Sme
tonos kruvina valdžia jų vi
sai nepaiso?

—Žinoma, Jonai, kad die- tant šitą dalyką, draugas K. 
vas baudžia mūsų tėvynę.

—O už ką? . 
kad kunigai ir davatkos 
žmonėmis aria ir akėja? 
Ar už tai, kad bažnyčiose 
netelpa maldininkai?

—Kalti bedieviai, Jonai. 
Jų ir mūsų tėvynėj priviso, 
kaip žiurkių, ir dabar die
vas koroja visą kraštą už jų 
griekus.

—Bet juk Smetonos val
džią palaimino pats popie
žius, tai ir visa Lietuva tu
rėtų būti šventa?

—Bet, Jonai, kad nei po
piežiaus, nei Smetonos žmo
nės nebeklauso, atsirado 
daug bolševikų ir kelia bun- 
tus.

—O kunigai, žinoma, prie
šingi tiems buntams.

—Žinoma, kad priešingi, 
Jonai. Visos valdžios pa
reina nuo dievo ir todėl jų 
reikia klausyti.

—Labai gerai, kunige, bet 
kodėl jūs suręs kariate ant 
Sovietų valdžios Rusijoj?

—Todėl, Jonai,' kad ten 
bedievių valdžia.

—Tai kunigas melavai, 
kada sakei, kad visos val
džios pareinu nuo dievo ir 
kad jų visų reikia klausyti. 
Pasirodo, kad jūsų dievo pa
teptos yra tik tos valdžios, 
kurios yra turčių ir smau
gia darbininkus. Gi jūs 
keikiate vienatinę darbo 
žmonių valdžią pasaulyje ir 
norite, kad jinai būtų nu
versta. Tas aiškiai parodo 
kunigų ' veidmainystę.

—Jonai, mes ir vėl nebe- 
susikalbame. Tu nieko ne
išmanai apie kunigus ir jų 
mokslą ir todėl taip jiems 
priešiniesi.

—Aš priešingas, kunige, 
ne tik kunigams, bet bažny
čiai ir visam- tikėjimui. Tei
singai Karolius Marksas 
yra pasakęs, kad religija 
yra žmonėms nuodai. Tai 
tikra teisybė.

—Su ponu dievu, Jonai. 
Aš matau, kad tu perdaug 
užkaitai ir dar gali'' mane 
sumušti.

—Nebijok, kunige, aš su 
jumis nesimušiu. Sudiev ir 
iki pasimatymo.

ti vėvjnę. Motuzą pareiškė: “Duokite 
Ar už tai !man užtektinai kareivių, o aš 

’ viską padarysiu ir vieta bus 
didelė.”

Kuopa tuojau išrinko dešim
tį “kareivių” ir pavedė juos 
draugui Motuzai, kuris dabar 
darbuojasi ir rengia tinkamą 
vietą del svečių. Todėl kvie
čiame ne tik vietos, bet ir apie
linkių lietuvius atsilankyti į 
mūsų parengimą, o mes pasi
stengsime viskuo užganėdinti.

CLEVELANDO ŽINIOS
A. D. (K.) P. vietos skyrius 

rengia milžinišką pikniką, ku
ris įvyks rugsėjo 3 d. (Labor 
Day), Lakeland, 14711 Lake
shore Blvd. Pradžia 10 vai. 
ryte. Bus vienas geriausių kal
bėtojų drg. Edwin Blank, ku
ris yra nominuotas nuo A. D. 
P. kandidatu į generalio pro
kuroro vietą. Todėl visi ir vi
sos pasistengkite tame piknike 
būti, nes daug naujo išgirsite 
ir linksmai laiką praleisite.

Kurie tikietus pirks iš anks
to, tie gaus po 25 centus. Įei
nant į parką reikės mokėti po 
35 centus. Rengėjai.

Smurtininkas Zuja

S.L.A. 23 kuopos sekretorius 
smurtininkas A. Vasiliauskas 
zuja po stabas, agituodamas 
narius, kad ateitų ant susirin
kimo rugsėjo 2 d. apgint jo 
smurtą nuo “ 
dina narius, 
“bolševikai” 
mą užgriebti.
kad Vasiliauskas agituoja na
rius eiti į susirinkimą, tai grei
čiau save nusimaskuos, nes 
kuomet nariai skaitlingai lan
kys susirinkimus, turės progą 
pamatyti, kad S.L.A. 23 kuo
poj jokių “bolševikų” nėra ir 
todėl Susivienijimui jokis pa-i 
vojus nuo jų negręsia S. L. A. 
23 kuopoj yra 
sybę mylinčių 
smurtininkai su 
A. Vasiliausku
riems teisybė, labas Susivieni
jimo, jo konstitucija tiek rūpi, 
kiek pernykštis sniegas. Nelai
mė tame, kad daug narių Sta- 
niškio-Vasiliausko elgimosi ne
žino todėl, kad jie retai lanko 
susirinkimus. Kuomet sueis į 
susirinkimą rugsėjo 2 d., tai' 
pažangieji nariai nurodys $ta-| 
nišk i o_-Vaši 1 i ausk o žalingus'
darbus S. L. A. 23 kuopai iri 
visam Susivienijimui. Smurti-' 
ninkai, kurie nesiskaito su S.

Reakcija Leidžia Savo Nagus 
I

Po visą plačią Ameriką su
sipratę darbininkai ir jų orga
nizacijos bei unijos visur orga
nizuoja konferencijas del pri
ėmimo Amerikos Darbininkų i 
Partijos kandidatų į J. V. pre-!L.A. konstitucija, su narių va- 
zidentus ir vice-prezidentus, I 
Fosterio ir Gitlow. Taip pat iv 
Wilkes-Barre organizacijoš ir 
unijos išrinko savo delegatus 
į"konferenciją rugp. 26 d., ku
ri buvo šaukta 3 vai. po pietų. 
Delegatų daug susirinko ir dar 
vis rinkosi. J svetainę 206 S. 
Main St. policijos viršininkas 
J. Russell Taylor su gauja šni
pų pribuvo, tarpe kurių buvo 
ir vienas lietuvis ir, rodos, S. 
L.A. narys (apie jį pakalbėsiu 
kitu kartu). Policijos viršinin
kas*’ puolėsi prie subdistrikto 
organizatoriaus Gardas, kodėl 
jis nesiklausė policijos šaukda
mas minėtą konferenciją. Jo
kiai konferencijai nėra reika
lo ir niekas nesiklausia leidi
mo. Komunistų Partija yra 
pilnai legališka ir jai jokio lei
dimo nereikia, — pareiškia 
Gardas. Vis tik tiek išardo 
konferenciją. Policija apsta
to svetainę iš lauko pusės ir 
vėliaus atsilankiusių delegatų 
neįleidžia. Po kiek laiko išva
ro visus ir visa šnipų gauja iš
važiuoja; išvažiuoja sykiu ir 
lietuviškas šnipas. Policija 
pasiliko prie durų tūlą laiką.

Šis išardymas konferencijos 
dar aiškiau parodė, kad dar
bininkai turi dar daugiau ko
voti su išnaudotojais ir jų a- 
gentu—valdžia. Bet šis išar
dymas konferencijos nei kiek 
nenugązdino progresyvių dar
bininkų, bet dar daugiau už- 
artavojo juos kovoti su reak
cija už laisvės žodį, už susirin
kimus.

Nepaisant to jų pasielgimo, 
vis tiek bus konferencija rug
pjūčio 31 d., toj pačioj vietoj; 
visi delegatai būkite 7 vai. va
kare.

Kuomet didžiausias išnaudo
jimas darbininkų eina šioj a- 
pielinkėj ir darbininkai yra 
lyg tos žiurkės smaugiamos 
desėtkais vienas paskui kitą 
anglių industrijoj, audinyčiose 
ir kitur, tai darbininkai pra
deda vis dauginus ir daugiaus 
suprasti savo tikrąjį priešą. Iš 
kitos pusės, kapitalistiniai a- 
gentai bijo, kad darbininkai 
neišgirstų teisybės žodžio, ko
dėl darbininkai turi remti ir 
balsuoji tik už savo partijos 
kandidatus—Amerikos Darbi
ninkų Partijos kandidatus. Tai 
vienintelis jų tikslas neleisti 
darbininkams suprasti, kad ka

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

Grand St., Brooklyn, N. Y.
Telephone: Btagg 8862

U,000 TIK UŽ 60 CENTU
Atsiųsk 60 eentų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerij 
žmogui raiškia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių sw 
gedimo? Toks žmogus yra susirau 
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagu
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksini kal-ną parodytum, tai jam 
malonesni būtų sveikata, negu ta? 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumą 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolią 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų Ii- 
gn ir atgauk savo sveikatą.

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

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

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

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

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Avė. ir Irving Place

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

Po Gaisrui Išpardavimas 
Fornišiu

FIRE SALE
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

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

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

Neatidčliodami nei dienai ateikite ii

MACYS BROS. FURNITURE CO

Brooklyn, N. Y



r Puslapis Ketvirtas ? Ketvertas, Rugp. 30,

SHENANDOAH, PA Mat, jis visada buvo tokis i/metų'išžudė apie .15,000 revo- giau, kaip tris mėnesius. Reik 
bus. Jis prieš darbininkų dik- bucinių darbininkų tik už tai, davo tankiai laikyti susirinki

Kaip jau buvo rašyta kito 
korespondento, mūsų SLA. 23 

, kuopos pirmininkas suardė su
sirinkimą tik protokolą per
skaičius. Gal kas iš skaityto
jų pamislyti, kad gal jie ir ne 
tokie bjaurūs, kaip S. V. Ra
mutis juos aprašė? Gal jie ir 
turėjo pamato uždaryti susi
rinkimą? Visai ne! A. Sta
niškis niekad nesiskaito su na
riais. Jau kelintas susirinki
mas, jeigu ne jo plauko narys 
daro įnešimą ir dar priešingą 
jo nusistatymui, tai jis igno
ruoja.

Renkant delegatus, buvo nu
tarta visus delegatų balotukus, 
iškalno surašytus, visai atmes
ti. Bet pirmininkas, renkant 
balotukus, pareiškė, kad kuris 
nori gali dėti ir tuos balotu
kus. Sekantį susirinkimą, ge
gužės mėnesį, buvo duotas į- 
nešimas ir paremtas, kad per
rinkti delegatus, nes neteisin
gai išrinkti. Jis neleido bal
suoti, nes žinojo, kad tas įne
šimas pereis. Kitas įnešimas 
buvo, kad pirmininkas užleis
tų vice-pirmininkui savo vietą, 
jei jis nenori leisti įnešimą ir 
paremtą nubalsavimui. Jis ir 
tą ignoravo. Šiame susirinki
me jis visai narių nepaisė.

tatūią rėkia visa gerkle, bet kad tie darbo žmonės kovo
savo fašistinę diktatūrą ir Su
sivienijimo kuopoj uždeda ir 
turi jo vieno klausyti. Jis no
ri būt autokratas, caras. Ir 
sekretorius, Staniškio pagelbi- 
ninkas, taip daro. Susirinkime 
nutaria suspenduoti ant dviejų 
metų, o sekretorius į protokolą 
užrašęs ant metų. Mat, jis ga
li ir susimylėti, amnestiją duo
ti.

Patarlė sako, kad jeigu gi
rioj gimęs, tai į girią ir žiūri. 
Taip Staniškis, šaukevičius ir 
kiti, kurie per laikus myli ant 
kitų bosauti. Tie žmonės ne 
dabar tokie pasidarė, bet jie 
buvo tokie ir 16 metų atgal, 
kaip man žinoma.

A. Staniškis, šaukevičius, 
K. Bubnys ir kiti dar prieš 
pasaulinį karą socialistų kuo
poj ir teatrališkoj kuopoj ne
siskaitė su nariais, o savo kli
kos politiką varydavo. Juozas 
Gruzinskas juos perstato ši
taip: Kas ne su jais, tai jie ne
paliks akmens ant akmens ir 
kovos prieš tuos, o kas su jais, 
tai jųjų vergas.

Jie yra socialistų liekanos, 
renegatai. O kaip yra žino- siimsi, kuomet socialistai lošia, 
ma, Vokietijos socialistai rene- Aš buvau gatavas galvą padėt 
gatai Šeidemanai, Noskės, E- 
bertai ir kiti nuo 1919 iki 1923 Tą

jo už įsteigimą darbininkų val
džios. Nors mūsų šitie buvę 
socialistai Susivienijimo kuo
poj daug negali ką padaryti, 
bet vis kiek gali, tiek suka ir 
nerausta iš gėdos. Kas jiems 
Susivienijimo konstitucija ir 
Pildomosios Tarybos patvarky
mai—tik nusispjaut. Mes, pro
gresyviai, turime pildyti visas 
taisykles, o jie kaip nori, taip 
daro. A. Staniškis yra viskas 
—ir konstitucija, ir Pild. Ta
rybos patvarkymai, ir uždėti ir 
numažinti bausmę—viską, ką 
tik nori, gali padaryti. Bet šį 
sykį jis apsiriko. Nariai nepa
sidavė jo demagogijai, tai nors 
suardė susirinkimą. r

Apie 16 metų atgal, aš bu
vau nesenai iš Lietuvos atva
žiavęs ir pradėjau dalyvauti 
lietuvių socialistiškam judėji
me. Prisirašiau prie socialistų 
28 kuopos ir pradėjau lankyt 
socialistų kliubą. Tuom laiku 
jie pradėjo mokintis veikalą 
“Pilėniečiai.” Visiems dalino 
roles ir man teko kokio tai ka
reivio rolė. Aš' apsiėmiau su 
mielu noru. Nes kaipgi neap-

už socialistus ir socializmą, 
veikalą mokinomės dau-

R. Mizara-Rasoda. Rugpjūčio 2-ra.
IX Z Po smarkiai audrai ir skalsiam lietui,1S DlienOS Aires J Dlew York^ ‘pradėjo aušti. Daugelis iš mūs atsikėlėme 

‘ _______ ir ejome ant denio laukti garsiosios Barba-
ITasa) ’ ' os sa^Os- Dangus nusiblaivė ir diena pra-
' ' įsidėjo labai giedriai. Aštuntą valandą pa-

Trinidada, tai yra persėdimo punktas galiaus pasiekėme Barbados. Tai nedidelė 
tų keleivių, kurie važiuoja į Centralinę A-> sala, stovinti tiesiai į šiaurius nuo Trini- 
meriką, arba i Colombiją, nes iš Buenos dad. Bet savo išžiūra Barbados yra kont- 
Aires į ten, matomai, laivai tiesiai neina., radikcija Trinidad salos. Pastaroji visa

mus ir, kurie mokinomės loš
ti, visi dalyvavome susirinki
muose ir turėjome pilnas bal
savimo teises. Visą darbą va. 
kerne pirmyn: vieni į komisijas 
įėjome, kiti pardavinėjome ti
kietus. Rodos, aš pardaviau 
apie už $12, kiti daugiau, kiti 
mažiau. Nežinau tikros skait
linės, už kiek iškalno buvo 
parduota tikietų, bet tiek ži
nau, kad buvo daug parduota.

Lošimas nusisekė labai ge
rai. Buvo sulošta Shenandoah 
ir Mahanoy City, žmonių lan
kėsi labai daug ir pelno liko 
virš $500. O tais laikais pen- 

,k-i šimtai dolerių buvo didelis 
pinigas. Su džiaugsmu laukė
toje susirinkimo, kad išgirsti 
raportą. Manėme, nereikės už 
kliubą iš kišenių mokėti per 
kiek laiko ir dar darbininkiš
kiems reikalams paaukosime.

Kada nuėjome į susirinkimą, 
tai galėjome tik pasiklausyti, 
o sprendžiamo balso negavo
me, 
tai, 
kad 
nuo 
centų į teatrališką kuopą. O 
jūs visi, kurie nemokėję 50c, 
nesate nariais ir prašomi išei
ti. Tada mes sakome, tai ko
dėl jūs mums nesakėte pir
miau, kad yra atskira nuo so
cialistų kuopos organizacija ir 
kad reikia į ją įsirašyti? Ki
tas dalykas. Kodėl mes turė
jome balsą ir buvome nariais 
prieš sulošimą, kada reikėjo 
dirbti, pastatyti veikalas? Ir 
jeigu mes dirbome, lošėme ir 
pardavinėjome tikietus, tai 
daugiau kaip tie 50 centų.

Atsakymą gavom maždaug 
tokį. Tada reikėjo mokintis 
lošti, surinkti apgarsinimų į

Klausėme, kame dalykas, 
rodos, P. Jurgeliūtė sako, 
tie tik yra nariai, kurie 
senai yra užsimokėję 50

m •“ • i t • . • i i - h , - . programa, platinti tikietus irTrys i Sovietų oąjungą keliaujanti darbi-įkainuota, gi pirmoji, Barbados, išrodo vie- tt., 
ninkai pasiliko čionai ir turės išlaukti artima graži lyguma—augšta lyguma. Visa dabar teatrališkos kuopos biz- 
10 dienų kito laivo, kuris eis į Colombiją. į žaliuoja, didelis rūtų daržas. Barbados tu-1 niškas susirinkimas ir jūs

tada turėjote balsą. Bot

ne-
Iš ten ims į Japoniją, o iš Japonijos į Ki
niją. Pavargs žmoneliai bebūdami čionai. 
Nepapratusiam čionai gyventi žmogui net 
šiurpas ima, pažvelgus į vietinį gyvenimą. 
Aišku, užmiesty j yra puikių namų. Juose 
gyvena baltieji. Miesto Smetona.

Mano sąkeleivis darbo negavęs, va
žiuoja namon susirūpinęs.

Į laivą pribuvo daugiau pasažierių. 
Mūs klescn pakliuvo keletas juodveidžių 
su kūdikiais ir pora baltveidžių biznierių. 
Vienas, šviesiaplaukis asmuo, sakėsi užsii
mąs deimantų bizniu. Grįžta iš Britiškos 
Guianos, kuri randasi tarpe Brazilijos ir 
Colombijos. Ten gausybė tų brangiadaik- 
čių. Antras—šilkų pardavėjas. Pastarasis 
atkreipė mūs domesį savęspi visiškai prieš 
savo norą.

Vykdamas nuo sausžemio, salos, jis, 
matomai prašė tūlo juodveidžio vaikino pa
gelbėti įgabenti laįvan kaikuriuos savo 
daiktus—bagažus. Kuomet pribuvo laivam 
vaikinas laukia savo donio. Bet biznier- 
palaikis nė akies nekreipia į šalę stovinty- 
jį. Besiartinant valandai išplaukimo, vai
kinas, su nekantrumu, pradėjo prasyti “ti
po”. Bet atsakymo negauna. Sėdi -žmo
gus ant savo valizos ir juokiasi.

—Tau dievas atkeršys, jei tu mane nu
skriausi,—rūsčiai barėsi juodveidis.— Tu 
manęs prašei pagelbos, o dabar nematai.

Tyla. Visi pasažieriai sužiuro. O nu
skriaustasis vėl kalba:

—Ar tu manai, kad mane nuskriaudęs 
pats nuo mirties atsipirksi. Visi mirsim ii 
tu mirsi net jeigu pdtapsi milionierium iš 
to cento, kuruo mane apgavai. Tau dievai 
atmokės. Jis tave nubaus. Tu apgavike..

Bet baltasis vis tyli, ignoruodamas nu
skriaustojo balsą.

—Ale ne—kalbėjo vėl vaikinas,—ne
lauksiu kol dievas tave nubaus, bet aš pate 
savo ranka tau snukį išmušiu. Ir pradėję 
kumštimi parengto m artintis prie save 
skolininko. Tik laivo įgulos įsikišimui dė
ka, neiškilo mūšis. Greit laivas sušvilpė 
paskutiniu kartu ir nuskriaustasis buvo 
priverstas apleisti jį, palikdamas savo opo
nentą nepamokytą.

Vandyckas pradėjo judintis apie 4 va
landą p. p. Važiuojant prie pat salos, nie
kur nesimatė ant jos nė vieno gyvūnėlio, 
negi žvėries. Visur tik kalnai ir kalnai 
Tik vienas miestas—Port of Spain—tebe
stovi ant salos briaunos, kuri turi šiokią 
tokią lygumėlę.

Apie 7 valandą pradėjo pilti smalkus 
lietus, lydimas perkūnijos. Nors vanduo 
tykus, bet ir jis pradėjo šumyti, o jūra 
švokšti. O laivas vis nėrė tarpe mažų sa- 
laicių, ant kurių nėra jokio žmogaus. Ry- 

*’ toj būsime kitoj įdomioj vietoj—tai Barba- 
, dosž saloj. j

ri apie 166 ketvirtainių mylių. Bridgetown 
miestas—sostinė salos, čia taipgi gyvena 
jucdveidžiai. Vistik tai keistas reiškinys. 
Kuomet Columbas atrado Amerika ir šitas 
Vakarų Indijos salas, juk nė vienas negras 
čia negyveno. Buvo indijonais užimtos^ 
O štai po keletos šimtų metų vėliau visos 
šitos salos paliko juodveidžių apgyvento-* 
mis. Indijonai išnyko,- negalėjo įsigyventi' 
ir tie baltveidžiai, kurie juodveidžius par
sitraukė iš Afrikos vergauti. Tiesa, ran
dasi geras nuošimtis baltveidžių, bet jie tik 
valdo ir biznį daro iš anų.

Jūra ir čia negili, todėl laivai stoja 
apie mylią atstume nuo miesto. Kai tik 
prisiartino į salos pakraščius, tuoj aus bu
vome patikti kokio šimto jaunų juodvei
džių. Atplaukė jie valtelėmis ir didesnė jų 
pusė iššoko vandenin. Priplaukė prie lai
vo prašyte prašo mesti jiems pinigų nuo 
laivo. Numetus dešimtuką bei penktuką 
į jūrą, visi, kaip vienas neriasi paskui jį 
kad ir giliausiai, ir ten, per kovą ir vikru
mą, pagriebia savo auką. Pagriebę pini
gą, tuoj aus dedasi į burną. Šitaip tie žmo
nės išbuvo ištisą laiką, kol mūs laivas sto
vėjo. Tiesa, vanduo šiltas, tykus, todėl ga
lima ilgai būti vandenyj. Įdomu, kad tar
pe daugelio vyriškių, radosi keletas ir mo
teriškų, kurios taipgi pasirodo geromis 
plaukikėmis ir narstytojomis. Kiek jie ši
taip galėjo į dieną uždirbti, nežinau, bet 
galiu pasakyti, kad nedaug, nes juk jeigu 
jų išviso buvo ištisą dieną penkias dešim
tis, tai tiek dolerių nieku būdu nebuvo iš
mesta. Taigi uždarbis prastas, nors iš pa
viršiaus išrodo gan “sportiškas”.

Iš Vandycko į miestą ir atgal nuvyki
mas lėšavo po dolerį. Leidomės miestan. 
Tai daug sykių blogesnės išvaizdos mies
tas, negu Port of Spain. Gyventojų turi 
kokią 30,00Į). Bet nameliai baisiai apleisti, 
mažučiai, menkučiai. Gatvukės siauros, 
be jokios tvarkos išvestos. Tramvajų mie
stas neturi. Čia, kaip ir Port of Spaine, 
visos geresnės krautuvės rankose baltvei-

įgalite dalyvauti.
Pamatėme, kad su veidmai

niais nieko negalima padaryti, 
turėjome nutilti ir pasilikti ne
išmanėliais. Jie tęsė savo su
sirinkimą. Tai buvo A. Sta
niškis, Šaukevičius (dabarti
niai SLA. 23 kuopos nirmiiiin- 
kas ir vice-pirmininkas), K. 
Bubnys^ Gruzinskas, Jurgeliū
tė ir kiti. Kurie buvome išvyti 
iš 'susirinkimo arba nepripažin
ti nariais, tai aš, J. Vilkelis, 
J. Jusevičius, J. Grabauskas, 
P. Morkūnas, M. Misevičius ir 
daugelis kitų. Bet mes ne tik 
lošėme,‘bet ir teatrališkos kuo
pos chore dainavome. O te
atrališka kuopa ir choras bu
vo vienas ir tas pats.

Tai matote, kokias jie akis 
turėjo,‘už nieką kitus narius 
laikė.

Mes pradėjome kalbėtis, kas 
bus? Socialistų kambariuose 
choro ir kada mokinasi kokį 
veikalą praktikas laiko po 2 
ar 3 sykius į savaitę ir ne tik 
kad nieko nemoka, bet dar 
tuos, kurie dainuoja ir lošia, 
ant juoko laiko. Ir kada mes 
ką sakome, tai jie atkerta, 
kad ir jie priguli prie socialis
tų kuopos ir kliubo ir ką jie 
nori, tą gali daryti.

Mes, daugelis, užsimokėjo
me tą jų reikalaujamą sumą 
50 centų ir po neilgo laiko bu
vome teatrališkos kuopos, pa
gal jų reikalavimą, pilni na
riai.

Vieną susirinkimą nutarėme, 
kad teatrališka, kuopa turi už-1 
mokėti vieną mėnesį už kliubą 
randą. Iždininkas Šaukevičius 
atsisakė įmokėti. Sekantį su
sirinkimą nutarė ir išrinko ko-

misiją eiti pas advokatą ir rei
kalauti, kad iždininkas Ado
mas Šaukevičius susirinkimo 
nutarimus pildytų, o jei ne, tai 
teismo pagelba atimti iždą. 
Tik tada buvo priverstas pil
dyti susirinkimo nutarimus.

Tada daugelis pamatė, kad 
teatrališkoj kuopoj negalės 
sauvaliauti, tai susiorganizavo 
“Sietyną” ir ten nubėgo J.ur- 
geliūtė, Vitaitis ir kiti. Gi 
Šaukevičius turėjo iždą ir nie
kad neturėjo noro pildyti su
sirinkimų nutarimus. Ot, jei
gu nutaria baliuką privatišką 
surengti, tai su mielu noru ap
siima, nes iš jo bučernės ima 
visą valgį, tai jam biznis. Taip 
ir paskutiniai pinigai baliukyj 
tapo suvalgyti, šaukevičius su
rengė baliuką, sukvietė teatra
liškos kuopos narius ir pasakė: 
valgykite ir linksminkitės, nes 
jau ‘bus paskutinis ir už pasku
tinius teatrališkos kuopos pini
gus. Pinigų daugiau nelieka.

Bubnys ir Vitaitis iškalno 
neblogai platindavo tikietus. 
Bubnys kiek surenka pinigų, 
tai už tiek ir išlaidų sąskaitą 
padaro, pinigų niekad negrą
žindavo. ' Vitaitis—kaip jam j 
pasisekdavo. Kiek aš žinau ir 
J. Gruzinskas, teatrališkos 
kuopos sekretorius, patvirtina, 
kad Vitaitis, išvažiuodamas į 
New Yorką dirbti prie “Tėvy
nės,” neatsiskaitė teatrališkai 
kuopai. Netrukus Vitaitis pa
rašė savo išpažintį, niekinda
mas socialistus ir melsdamas 
tautininkus griekų atleidimo. 
Gal už tai gavo nuo tautinin
kų redaktoriaus vietą. Dabar 
gi yra tikras specialistas vi
saip burnoti komunistus ir 
abelnai susipratusius darbinin
kus per Susivienijimo organą 
“Tėvynę.” Pirmiau tikėjosi i 
griekų atleidimo iš tautininkų, 
o dabar, už niekinimą susipra
tusių darbininkų, tikisi grei
čiau tapti kapitalistu.

šaukevičius nuo to laiko, 
kaip teatrališką kuopą numa
rino, tarpę progresyviškų žmo-į 
nių nedalyvauja. Dabar Susi-1 
vienijimo kuopos susirinkime 
atsistojęs payėpčioja, kad bol
ševikai tokie'ir šitokie, reikia 
juos, išvyti iš Susivienijimo ir 
kad bolševikai .norį iždą pasi
imti. 'Mat, jis sprendžia pagal 
save. Jis su teatrališkos kuo-' 
pos iždu darė, ką norėjo, tai 
mano, kad ir bolševikai su Su-' 
sivienijimo iždu tą darys. Gali 
būti ramus. Bolševikai tokiems į 
gaivalams neduoda sauvaliau-j 
ti.; Kurie tik nori sauvaliauti, į 
tie turi pabėgti iš komunistų, 
tarpo. į

A. Staniškis per karą ir tuoj ■ 
po karo prigulėjo prie A.L.D.i 
L.D. 17 kuopos ir norėjo bo-į 
šauti. Be.t pamatęs, Ičad ne-j 
gali narių už nosies vedžioti,' 
išėjo keikdamas. Dabar jis 
nori atkeršyti visiems progre
syvinius SLA. 23 
riams.

Matote, kokius 
lyderius SLA. 23 
riai būtų didžiausi apsileidę-į 
liai, jeigu duotųsi ant sprando; 
jodinėti tokiems 
Šaukevičiams ir 
karus. J

kuopos na

mes turime' 
kuopoj. Na-:

Staniškiams,! 
jų pakali-į 
Surdokas.

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

Tel. Jefferson 10091

Automobiliu Mokykla

Dar Pirmu Kartu Great Necke
Taip Turtingas Koncertas Vasaros Sezone

Koncertas ir Piknikas
Rengia A. D. P. Liet. Frakcija su A. L. D. L. D. 72 Kp.

Pelnas skiriamas dovanoms kontestuojantiems z 
sekančiame “Laisvės” vajuje j

Įvyks Nedėlioję prieš Labor Day
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J. TANKAUS SVETAINĖJE

139 Elm Point Avenue, Great
Pradžia 3-čią valandą po pietų
ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

Neck, N. Y

KONSTANCIJA MENKELIŪNIŪTĖ-JANUšKIENĖ
Vis daugiau vilties, kad ir ji dainuos. Vasaros 
zonų, kartais amerikoniški teatrai koncertinę daU 

k programos nedėliomis praleidžia. Tuomet. MENK1 
L1ŪN1ŪTŪ būna liuosa. Atrodo, kad sekantį nem. 
dienį gal paliuosuos ją vienai dienai iš amerikoniškjj 

*; teatro. Tada ji bus su mumis.
ALEKAS VELIČKA

Garsus dainininkas ir operų vaidintojas, 
certe jis sudainuos keletą solų, kurias 
malonu girdėti.

K. B. KRIAUČIŪNAS, tenoras.
Jis jau nuo senai žinomas kaipo puikus
ir artistas. Dalyvavęs perstatymuose veik visų žy
mesnių lietuviškų operų, šiuo kartu jis duos keletą 
solu.

EUNICE VALATKA,
Garsioji Brooklyn© šokikė gražiai pašoks.

DRAUGAS 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 la“
ko savo konferencijas, kokius valgius gaminti, ir kaip ki 
skaniausia išgaminti. Tas puiku! Mažiau namie reik^M 
valgyti vykstant į tą pokilį. Po puikiam programui ir 
apetitas bus geras. >

Šauni Orkestrą Grieš Įvairius Šokius
Visiems Pianu Akampanuos Aldona Kria.xičiū.niūtė,pg

se-

Šiame kon- 
visiems bus

dainininkas

ką.

Iškarto vaikštinėjome būriu po mies
telį. Aišku, labai lengvai vietiniai galėjo 
pastebėti, kad esame keleiviai ir todėl kiek
vienam žingsnyj nauji asmenys siūlėsi už 
vadus. Sutinka vedžioti per dieną už 25c. 
Vienas vaikiščias taip priskreto prie mūs, 
kad turėjome jam sumesti po kelis centus 
ir duoti, prašant, kad tik jis neitų toliau 
su mumis, kad tik pasitrauktų.

Vienas iš mūs sąkeleivių sako:
—Kuomet aš kadaise nueidavau Jungt. 

Valstijose į judžius ir matydavau tokius 
vaizdus, kokius čia dabar matau, tai vis 
manydavau, kad judžių kompanijos perde
da, išjuokimui Lotynų Amerikos žmonių. 
Bet dabar matauĄkad nė kiek neperdėta. Į

Praktikos pamokos išardyt, atitai
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas Šoferio-Mechaniko, 
kurį veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri- 

. tyręs instruktorius L. TIKN EVI
CT US. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St.. N. Y.

Bell Phonei Poplar 764K

ADOLFAS F. STANKUS
GBABORIU8 

ir 
BALZAMUOTO  J AS

1023 MT. VERNON ST PHILADELPHIA, PA.
>'(Tąsa;. bus) Telephone Stagg

Varpas Bakery, 54 Maajer St., Brooklyn, NA. M. BALCHUNAS, Savininkas u



i*

——..

t
Ketvergas, Rugp. 30, 1928 .1 Puslapis Penktas

BOSTONO IR AP1ELINKĖS Tenka pasakyti, kad šitajkykla lankyti 
|jauna dentistė buvo gabi nuo!ten pat.
pat savo jaunu dienų. Ji gimė;
Montelloje. .1 
tynių metų, jau jinai pradėjo 

Drauge Z. Glodeniūte Užbaigė dalyvauti 
Dentisterijos Mokslą draugijėlėj

Draugė Zuzana Glodeniūte žymėjosi, nes turėjo gražų ir 
jau dentistė, nes jinai jau šie- švelnų balselį. O ... 
met užbaigė mokslą toje srity- met ji kiek paaugo, tai įstojo 
je ir, gavusi diplomą, jau ati- i taiP vadinamą Žiburėlio ant-' 
darė oYisa New Bed ford-,Mass., r4 skyrių, kuriame būdavo di-< 

dėsnis ir rimtesnis veikimas 
dailės srityje. Ir tada ji, tu- iškilmė jau čia pat. Nes rug- 

Įrėdama didesnį, tvirtesnį bal- s§j0 i, 2 ir 3 dieną bus daug 
jsą, labai gerai dainuodavo mū-jSVįcį0 Liet, 
sų parengimuose. Pagaliau, parkc. ‘ 
1923 metais, mes jau nebete- paįį tirščiausia diena, nes cho- 

■------ gražios žvaigždės, i piečini prie to rengiasi jau nuo
nes ji užsiėmė mokintis dentis
terijos, kur, kaip matome, šie
met ir užbaigė.

Gaila, kad dabar monteliie- 
čiams ne visiems 1__________ _ .
Zuzanos ofisą, nes New Bed- j Nes sakoma, 
fordą jau ne čia pat prie Mon
tello bei Brocktono.

Glodeniai palaikė pirmeiviš
kąją pusę. Jie buvo įsigiję 
bučernę, kuri radosi ant Vine 
gatves. Vėliau jie, aplinkybių 

Atidarė ofisą August 1, verčiami, pardavė tą biznį. Ta
da jie apleido mūsų koloniją ir 
apsigyveno East Cambridge’- 

, New Bedford, j iui, kur vėl nusipirko tokį pat 
Mass. jbiznelį ir ten tebegyvena iki

Jos tėvai dabar gyvena Cannjšių dienų. Tada, žinoma, ir 
bridge, Mass. (206-207) i dukteriai buvo parankiau mo-į

SKYRIUS
MONTELLO, MASS.

po num. 180 Elm St.
Mes, montelliečiai, linkime 

jai gerų pasekmių toj profesi
joj.

Ji gimė Prisiminimas apie Glodeniū- 
Ir,"sulaukusi sep-j1? žinfi)dus “« lik saau^- 
irn, linai n,.,,rfSio!sicms, bet ir dabar to žibure- 

Vaiku žiburolinlio vaikučiams. ‘Juk, rodos, 
draugijėlėj, ypatinga? cLo e|aelabai saaai L: Jautiškame 

ivr---- ! ant pagrindų Zuzana
puikiai eiles sakė, dainavo, o

chore i"elabai 
r j Name

švelnu balselį. O vėliau, kuo-iį. .. . , , . _'šiandien jau daktare.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI Į kome tos
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 dainomis. Chorą aplei
do 1923 metais ir ėjo mokslą 
Bostone, ir birželio 18, 1928, 
užbaigė mokslą Daktaro Den- 
tisto.
1928, New Bedford, Mass.’

Dr. Zuzana Giodenis, 
180 Elm St

ii

Būkime Choriečių Piknike
Liuosybės Choro šeštametinė

NUMIRĖ ROZALIJA 
DRYŽIENE

nes Bostonas subatos vakare kaip septynios, 
rugsėjo 1-mą dieną, Benešiūno 
svetainėj, Pavilion Park. Visi 
progresyviai lietuviai shenan- 
doriečiai rengiasi ten važiuoti. 
Mat, balius rengiamas labai 
geram tikslui: pelnas skiria
mas organizavimui neorgani
zuotų mainierių minkštųjų an
glių kasyklose. Mainierių uni
jos prezidentas John Lewis 
tarnauja kompanijoms, baigia 
sugriauti mainierių uniją, tai 

I dabar eiliniai nariai, mainie- 
riai, turi imtis darbo organiza
vimui Lewiso pakrikdytus mai- 
nierius. Tokiam dideliam ir 
atsakomingam darbui reikia 
pinigų, todėl girardvilliečiai 
pirmutiniai daro pradžią rėmi
mui to kilnaus darbo, o- she- 
nandoriečiai gausiai parems 

atsilankydami jų

Tautiško Namo
Nedėlioj, sakoma, bus

'senai, kad viskas sektųsi kuo- 
geriausiai. Ir, sakau, daug 
kalbėti už juos nereikia, nes 

(jie savo prižadus išpildo. ' i skaitlingai 
oar momente-p-- ---- ■ vnr> <>•; n ™ n « Bnii„r> :teks atlankyti ^būkime su įais.per tas dienas.i ien^iaman baliun.

kad šiemet tas Rugs. 3 d., per Labor Day,
piknikas bus daug geresnis ir A.L.D.L.D. 17 kp., bendrai Su 
įvairesnis, negu pernai buvo. L.D.S.A. 62 k p.
Todėl persitikrinkime.

A. Paprūsistis.

SHENANDOAH, PA.
Kas Ką Veiks?

f Čia tarpę progresyvių lietu
vių eina didelis bruzdėjimas. 
A.L.D.L.D. 124 kuopa, Girard
ville, Pa., rengia šaunų baliui

rengia didelį 
ir linksmą pikniką i
jos kalno. Ten suvažiuos vi
sos apie linkės miestelių lietu
viai todėl, kad Shenandoah 
rengiamas dar tik pirmas pik
nikas, o vieta graži.

S. V. Ramutis.

Kaip daugeliui philadelphie- 
čių, taip ir nekuriems brookly- 
niečiams yra gerai žinomi Ro
zalija ir Juozas Dryžai, todėl 
ir matau reikalą pranešti liūd
ną žinią, kad 21 d. rugpjūčio 
Rozalija Dryžienė apleido šį 
pasaulį, palikdama didžiausia
me liūdesyje savo gyvenimo 
draugą Juozą pryžą. 24 die
ną rugpjūčio tapo palaidota 
Dublin, Pa., kapinėse.

Draugai Dryžai apie 8 me
tai atgal gyveno Philadelphi- 
joj, turėjo fotografijų studiją, 
priklausė prie L. S. Sąjungos 
ir dalyvaudavo socialistiškame 
judėjime. Ypatingai be velio
nės Rozalijos neapsiėjo nei 
vienas sąjungiečiū parengimas 
—prakalbos, p'erstatymai, pik
nikai ar šiaip progresyviški pa- 
ren’gimėliai. Neatsilikdavo 

ant šatri- nuo to ir drg. Dryža.

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

>*

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bell------------------------- Oregon 5186
Keystone-------------------Maia

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJA8

AMERICAN
AUTO SCHOQ
“Tai Mokykla bu Rcputac)

DIDŽIAUSIAS IR PUIKIAUSIAS
’Mb

PIKNIKAS
NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVES'

RENGIA A. L. D. L. D. APSKRITYS SU PAGELBA PHILADELPHIEČIŲ

ĮVYKS nedėlioj
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Drg. Dryžai savo draugišku
mu, savo svetingumu, užsitar
navo pas progresyvius Phila
delphijos lietuvius plačią pa
žintį ir pagarbą, o jiems išsi
kėlus iš miesto ant ūkės, dau
gelis miestiečių atlankydavo 
juos ir tenais.

Rozalijos mirtis, galima sa
kyti. atėjo iš pasalų, kaip ir 
netikėtai. Tiesa, per prabė
gusias kelias savaites nesijau
tė kaip reikia, bet drūčiau su
sirgus plaučių uždegimu—teiš
laikė tik virš vienos savaitės 
laiko.

Velionės kūnas, tarp dauge
lio gyvų gėlių, laukdamas pas
kutinio mūsų patarnavimo, il
sėjosi pas jų . kaimynus Rajo- 
nius, kurie rūpestingai tvarkė 
visas laidotuves ir draugiškai 
priiminėjo velionės draugus, 

' kaimynus per visą gėdulių lai
ką. Į kapus palydėjo didelis 
būrys palydovų, kaip lietuvių, 
taip ii’ svetimtaučių.

Rozalijos mirtis ir drg. Dry
žai uždavė skaudų ‘ir labai 
skaudų 
mažiukę 
ši yien
sakyti, kaip tik buvo įsto
ję |įi.yęžęs ir, kaip reikiant 
sutvarkę tos rūšies ūkį. Jai 

.mirus, o japi irgi nepergeriau
sioj sveikatoj esant, prisieisi 
viskas ištaškyti, išmėtyti, bus-i 
dykiai pardavinėti ir glaustis) 
kur nors prie savo gerų drau-l 
gų ir liūdėsyj laukti ir savo 
kaleinos.

Liūdi 
vienas... 
mos, taip 
venimo draugės, 
jo, tarsi šarma 
blakstienas ir vaikščioja 
dęs savo baltą, senatvės 
papuoštą, galvą.

Atlankykite, draugai, 
seną bendramintį. Suraminki
te jį, priduokite jam energijos, 
kad jisai šioj skaudžioj valan
doj* nesukluptų. Užjauskite jį 
laiškais, morališkai paremkite 
jį. S. V.

smūgį.
farmuk^ ir 
iš . vištų.

Jie turėjo
vertė-

;nio
PHONK: RKGENT 2177-0474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Bi

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

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

nenz
Telephone, Btagg 8826 

9745

I.T.T.!.M.!. LIET

MARCY BATHS
Naujoviškiausia To» Ruiiea Įstaiga Brooklyn®

TA

.5

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vaL 

naktieu
VAIKAI

ĮleidžiamA Utarninkais

VYRAMS

Seredomis 
Ketvergais 
Pštnyčiomis 
Eebatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktį

2 d. Rugsej o-Sept., 1928
CAMBRIDGE, N. J

PRASIDĖS 10 VAL. RYTE IR TĘSIS IKI 
VĖLYBAI NAKČIAI

(Ant Rytojaus Labor Day šventė)
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BILLY WALTON
Vidutinio svorio lietuvių kumš
tininkų čampionas ir lyderis 
Brooklyno Liet. Atletų Kliubo, 
5 pėdų, 7 colių, sveria 150 
svarų.

Turtinga Programą:
Kumštynės WALTONO su WINSLOW, iš 

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

iš Brooklyno.
Iš Brooklyno atvažiuos visas “Laisvės” štabas 

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

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

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

.Iš Brooklyno važiuos specialiai busai. Išvažiuos 8 
vai. ryte nuo “Laisves” svetaines. Kelione $3 į 
abi pusi? Tuojaus užsiregistruokit, kurie norit va
žiuoti.

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

1:
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JACK WINSLOW
Vienas iš pirmaeilių Brooklyno 
Liet. Atletų Kliubo kumštinin
kų. Jis šaukia Waltoną į kovą 
už čampionatą. Augščio 5 pėdų, 
8 colių, sveria 160 svarų.

nuveža pigiau, negu nuo City Hali.— Važiuojant automobi
liais, atvažiavus j Philadelphiją, reikia Važiuoti Race East St. 
iki pervąžiuosit Delaware tiltą, nuo tilto važiuokit tiekiai Penn. 
SL Camden, > N. J., iki 10th St., sukit'po kairei į 10th !St.< iri 
važiuokit iki State St., sukit į State St. ir važiuokit laikyda
miesi po kairei, tas kelias bus River Road ir ims apie 20 mi
liutų važiuoti j minėtą vietą. ’ ■ *-

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

■ •?

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.
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žmogus, likęs vienų 
Neteko savo ištiki- 
jam reikalingos g.y- 

Ašaros vilgo 
aptrauktas, 

nulei- 
varsa

savo

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

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

Draugas S. 
Reikauskas, 214 I 
Schuylkill Avė.,
Shenandoah, Pa. 
•tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. Rašo: JŪe 
labai patinka Ci
garai žmonėms. 
J. T. Vaitekūną*;

3; Naujokas 670 N. Main Bt„ 
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. Natkevičius, 108 Meadow St 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra 
io taip: J. Naujoke, nuo agento nu
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man 
taip ir mano kostumieriams labai pa
tinka.

Daugybė Brooklyne ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą ifi- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 

I visur reikąlaūkite viršuj paminėtais 
vardais cigarui Restauracijose, Užei
gose, ,pds Barberius, Kliubuose ir ito- 
rųose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam paSto lėšas, visur Amerikoje 
Rflkysit ir džiaugsitės.

Naujcikę Cigarą Dirbėjai 
267 DIVISION A VENKIM 

Brooklyn, N. Y.
" J . ■ f •

DIDŽIAUSIA LIETUVIU 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!

URBO LAX TABS x
(25 centai už skrynutę)

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

Lietuviškų, Bulgariškų, 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. L, N. Y.

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

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

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

Vardas_
No_____ _
Miestas_
Miestas__

_____ St. ir Avė.
_  State------------
_ State______ —

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
CYTDA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki t A Cam Iii 
LAlIiA. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75ckwv vvHiy

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

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

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU 

PanedėTiais 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:

Pancdeliais ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat' RESTORANAS su geriausiu garantuotu pataikavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Dcbevpise Sts., 
' TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090

4Wfej, A
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VIETOS ŽINIOS
vajui. Dėžutes galima gauti 
“Laisvės” ofise, 46 Ten Eyck 
St. Ten bus žmogus, kuris iš
duos dėžutes ir visus reikalin
gus įgaliojimus.

I PIKNIKĄ VISO 
SVIETO DENGĖJŲ!

Kriaučiai visą svietą dengia; 
o lietuviai kriaučiai Amalga- 
meitų Unijos, tariant ameriko
niškai, dar ir daug “politikos 
runija.” ;

Neuždyką todėl tūkstan
čiai brooklyniečių ir newyor- 
kiečių rengiasi važiuot atei
nančią subatą, rugs. 1 d., į 
Lietuvių Kriaučių 54 skyriaus 
pikniką, kuris įvyks Klasčiaus 
parke ir svetainėje, Maspethe.

Apie tą parengimą taip pla
čiai kalbamasi, jog vienas 
kriaučius užreiškė: pasekmes 
tikrai turėsime puikias, nes vi
sas svietas dabar šneka apie 
mūsų pikniką; o jeigu šneka, 
tai reiškia ir interesuojasi.; ■

Teko girdėt, kad įvairiose 
kriaučių šapose įvyko darbi
ninkų mitingai, kur kriaučiai 
visi, kaip vienas, nusitarė da
lyvauti tame piknike; 
mitingai įvyko Žiugždos 
tų šapose.

Apart lietuvių, subatoj
čiaus parke ir svetainėje bū
sią didelis skaičius ir svetim
taučių.

Tikrinama, kad bus tiršta

tokie 
ir ki-

sitinku apdriskusį amerikoniš
ką pilietį. Iš veido matosi, 
kad dar pusamžio žmogus, bet 
baisiai suvargęs. Nepažįsta
masis atsistoja prieš mane ir 
ištiesęs ranką prašo: “Paau
kok nors kelius centus ant 
duonos ir kavos.
teirautis, kodėl jis neina dirb
ti. Mano prietelius išskėtė 
akis ir sako: “Neinu dirbti? 
Jau kelinta savaitė jieškau 
darbo ir negaliu gauti. Esu 
labai alkanas, susimylėk.” Pa
daviau dešimfuką ir jis tiesiai 
įšovė į valgyklą.

.. .
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SHARKIS IR HANSENAS

PHILADELPHIJOS 
PIKNIKAS

Bokso sporto žinovų didžiu
ma sake, kad Tunney pasirin
ko Heeney, kaipo oponentą 

Pradėjau paskutinėse savo kumštynėse, 
todėl kad Tunney žinojo, jog 
jam bus nesunku apsidirbti su 
Heeney’u. Didžiumos nuomo
nė gi buvo, kad Sharkis būtų 
pasirodęs rimtesnis . Tunney’ui 
priešininkas toje kovoje.

Taip ir dabar, Tunney’ui pa
sitraukus iš kumštynių dirvos, 
Sharkis yra skaitomas žymiau
siu boksininku Amerikoj. Bet 
einant prie kumšties čampio- 
nato, Shdrkiui dar teks kautis 
su tokiais bokso galijotais,kaip 
Roberti, Risko ir kt. Tik tuo
met galima bus galutinai iš
spręsti, kam priklauso sunkia
svorio čampionato vainikas.

Paskutiniu laiku vis dau

DETROIT, MICH.
Išvažiavimas į Palmer Park’es

Detroito ir Hamtramcko Ateities 
žiedo Draugijėlės rengia šaunų išva
žiavimą į Palmer parkes, Labor Day 

i dienoje, September 3 d., 1928 m. Pra- 
I sidė.s nuo 12 vai. dieną. Vieta: kur 
pirmiau lietuviai susirinkdavo,, tik 
dabar kitoje pusėje kelio, po dideliu 
medžiu.—Bus Įvairi programa. Jau
nuoliai ir jaunuolės geriausia atsižy
mėję Įvairiuose žaisluose gaus dova
nas. Dovanos yra paskirtos sekan
čios: (I) bole ir lazda bolei mušt, 
(2) laikrodukas, (3) lėle (doll), (4) 
skrynute (dėžutė) saldainių, 
“Young Comrade” metams, (6) 
trys įvairios dovanos.

Visi Ateities Žiedo nariai ir
čiams nežinomoj vietoj, bet kad netoli 
visi Detroito ir Hamtramcko lietu
viai dayvaukite šiame išvažiavime, 
nes tikime, kad būsite užganėdinti.

A. ž. V. D. Komisija.
(207-208)

dar

kiti

DETROIT, MICH.
P. L. A. 47 kp. rengia antrą 

ned., 2 d. rūgs.,

Tuojau užsiregistruokite.
Bušai išvažiuos nuo 

vės” svetainės 
vėliau. Kaina 
abi pusi.

Atsiminkite, 
Labor Day šventė, 

svietelio p. Klasčiaus darže irĮvargio baimės nebus.

K las-

Bušai iš Brooklyno važiuos į 
tq pikniką, nepaisant, kad ir tj kam iklaus0 sunk)a. 
smarkiausia lytų. Jau tunme Į. čampionato vainikas, 
keliauninkų del 2 busų. Regis- Paskutiniu laiku vis dau-

a.s bUS0‘ Siau kalbama apie daną arba

“Lais-
8 vai. ryte—ne 
$3.00 ypatai į

kad panedėlyj
nuo-Del

svetainėje.
Šokiams grieš garsi Retike- 

vičiaus orkestrą. Suplauks 
jaunimo bangos pasišokti. Ku
rie turės ukvatos, gaus progos 
pasirinkt tinkamiausius šoki
mo partnerius bei partnerkas; 
o kurie nešoks, tiems bus sma
gu pasižiūrėti, ir naujausios 
amerikoniškos ir lietuviškos 
muzikos pasiklausyti; sueit 
draugus bei pažįstamus, kitus 
pamatyt ir patiems save pasi
rodyt, draugiškai pasikalbėt ir 
šiaip linksmai fr dorai laiką 
praleist.

Na , atsilankykite visi į tą 
pikniką, subatoj, o pamatysite, 
kaip gausingai prijaučia publi- 

, 54-am lietuviškam skyriui 
^rhalgameitų Kriaučių Unijos

D.

KOMUNISTŲ EILĖSE NĖRA 
VIETOS BURŽUAZIJOS 
TARNĄMS

ŠJ VAKARĄ VISUOTINAS 
KOMUNISTŲ SUSIRINKIMAS

gi

s

Šiandien, kaip 5 :30 vai. va
kare, tiesiai iš darbo, “Lais
vės” svetainėj, 46 Ten Eyck 
St., įvyks visuotinas susirinki
mas Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Brooklyno Sekcijos 
VI. Visi darbiečiai būtinai 
dalyvaukite.

Susirinkimo tikslas: mobili
zacija piliečių parašų gavimui, 
kad uždėjus komunistų kandi
datus ant baloto Brooklyne ir 
įsteigimas Brooklyno Darbinin
kų Centro, kaipo partijos bu
veinės. Abu klausimai labai 
svarbūs.

Bus narių vardošaukis ir 
tie, kurie neateis į susirinkimą, 
turės pasiaiškinti prieš sekci
jos komitetą, kodėl nebuvo.

A. Bimba,
Sekcijos VI Organizatorius.

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Antrojo Distrikto Pil
dom. Komitetas praneša, kad 
jis išmetė iš partijos Steve 
Lesco, kuris pradėjo tarnauti 
buržuazijai. Komitetas sako, 
kad jokiems buržuazijos tar
nams nėra vietos komunistų ei
lėse ir bus šluojamas laukan 
kiekvienas, kuris pasirodys ne
ištikimas revoliuciniam darbi
ninkų judėjimui.

Lesco yra narys tėpliorių 
unijos 867 lokalo ir vienas iš 
vadi) tepliorių distrikto tary
bos. Kuomet tepliorių distrik
to taryboje kilo klausimas apie 
prezidento rinkimus, tai reak
cionieriai stojo už rėmimą Al
fred Smitho, demokratų kandi
dato, 
ninku
nariu, ne tik nekovojo už rė
mimą komunistų kandidatų — 
dd. Fosterio ir Gitlowo—,bet 
dar gi nesipriešino užgyrimui 
Smitho kandidatūros. Dar 
daugiau: kuomet kitas komu
nistų partijos narys tepliorių 
unijoj kovojo už komunistų 
kandidatus ir už tai reakcio
nieriai metė jį iš unijos, tai 
Lesco - nesistengė savo draugą 
apginti. Tas aiškiai parodo, 
kad Lesco bjauriai išdavė re
voliucinį judėjimą, atsuko nu
garą darbininkų klasei ir pasi
sveikino su buržuaziniais poli
tikieriais. Tokiam elementui 
negali būti)vietos eilėse revo
liucinės partijos.

“švedą” Knutą Hanseną, kai
po kandidatą į čampion tis. 
Promoteris Tex Rickard as vie
nas iš pirmųjų pagarsino Han
seną, kaipo rimtą “čampioniš- 
ką medžiagą.”

Dabar su Knutu Hansenu 
daro sutartį kitas promoteris, 
Bill Gibsonas. Jis savo biz
nio išrokavimais, todėl kelia į 
padanges Hanseną, kaipo “tik
rai būsiantį” Amerikos kumš
tininkų karalių.

Bet ligšioliniais savo žygiais 
Hansenas nėra dar nieku taip 
baisiai atsižymėjęs. Jį buvojuk 
sukirtęs Paolino Uzcudunas ir 
Frank Deiner. O Sharkis, 
kaip žinoma, yra supliekęs tą 
Paolino. Deinerį gi jis niekad 
neskaitė rimtu sau oponentu. 
Vienintelis - dabar “būstinamo- 
jo” Knuto Hanseno laimingas 
kirtis tai buvo, kuomet jis 
paklojo Phallingą Phil Scottą. 
Bet, kaip rašo,, Standard Uhi- 
on’e Regis Welsh, Hansenas 
nutrenkė iScottą tik todėl, kad 
Scottasi tuo laiku buvo užsi
žiopsojęs. Scottas, pamatęs 
savo artimus draugus publikoj, 
ėmė jiems ranka mosuoti, svei
kindamas. Tuom pasinaudojo 
Hansenas ir paguldė Scottą.

A.
metinį pikniką ned., 2 
Beechmpnt Grove Parke; pradžia 12 
vai. dieną. Įžanga 50c ypatai.

Šis piknikas bus vienas išgeriau- 
sių piknikų prie užbaigimo vasaros 
sezono. Prie to, A. P. L. A. 47 kp. 
visados nuo savo susitvėrimo užga
nėdino publiką, taip tikisi, kad ir 
šiame piknike būsite užganėdinti ir 
linksmai praleisite laiką prie geros 
Royal 5 Orkestros. Bus gardžių už 
kandžių ir saldžių gėrimų, 
kviečia

A.P.L.A. 47 Kp. Rengimo Komisija.
Kelrodis: Gatvekariais važiuodami, 

imkite Michigan Ave. karą iki Addi
son Switch, paskui imkite- Wayne ar 
Michigan through busus iki Middle i 
Belt Road, ten rasite automobilius, 
kurie nuveš į pikniką.

g

k

f

I

Lesco, būdamas Darbi- 
(Komunistų) Partijos PARENGIMAI IR 

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

su-A.L.D.L.D. 55 kuopos svarbus 
sirinkimas bus pėtnyčioj, 31 rugpjū
čio, Degulio svetainėj, 147 Thames 
St. Pradžia 8 vai. vakare. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų. Taip
gi gausit naują knygą “Ugnyje.”

Komitetas.
(207-208)

KONCERTAS IR 
PIKNIKAS

2 d. rugsėjo, nedėlioję^ 
Great Necke, įvyks puikus pik
nikas su koncertu ir prakalbo
mis. ‘ Pelnas nuo šio parengi
mo skiriamas dovanoms “Lai
svės” vajaus konte stantams.

Kas nori girdėti puikų kon
certą, gerą prakalbą ir parem
ti savo dienraštį, turi būt 
greatnekiečių parengime.

Del platesnių informacijų 
skaitykite šio pikniko skelbi
mą.
ŽUVO PERLŲ UŽ $40,000

Ti]< už trijų dienų sužinojo 
Jacques Bienenfeld, savininkas 
krautuvės, kuri randasi po nu
meriu 527 Fifth Ave., kad ka
žin kas pavogė 7 perlinius len
ciūgėlius, kurie lėšavo $40,000. 
Dabar tų lenciūgėlių detekty
vai sušilę jieško, bet į 3 dienas 
vagys galėjo juos saugiai pa
slėpti. \

“PAAUKOK MAN DEL DUO
NOS IR KAVOS’’ i t

Pereitą pirmadienį
New Yorke 14-ta gatve ir su-

einu

Dėžučių Dienos Rinkimui Au
kų Komunistų Kampanijai
Kadangi pereitų šeštadienį 

ir sekmadienį buvo blogas 
oras, tai Darbininkų. (Komu
nistų) ^Partijos Antras Distrik- 
tas paskelbė ’visuotinų aukų 
rinkimų ateinantį Šeštadienį ir 
sekmadienį (rugs. 1 ir 2). De
damos visos pastangos sumo
bilizuoti visus partijos narius 
aukų rinkimui dėžutėmis.

Kapitalistinės partijos “r'enr. 
ka aukas” pas kapitalistus ir 
gauna jų šimtais tūkstančių ir 
milionais, o komunistų partija 
kreipiasi pagelbos pas darbi
ninkus. Republikonai jau vie
šai sakosi, kad jie šiems rinki
mams praleisiu $6,000,000! Tų 
patį daro ir demokratai. Dar
bininkų (Komunistų) Partija 
stengiasi sukelti fondų tik iš 
$100,000 rinkimų vajui, idant 
paskleidus darbininkiškos lite
ratūros visuose Amerikos kam
puose. Kiekvienas to fondo 
centas eis agitacijai ir propa
gandai. ‘ ■ ’ . .

Kiekvieno /partijos nario pa
reiga būti ant kojų, ateinantį 
šeštadienį ir sekmadienį ir eiti 
aukų rinkti komunistų rinkimų

MASPETH, N. Y.
A.L.D.L.D. 138 kuopos susirinki

mas bus pėtnyčioj, 31 rugpjūčio, po 
No. 70-42 Link Ct. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikalų. Taipgi gausit naują 
knygą “Ugnyje.” Tat nei vienas ne- 
praeiskit šio susirinkimo.

; Org. P. Cibulskis.
(207-208)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
GREAT NECK, N Y.

A.L.D.L.D. 72 kuopos susirinkimas 
bus utaminke, 4 rugsėjo, J. Tankaus 
svetainėj. Pradžia 8 vali vakare. Vi
si .nariai ateikit, yra svarbių reikalų. 
Taipgi gausit naują knygą “Ugnyje.”

Sekr. A.‘ T.
, (207-208)

CLEVELAND, OHIO
A. L. D. L. D. 190 kp. piknikas 

įvyks rugsėjo (September) 2 d. šis 
piknikas bus naujoj, dar clevelandie- 
čiams nežinojo vietoj, bet kad netoi 
važiuoti ir lengva surasti tą vietą, 
woodas, bet ir Clevelandas suvažiuos, 
woodas, bet ir Cleveandas suvažiuos. 
Važiuokite Euclid Ave karais su už
rašu Euclid Green Rd., išlipę ant 
Green Rd. ir Euclid E. 183rd St., ei
kite Green Rd į kalną, užėję ant kal
no antru keliu pasukite po tiesiai į 
pikniko vietą. ;

Rengėjai.

A. L. D. L. D. 190 kp. mėn. susi
rinkama įvyks ketvergo vakare Sept. 
6 d., Kuncik svetainėje, 15612 Water
loo Rd. Į šį susirinkimą kviečiami 
visi nariai atsilankyti ir naujų narių 
atsivesti, nes šiame susirin. turėsime 
daug svarbių vietinių reikalų aptarti, 
o bei to jau yra parėjusios naujos 
šių metų knygos, kurias galėsite atsi
imti.

J. Žebrauskas.
(207-208

1

PARDAVIMAI

Tel., Stagg 7057

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

<♦>

CASTON R0PSEV1CH

i*si> 
pa*

Triangle 1450

FOTOGRAFAS

PARSIDUODA Lunch Room, geroj 
vietoj. Gera proga pigiai pirkti. AG 
sišaukit greit po No. 56 Jay St., 
Brooklyn, N. Y. (207-209)

Darbą atlieku
Kreipkitės šiuo adresu:

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

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

SKAITYKIT IU PLATIN<♦>

J. IR O. VAIGINIS

i

KIT “LAISVĘ”

PARSIDUODA 2 fornišiuotų kamba
rių namai: vienas 18 kambarių, su 

dideliu storu, keli kambariai išranda- 
voti, kitas, užpakalinis namas,6 kam
barių. Kreipkitės pas John Sheller, 
111 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

(207-209)

PARSIDUODA puikiai įtaisyta bar- 
bernė. Vieta tirštai lietuviais ap

gyventa. Parduosiu už gana priei
namą kainą. Atsišaukite greit: T. 
Catanzano, 442 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (207-209)

PARSIDUODA restoranas ir forni- 
šiuoti kambariai sykiu, geroj vie

toj, viskas gerai Įtaisyta, yra lysas 
ant 4 metų, randa pigi. Gera proga 
pigiai pirkti. Pardavimo priežastį 
sužinosit ant vietos. Atsišaukit po 
No. 495 West St., New York, N.Y.

, (206-217)

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

registeris, 6 stalai/21 kėdė, 1 kaun- 
teris, 1 šo keisas, 1 aisbaksis, 1 sa- 
movaras ir visokių smulkmenų tin

usi karnų bizniui. Atsišaukit po No. 12
1 Scholes St., vienais trepais po kairei, 

Širdingai Brooklyn, N. Y. (205-207)

(207-208)

PLYMOUTH, Ta.
A.L.D.L.D. 97-tos kuopos susirinki

mas įvyks nedėlios ryte, 10-tą vai., 
(Sept.) rugsėjo 2-rą ‘ dieną, pas drg. 
Simokaitį. — Visi nariai būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime, nes tu
rim daug svarbių reikalų, kuriuos rei
kės apsvarstyti. Reikės nominuoti į 
Centro viršininkus kandidatus. Yra 
jau atsiųsta naujos knygos “Ugny
je,” kurias nariai gaus. Atsiveskite 
ir nauju nariu prie kuopos prisirašyt.

Valdyba.
(207-208)

DETROIT, MICH.
Dviejų Dienų Masinis Piknikas

Ned. ir panedėlj, 2-3 dd. rugsėjo, 
atidarymui J. V. prezidento rinkimų 
kampanijos. Rengia A. D. (Kom.) 
P. Kalbės drg. Max Bedacht. Pik
niko vieta: Welcome Park. Draugai 
ir draugės, turėdami progos, nepra
leiskite nenuvažiavę nors vieną kurią 
iš augščiau minėtų dienų į šį pikni
ką.

Kelrodis: Iš miesto automobiliais 
Woodward Ave. iki Main St., per 
Royal Oak iki 15į mylias. Ten rasi
te Welcome Parką. Širdingai kviečia

Rengėjai.
(207-208)

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

sirinkimas bus pėtnyčioj, 31 rugpjū
čio, Lietuvių svetainėj, 180 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 
neužsimokėjote, būtinai ateikit ir už- 
simokėkit.

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. Org. B. J. Sutkin.

206-207

GIRARDVILLE, PA.
Didėlis ir Linksmas Balius

Rengia A.L.D.L.D. 124 kuopa su- 
batoj, 1 dieną rugsėjo-September,' 
Benešiūno svetainėj, Pavilion Park. 
Pradžia 7 vai. vakaro. 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 vyrams 50- centų, moterims—25c.

Komitetas.
(206-207)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris į bučemės 

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

Kanton
3525—3rd Ave., Bronx, N. Y.

(188—216)

PAJIEŠKOJIMAI

priverstas

PAJIEŠKAU giminių: Povilo Marke
vičiaus, pusbrolio ir Paulinos Mie- 

liaukienčs, tetos, ar jos vaikų, ir Jo
no Svenčeno. Patys atsišaukit arba 
kas žinote praneškit. Paulina Mar
kevičiūtė. Mano adresas: P. Juškie
nė, 7139 S. Winchester Ave., Chicago, 
Ill. (207-208)

IŠRANDA VO JIM Al
PASIRANDAVOJA 3 gražūs kamba

riai. Lietuvių ir lenkų apgyven
toje vietpje. Randa $14.00 Į mėnesį. 
Kreipkitės: 101 Scholes St., arti Man
hattan Ave., Brooklyn, N. Y.

(207-209)
PASIRANDAVOJA 4 kambariai su 
visais naujos mados įtaisymais, šil
tas vanduo, elektros šviesa ii' 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. 
GLIONNO, 167 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (205-207)

«j i

Jfris 'į '
k r *.!

Tel.

LIETUVIS
IR MALIORIUS

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

Tel. Lackawanna 2189

Otto Meyer, M. D
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

Ofiso Valandos:
Nuo 10 ryto ild.l po pietį
Nuo 6 iki 8 vakarai* 
Nedčliomis nuo 11 ryto iki 
vai. po pietų, ir pagal sutartį

LIETUVIO VALGYKLA
Visokią Riši* Šviežas Valgiai, Gamiaani Lietuviška 

ir Amerikonišku Stiliui
Pavalgias žia malonu bflti, 

inekučiuoti «u kitais, arba ram 
siskaityti.—Sykį atsilanką, jersitik- 
rinait.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė įl
ifl

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
• t ;

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

Tel., Juniper 6776

| Tel. Stagg 9105

I
1 Dr. A. PETRIKĄ

LIETUVIS DENTISTA8
X - Spindulią Diagnoza 

221 South 4th Street 
(Prie i a i* “Bridge Plaza”) • .

Brooklyn, N. Y. * ’ t

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

Tel. Janlper 2649

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

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

MASPETH, L. I.

Telephone: Greenpoint 2129

J. GARŠVA

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

<!>

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusia* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijom*, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y<

DR. PETERSON’O

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ 
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

siųskite reikalavimus ir
229

Arba 
money orderius tiesiai, kur išdir
bama:

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

STATEN ISLAND, N. Y.

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

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

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

! visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės,, šaknys ir kitokie naminiai 
Į vaistai. ‘ Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
; kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių. tikrai lie- 

; tuviskų žolių,? šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
; čia paduotus: 
! Apynių 
Aviečių uogų 

I Amžių sėkhikių 
t Brolelių 
! Bernardinų 
;Bezdų žiedų 
; Badijonų 
; čepronėli^Į 
; Cobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 

IDevinmečių dumvopių 
Dzingelių 
Dagilių 

I Debesilų 
;Garstyčių
i 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
Ph. G. Vaistininkas

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

{Phone, Greenpoint 2017, 2360-3514

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių - Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokŠčiukių
Kaštavolų Šalmėčių
Kmynų Šalavijų
Liepos žiedų Seneso lapelių
Lisnikų šafronų
Metelių 
Medetkų

Trijų devynerių 
Traukžolių

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

daugybę kitokių Valerijono šaknų




