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Kunigų Komitetas Rė 
mimui Socialistų 

Kandidatų

NEW YORK.—New Yor
ke grupė kunigų ir rabinų 

' suorganizavo kunigų komi
tetą rėmimui Socialistų 
Partijos kandidatų, kunigo 
Thomas į prezidentus ir 
Maurerio į vice prezidentus. 
Komitetas išsiuntinėjo atsi
šaukimus į kunigus po visą 
šalį.

Tasai kunigų—rabinų ko
mitetas įsteigė savo propa
gandos raštinę socialistų 
name, 7 East 15th St.

Paul Jones, buvęs vysku
pas protestonų episkopalų 
bažnyčios Utah valstijoj, 
yra pirmininkas, o Mitchell 
S. Fisher, rabinas iš Temple 
Rodeph Sholom, yra sekre
torius.

Tarp daugelio kitų kuni
gų, kurių vardai randasi 
tame atsišaukime, yra se
kanti kunigai ir rabinai:

Wolcott Cutler, episkopa
lų kunigas iš Massachu
setts; kunigas H. N. Dukes, 
prctestonas iš Idaho; pro
testonų kunigas Edwin Fai- 
ley iš New Yorko; kunigas 
Hugh Ghromley, Kristaus 
apaštalų bažnyčios, Louisia
na; protestonų kunigas Ro
bert Inglis iš Kansas; rabi
nas S. H. Markowitz iš In
diana; metodistų kunigas 
Howard D. McGrath iš 
Ohio; rabinas L. A. Mish- 
kind iš Delaware; presbite
ri jonų kunigas B. A. Mur
ray iš Pennsylvanijos; ra
binas John Tepfer iš New 
Yorko; protestonų kunigas 
J. W. Wells iš Californijos.

Kadangi Socialistų Parti
ja, kaipo Amerikos kapita
listų įrankis, yra nusmukus 
tarp darbininkų, tai pagel
bos jieško pas visokius 
“dievo” agentus—kunigus 
ir rabinus, žmonių mulkin
tojus.

Šeši Mainieriai Žuvo 
Nuo Eksplozijos

Šaukia Kunigą j Dvikovą už 
Pakritikavimą Princes Sijono

BRUSSELS, Belgija. — 
klerikalų laikrašty “La 
Vingtieme Ciecle” tūlas ku
nigas parašė straipsnį, pa
kritikuodamas Belgijos sos
to įpėdinio Leopoldo pačią 
princesą Astrid už dėvėji
mą pertrumpo sijono. Tuo- 
jaus vienas iš aristokratų

FOSTERISIR GITLOW ANT BALOTO | Nauja Mainierių Unija Išdavė

PENNSYLVANIJOS VALSTIJOJ Čarterį Pirmam Lokalui
PITTSBURGH.— Nauja 

Mainierių Unija išdavė čar-

KOMUNISTŲ INTERNACIONALO KONG 
RESAS PRIĖMĖ BUCHARINO TEZIUS

W. J. White, Plieno Darbininkas, Kandidatas į J. V. Senatą; terį pirmutiniam mainierių
Jau 16 Valstiją Komunistą Tikietas Ant Baloto

FERNIE, B. C., Kanada. 
—Ketvirtadienį ištiko gazo 
eksplozija Coal Creek ka
sykloj No. 1. šeši mainie
riai žuvo. Jų lavonai tapo 
atrasti tolokai nuo eksplo
zijos vietos. Matomai, jie 
bandė pabėgti nuo nuodin-

Mandatą Komisija Pranešė, Kad Suvirs 4,000,000 Komu
nistą Atstovauta; 48 Sekcijos Prisiuntė Delegacijaslokalui Silverbrook.

Kietos anglies kasėjai su
pranta, kad būtų didelis 
mainieriams smūgis atskil
ti nuo minkštos anglies mai
nierių. O kompanijų pa
samdyti agentai agituoja 
juos atskilti. Kietosios ang
lies mainieriai rengiasi prįe 
nacionalės mainierių kon
vencijos, kuri čia prasidės 
rugsėjo 9 d.

000 parašų, didžiumą surin
ko mainieriai. O palygina
mai mainierių nedaug pri
klauso Darbininkų (Komu
nistų) Partijoj. Tas paro
do, kad ir ne partijos na
riai mainieriai remia komu
nistų kandidatus. Jie su
pranta, kad tik komunistų 
partija rūpinasi jų reika
lais, kovoja už jų reikalus.

Nacionalis Rinkimų Kam
panijos Komitetas nurodo, 
kad tik per dalyvavimą dar
bininkų kovoj prieš kapita
listų klasę gali revoliucinė 
partija^ būt subudavota. 

Delaware, West Kuomet Darbininkų (Ko- 
Virginia, Maryland, Michi- mūnistų) Partija laimėjo 
gan, Illinois, Texas, Monta- • didelę paramą Pennsylvani- 
na, Arizona, New Jersey, į jos mainieriuose, tai Socia- 
Arkansas, Nebraska, 
sas, New Mexico, 
Dakota ir Iowa.

NEW YORK*— Kitoj di
delėj pramoninėj . tvirtovėj, 
Pennsylvanijos valstijoj,JClUb VlVUclb lb Cll IbUUlVl ClLLį | d . •# ;. J

iššaukė kunigą į dvikovą l centre plieno ir anglies pra
de! užsipuolimo ant kuni- momų, centre didžiųjų A- 
gaikštienčs. Kunigas mato- menkos istorijoj kovų tarp, 
mai nusigando ir nieko ne- darbininkų - ... .
atsakė i iššaukimą dviko- komunistų kandidatai, Wil- 
von I liam Z. Foster į prezidentus

Belgijos tūli aristokratai ir Benjamin Gitlow į vice 
sako, kad kunigai neturi prezidentus, tapo padėti ant

ir darbdavių,

kišti nosių, kur jiems nerei
kia.

baloto.
Taigi dabar jau 

i ninku (Komunistų) 
I inc LilzinUia nnJnEnc

Darbi- 
Parti-

Nunuodino Brolį del Jo 
.Pačios Meilės

Prašo Kily Šaliij Darbininku
Pagelbos New Bedfordo [Pennsylvanijos kitos valsti

jos yra: ~ 1Streikieriams
NEW BEDFORD, Mass. 

—Fred Biedenkapp, sekre
torius Darbininkų Tarptau
tinės Pagelbos, ir Albert 
Weisbord, nacionalis sekre
torius Tekstilės Dirbtuvių 
Komitetų, pasiuntė atsišau
kimus Visos Rusijos Darbo 
Unijoms ir Amsterdamo In
ternacionalui, 
pagelbos New 
streikuojantiems 
darbininkams.
28,000 darbininkų.

prašydami
Bedfordo 
tekstiles 

Streikuoja

Mainieriy Konferencija

Kan- 
South

Streikieriai Rinko Parašus
Streikuojanti mainieriai 

darbavosi rinkime piliečių 
parašų padėjimui komunis
tų tikieto ant baloto. Iš 6,-
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įjos mainieriuose, tai Socia
listų Partija galutinai su
smuko.

William J. White, 
darbininkas, narys 
ninku (Komunistų) 
jos Cent r alinio Pildomojo 
komiteto, nominuotas ko
munistų kandidatu į Jung
tinių Valstijų senatą.

plieno 
Darbi- 
Parti-

NEW BRITAIN, Conn.- 
Samuel Weiss, 32 metų am
žiaus, tapo apkaltintas nu
žudyme trijų asmenų. Jis 
prisipažino, kad žmogžudy
stę papildė del meilės savo 
brolio pačios.

Samuel sakė, kad jis, jo 
brolio pati Katrina, 32 me
tų amžiaus, ir jo brolis 
John atvyko čia iš Čekoslo
vakijos šeši mėtai atgal. At
vykęs čia jis susimylėjo su 
brolia pačia. Brolis tatai 
pastebėjęs protestavo.

MASKVA.— Thaelmann 
iš Vokietijos raportavo apie 
veikimą Komunistų Inter
nacionalo Politinės Komisi
jos. Paskui buvo vienbal
siai priimti Bucharino pa
tiekti politiniai teziai kartu 
su priedais, kuriuos komisi
ja pasiūlė.

Johnstone iš Jungtinių 
Valstijų, varde delegacijos 
mažumos, padarė sekantį 
pareiškimą:

“Darbininkų Partijos ma
žuma sutinka su politiniais 
teziais, išskiriant tuos 
punktus, kurie liečia Jung
tines Valstijas ir kurie ne
pabrėžia Jungtinių Valstijų 
imperialistinių kontradikci- 
jų ir laipsniško radikaliza- 
vimosi Amerikos darbinin
kų ir kurie taipgi nepa
smerkia Darbininku Parti- 
jos Cen tralinio Komiteto 
didžiumos dešinumo politi
kos, ypatingai kas liečia ne- 
pritaikymą tarimų Ketvir
to Raudonojo Darbo Unijų 
Internacionalo Kongreso,

Colombia, Syr i ja, Urugva
jus, Ecuador, Paragvajus, 
Venezuela, Naujoji Zelandi
ja ir Čilė. 30 nuošimtis de
legatų susidėjo iš pieniaus ' 
buvusių Socialdemokratų 
Partijų narių. Raportas ta
po vienbalsiai priimtas.

45 sesija tapo atidaryta 
trečiadienį, po pietų. Bell iš 
Anglijos raportavo už karo 
komisiją, kuri vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją karo pa
vojaus ir . Kominterno už
duočių klausime.

Subankrutavęs Aristok
ratas Peršovė Dukterį

Samuel sakė, kad jisdau- kas liečia darbą tarp negrų

35 Studentai Vyksta į Į Darbininkų Fekehai Už- 
gyrė Al SmithąSovietų Sąjungą

NEW YORK.— 35 stu
dentai iš Pocono People’s

•>

ROCHESTER, N. Y. — 
New Yorko Valstijos Dar
bo Federacijos geltonieji 
vadai metinėj konvencijoj { 

Alfred E. Smithą,

PITTSBURGH.— Trisde- TZ , .. TT „
šimts delegatų, kurie atsto- Kolegijos,^Henryville, Pa . 
vavo mainierius išl8mainų, išvyksta Šiomis dienomis į 
dalyvavo mainierių subdist- Sovietų Sąjungą aplankyti uzgyre 
rikto konferencijoj Hillside Sovietų mokslines įstaigas, kaipo demokratų kandidatą 
Kentucky. Toj apielinkėj -Ws kartu vyksta ir ko- j prezidentus. Apie 600 de-
mainieriai organizuojasi pa
siuntimui delegatų į nacio- 
nalę mainierių konvenciją 
Pittsburgher

Svetimšaliy Policija Užpuolė 
Nankingo Valdžios Biurą
SHANGHAJUS.— Santi-

gų gazų, ištikus eksplozijai, kiai tarp Japonijos ir Nan-

40,000 Kriaučių Streikuoja 
Vokietijoj

BERLYNAS.— Jau dau
giau kaip savaitę laiko iš- 
streikavo 40,000 darbininkų, 
dirbančių vyriškų drabužių 
pramonėj Vokietijoj. Jie 
pasiryžę streikuoti tol, kol 
iškovos žmoniškesnes algas, 
kuriomis būtų galima pra
gyventi.

Pavogė Lašinių už 1,500 Lt.

Rugpjūčio 8 iš 9 d. nak
ties metu Arnįškių vienkie
mio, Pakuonio valsčiaus, pro 
išplėštą gyvenamojo namo 

£ stoge skylę pil. Jono Dau
gnoros buvo pavogta nuo 

augšto lašinių ir kitokios 
mėsos už 1,500 litų. Vagy
stėje įtariama broliai Č., gy
venantieji Mariampolės ap
skrity.

kingo valdžios vėl paaštrė
jo, kuomet svetimšalių poli
cija tarptautinėj Shangha- 
jaus srity j, po įsakymo 
svetimšalių miesto tarybos, 
užpuolė ir uždarė Nankin
go valdžios šnipų ir infor
macijų biurą, esamą tarp
tautinėj srity.

Sakoma, biuras uždary
tas del tos priežasties, kad 
jis skleidęs lapelius, ku
riuose buvo nurodoma, kad 
Nankingo valdžia buvo ne
kalta, bet Japonija buvo 
kalta del Japonijos ir na
cionalistų kareivių susikir- 

cija užgriebė tuos lapelius. ! 
Pirmiaus buvo dalinama Ja-i 
ponijos lapeliai tuo klausi-1 
mu, bet niekas tų lapelių 
neuždraudė.

legatų balsavo už Smithą, 
tik apie pustuzinis delegatų

legijos prezidentas Dr. S. 
A. Mathiason. Apart to, 
studentai aplankys FraMu- pasisakė prieš jį. 
ją, Vokietiją, Švediją, Da
niją ir Norvegiją. Į New 
Yorką sugrįš apie gruodžio 
mėnesį. Sovietų Švietimo 
Komisariatas juos užkvietė 
atvykti.

Suorganizavo Skebus 
Mušti Streikierius

giau, kaip per metus laiko 
► planavo nužudyti savo bro

lį. Kuomet jam brolio žmo
na pasakė, apie dvi savaitės 
atgal, kad jų nelegališki 
meilės ryšiai dabar turi būt 
nutraukti, nes io/reikalau- 
ja jo brolis, jis /Įsiuto ant 

įbrolio. Vieną vakarą jis 
{nuėjo į brolio skiepą ir už- 
nuodino dešimts bonkų na
minio alaus. Nuo užnuo- 
dinto alaus numirė jo bro
lis John, 38 metų amžiaus, 
ir du jo draugai, 'J. Stehr, 
53 metų, ir John Stein, 32 
metų. Perskrodus jų lavo
nus daktarai surado, kad 
jie buvo nunuodinti. Samu
el tapo suareštuotas.

ir kas liečia anti-imperialis- 
tinį veikimą.

Chinijos Darbininkų Ar
mija Maršuoja Pirmyn

CANTON, Ohio.— Plieno 
kompanijos Central Alloy 
dirbtuvės užveizda suorga
nizavo skebus ir išprovoka- 

!vo muštynes tarp streikie-

Fašistai Parsiviliojo Mussoli- 
nio Priešą ir Suareštavo

timo Tsinanfu mieste. Poli- vincijose.

PEKINAS.— Dalis Chi
nijos darbininkų ir valstie
čių armijos, kurią komunis
tai vadovauja, jau prisiarti
no prie Tainąn-fu jniesto, 
kur yra buveinė laikinos 
Shantungo provincijos val
džios, pasak čia gauto pra
nešimo.

Darbininkų ir valstiečių 
armija pažengus pirmyn 
Honan ir Shantungo pro-

streiklaužiams mėtyt akme
nimis į streikierius. Po 
muštynių . Frank Perry, 
strėikierių vadas, ir; Pete 
Scoventz tapo suareštuoti.

Streikierių komitetas, .kar
tu su kai kuriais piliečiais, 
bando užvesti; bylą prieš 
dirbtuvės užveizdą,bet pro
kuroras atsisakė išduoti 
warranta jo suareštavimui.,

PRARADO BALSĄ LĖK
DAMAS ORLAIVIU

Leit. Adomas Dzevečk'a 
Nuteistas 3 Metams 

Kalėjimo

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
Didelis piknikas turi būt
Rugsėjo Philadelphijoje.

(Cambridge, N. J.)
16 Rugsėjo, Detroit, Mich.
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MARIETTA, Ga.-r Wil
liam Atkins, 35 metų am
žiaus, automobilių mechani
kas, lėkdamas pirmu kartu 
orlaiviu prarado balsą. Jis 
tikisi greitu laiku vėl lėkti 
orlaiviu, kad atgavus balsą.

KAUNAS. — Kariuome
nės teismas, išnagrinėjęs 
Įeit. Adomo Dzevečkos, kal
tinamo prakortavimu 5,000 
litų bylą, priteisė jam 3 me
tus sunkiųjų darbų kalėji
mo su visomis pasėkomis. 
Leit. Dzevečkai atimtas lai
psnis ir jis išmetamas iš ka
riuomenės. • >

ANTI-IMPERIALISTINĖ 
DEMONSTRACIJA

New Yorke, ant kampo Wall 
St. ir William St., pačioj šir
dyje Amerikos finansinio ka
pitalo, pereitą pirmadienį pie
tų laiku buvo suruošta demon
stracija prieš Amerikos impe
rializmo siautimą. Susirinko 
labai daug svieto ir klausėsi 
kalbėtojų. . Bet paskui, tre
čiam kalbėtojui kalbant, sulė
kė keli šimtai policistų ir mi
tingą išardė.

šią demonstraciją suruošė 
paliuosavimą kolonijų iš po A- 
Amerikos Anti-Imperialistinė 
Lyga, kuri veda kovą prieš A- 
merikos karą Nicaraguoj ir už

GENEVA.— Generolas 
Cesare Rossi, buvęs Italijos 
fašistų vadas ir ministeris 
Mussolinio kabinete, slaps
tėsi Franci jo j pabėgęs iš 
Italijos, fašistų, kuomet jis 
pasmerkė Mussoįinį ir fa
šizmą už nužudymą socia
listo; Matteoti, parlamento 
atstovo. Čia gautas prane
šimas, kad jis tapo suareš
tuotas Capione, < Italijoj. Jį 
priviliojus pereiti Italijos 
rubežių tūla moteriškė, fa
šistų agentė.

Rossi greituoju laiveliu 
pabėgo iš Genoa, Italijos, į 
Nice, Franci ją, 1926 metu 
pavasarį. Jis buvo geriau
sias . Mussolinio draugas, 
bet paskui patapo didžiau
siu priešu. Nesenai jis bu
vo persikėlęs iš Paryžiaus 
į Šveicariją.

Didžiuma Remia Tezius
Jay Lovestone kalbėda

mas varde Darbininkų Par
tijos didžiumos delegacijos 
pareiškė:

“Darbininkų (Komunistų) 
Partijos didžiuma užgiria 
be jokios išimties politinius 

Rėžius, kuriuos patiekė So- 
| vietų Sąjungos. Komunistų 
Partijos delegacija.

“Priėmimas vienbalsiai 
tų tezių parodo, kad mažu
mos užmetimai prieš Dar
bininkų (Komunistų) Par
tijos didžiumą ; neteisingi 
kas liečia tariamą dešinu
mo politiką, ir reiškia, kad 
Komunistų Internacionalas 
remia dabartinę vadovybę. 
Geriausias būdas ’ kovoti 
prieš neabejotinai esamą 
dešinumo pavojų, tai mažu
mai pilnai priimti tuos te
zius, prašalinti f rakciona- 
lizmą ir pasiduoti didžiu
mai.”

Rezoliucija, patarianti, 
kad visos Komunistų Parti
jos rėmtų Tarptautinę Rau
donąją Pagelbą, tapo vien
balsiai priimta.

Norėjo Ją Nušauti, Kad 
Neitų Dirbti; Pats Nu

sišovė
PERTH AMBOY, N. J.— 

Alexander Patonay, veng
ras aristokratas, 33 metų 
amžiaus, ketvirtadienį per
šovė savo dukterį Margaret, 
14 metų amžiaus. Jis no
rėjo ją nušauti, kuomet 
mergina pasakė, kad ji eis 
dirbti. Paskui pats nusišo
vė.

Patonay buvo kilęs Jš 
augštos aristokratų šeimy
nos Vengrijoj, kuri buvo 
turtinga ir jos vardas daug 
reiškė. Bet karas uždavė 
smūgį tai šeimynai. Keli 
metai atgal Patonay atvyko 
į Ameriką. Nors ir suban
krutavęs buvo, bet dar vis 
prisilaikė aristokratiškumo. 
Kaipo inžinierius, jis bandė 
vienur kitur dirbti, bet ro- 
kavo, kad aristokratėms 
moterims dirbti yra di
džiausias prasižengimas, di
džiausias pasižeminimas ir

Šiuo tarpu jis taip buvo 
subankrutavęs, kad nebetu
rėjo pinigų užlaikymui šei
mynos. Todėl jo 14 metų 
amžiaus duktė išsireiškė, 
kad ji eisianti dirbti. Tė
vas užpykęs išsitraukė re
volverį ir šovė į ją. Jo pa
ti persigandus iššoko pro 
langą ir susižeidė koją. Pa
skui* pats save nusišovė. 
Mergina randasi ligoninėj 
sunkioj padėtyj. . ., ■

Canton Ohio 
gelžkelio
darbininkas R. D. Shreeve, 
35 metų amžiaus. Jis dirbo 
ant Pennsylvania gelžkelio 

merikos imperializmo letenos. ! traukinio.

Čia ant 
tapo užmuštas

Pagerbė Mirusį Atstovą
Kongreso 44 sesiją atida

rė Remmele, kaipo pirmi
ninkas. Delegatai atsistoji
mu pagerbė Horaz, delega
tą iš Čekoslovakijos, kuris 
čia numirė.

Piatnitzki išjavė raportą 
už mandatų komisiją. Dele
gatų viso kongrese dalyva
vo 515, 40 daugiau, negu 
penktam kongrese. 372 de
legatai buvo sprendžiamu 
balsu, o 143 patariamu bal
su. 48 Kominterno sekcijos 
buvo atstovaujamos. Viso 
narių komunistų atstovauta 
4,024.159. Iš sekančių ša
lių pirmiaus nebuvo prisių
stos delegacijos: Palestina,

1 I t ? a i

Buenos Aires, Argentina., 
—Sulig vėliausių statistikų, 
Buenos Aires mieste gyven-; 
tojų yra 2,042,294.

Shenandoah, Pa.
SLA. Nariam

“Laisvės” No. 207 buvo 
pranešta, kad SLA. 23 kp. 
susirinkimas įvyks 2 d. rug
sėjo, ir kad prasidės 2 vaL 
po pietų. Tai įvyko klaida. 
Susirinkimas prasidės 1 vai. 
po pietų. Todėl visi pro
gresyviai nariai privalote 
būti paskirtu laiku Eagle 
svetainėje ir turite apginti 
tuos narius, kuriuos atža
gareiviai išnaujo kaltina.

Taigi, visi ir visos būkite 
susirinkime.

’ Ramutis.
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Draugo Mickevičiaus-Kapsuko Prakalba 
Kom. Internacionalo Kongrese Apie 

Lenkijos Konfliktą su Lietuva
Pabaltės Valstybės, Sako Drg. Kapsukas, Yra Mobili 

zuojamas Imperialistų Karo Laukas Prieš Sovietų 
Sąjungą

dar neatsirubežiavo nuo 
grupės parsidavėlių išeivių iš 
Lietuvos; Jų vadai yra šalinin
kai susitarimo su Lenkiją vir 
jie taipgi gali būt Pilsudskio 
panaudoti delei įsteigimo nau
jos, Lenkams palankios, val
džios Lietuvoje. Jinai, supran
tama, kaipo sukurta rankomis 
lenkų fašistų, negalės iš es
mės būt kitokia, kaip tik fa
šistinė valdžia, jeigu į ją įeis 
net ir lietuvių socialdemokra
tai ir liaudininkai; jinai at
virai padarys sąjungą su Len
kija ir sutvers bendrą frontą 
prieš Sovietų Sąjungą. Prisi
rengimu prie tokio žingsnio, 
matyt, yra ir dabartinė įšėlusi 
kampanija, kurią paskutiniu 
laiku pradėjo prieš Sovietų Są
jungą varyti Lietuvos liaudi
ninkai, tie patys, kurie 1926 
metais buvo padarę garantiji- 
nę nepuolimo sutartį su Sovie
tų Sąjunga.

APŽVALGA LIETUVOS ĮSPŪDŽIAI

Teisina Lenkiją ir šmeižia 
Sovietų Sąjungą.
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mybę ip paskęlbč mažo
sioms tautoms laisvo apsi-

Peržiūrėjome tris Lietu? teisę nuopątsa-
dienraščius — fašistų

Aš kalbėsiu vardu delegaci
jų Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir Finijos (Suomijos) Komu
nistų yPartijų. Mūsų partijos
darbuojasi tose šalyse, kaimy
niškose Sovietų Sąjungai, ku
rios vaidina labai nedidelę ro
lę pasauliniame ūkyje ir po
litikoje, bet kurios, klausime 
Sovietų Sąjungos apsupimo ir 
klausime karo prirengimo 
prieš Sovietų Sąjungą, vaidina 
ir vaidins labai žymią rolę, 
kadangi tose šalyse bus išvys
toma ir tiesioginių kariškų veik-1 reguliares armijos 
smų prieš Socialistin. Sov. Res-................. ..........
publikų Sąjungą. Todėl tos 
šalys užsitarnauja kur kas di
desnės atydos iš Komunistų 
Internacionalo ir jo šešto Kon- 

•greso pusės, negu kad jos ap
skritai galėtų reikalaut sau 
atydos sulig esminės savo 
svarbos.

; lia 15,000 reguliares armijos, 
yra iki 30,000 “kaiceliitų’” 
(milicininkų), suorganizuotų į j 
taisyklingas karines dalis, pa
našiai kaip Finijoj. Latvijoj— 
apie 20,000 reguliares armijos 
ir apie 35,000 “aizsargų,” taip
gi suorganizuotų į taisyklingas 
karines dalis, tiktai be artileri
jos. Svarbiausia pareiga kų 
fašistinių kariškų organizaci
jų, laike karo prieš Sovietų 
Sąjungą,—tai saugot regulia
res armijas iš užpakalio ir kul
kosvaidžių ugnim vyt į \mūšį 

; kareivius.
Apie tai aiškiai kalbėjo vienas 
aplinkraštis (cirkuliaras) Fi
nų “šiuckorų,” papuolęs 1927 
metais į švedų komunistų 
spaudą.

Kaip Kauno Valdžia “Gin

vos
“Lietuvos Aidą”, klerikalų 
“Rytą” ir liaudininkų “Lie
tuvos Žinias”. Giminystė 
tarpe tų trijų partijų atvira 
ir aiški—bent jau vienu la
bai svarbiu klausimu, bū
tent atsiriešimu linkui Len
kijos ir Sovietų Sąjungos. 
Visi trys organai vienu bal
su šmeižia Sovietų Sąjungą, 
kuri pirmutinė pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę 
ir iki šiandie tebestbvi jos 
sargyboj, o Lenkijos impe
rialistines užmačias vinioia 
į bovelną. Ypatingai liau
dininkų “L. ž.” siunta ant 
darbininkų respublikos, toli 
pralenkia net fašistus.

“L. Ž.” Nr. 177 straipsny
je “Lenkijos ir SSSR. San
tykiai” ve kas tauškiama:

Fašistų “Lietuvos Aidas” 
Nr. 154 sušilęs tvirtina, kad 
Lenkija nemananti užpulti 
Lietuvos. 'Sako: >

Tai ir tuomet' sunkus tikėti, 
kąd Lenkija pirmiau visai ne- 
pas varsty tų, ■ kas iš-jos karo 
žygio į Lietuvą išeitų... Ten 
vis dėlto dar turi būti žmonių, 
kurie suprastų, kad Lenkija 
tuo žygiu pati iš naujo iškeltų 
savo sienų klausimą, net leng
vai okupavus visą Lietuvą, ir 
Lenkija galėtų netekti dau-i 
giau, negu ji ląimėtų. šita vi-j

Lietuva šiandien yra niekas'kam, o vidnas> vardu Gąudzin- 
‘ daugiau, kaip kalėjimas dva
sišku žvilgsniu ir kaip vergija 
materiališku žvilgsniu. -Darbi
ninkų padėjimas dvasiškai yra 
toks baisus, kad žmogus ne
gali nei lūpų atkerti, kaip mi- 
licijantas, su puikia lietuviška 
uniforma, padės jį į kalėjimą. 
Čia laisvės nėra nei tiek, kiek 
laisvės yra kultūringos šalies 
kalėjime. Materiališku žvilgs
niu Lietuvoj mažažemiai ir be
žemiai, galima pasakyti, pus
badžiai gyvena ir dvasioj taip 
yra nupuolę, kad nemato jo
kios ateities del darbininkų 
klasės prie dabartines val
džios, kuri tik rūpinasi ponų ir 
kunigų reikalais ir ateičia.

Kareivių padėjimas taip yra 
disciplinuotas, kad ‘kiekvienas 
kareivis po prievarta tu*ri eiti 
į bažnyčią, turi turėti malda
knygę ir turi po prievarta ne-

są, negali būti nesuprantama šioti rožančių ir škaplierius.

apsiginklavimas— 
Dabar gi Estonija 

strateginius 
’ skiriamus) 
nuošimčių iš 
tavorų eina

Triuškinimas Darbininkų ir 
Valstiečių Organizacijų
Judriau besirengiant karan 

prieš Sovietų Sąjungą, visoje 
Pabaltėje eina ir vidaus valy
mas. Lenkija dar pradžioje 
1927 metų tuo tikslu sutriuš
kino baltgudžių valstiečių šim
tatūkstantinę organizaciją— 
Hromadą. Latvija dabar su- 
kriušino kairiąsias darbo uni
jas ir kairiąją- darbininkų 
spaudą, neva už jų ryšius su 
Maskva.
bandymų panaikint kairiąsias 
darbo unijas; fašistinė spauda 
šaukia jas ištaškyt; areštuoja
ma vadai kairiųjų darbo uni

jini joj daroma prieš ko
ku r 
vei
dų 

uni-

Estijoj yra daroma

ją- 
munistus masinė byla, 
traukiama ir žymesnieji 
kėjai kairiųjų darbo unijų 
skaičiuje ir kairusis darbo
jų gen. sekretorius Tusminen) ; 
juos kaltina neva kaipo vals
tybės išdavikus, nors tam nėra 
jokių įrodymų. Vis tai gran
dys vieno ir to paties grandi
nio. Socialdemokratai, prade
dant Lenkų Socialistų Partija 
ir baigiant Latvijos ir Eini jos 
socialdemokratais, padeda ta
me darbe saviškėms val
džioms. Tiktai nachališku 
veidmainiškumu galima išaiš
kint protestus Latvių socialde
mokratų prieš uždarymą kai
riųjų darbo unijų, kurių at
stovus patys socialdemokratai, 
pirmiau būdami valdžioje, ma
siniai sodino į kalėjimus ir 
siuntė į katorgą. Tai būtent 
Latvijos socialdemokratai 
skleidė šalyje pasakas apie 
Maskvos pinigus kairiosiose 
darbo unijose, apie Maskvos 
agentus ir tt.

I Lietuvos fašistų valdžios ro
lė visame tame daugeliui drau
gų gali rodytis bent neaiški, 
paugelis draugų, vaduodamie- 
si telegrafinėmis žiniomis, vei
kiausiai, mano, būk Lietuvos 
valdžia tikrai rengiasi ir būk 
ji gabi yra parodyt rimto pa
sipriešinimo Lenkijos imperia
listams. Lietuvos Komunistų 
Partija, pasiremdama nagrinė
jimais Lietuvos valdančių kla
sių politikos per daugelį me
tų, turi pasakyt, kad toks ma
nymas yra klaidingas. Impe
rialistiniams grobikams darant 
savo spaudimo, o Lietuvos 
buržuazijai bijant proletarinės 
revoliucijos ir neapkenčiant 
Sovietų Sąjungos, tai Lietuvos 
buržuazinės valdžios, susida
riusios iš įvairių gaivalų, pra
dedant krikščionimis demokra
tais ir baigiant socialdemokra
tais, ne kartą buvo pasirengu
sios priimti sutarties su Lenki
ja sąlygas, diktuojamas impe
rialistinių valstybių. , Ko tos 
lietuviškos valdžios norėjo, tai 
tik išsiderėt geresnių sąlygų. 
Tuo žvilgsniu fašistinė Lietu
vos valdžia; nėra :čia jokią; iš-, 
imtis iš kitų, Lietuvoj buvusių, 
buržuazinių valdžių. Ji net, '
įstojo į kelią aiškaus pasida- j Liaudininkų mazgotė, ma- 
vimo Lenkijai, bet ir jinai, su-į tote, neapsieina ir be «gry- e-i rl n v’a o m n cn rrvi o v T a i a r»l o oi ii_ • t i < xT-li' .. . 1. . j - isidurdama su griežtais plačių
jų minių, protestais pries są
jungą ir suvienijimą valstietiš
kos Lietuvos su dvarininkiška 
Lenkija, net su protestais kai 
kurių fašistinių elementų, vis 
atidėlioja savo galutiną pasi
davimą imperialistinei Lenki
jai ir nuduoda, būk ji ištikro 
yra pasiryžusi parodyt Len
kam rimto pasipriešinimo. Bet 
tai yra tiktai nudavimas ir lo
šimas, tęsiamas tuo tikslu, kad

Didžiausia Anglų Intaka 
Pabaltej

Aš turiu mintyje Finiją, Es- 
toniją, Latviją ir Lietuvą. Kad 
šiose šalyse turi didžiausios in
takes imperialistinė Anglija, 
tatai labai aišku. Nebekal- 
bant apie Lenkiją, apie kurią 
čia jau užtenkamai kalbėta, 
Anglijos intaka turėjo ypatin
go pasisekimo Estonijoje, kil
ios bankinis ir pramoninis ka
pitalas visų labiausia priklau
so nuo angliškojo kapitalo. 
Estonijos 
angliškas,
pradeda , tiesti 
(karo tikslams 
gelžkelius. O 40 
Finijos išvežamų 
į Angliją. Anglija teikia Ft-
nijai paskolas, vadovauja per
organizavimui jos armijos ir 
jau išdirbo planus organiza
vimui Finijos laivyno. Angli
jos intaka Finijoj yra drūčiau
sia. Į Latviją ypač stipraus 
spaudimo padarė angliškasis 
kapitalas sąryšyje su prekybos 
sutarties užmezgimu tarp Lat
vijos ir Sovietų Sąjungos. Ang
lijos imperialistai sukūrė sau 
Latvijoj karinę bazę (centrą 
ir atspirties punktą), idant čia 
ant vietos gamint lėktuvus ir 
hydroplanus (tai yra, tokius 
aeroplanus, kurie ne tik oru 
skraidytų, bet ir ant vandens 
nusileidę galėtų plaukti); Lat
vijoj anglų imperialistai ga
minasi ir kitus karo pabūklus, 
reikiamus karui prieš Sovietų 
Sąjungą. Nesenai tuo tikslu 
pasirašyta Rygoje sutartis su 
žinomą Anglų firma “Arm- 

" strong.” Sąryšyje su tuom di
dėja ir; Lenkų intaka ne vien 
Estoniįjoj, kur ji visuomet bu
vo stipri, bet ir Latvijoj ir Fi
nijoj. Finijos užsienio reika
lų ministejis Prokope, buvęs 
Finų atstovas Varšavai, yra ži
nomas Lenkijos šalirfinkas. 
* _Reguliares ir Pagelbines 

Armijos
Kare prieš Sovietų Sąjungą 

šios šalys gali išstatyt, apart re- 
guliarės armijos, dar speciales ra neturintieji net su tautiniu 
klasines buržuaziškas armijas, lietuvių judėjimu, tai Pilsuds- 
kurios vyriausiai yra atrama kio planas gali gana lengvai 
buržuazijos ir kontr-revoliuci- pavykti. 2Z ___  Iri

Finijoj, greta 30,000 regu- sudskis iki šiol savo lėšomis 
liarės armijos, esama 100,000;užlaiko nešvariai paskubusius 
“šiuckorų”, apginkluotų pagal [lietuvius socialdemokratus 

emigrantus, Plečkaitį ir kom
paniją, kuriuos jis savo laiku 
rengėsi panaudot delei naujos 
valdžios Lietuvoje. Oficialė 
Lietuvos socialdemokratija ir palieka galioje ir iki 
oficialiai liaudininkai niekad nai. •' -

paskutinį technikos žodį, pa
skirstytų į reguliares kariškas 
dalis ir tt.; apart to, dar esama 
40,000 moteriškių, suorgani
zuotu į baltąją buržuazinę sa
vanorių armiją. Estonijoj, ša-

i
Lenkų-Lietuvių .’Konfliktas

Dabar pereisiu prie Lenkų- 
Lietuvių konflikto. Apie jį, 
beje, visiškai nesuminėta drg. 
Bellos tezėse ir pranešime.

Tuo tarpu Lenkijos-Lietuvos 
konfliktas kasdieną darosi vis 
opesniu klausimu. Kadangi 
galvinyje Lietuvos generalio 
štabo ir karo ministerijos dar 
ir dabar tebesėdi prisidengę 
Lenkijos šalininkai, buvusieji 
caro* oficieriai, Plechovičius, 
Daukantas ir kiti, nieko bend-

ls antros pusės, Pil-

Iš kitos pusės Lenkijoje SSr 
SR mąto stiprią, Europos pa
laikomą, užtvarą prieš viso
kias Rusijos pastangas atsiek
ti seny, ribų ir - grąžinti pra
rastą “langą į Europą.” Objek- 
tiviškai žiūrint, III-jo interna
cionalo (tikrumoje Maskvos 
apmokamų valdininkų) impe
rialistinės tendencijos niekuo 
nesiskiria nuo cariško impe
rializmo.
nerolas Denikinas jokiu būdu 
nenorėjo pripažinti naujai su
sikūrusių valstybių nepriklau
somybės. SSSR pripažino jas 
tik pralaimėjus karus ir turė
dama visas sąyq jėgas nu? 
kreipti prieš baltąsias armijas 
ir sukilusią Ukrainą. '

Todėl rimti politikai nepri
valo turėti jokių iliuzijų del 
tariamosios. SSSR, “paramos” 
apsi’sprėndiisfomš Tauiomš; -1:

lenkams ir 'del to, rimtai kal
bant, Visai neįtikėtina, kad 
dabar pultų Lietuvą. Del to 
ir mūsų ministeris pirminin
kas, kalbėdamas su “1______
Tageblatt” korespandentu pa
reiškė nuomonę, kad sunku ti
kėti, jog šiuo momentu lenkai 
pultų Lietuvą.

Vadinasi, Lietuvai negrę- 
sia pavojus iš Lenkijos pu
sės. Lenkija jau gera. Ir 
kokiais sumetimais fašistai 
pradėjo lakštingalos balsu 
giedoti apie Lenkiją? 
sakymas tėra vienas: 
ruošia dirvą Lietuvos par
davimui Lenkijai.

vienasy vardu Gnudzm- 
skas, tik pusbalsiai , pasakė 
“ne.” Tuoj kruvinas milici- 
jantas puolė prie jo ir arešta
vo, ir dabar jau ketvirtas mė
nuo tardomas ir tąsomas po į- 
vairias žmogžudžių įstaigas.* * 

štai d a gerfesiii’ laisvės vai- 
šiai. “Ryto” redaktorius Jo- 
kubauskas sėdi kalėjime jau 3 
savaitės tik už vieną žodį. Pra
ėjus vienai savaitei to paties 1 
laikraščio “Ryto” kitas* redak- L 
torius Edwardas Turauskas* 
pasiųstas į Varnių koncentra
ciją ant dviejų savaičių taipgi 
už vieną “dzūkišką ‘žodį, ktirį 
jis pasakė, kad mūsų prfezid'en- 
tas yra išvažiavęs ant savo 
“čėselio.M ' 1 ; ‘

Tai matote, mieli draugai,’ 
kiek Lietuvoj yra laisvės! Nei 1 
vienam savo draugui arba bile 
lietuviui neveliju važiuoti į‘ 
Lietuvą,'nes ten nieko gero nė- • 
ra pamatyti, apart varfco,} 
skurdo, bado ir skundų. Ąt«- * 
jus kitam pavasariui, kuomet ’ A 
pradės organizuoti ekskurši* 
jas į Lietuvą, neklausykit * tų ’ 
melagių ir parsidavėlių Ame1- 
rikos lietuvių agentų, nes jie 
yra parsidavę dvasiškai Lietu
vos kruvinajai valdžiai ir, kuo
met jie atveža pulką Amerikos 
lietuvių, jie yra labai puikiai 
priimami Lietuvos valdžios ir 
Liet, valdžia tokius agentėlius 
ant rankų nešioja.

Pribuvus amerikonams į Lie
tuvą, Liet, valdininkai juos 
tampo po savo įstaigas ir ren
gia puotas, girdo šampanu ir 
kitais gerais ir brangiais gėri
mais. Aš noriu paklausta tų 
amerikonų, kurie taip didžiuo
jasi tais puikiais priėmimais, 
ar jūs žinot, kad jūs geriat ne
kaltų žmonių prakaitą, krau
ją ir ašaras, kurie yra apkrauti 
tos kruvinosios valdžios mo
kesčiais ir už tuos pinigus ren
gia amerikonams puotas, nes 
atminkit, kad ponas Smetona 
arba koks kitas Lietuvos valdi
ninkėlis nerengia jums puotos, 
už savo pinigus. • }

Vėliau parašysiu daugiau.,) I 
t j Aplankęs i Lietuvą.

Kunigai tą patį jau' grąžina ir 
žmonėms. Upynos (Telšių 
apskr.) kunigas per savo pa
mokslą pasakė sekančiai: jei- 

Berliner gu JUS nenorit eltl geruoju į 
I bažnyčią ir klausyti mano pa
mokslų, tai atsiminkit, kad ne
užilgo jūs ateisite į bažnyčią 
po prievarta ir čia turėsite už
siregistruoti į tam tikrą knygą, 
ir atėję į bažnyčią turėsite 
klausyti mano pamokslų, nes 
taip ilgai būti negali, kad aš 
sienoms sakysiu pamokslus.

Kruvinosios Smetonos val
džios persekiojimas žmonių 
yra toks baisus, kad suėjęs 
žmogus žmogų vienas kitan: 
bijo ką prasitarti apie politiš
kus arba valdiškus dalykus, 
nes čia žmogus už pusę žodžio 
būsi areštuotas ir tardomas, 
štai keli tokių atsitikimų. Su
kakus 10 metų Lietuvos nepri
klausomybės, Raudėnų milici- 
jantas susišaukė ten susirinku
sius žmones ir užklausė, ar vi
si sutinkate, kad būtų pasiųsta 
pasveikinimo • telegrama kru
vinam Smetonai, kuris yra pa
sivadinęs save Lietuvos prezi
dentu. Iš susirinkusių didžiu
ma tylėjo; keli šaukia—sutin-1

At- 
jie

1919 m. baltas _ge- , Klerikalų “Rytas” Nr. 176
m Ir i ii n n A-lrl i1 i rln •* # # #

panašiu tonu teisina Lenki
ją ir šmeižia Sovietų Są
jungą. Sako:..

no melo. Nusimeluoja taip, 
kad met paslepia tą faktą, 
jog SSSR, pirmutinė pripa
žino Lietuvos nepriklauso-'

Del to visas bolševikų spau
doje sukeitasai triukšmas ne
turėtų Lietuvos politikų su
klaidinti. To triukšmo tikslai 
yra gerai žinomi ne tik mums, 
artimiesiems Rusijos kaimy
nams, bet ir lenkams bei šiaip 
^Europai, ir negalima speku
liuoti Europos nežinojimu to 
triukšmo tikrosios vertės.

Ištikrųjų, fašistai, kleri
kalai ir liaudininkai, o taip 
pat ir socialdemokratai, pu
čia vienon dūdon.

AR BIBLIJA NEKLAIDINGA?
(Tąsa)

Biblijoj Kitur Dievas Ne
teisingas ir Piktas

Dievas Yra Kaltininkas Vi- •'* 
sų Blogų Darbų

Jeremiošiaus raudojimo gies- -tri 
mės perskyr. 3:38: “Ir kad '*'? 
nei kas pikta nei kas gera atei- 
na iš augšeiausiojo burnos?”

Pranašas Jeremiošius, persk. . -i 
18:11: “Taip tarė ponas Die
vas: štai aš jums bėdą įtaisau 
ir sumislijau mislį pries jus.”

Pranašas Jezajošius, perskyr. 
45: “Aš duodantis pakajų ir 
užleidžiąs, kad pikto. Aš esmi 
ponas Dievas, tai vislab da
rantis. ’’

Pranašas Amos, p. 3:6: “Be
gu ir yra kokia nelaimė mies
te, kurią ponas Dievas nedary* 
tų?” 
Biblija Sako, Kad Dievas 
Viską Duoda Tiem, Kurie 

Jo Prašo
Gromata šv. Jokūbo, perskyr. 

1:5: “Bet jei kas iš jūsų iš-
aš minties reikalauja, tas teprašo 

ko nukalto iš’Dievo, kurs duoda duosnin- 
gai ;kožnam ir nei tąi nemeta 

, ' už akių, tai bus jam duota,” (
Evangelija šy, Lukošiaus . p. , 

11:10: “Nesą kas meldžia, tąą 
ir kąs j ieško, tas įrąnda, (

ic.F

Pirma knyga Maižiešiaus, p. 
9:25: “Tarė jis: prakeiktas 
būk Kanaanas ir būk tarnų ver
ginis tarp savo brolių.”

Ta pati knyga persk. 20:5: 
“Nes aš, ponas Dievas, tavo 
Dievas, Dievas esmi didžiai ker
šijąs Dievas.”

Taipgi ta pati knyga, persk. 
14:21 “Jūs maitos (nugaišu- 
sio gyvulio) neturite valgyt; 
ateiviui savo vartuose gali tas 
duoti, kad valgytų, arba par
duok svetimam, nes jūs esate 
šventi žmonės viešpačiui savam 
Dievui.”

Antra knyga Zomelio p. 24: 
17: “Ale Dovidas, pamatęs an
gelą žmones žudant, tarė Die
vui: Štai aš susigriefeijau, 
tą grieką dariau,

Socialistų Internacionalas kilimu prieš visą kapitalistinę 
tvarką. Tačiaus, reikia pripa
žint, jog'realis (tikrasis) mū- 
,sų sekcijų prie to prisirengi
mas daugelyje šalių yra dar 
lafcai nepakankamas; beje, 
daugelyje šalių labai perma- 

jžai tevaroma darbas armijoj. 
Būtinai reikia nurodyti, kad 

tarp kai kurių partijiečių Lie
tuvoj, Vakarinėj Baltgudijoj, 
Finijoj ir tūlose kitose vietose 

(gana dažnai pastebima ūpas,
mo iš Leūkų imperialistų pu-.--palinkęs karo pusėn. Jie, pa
sės; t a jų pozici j alsavo esmė-Į VyZ(jžiui, galvoja šitaip: karas 

duos mums šautuvą į rankas, 
ir tuomet mes pajėgsime pasi- 
liuosuot iš ,pq jungo dvarinin
kų, buožių ir kapitalistų. Ta
čiaus tais skambiais žodžiais’šios avys?

Su Imperialistais Prieš 
Lietuvą

Keletas žodžių apie social
demokratų rolę Lenkijos-Lie-

monyt Lietuvos darbo minias, tuvos konflikte. Jų rolė, tai—

Kas Tikrai Kovoja Už Lie- aiškių agentų, 
tuvos Nepriklausomybę

rolė imperialistinių grobikų

Visas Antrasis (socialistų) 
Internacionalas pereitų metųTikrąja gynėja Lietuvos ne-

• priklausomybės nuo Lenkų im- gale užėmė visai aiškią pozici-
• perialistų ir tuo pačiu laiku ją klausime Lietuvos užgriebi- 

kovotoja delei nuvertimo fašis-
, tų viešpatavimo Lietuvoje tėra
• tiktai Lietuvos Komunistų Par- 
' tija, kurios pagrindinis nusista

tymas tuo klausimu yra reiš
kiamas šiais obalsiais: apgint 
Lietuvos nepriklausomybę nuo 
Lenkijos imperialistų ir vest 
kovą delei fašistų diktatūros 
nugriovimo Lietuvoje. šiuos 
obalsius ji pamatuoja ne vien 
tuom, kad Lenkų imperializ
mas, vedąmas ant; pavadžio 
Anglijos ir Fran’cijos imperia
lizmo, užgrobęs Lietuvą, atneš
tų Lietuvos darbo minioms dar 
žiauresnę politinę ir ekonomi
nę priespaudą, dar labiau su-, 
stiprintų fašizmą ir pasaulinę 
reakciją, bet šiuos .obalsius 
Lietuvos Komunistų Partija 
pamatuoja ir tuom, kad Lenki
jos pasigrobimąs Lietuvos bątų 
tiktai pirmuoju žingsnių karui 
prieš Sovietų SąjUpgą. Ameri
kos ir Vokietijos buržuazinė 
spauda visai aiškiai rašo, kad 
pirmasis Lenkijai žingsnis yra 
Lietuva, o antrasis—Sovietų 
Ukraina.

Mes manome, kąd rezoliuci
ja,' >kurią priėmė politinis sek- 
retariatas KomunistųJ Interna
cionalo Pildomojo' Komiteto 
1928 m. sausio 29 d., sąryšyje 
su Lietuvių-Lenkų konfliktu,

sės;
je reiškia rėmimą Tautų Lygos1; 
politikos ir Pilsudskio politikos! 
santūriuose su Lietuva.

Kad sudaryt bendrą frontą 
tuo klausimu^ ■■ Antrasis Inter- 

’nacionalas sušaukė r Berlyne 
1927 m. gruodžio 18-19 dd. 
konferenciją šiaur-ryčių social- 
dęmo^rątų; partijų,- kurį«b.^yo 
pašvęsta Lenkijos-Lietuvos 
konfliktui; ir po tos konferen
cijos visos socialdemokratinės 
partijos ir visa jų spauda jau 
pilnai ir atvirai pradėjo tei
sinti Plečkaitį ir kompaniją ir 
atvirai stojo už rėmimą Tau
tų Lygos nutarimų kai del Lie
tuvos. Ir šiandieną visa Ant
rojo Internacionalo spauda, iš
vien su savo i imperialistiniais 
įsakymų davėjais, šėlsta prieš 
mažiukę I^ietilvą, kaipo “— 
taikos ardytoją,” o ne 
“didžiąją” Lenkiją.

”san- 
prieš

(
. y

Mūsų Partijų Taktika
Užbaigiant, tarsime kelis žo

džius apie njūsų. pąrtijių faktif 
ką kai del karo prieš Sovietų 
Sąjungą. t

Visos mūsų partijos pareis* 
kia, kad jos viską daro tam, kad 
tinkamai atsiliept į karą prieš

tokie draugai pridengia vien 
s’ayo neveiklumą (pasyvumą), 
nęs jie pasirodo negabūs jo- 
Ijijai vedliai kovai šiuo momen- 
tp J jie vengia kasdieninės da
lgios. kovos,, nemoka jos surišti 
su galutinaisiais mūsų tikslais. 
Prieš tokius reiškinius tenka 
mūsų, partijoms kovoti.

i Pagaliaus, aš noriu apsistoti 
ties dar vienu klausimu. Mums 
atrodo, jog atsitikime mobili
zacijos paskelbimo būtų labai 
neteisinga taktika iškelt obalsį 
d^zertyrystės (tai yra, bėgimo 
iš- armijos).

Dezertyrystė, tai kelias ne
organizuotume ir pasyvumo 
(heveiklumo) minių, .riepasi* 
tenkinančių karu. Mes, žino
ma, negalime užkirst „kęlio sa- 
vąųningam < (stichijiniam) bė
gimui iš armjjų^het me^ turį’ 
mė padaryt viską, kad minių 
nepasitenkinimą •' kąru prieš 
Sovietų Sąjungą įvest į kelią T ' * J' • • • • y • •

Dievas Nėra Kaltininkas 
Blogų Darbų? !

Sovietų Sąjungų ir paverst j j 
pilįetįnju kąįį^r ginkluotų* SU*

•ima, j 
ir kas klabena (dūzgena), tąm 
atveriama.’ ’ ’ , . {» i ,. i

Tyra Biblija Taipgi Sako, kad
geri ir palinksmina siraj, Įsa- .Dievas Negelbsti Tų, Ką it 
kymai pono Dievo yra skaistus

Dovido psalmė 19:9 ir 10: 
“Prisakymai pono Dievo ; 
geri ir palinksmina širdį. Įsa-

yra ti

Povilo 
14:33:

ir peršviečia akis. Baimė Die
vo yra čysta ir išsilaiko amži
nai. Sūdai pono Dievo 
kri. Visi teisūs.”

Pirma gromata šv. 
Korintiečiams, perskyį
“Nes Dievas ne yra Dievas ne
sutikimų, bet pakajaus.”

Penkta knyga Maižiešiaus, 
persker. 32:4: “Jis yra uola: 
jo darbai yra nekaltinami; nes 
vislab, ką jisai daro, gerai da
ryta; viernas yra Dievas ir nie
ko pikto jame, teisus ir geras 
jisai.’,” • ;

Gromata šv. Jokūbo^ persk. •« -to _ __ ___ ;

Jo Prašo .
Evang. šv. Jono, peskyri 12: 

40: “Jis apjakino jų akis ir 
užkietino jų širdis, kad jie aki
mis neregėtų neigi širdžia ne
suprastų ir prisiverstų, ir aš 
juos gelbėčiau.”. .. 4,

Knyga Jozuvo p. 11:20; “Ir 
tai stojos ta i po nuo pono Die® 
vo, kad jų širdys pasikietintų 
su karų priešais eiti vaikams 
Izraelio, kad jie išnaikintų vi
sai, ir nei jokios malonės jiems 
neduodamą.” 
ri' Pranašas 
17: “Kędel 
Dieve, 
kelių ir

šas Jezajošius p, 63: 
)del tu duodi*, ponas 
lųrns paklysti nuo tavo, 
mūs'ų širdis užkietinti;

nesibijotume?”
’ Ari M. MetetįMiię.. , 
(Bus daugiau)



being forced to bow to fascism, 
they ąre arrested, imprisoned 
or deported.

Puslapis Trečias •

CASTON ROPSEVICH
< J. VARNELIS

SUGEDĘ DANTYS-

Tel. Jefferson 10091
FORWARD TO FIGHTING UNIONS!

1

SVEIKATOS IŠTYRIMASRašo: Jūs

Labai Parankus Kišeninisžmonėms.

tik už ŽODYNĖLIS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲv SOME MORE VICTIMS OF BOSSES’ PROFIT

Opening of School KAINA $1.25
for

Y.N.

Fornisiu
WE REMEMBER SACCO AND VANZETTI

A Workers’ Child
Neatidėliodami nei dienai ateikite iireceived a collection

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

198-200 GRAND STREET
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues Brooklyn, N. Yis

Telephone, Greenpoint 2372

V

and a workers’ 
government es-

taught in school and to 
their schoolmates of the 
and struggles of the work- 

They must try to break

occurred be- 
was spoil- 

The I. R.

651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

the
or-
of
on

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn,

In Mussolini’s Italy 
school children have been 
dered to wear the sign 
fascism on the breast or 
the arm. The younger chil
dren have to wear the black 
shirt of the fascists. When I 
the workers protest against'

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

prietelius ir draugas.

and over a 
were badly

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 
ir 

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS Y

Tel. Lackawanna 2186

Otto Meyer, M. D
245 West 43rd Street

/

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

Workers Union ; thę Needle Trades workers.
We, the working class chil- 

Union’dren, must help our parents in 
ace about the their struggle to build real un

ions. We must fight side by

.... Išegzaminuojam dykai.
i L Savo darbą garantuojam. 

Taisome ant išmokasčio.

DRS. H. & J. ZASULY
, Chlrurgai-Dentistai

UI So. 2nd St, Brooklyn, N. Y.
(Kampas Havemeyer St.)

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave.
(Kampai, 5th Ave.)
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THE YOUNG

COMRADE CORNER
edited by the Young Pioneers of America

SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

In three of the most impor-iized workers, they refused to 
tant industries of this country lead the organized workers 
—mining, textile, and needle into a real struggle against 
trades—tens of thousands of!the bosses, they have betrayed 
fighting workers are fast mov-jthe workers on every front, 
ineg ahead towards the estab-.They smashed the United Mine 
lament of strong fighting na-Į Workers of America and be- 
tional union in their industries.'trayed , the miners’ strike. 
A great national convention They refused to organize the 
will be held in Pittsburgh on Textile workers and are help- 
September 9-16 for the forma- ing the bosses to fight against 
tion of a new National Miners the Textile strikers in New 
Union; in New York on Sep- į Bedford and Fall River. They 
tember 22 will be held the!joined with the bosses and the 
first convention of the Nation-'police in their fight against 
al Textile 
while the formation of a Na
tional Needle Trades 
will also take pl 
same period.

For many years the workers'side with our parents in every 
had to face two enemies— struggle, 
their bosses and the reaction- i 
ary “labor leaders” of the 
American Federation of Labor. 
In every struggle the workers 
had to face the most brazen 
agls of union-smashing, sell
out and betrayal on the part 
of yellow A. F. of L. leader
ship. These misleaders re
fused to organize the unorgan-'NEERS OF AMERICA!

___ We cannot do this 
unless we organize ourselves 
into a fighting workers’ chil
dren’s organization. There is 
only one such organization in 
America—the YOUNG PIO
NEERS OF AMERICA.

Stand by the workers in 
their fight for REAL UNIONS!

JOIN THE YOUNG PIO-|

By H. S. & O. S., New York
On Friday, August 24th, 

there was a big accident on a 
New York subway. Thousands 
of workers were on thei?' way 
from work when there was a 
crash. One steel car was 
smashed to pieces. Seventeen 
lost their lives 
hundred others 
hurt.

This accident 
(&use the “switch” 
ed and went wrong.

officials are at present put- they use wooden cars and many 
trng the blame for this acci- workers were hdrt in a fire, 
dent on their workers.- This 
is a fine way of shifting the 
blame from themselves!

Because of their policy of 
“profits first” and not safety 
first, they have not made the 
necessary repairs and im
provements that they should 
have made. They have under
manned their, trains and re

a 7c fare, even though the 
profits from the 5c fare were 
enough to cover all expenses 
for the additional equipments 
and leave them plenty of prof
it besides. And Governor 
Smith and Mayor Walker 
haven’t a word to say against 
this policy.

This accident is not the first 
one this summer. There were 
accidents on the B. M. T. be
cause the owners are too 
stingy to make steel cars, and

The same thing happened on 
the 8th Avenue Line. And in 
every case the bosses put the 
blame on some worker!

We must stand that those 
who are really responsible for 
the crime should be punished 
for it; but this is not enough 
—we must demand that

manneci tneir. trains ana re-1 enough men be put on the job 
fused to install sufficient safe-j and that proper safety provi- 
ty equipments, saying thatlsions and better service should 
they could only do if they got;be provided.

WORKERS’ RELIEF!
NOT BOSSES’ CHARITY!

We don’t want charity! We 
don’t want the bosses and 
their charity organizations to 
throw us a crumb and think 
that they are going to turn us 
against our parents—-the strik
ers ! j

• ; This is- the cry of the Tex-, 
tile workers’ children. .This is 
their appeal to YOU, workers’ 
and . farmers’( children of 
America, to come to their aid.

What will be YOUR .an
swer? Will you stand by and 
wait until the strikers’ chil
dren are so hungry, that, they, 
are forced to accept charity ? 
Do you think the bosses are 
going to feed the strikers’ chil
dren? No, they want to starve;

All they want is to 
their fighting spirit.

them, 
break 
They have tried it with the 
miners’ children—but the spir
it of miners’ children remains 
unbroken. They stood by 
their parents through the long 
months of the strike and they 
are standing by their parent^

i in this fight to build the New 
! Miners’ Union! You must 
continue to support them—

i you must raise relief!
The children of the miners 

and textile workers look to 
YOU for help! Rush relief to 
the National Workers’ Relief 
Committee.

fight for a Workers’ and 
Farmers’ Government in Amer
ica !

. We, the Young Pioneers of 
participate in the demonstra- J America, join hands with our 
titons marking the first anni-j older comrades in the fight

By H. S. & L. M., New York
C
v Hundreds of thousands of 
workers all over the world

tiar
versary of the murder of Sac
co and Vanzetti.

‘ On Thursday, August 23, 
thousands of New York work
ers gathered in Union Square 
to again raise their voice in 
protest against the murder of 
the two brave fighters and to 
pledge to fight on to free all* 
political prisoners and to carry 
on the fight until the bosses 
and their government 
thrown out 
and farmers’ 
tablished.

for the cause of , the working 
class; and we also demand the 
release of John. Porter, Moon
ey, Billings and all other pol
itical prisoners!

Join the Young Pioneers and 
fight together with us!

VISIEMS PATINKA
< Nors politiškam ir ekonoiniškart 

klausime lietuvių nuoiponės nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tai nėra partijų nė ginčų 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai yra 
geriausi ir labiaus juos myli rūryi 
ne tik lietuviai, bet ir Svetimtaučiai 
po vardu JONO—JOHN’S ŲIGARS 
po 10c atba PETRO—tai1 faktas.

D r a u g a s B 
. Reikauskas, 214 

Schuylkill Ave.. 
Shenandoah, 'Pa.,

I tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja, 
lahal patinka Ci
garai
J. T. Vaitekūnas,

J. Naujoka* 670 N. Main St.. 
Brockton, Mass, jau penki metai, b 
nuolatos j sa/o didelę krautuvę ga
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 Sho 
riden St, Wilkes-Barre, Pa, o p 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow 8t 
Waterbury, Conn, Notary Public, ra 
io taip: J. Naujoke, nuo agento nu 
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man 
taip ir mano kostumieriams labai pn 
tinka.

Daugybė Brooklyne ir kituos* 
miestuose taip dėkavoja už gerą ifi 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau 
gai, savo miestuose pas biznieriui- 
visur reikalaukite viršuj paminėtai 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei 
gose, pas Barberius, Kliubuose ir ito- 
ruošė. Mes visur prisiunčiam ir ap 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoj* 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUB 

Brooklyn, N. Y. - -

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 
$150.00—pilnos šei-menys.
Ateikite ir persitikrinkite, tai ta
da pamatysite ir kitiems pasa
kysite. Manau, kad būsite užga
nėdinti.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančk 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim 
tas kokios nors ligos bei vidurių sb 
gedimo? Toks žmogus yra susirau 
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagu 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogų- 
ir auksinį kalną parodytum, tai jam 
malonesnė būtų sveikata, negu taf 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jauties 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolit 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų Ii 
gn ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligą 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir peči^ 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulic 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo p/ 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki 
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, i) 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gaus 
vaistžolių, kurios jums sugrąžini 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvo* 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus "Nervų Preparatas.” Nervų Ii 
ga yra ląbai blogas dalykas, bet m3 
sų NervU Preparatas užbėga tai Ii 
gal kelią' ir suteikia žmogui ramumą

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų Katalogą. Reikalingi 
rųūsų žolių pardavinėtojai visuos* 
miestuose. • J

į M. ZUKAITIS '
28 Gillet St., Spencerport, N. Y

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

-
J; ■•r-

.•w; < /

■ L IL / ' .
ia-Ljbs; ■ 'x-

3120 Chatham Street<;
PHILADELPHIA, PA.

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

It1 will soon be time 
school to open again. The chil
dren of the bosses come back 
to school after a healthy sum
mer in the country ^nd are 
well prepared for the coming 
school year. But the children 
of the workers, cannot -as a 
rule spend the summer in the 
country; their parents haven’t 
the money to send them. They 
have to play on the crowded, 
dusty and hot city' streets, or 
worse still, they have to go to 
factories and stores to earn 
a few extra pennies, or may
be they are farmers’ children 
who have to work from dawn 
to dusk helping their parents 
on the farm.

When back at school again 
the children will be told all 
sorts of stories about how to 
lead a useful life.

The Young Pioneers must 
be prepared tq show up the 
lies 
tell 
life 
ers.
down the influences of the 
idea taught in school and 
draw the children nearer to 
the workers’ struggles. They 
must organize into Young Pio
neer school groups.

Sailor’s Ideas Controlled
I . : >

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. ¥.

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI 

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpo 4th Avė. Ir Irving Place

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro. 
Nedėlionhs: 9 iki 4 po vietųj.

GARSINKITĖS 
“LAIGVuJE”

Po Gaisrui IšpardavimasFIRE SALE
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

LIVING ROOM SUITE - BED ROOM 
KITCHEN SUITE - PEČIAI - ICEThe Sailors in the United 

States navy are not'alloWed 
; to read the “Daily Worker” 

list or the “Young Worker.” The 
went right out to collect government fears the papers 

that Tight for the workers. It 
doe&j not want the sailors and 
soldiers to reason at all, and 
to know how the workers and 
farmers are crushed down, 
but wants them to do as they 
are told and shoot down the 
workers when they rebel, 
wherever they are, in the col
onies or in their own country. 
The naval authorities in the 
United States have warned 
that any sailor found reading 
these papers will be imprison
ed for six months with hard 
labor and fined one hundred 
dollars.

are^ and 
some money for the miners’ 
children. Believe me it was a 
hard job too.

Many don’t realize how the 
miners and other workers are 
suffering. I know how it is 
because, we are five children 
and 1 am eldest. I am 

—Johnny^MadeL thirteen years old- MY father 
was a coal miner for seven-

^kfhe Young Pioneers took a 
leading part in the demonstra
tion. The Pioneer speakers 
called the attention of the 
Yorkers to other victims of the į 
bases’ justice- 
ros who was forced into the
river by a mounted policeman' I”". J/’a,rLbl.'L.le ™°Ved J* 
and<jdrowned and John Por
ter was thrown into mil
itary' prison, and all because 
they dared to fight against the 
textile barons!

All speakers showed what 
a joke capitalist “justice 
and they pointed out that as 
long as the bosses remain in 
power the workers will be 
jailed and persecuted. They 
called upon the workers to 
join the ranks of the Work
ers Communist Party and

■ Detroit two years ago. My 
father works hard fpr long 
hours and gets low wages, so 
that he can hardly support us 
with food and clothing. And 
yet we don’t dress and eat like 
the rich people.

1 know the need of miners 
and their children, so I went 
out with the list and collect
ed $7.00 and sent to the Mi
ners Relief office.

Your comrade,
Kate Ratios. 
Detroit, Mich.

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

MACYS BROS. FURNITURE CO



' Puslapis Ketvirtas 7 Sukata, Rugsėjo 1 d.ę

WATERBURY, CONN
Įspūdžiai iš Draugės L. Pra

kuckiūtės Išleistuvių 
Vakarienės

Rugpjūčio 25 d. įvyko drg. 
Prakuckiūtės išleistuvių vaka
rienė, kurią surengė jos gimi
nės ir draugės. Svečių atsi
lankė apie 50. Tikietų buvo 
išparduota daugiau, bet ne visi 
atsilankė, ypatingai iš giminių. 
Priežastis ar nebus tik fanatiz
mas.

Drg. L. Prakuckiūtė praeitą 
pavasarį pabaigė augštesnę 
mokyklą ir dabar, vakacijoms 

nepasibaigus, važiuos į universi
tetą studijuoti mediciną.

Drg. L. Prakuckiūtė Water- 
buryj yra gerai žinoma kaipo 
rimta mergina ir veikėja dar
bininkiškame judėjime. Ką ji 
veikė, tai su pasiryžimu, su 
pasišventimu, tartum matai, 
kad ji savo darbu tikrai ma
no užbrėžtą tikslą atsiekt.

Keli metai atgal, dar maža 
mergaite būdama prigulėjo 
prie A. ž. V. D., kur buvo mo
kinami vaikučiai dainavimo ir 
lošimo. Ten man teko paste-

bėti jos pasiryžimą savo už
duotį atlikt kuo geriausia.

Drg. L. Prakuckiūtė gabi 
pianistė. Ji nėra ėjus muzikos 
mokslą—lankius konservatori
ją ar šiaip ėmus lekcijas pas 
profesionalus pianistus, ji mo
kinosi pas viešos mokyklos 
muzikos mokytoją ir dar kele
tą lekcijų ėmė privatiškai, bet 
neištekliaus delei tėvai susto
jo leidę imt lekcijas. Bet per 
savo pasistengimą pati per sa
ve tiek prasilavino skambinti 
pianą, kad kuomet A. ž. V. D. 
choro mokytojas pasitraukė, 
tai mūsų Luisa užima mokyto
jos vietą ir vadovauja chorą tyviai dalyvauja veikime, 
dar būdama apie 12 metų 
mergaite.

Paaugus įstojo į Vilijos cho
rą ir energingai darbavosi 
kaip dainavime, taip ir visame 
choro veikime. Jeigu kada 
prie mažesnių parengimų, kaip 
tai: margumynų vakarų arba 
vakarienėse reikėdavo pa
skambinti, niekados neatsisa
kydavo ir tuomi sutaupindavo 
draugijoms keletą dolerių.

Ir abelnai L. Prakuckiūtė 
labai gero būdo mergina ir la
bai paklusni. Bile kada pa-

prašyk ką nors pagelbėt, tai 
jos atsakymas—gerai, padary
siu. Paklaus kokių informa
cijų ir jau imasi prie darbo.

Nors ir gaila, kad drg. L. 
Prakuckiūtė palieka mus, bet 
sykiu turime viltį, kad mūsų 
Luisa, pasiekus augštesnį mok
slą, neužmirš darbininkų kla
sės, atsimins, kad ji yra dar
bininkų tėvų duktė.

Tėvai drg. L. Prakuckiūtės 
abu yra progresyviai ir visuo
met dalyvauja darbininkiška
me veikime, ypatingai motina, 
kuri pati priklauso prie dar
bininkiškų organizacijų ir ak-

“ HAVERHILL, MASS.
L U oi o LA IX. cl <

Man labai linksma, kad tar
pe progresyvių darbininkų 
randasi tokių tėvų, kurie, kad 
ir neturtingai gyvendami, lei
džia savo vaikus į mokslą. To
kių tėvų tikslas labai i pagirti
nas, nes nieko nėra brangesnio 
už mokslą ir geriausia dovana 
(kraitis) del vaikų—tai mok
slas. Daug yra tėvų, kurie 
krauja neva turtą del savo 
vaikų, o mokslo nesistengia su
teikt. Ir tankiausia tokie vai
kai, neturėdami mokslo, gavę 
tėvų tintus, praleidžia nenau-

R. Mizara-Rasoda.

Iš Buenos Aires į New Yorką
towniečių atsigabeno romo, kurio dalis pa- 
sažierių ir įgulos narių smarkiai išsigėrė. 
Štai vienas jūreivis, išmetęs keletą stikli
nių, pradėjo atsimokėti tam, ant kurio bu
vo įpykęs. Iškilo kumščių kova. Atėję 
laivo viršininkai griebė jauną vaikiną, bet 
kur jis klausys. Jis ir juos tuo pačiu pa
vaišino. Trys vyrai vos įvilko nabagą į ka
lėjimą surakinę.

Štai mano sąkeleivis, amerikįetis, taip
gi už paskutinius centelius prisilakė “kai 
šiaučius”. Pasigėręs pradėjo su vietiniais 
“pirkliais pirkliauti”. Jis atnešė visus sa
vo ' atliekamus marškinius ir čeverykus, o 
grąžon anie jam sutiko duoti bonką romo. 
Laivui pradėjus judintis, amerikietis ima 
romą ir geria. Bet kas’tai tokio neska
naus. Paaiški, kad vietoj . romo, gudrūs 
biznierėliai atnešė bonką arbatos... Norė
damas nuvaryti piktumą, amerikietis kim
ba krūtinėn vienam įgulos nariui, jūrei- 

arti dideliu

(Tąsa)
Ir tai tiesa! Matai žmones važiuojan

čius mažučiais nuliukais dviračiais vežimė
liais. Mulukai vos velkasi. Nameliai dau- 
gelyj apirę, gatvelės nebrukuotos. O čia 
saulė kaitina. Oras sveikesnis, negu Tri- 
nidadoj. Stengiamasi padaryti šitą salą 
Antra Bermuda. Industriniai miestas 
biednas. Yra keletas pilstytuvių ir kt. na
miniams reikalams aprūpinti dirbtuvėlių.

Pasiejus biskelį toliau už miesto sura
dome kelias dešimtis kalinių, dirbančių 
prie kelių taisymo. Dirba žmonės baisiam 
karštyje/o prie jų stovi ginkluoti polici- 
jantai (Keista, kad policijantai veik visi 
juodveidžiai ir, sakoma, jie ištikimiau val
dančiajai klasei tarnauja, negu baltvei- 
džiai). Kalinių drabužiai pilki, o ant krū
tinių prisegti numeriai.

—Tai kaliniai?—sakau stovinčiam šak 
policij an tui.

—Taip,—nuolankiai atsako išdidus
uniformuotas juodveidis.

—Kiek valandų jie dirba? 
- —Aštuonias.

—Ar daug kalinių šiuo tarpu randasi i 
šiame mieste?

—Virš poros šimtų. 
’ — Nebando jie pabėgti?

—O kur jie išbėgs?!—atsakė jis 
Matai, kad sala nedidukė. .
ventojas, kuris tik kiek prasikalto, tuojaus Vakarų Indijos salų. Prie kai kurių iš jų 
suimamas. Tas pats būtų su kaliniais, ku- jis plaukė taip arti, kad buvo galima gir-1 
rie pabėgtų. Išsprukti iš .salos niekur ne-dėti balsas žmogaus, stovinčio ant sausže-i 
gali.^ O čia ilgiau slapstytis nepajėgtų, kai mio. Saulė kaitino tikru tropiškuoju karš

čiu. Vanduo ištisą dieną buvo tarsi stik
las: lygus, tykus, šviesiai mėlynas. /Pik 

I laivo pėdsakai palieka tarsi kokia vaga.
Gražu ir miela tokiame ore stovėti ant lai
vo ir žvalgytis į visas puses, kiek tik siela 
trokšta. Bet nabagams jūreiviams tenka 
gerokai pasiraivyti. Dirba žmonės ilgas 
valandas, nes darbas privalo būti padary
tas, nežiūrint, ar tai sniegti, ar karšta.

Pažvelgus į žemlapio tą vietą, kur ran
dasi Vakarų Indijos, žmogus tuojaus pa
matai, kad čia salų-salyčių tarsi prisėta. 
Vienos didelės, kitos mažos, bet visos arti 
viena antros. Važiuojant pajunti ir pama
tai tą patį. Tuojau, aišku, metasi mintis 
galvon, kad čia kada nors labai senai gal 
buvo vienas ir tas pats kontinentas,'susi
jungęs su Pietų Amerikos kontinentu. Aiš
ku, tai nebuvo vienas ir tas pats sausžemis, 
apimantis visą Karibėjaus jūrą, .bet tai 
veikiausia buvo tik tam tikras ruožas kon
tinento, o Karibėjaus jūra buvo lyg ir ko
kis didelis ežeras. Ėmė milionus metų, kol 
tas viskas pasidarė dabartiniam stovyj. O 
gal būt šitos visos salos ir salaitės išaugo 
po pastarajai ledų gadynei. Bet kad čia 
buvo kada nors vienas ir tas pats sausže- 
miSj tai liudija kad ir sekantis faktas: vi
sur auga tie patys medžiai, tos pačios žo
lės, tie patys augalai, ir vaisiai. Ta pati 
žemė, tas pats elementas sudaro visas sa
las. Tūlos iš tų salų, sakoma, yra ugnia- 
kalnių padaras. Ilgainiui jos tur būt iš
nyks, paskęsdamos milžiniškame Atlantiko 
vandenyne ir ta vieta, kur? šiandien'Kari
nėjau jūra randasi, .pasiliks paprastas- At-, 
lantiko Okeanas. Galimas daiktas, kad po 
iiilionui metų ir visa Gentralinė Amerika 
paskęs jūrų bangose, palikdama tik istori
jos lapuose.

• z (Tąsa bus)

viui. Ans kerta atgal. Vėl 
muštynių.

Štai vienas “romo auka” 
sais galais kibti prie moterų.

pradėjo vi- 
Atsirado 

juokdariai, kurie aprengė jauną vaikiną 
moteriškais drabužiais. Ans apsilaižyda
mas kimba prie “jaunos paneles”, bučiuoja 
ją ir perka alaus, derėdamasis “ant visos 
nakties”. ■ Skaudūs reginiai. Šiurpas ima, 
matant tokius vaizdus.

i Rugpjūčio 3-čia.
Palikęs Barbados salą, Vandyckas ne

plaukė Atlantiku, ale kirto tiesiai Karibė-

dingiems tikslams. 1 
beūždami sprandus nusisuka 
arba palieka valkatomis, drau
gijos išmatomis. Gi mokslas 
įgytas visuomet pasiliks pas 
vaiką it; turtas (nors nesu jo 
šalininkas) bus sunaudotas 
naudingiems tikslams. Tuo
met bus ir tėvai atmenami ir 
vaikai gerbiami.

Dar apie pačią vakarienę, 
kurią pagamino mūsų, eksper
tes gaspadinės ~ Stanikienč, 
Vaitonaitč ir Sinkevičiene. Va
kariene buvo labai skani, nes 
valgant visi gyrė ir dėkavojo 
gaspadinėms.

Laike vakarienės buvo tam 
tikra programa. Pirmininkė 
M. Vaitonaitė iš eilės svečius 
perstatė pakalbėti. Iš tų, taip 
sakant, pasakytų prakalbų pa
žymėsiu dviejų, tai drg. L. 
Prakuckiūtės ir T. Visockio. 
Drg. Prakuckiūtė paačiavo tė
vams už tai, kad ją užaugino, 
suteikė i jai iki šiol mokslą ir 
už pažadėjimą ją toliaus reint 
ir ji pasižada ateityje tėvams 
atsiteisti.

T. Visockis nurodė skirtu
mą tarpe turčių vaikų, einan
čių mokslą, ir darbininkų. Jis j fašistinio pikniko rengimas ant 
nurodė, kad turčių vaikai, ei-! 12 d. spalių eina pirmyn, 
darni mokslą, turi gerus lai
kus, jiems nerūpi ką nors iš
mokt, kad pasiekt kokią nors 
profesiją.
siperka diplomus. Gi darbi
ninkų vaikai, 
dasiekt, turi vargt, skurst, tu
ri užsidirbt pragyvenimui ir 
mokslui. Jiems nėra kada nei

1 pamislyt apie gerus laikus, 
apie gardesnį maisto kąsnį ar 
patogesnę gyvenimo vietą.

Tai matot, brangūs skaityto
jai, kokia nelygybė, kuomet 
doleris viską valdo. Vieni ei
na mokslą, kad neturi ką veikt, 
turi gerus laikus, kiti gi, no
rėdami pasiekt mokslą, turi 
vargt, skurst, badant.

Kiti kalbėtojai daugiausiai 
pagyrė gaspadinės už parengi-: 
mą vakarienės ir linkėjo drg.

Rugpjūčio 15 d. buvo A.L.D. 
L.D. 85 kp. mėnesinis susirin
kimas Laisvės Choro kamba
ryje, 199 Washington St. Nors 
oras šiltas ir dauguma žmonių 
tinginiauja, vienok veiklesni 
draugai atsilanko į susirinki
mus ir veikimas nestovi ant 
vietos. Nariai, kurie atėjo į 
susirinkimą, gavo A.L.D.L.D. 
išleistą knygą už šiuęs metus. 
Knyga parašyta H. Barbusse, 
užvardyta “Ugnyje.” Su nau
ja knyga nariai užganėdinti, 
nes knyga yra gera.

Iš komisijų raportų pasiro
dė, kad veikimas eina pirmyn. 
Iš A.L.D.L.D. centro apturėtos 
nominacijos blankos ant 1929 
m. viršininkų. Po apkalbėji
mui, balsavimas paliktas kitam 
susirinkimui. Išvažiavimas į 
Salisbury Beach 5 d. rugpjū
čio, bendrai A.L.D.L.D. 85 kp. 
ir Laisvės Choro, pavyko ge
rai ir liks , keletas dolerių pel
no. , . ,

Komisija pranešė, kad prieš-

22 d. rugpjūčio buvo Lais
vės Choro mėnesinis susirinki
mas savame kambaryje. Iš 

choroJie už pinigus nu- , ,
„..„s. Gi darbi- raP°.rtlJ Pasirode. kad .. , 
, norinti mokslą ,v«lk,™as Jra. «eras? tureJ° ke’

lėtą išvažiavimų chorų paren
gimuose. 16 d. rugsėjo rengia 
dešimties metų sukaktuvių 
choro gyvavimo didelį pikniką. 
Aukų agitacijos fondui surink
ta $4.50. Aukojo po dolerį: 
A. Kazlauskas, J. Valatka ir 
J. Juška; po 50c: B. Gumaus- 
kas, J. Šileika ir A. Muzikia- 
vičius. Aukos pasiųstos d. J. 
Siurbos vardu. Visiems auko
tojams tariu širdingą ačiū.

Darbininkė.

Kaunas.— Šių metų am- 
L. Prakuckiūtei pasiekt jos už- nestijos įstatymu iš vieno 

Aš irgi lin- kalėjimo buvo paleisti 5 as- i Iril i i ■»/» 1 • 1 1 •
sibrėžta tikslą. . Aš irgi lin- kalėjimo buvo paleisti 5 as- 
kiu jums tą patį, ką ir kiti, ir menyS kaipo amnestuoti, 
jei sveikas būsiu, kitais metais, vgU paai§kSj0 k^d jiems
po vakacijų, vėl surengsim ko 
kį parengtiną jūsų naudai, i amnestija • nepritaikoma. 

Dabar jie jieškomi.
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Kiekvienas gy- jaus jūra, palikdamas po dešinei visą eilę

tris-keturias dienas.
—O kas tuomet būtų?
—Gautų smarkiai mušti—paaiškino 

man.
—Ar galima nutraukti paveikslai?
—Taip.
'Bet už tai prašė polįcijantas užfundy- 

ti jam bent cigaretų. Paėmė kelis ir įsidė
jo kišeniun.

—Mums, dirbant, rūkyti nevalia, sakė

Pilnos miestelio gatvės įvairių “biz
nierių”: vieni nešioja įvairius menkos ver
tės išdirbinius ir siūlo juos baltveidžiams, 
keleiviams, kiti tūlus salos vaisius parda
vinėja. Kiekvienas nori gyventi, kiekvie
nas užsiprašo tris-keturis kartus brangiau, 
negu tikra daikto kaina.

Besi vaikščiojant užklydome į vietinę 
anglų bažnyčią, aplink kurią randasi kapi
nės, kuriose sukavota visi baltieji. Bažny
čioje nieko ypatingo, išskiriant tai, kad vi
sos jos sienos, iš vidaus nusagstyta tam 
tikrais paminklais mirusių baltveidžių. An
tai stovi admirolo Sir Thomas Louiso pa
minklas, kuris čia apsigyveno 1830 metais, 
kaipo pirklys ir čia numirė; arba antai Jo
no Brothvaite, kuris gimė Barbadoj 1722 
metais. Vis tai anglų—anglų turtingų 
pionierių,—kūne čia atvyko daryti biznį 
ir begyvendami numirė. Išrodo, kad šita 
bažnyčia yra daugiau del garbinimo tų. 
kurie čia gyveno, o ne šventųjų namas.

Pasivaikščioję, pasidairę po šį kaime
lį, grįžome į laivą peršilę, nuvargę ir alka
ni, nes jame, tiesą pasakius, nė valgyti nė’-

\ra vietos. Apie:4 .vai. p. p. laivas pradėję 
judintis, 

< 'f;Greit pajutome, kad apleidome vietą 
arčiausią New Yorko, 
“išsigerti”. Nemažai

kur galima .gaut; 
pribuvusių bridge-

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.

Keliaujančių Lietuvių Atydai

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60 

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD.
Cleveland, Ohio

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

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

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

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

■ ' ‘ ■ ' ■■■ ' ’ ’ ' I1 ‘1 ■

INSURANCE
Pranešu visiem savo kostumieriam p 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vt- | 
šokį darbą apdraudos nuo ugnies 4 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi aur 
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau; I 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 1 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankytu 4 
su viršminėtais reikalais, o tikiuo* į 

si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVAICkB I
(DOBROW) _

S80 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 8862

Fotografuoju, Didinu lt Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslui! •
Studija atdara kiekvieną 

nedėliomis nuo 9:30 ryte
S po pietą

LietuvaitS
FOTOGRAFISTS F

Margarieta Vulinčiųs
Room 82 Weitzencorn Bld’g 

PUBLIC SQUAkB 
Wilkes-Barre, Pa.

Lietuvon ir iš Lietuvos
PER BREMENĄ 

ant didžiausio ir greičiau
sio Vokiško laivo

COLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijos 
Laivų tik Astuonias Dienas 

Ant Jūrų
Puiki Trečia Klcsa—vien 

tik atskiri kambariai
Pas bilie vietinį agentę 

arba
32 Broadway - New York
NORTH GERMAN

LEO YD

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 8046 CHENE ST„ DETROIT

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 
sekančiame “Laisves” vajuje

{vyks Nedėlioję prieš Labor Day
2 D. RUGSĖJO (SEPTEMBER), 1928

J. TANKAUS SVETAINĖJE •
139 Elm Point Avenue, Great Neck, N. Y.

Pradžia 3-čią valandą po pietų
ĮžANGA 50 CENTŲ YPATAI

Brooklyniečiai, kurie nevažiuosite į Cambridge, N. J., 
rengiamą “Laisvei” pikniką, važiuokite į Great Necką 
smagiai laiką praleisti ir sykiu paremti “Laisvę,” nes 
koncertas rengiamas “Laisvės” naudai.

FRANAS STANKŪNAS, basas
Drg. Stankūnas dabar dainuoja su Menkeliūniūte 
amerikoniškuose teatruose. Nedėlioję ir jis bus Kuo
sas. Prašysime ir jį dalyvauti programe Great 
Necke. Manome, kad mūsų prašymas nebus veltui.

KONSTANCIJA MENKELIŪNIOTĖ-JANUŠKIENĖ
Ketverge, 12:30 vai. dieną suskambėjo “Laisvės” te
lefonas. Atsiliepus, prašneko mūsų Menkeliūniūte, 
dainininkė: “Aš manau būti Great Necke. Atrodo, 
kad nedėlioję būsiu liuosa.” Ta žinia pradžiugino 
ne tik laisviečįus, bet visa Great Necką ir Brooklyna.

ALEKAS VELIČKA
Garsus dainininkas ir operų vaidintojas, šiame kon
certe jis sudainuos keletą solų, kurias visiems bus 
malonu girdėti.

K. J. KRIAUČIŪNAS, tenoras.
Jis jau nuo senai žinomas kaipo puikus dainininkas 
ir artistas. Dalyvavęs perstatymuose veik visų žy- 
ipesnių lietuviškų operų, šiuo kartu jis duos keletą 

,/Solų.
EUNICE VALATKA,
Į- L ’

Garsioji Brooklyno šokikė gražiai pašoks. Ji 
irors dar jauna, bet jau yra plačiai žinoma ir tarp 
amerikonų, kaipo šokikė,,

DRAUGAS A. BIMBA
Pasirengęs pasakyti puikią prakalbą svarbiais šių 
dienų klausimais, kuriais visi esame užsiinteresavę.

> Šauni Orkestrą Grieš Įvairius Šokius
Visiems Pianu Akampanuos Aldona Kriąųčiūiųūte.

Iš Brooklyno važiuoti per Maspethą j Flushingą. Ten 
traukiniu važiuoti iki Great Neck Stoties. Išlipus iš trau
kinio yra busai, kurie daveža iki pat svetainės.

Varpas Bakery, 54 Maajer St., Brooklyn, N. Yj
A. M. BALCHUNAS. Savininkių* TeJeuhona Stagg <5588

AutomobiliŲ Mokykla

1023 l^IT. VERNON ST

Hell Phonei Poplar 7MK

ADOLFAS F. STANKUS
'-KABORIU8 

ir- 
SALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA. PA.

Praktikos pamokos išardyt, šutai- I 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apio elektrą, važiavimą ant viso-J -l 
kių kainų mašinų ir ant Fordo/ 
Pilnas kursas šoferio-Mecha~įk4l 
kurį veda lietuvių ir anglų kUflR;—«j 
gerai žinomas ir per 16 metų pri- J 
tyręs instruktorius L. TIK NEVI- I 
CIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte s 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v, I 
NEW YORK AUTO SCiUfc^j 
22R—2nd Ave., eor. 14th SU N^L I
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JUOZAS

CLEVELAND© ŽINIOS

Keystone—

Linhik.li....

SCRANTON,1 PA

Laisvės Piknikas
ir

VIETOS ŽINIOS va-
$200,-

<000,000

Kiaulės Kerštas

šitai
VL. ŽUKO ŽODIS Į CH0R1ECIUS

Narių

Vladas Žukas.

Si

TEKSIU DARBININKAI 
RUOŠIASI Į STREIKĄ

5.
6.

YONKERS, N. Y. 
PILIEČIŲ KLIUBO 
PARENGIMAS

Ųž $20 VEIKIAUSIA ŽUS 
4\ GYVYBĖS

PAS GERIAUSIĄ 
POLICISTĄ RASTA 
BRAVARAS

PROGRESYVIŲ RUBSIUVIŲ 
SUSIRINKIMAS

IŠLEIS $200,000,000
NUODIJIMUI
ŽMONIŲ PROTO

pa
ir e-

KAILIASIUVIAI SĖKMINGAI 
BUDAVOJA SAVO UNIJĄ

gy-
pa-

lubų” Irving 
ir atydžiai 

Gitlowo pra- 
susirinkimas

NAUJAS SKANDALAS 
GATVIŲ VALYMO 
DEPARTMENTE

“Tai durniai! Ana kitoj pusėj 
gatvės guli juodukas, iškišęs 
kojas per langą; pašauktų jį 
—ir pasirašytų po ta rezoliu-

į rį rengia lietuvių progresyvių 
draugijos Runo farmoje.

Taipgi kurie draugai turite

Nežiūrint didelio karščio, 
trečiadienį New Yorko rubsiu- 
viai užpildė “iki 
Plaza svetainę 
klausėsi draugo 
kalbos. Pas'kui
vienbalsiai užgyrė , Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos kandidatus—d. Fosterį į 
Jung. Valstijų prezidentus ir 
d. Gitlowa į vice-prezidentus.

PYRAGAIČIŲ KOMPANIJOS s 
ALGINIŲ VERGŲ LIŪDNA 
PADĖTIS

Telephone, Stagg 8326
9745

ai
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P1TTSBURGHAS 
IR AP1EL1NKE

Leebel Rolmils pradėjo dirb
ti ir darbininkai apsidžiaugė, 
bet tik ne visi. ' 
bininkai nuo karščio susirgo. 
Vienas jų, lenkas, numirė, ki-: 
tas^lietuvis, pabuvęs ligoninėje1 
pasveiko.

pasakyti, kad ir publikos bu
vo tiek, kiek pirmininkas ii’ 
kalbėtojas turėjo pirštų. Jei
gu rengėjai būtų pagarsinę, 
kad Seno Vinco.Jburdingierius 
socialdemokratas kalbės, tai 
publikos būtų daugiau susirin-

Tuoj du dar-! kS ir gal kunigas su bažnyti- 
J iniu choru būtų atėjęs, bet da-j 

kij bar veik tuščia svetainė buvo.
i Pabaigoje buvo priimta pro
testo rezoliucija prieš Tautų 
Lygą, kad jie Lenkijai Vilnių 

Sakoma, kad dabar nėra ste-; J!or\. atiduoti. Priėmus rezo- 
būklų. Kas taip sako, tas pats5bucuą, susidurta su keblumais, 
nieko nesupranta. Tūla mote- aes Jlie^as nenon po ta rezo- 
ris, važiuodama gatvekariu,' kuclja pasirašyti. Negaunant 
prie Manchesterio tilto, nukri- žmogaus kuris pasirašytų, vie- 
to žemyn ir papuolė po gatve- aas juokdarys ^pastebi man: 
kariu. Sustabdė gatvekarį iri 
keltuvais iškėlė. Visi manė,! 
kad jau ta moteris užmušta, j 
Bet koks buvo visų nusistebeji-j 
jnas, kuomet moterį išvilko iš clja-’ • ,
po gatvekario, taiji parodė vi-i Vietos tautiečiams ir iparapi- 
siems špygą ir nuėjo savais ke-į jonams lyderiams jau ne kaip 
bais. . v . . ! sekasi. Pirmiau jeigu tik jie

Mat, dabar viešpatauja blai-Į ką surengdavo, tai žmonių pri- 
vybė, tai ir panašių stebuklų eidavo. Bet dabar jau žmonės 
gali įvykti

Rugpjūčio 18 d. sandarie- 
čiai ir socialistai buvo surengę 
prakalbas Northsidėj. Garsi
no, kad kalbės tiesų studentas 
Dargis ir dainuos bažnytini;; 
choras. Bet čia chorą matė 
tiek, kiek savo ausis. Reikia

Vilniuje, o dabąr ne tik namo 
neturi, bet ir Vilniaus. O kiek 
jau surinkta pinigų visokių 
bendrovių įkūrimui ? Pinigai 
surinkti, bet tų bendrovių ir 
po šiai dienai nėra. Todėl da
bar žmonės iš tų ponų tik 
si juokia, o pinigų jiems 
duoda.

Nuo Krosnos Cilto.

Svarbios Prakalbos
Rugsėjo 4 df, antradienio 

vakare, Liet. Svet., 6835 Supe
rior Ave., įvyks svarbios pra
kalbos Vilniaus vadavimo 
klausime. Kalbės d. J. S. Ma
žeika, kuris nesenai sugrįžo iš 
Europos. Prakalbos tema: 
“Kaip bolševikai žiūri į atva
davimą Vilniaus ir kokius 
žingsnius daro Tautų Lyga ta
me klausime.” Visus, be skir
tumo politiniu ar religiniu įsi
tikinimu, kviečiame atsilan- 
silankyti į šias prakalbas ir

rinktų du atstovu, kurie galė
tų ką nors pasakyti apie Vil
niaus atgavimą nuo lenkų. At
stovais pirmiausia buvo persta
tyti Ig. Karlonas ir J. Juodei- 
kis, bet vienas pasipiktinusiai 
sušuko: “Vyrai, čia reikią iš
rinkti tautininkus, o ne ko
kius.” Tuomet buvo dar du 
perstatyti ir palikta be balsa
vimo. Vadinasi, jie paliko at
stovais nelegaliai.

Po tam buvo išduotas rapor
tas iš išvažiavimo. Iš raporto 
pasirodė, kad kliubui liko gra
žaus pelno. Dabar turėjo būt 
susirinkimas užbaigtas, ale 
kas tau. Vienas pasiprašo bal
so ir sako: “Nugi, ar buvo nu
tarta, kad darbininkai už ba
ro užsidėtų raudonas kepu
res?” Kitas atsako/ kad ne
buvo tas nutarta. “Tai kam 
jie buvo užsidėję raudonas ke
pures ir darė gėdą kliubui?” 
Visi pasipylė juoku. O tas 
manė, kad raudonkėpurius nu
baus užsimokėti po penkinę 
bausmės. Tačiaus niekas į jo 
skundą nekreipė atydos.

šioj gadynėj doleris stovi 
augščiau žmonių gyvybės. Štai 
atsitikimas: pirmadienį trys 
plėšikai—Rhein, Baglieri ir 
Corrado—įsiveržė į Tom, Diek 
& Harry čeverykų krautuvę, 
638 Third Ave ir pasigriebė 
$20. Jiems bėgant laukan, 
susitiko policistą Joseph F. 
Dursee ir ant vietos nudėjo. 
Dabar visi trys banditai su
imti ir apkaltinti pirmo laips
nio žmogžudystėje. Kadangi 
įrodymai labai aiškūs, tai, vei
kiausia, visi trys bus pasiųsti į 
elektros kėdę. Vadinasi, 4 
vybės atsisveikins su šiuo 
šauliu tik už $20.

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bell--------------------------- Oregon 8186

.. Mai* »64t

KAVALIAUSKAS
t • ii

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJA8

iii I P jren/l plačiau susipažinti apie atėmi- 
- ............... . -J mą Vilniaus iš imperialistinės

Lenkijos. Kalbėtojas yra pil
nai prisirengęs nušviesti visą 
dalykų stovį. Įžanga 15c ypa- 
tai.

Kviečia
A.D. (K.) P. Vietinė Liet. Sek.

girną nesilanko. Mat, jau daugi 
iš žmonių jie pinigų surinko del j 
visokių biznių ir dabar žmonės 
nieko nemato. Juk šliupas ir 
Yčas rinko pinigus del Lietu
vos laivyno, bet ar tas laivynas 
yra ? Basanavičius ir kiti rin
ko pinigus del tautos namo

Apielinkes Lietuvių Žiniai
Rugsėjo 2 ir 3 d. bus pas

kutinis šių metų piknikas, ku- 
rengia lietuvių progresyviųRENGIAMAS PHILADELPHIEČIŲ

Didysis Piknikas įvyks Nedėlioję

2 d. Rugsėjo“Sept., 1928
CAMBRIDGE, N. J.

Prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai vakare
Rengėjai skelbia, kad piknikas įvyks, kad ir smarkiausia 
lytų. Nes pastogės yra puikios. Iš Brooklyno busai va
žiuos, kad ir ledais lis.

Programas susidės sekantis'.
1. Lyros Choras, iš Phila., vadovaujamas Jurčiukonio;
2. Frankfordo Jaunuolių Choras, puikiai išlavintas;
3. Dvieilis Kvartetas “Ufa”, vadovaujamas V. Žuko

(iš Brooklyn, N. Y.)
4. Brooklyno Aido ir Lyros Chorų kombinacija, va

dovo ujama V. Žuko.
Prakalbos R. Mizaros ir P. Buknio, iš Brooklyno; 
Kumštynės Billy Walton su Jack Winslow 

(iš Brooklyno).
Extra: įvairūs pamarginimai ir žaislai.

ŠAUNI ORKESTRĄ GRIEŠ SMAGIUS K A V ALKUS 
ŠOKIAMS

Šiame piknike visi darbininkai ir darbininkės privalo 
būti ir paremti savo dienraštį. Tuo pat kartu čia rasite 
daug malonumo ir pasitenkinimo patys sau.

BROOKLYNIEČIŲ ŽINIAI
važiuoti į pikniką dar galite gauti vietos, 
dar ne pilnas. Tuojau užsiregistroukite. 
ypatai į abi pusi. Busai išvažiuos nuo

Norintieji 
Trečias busas 
Kelionė $3.00 
“Laisvės” svetainės lygiai 8 valandą ryte—nei minutos 
nesivėluokite. 12-tą vai. turime būti piknike.

ĮSITĖMYKITE KELRODĮ:
KELRODIS: Važiuojant iš Philadelphijos j pikniką Cambridge, 
N. J., karais, reikia persikelti Market St. Ferry i Camdeną ir, 
išėjus iš Ferry, imkit Burlington karą ir važiuokit iki Cam
bridge, N. J., stoties būdelei ir išlipkit, eikit vieną bloką at
gal ir ten rasit pikniko iškabą ir žmogų, kuris nurodys eit 
apie tris blokus į pikniko vietą. Iš Camden galima važiuoti 
ir busais. Iš Philadelphijos galima imti pas City Hali Bur
lington busą ir išlipkit augščiau minėtoj vietoj; taipgi galimą 
važiuoti Frankfordo eleveiteriu iki paskutinei stočiai ir pasi
imti Riverside busą, kuris netoli tos vietos persikelia ferry ir 
nuveža pigiau, negu nuo City Hali.— Važiuojant automobi
liais, atvažiavus į Philadelphiją, reikia važiuoti Race East St. 
iki pervažiuosit Delaware tiltą, nuo tilto važiuokit tiesiai Pcnn. 
St., Camden, N. J., iki 10th St., sukit po kairei į 10th St. ir 
važiuokit iki State St., sukit į State St. ir važiuokit laikyda
miesi po kairei, tas kelias bus River Road ir ims apie 20 mi- 
nutų važiuoti j minėtą vįetą.

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

Draugai Choriečiai ir Chorietės iš Aido ir Lyros Chorų!
Mūsų pasirodymas philadelphiečių piknike bus svar

bus istorinis įvykis. Jei sudarysime gerą skaičių daini
ninkų, sudainuosime skambančiai, tai būkim tikri, kad 
mūsų dainų dldas garsiai nuskambės nuo Atlantiko iki 
Pacifiko. Jis bus girdėt ir už vandenynų. Nuo to pri
klausys mūsų chorų karjiera ir tas parodys visuomenei 
choriečių simpatiją dienraščiui “Laisvei.”

Mes, kaipo svarbi darbininkiškos dailės spėka, jau
čiamės už pareigą rūpintis visais savo klasės reikalais. 
Mes tampriai sieloje esame susirišę su dienraščiu “Lais
ve” ir kiekvienas, iš gilumos širdies, geidžiame pagelbėti 
savo dienraščiui. į šį pikniką, kuris rengiamas naudai 
mūsų “Laisvės,” mes važiuojame patys, pasidengdami ke
lionės išlaidas. Mes norime pagelbėti rengėjams, kad 
piknikas būtų sėkmingas; mes norime, kad plačioji lietu
vių visuomenė žinotų, kad mes tai darome. Todėl rūpina 
kimės, kad mūsų pagelba būtų vykusi visais atžvilgiais. . 
Susįrirfkime skaitlingai, sudainuokime tinkamai,, pakelki- 
mą varda proletarinės dailės ir parodykime savo lojališ- 
kuf^ ir simpatiją “Laisvei,” kuri gina mūsų klasės rei-- 
kalus.

Po susirinkimo hekurie kliu
bo nariai kalbėjosi, kad kuni
gas per pamokslą labai išpei
kęs piliečių kliubą ir išvadinęs 
nešvariais žodžiais. Girdi, net 
ir prasčiausias žmogus būtų 
negalėjęs taip pasielgti.

Visur Buvęs.

Kailiasiuvių bendroji tary
ba, vadovaujama kairiųjų dar
bininkų, nutarė laikyti susirin
kimus kiekvienam bloke, ku
riame randasi kailiasiuvystės 
dirbtuvių. Pirmas toks susi
rinkimas įvyko pereitą antra
dienį, tuoj aus po darbo valan
dų, W. 20th St. bloke. Ste
bėtinai entuziastiškas buvo su
sirinkimas. Visi to bloko kai- 
liasiuviai suplaukė į svetaines. 
Buvo manyta, kad į vieną sve
tainę sutilps darbininkai, bet 
kai suėjo, tai net 3 svetainės 
prisikimšo.

Kalbėjo draugai Gold, 
Gross ir kiti. Aiškino, kaip 
yra budavojama nauja kailia-

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE: REGENT 2177-1474 “Tai Mokyklą *u Reputacija.”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokiu . 
i įdirbimų karus i trumpą laikų. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jfl* 
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 Street* 
21 Metai Kaip įsteigta New York City

Religious Film Trustas ■ 
Acoustics Products Kompani
ja pasirašė sutartį padarymui 
krutamu jų paveikslų iš bibli- 

paėmę del Turausko knygutes įjos pasakų apie Kristų, Mari- 
platinimui, labai būtų geistina |ją, šventuosius ir visus kitus 
kad sugrąžintumėt minėtame i prajovus. Tai bus milžiniški 
piknike. Kurie negalėsit pik-1 krutamieji paveikslai, padaryti 
nike dalyvauti, tai pasiuskit) tam tikslui, kad atversti žmo- 
komitetui: P. Šlekaitis, 1228 nes prie krikščioniškos religi- 
Nayang Ave., ^eranton, Pa.

A. L. D. L. D. 39 Kp.
Korespondentas.

jos. Kitais žodžiais, tai bus 
'įrankis nuodijimui vargdienių 
i proto. Turčiams tiek reika
lingi tie paveikslai, kiek šuniui 
penkta koja. , : i

Sakoma, kad padarymas tų 
paveikslų lėšuos apie

jia Maiuvvujaiiia iiaujci iicxiiicv- 
, Isiuvių unija, nes iš senosios be

liko saujelė socialistinių gene
rolų be armijos ir gauja nu
samdytų mušeikų. Nauja uni
ja, kuri jau dabar apima 90 
nuošimčių visų kailiasiuvių, 
pasiliks rankose eilinių darbi
ninkų ir bus paremta ant dirb
tuvių komitetų.

Kailiasiuviai entuziastiškiai 
priėmė pasiūlytus planus ir nu
tarė galutinai atsisakyti nuo 
mušeikų ir menševikiškų gori
lų, kurie, kaip parodė Sorkino 
iškelti faktai, daro suokalbius 
atimti gyvybę kairiesiems 
dams.

H

MARCY BATHS
Naujoviskiausia To* Rūšie* {staiga Brooklyn©

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 

nakties
VAIKAI

Įleidžiarcj, Utarhinkais

VYRAMS

Seredomis 
Ketvergais 
Pfitnyčiomis 
Bubatomis 
NedSliomte 
dieną ir nakcf

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.
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Visi New Yorko valdžios de
partmental randasi rankose 
gudrių grafterių ir šmugelnin- 
kų. Jau naujas skandalas ki
lo gatvių valymo departmen- 
te. Politikieriai susipyko ir 
iškėlė aikštėn naujas vieni fkitų 
vagystes. Miesto gyventojai 
moka taksas, o politikieriai 
dolerius tik krauja į kišenius.

Komisionierius Taylor sako, 
kad jis gatvių valymo depart- 
mentą ištyrinės nuo viršaus iki 
apačios ir, '-radęs grafterius, 
juos smarkiai nubaus. O jeigu 
kas patyrinėtų patį kornisio- 
nierių, gal visko ir ten suras
tų. Juk miesto pinigus eikvo
ja ne tik maži valdininkėliai, 
bet ir didelės “fišės.” Vienas 
dalykas aiškus, būtent: niekas 
neišeis iš Tayloro tyrinėjimo ir 
neišnyks vagystės iš gatvių va
lymo departmento. Tammany 
Hall grafteriai grafterius tyri
nėja !

Rugpjūčio 12 d. įvyko Ame
rikos Lietuvių Piliečių Kliubo 
išvažiavimas, kuris pavyko ge
rai. Susirinko apie 200 žmo
nių ir visi gražiai linksminosi. 
Tik kai kurie parapijonai la
bai pyko, kam darbininkai už 
baro dėvėjo raudonas kepures. 
Jie net reikalavo, kad tie dar
bininkai arba prasišalintų, ar
ba nusiimtų kepures. Tačiau, 
niekas neklausė jų reikalavi
mų.

Rugpj. 20 d. įvyko A. L. P. 
Kliubo susirinkimas.
dalyvavo didesnė dalis. Apta
rus kliubo bėgamus reikalus, 
buvo skaityta ir priimta patai
symas kliubo konstitucijos.

Po tam buvo skaitytas laiš
kas nuo kokio ten .kliubo iš 
Brooklyno, kuriame 'sakoma, 
kąd tas .kliubąs rengia '.pikniką 
kokiam ton atvažiavusiam iš 
Lietuvos Skinderiu}, kuris tu
rįs 104 metus. Laiške prašo
ma, kad kliubąs • dalyvautų 
piknike skaitlingai ir kad IŠ

Nesenai New Yorke įsikūrė 
teksiu darbininkų unija, kuri! 
turi didelio pasisekimo. Ilgos’ 
darbo valandos ir mizernas! 
užmokestis verčia darbininkus1 
burtis po unijos vėliava. Da
bar teksiu darbininkų unija 
svarsto klausima visuotino v
streiko už sutrumpinimą dar- 
bo valandų ir pakėlimą algų.

Komunistų “Daily Worke- 
rio” korespondentas rašo se
kamai apie darbo sąlygas di
džiojoj pyragaičių kompanijoj, 
National Biscuit Co., kuri ran
dasi Long Island City:,

“Mes tik puspenktos dienos 
tedirbamu. Panedėliais nedir- PUIKIAI PAVYKO 
bam’e, nes darbo nėra. Jau ir ~ .........
pilną laiką dirbant galo su ga
lu negalima suvesti, o dabar 
tai visai blogai.

“O tas skubinimas, kuomet 
dirbame, tai nesvietiškas. Bo
sai stovi ir ragina, kad tu pasi
vytum kitą darbininką su dar
bu, o aną darbininką ragina, 
kad jis pasivytų kitą ir taip 
eina: kiekvienas raginamas 
pasivyti kitą. Ir taip darbi
ninkai skubina, tartum proto 
netekę, ištisą dieną.

I “Tik bosai neskubina. Jų 
j yra tiek ir tiek, ir jie turi tikrą 
gyvenimą.

“Aš skaičiau pranešimą 
‘Daily Workeryje,’ kad Natio
nal Biscuit Co. pereitais me
tais padarė $8,000,000 gryno 
pelno ir kad' nusipirko Kana
doje naują dirbtuvę. Tai vis 
prakaitas mūsų, kurie 
kompanijai vergaujame.

Policistas Patrick J. Regan, 
30 metų amžiaus, kuris gyve
na 4818-39th St., Long Island 
City, per ištisus penkius me
tus buvo skaitomas geriausiu 
ir ištikimiausiu policistu. Y- 
patingai jisai “neapkentė” 
butlegerių. Tuo tarpu Regan 
nuolatos turtėjo ir įsigijo dide
lį Trijų augštų namą. Pasek
mės tokios:: duipirnįi augštai 
Regano namo buvo paversta į 
bravarą.

Regan tapo atstatytas nuo 
darbo “negarbingai,” bet už 
tai jisai prisilupo užtenkamai 
dolerių.

GELVONŲ apylinkėje N. 
kaime š. m. liepos mėn. šei
mininkas nuėjo paršus “iš- 
čystyti”, tuo tarpu kiaulėj 
užgirdo riksmą, atbėgusi 
šeimininką apvertė ir pra
dėjo taip draskyti, kad mo
terys vos atgynė. Kitą die
ną ta pati kiaulė pargriovė 
šeimininkę ir vos vyras at
gynė.

Atgavo Sveikatą po Penkių 
Metų Kentėjimo

Ponas Oliva Nadeau, Whitensvillc, Mass., 
turėjo menką sveikatą per penkis metus, ir 
jis bandė. visokios rūšies gyduoles, bet ne
gavo pagelbos. kol tik , nepradėjo vartoti 
Nuga-Tonc. Štai yra jo patarimas silp
niems ir liguistiems žmonėm;;: “Nuga-Tonc 
man labai daug pagelbėjo. Dabar aš mie
gu gerai ir turiu gerą apetitą. Per penkis 
metus aš • bandžiau visokias gyduoles, bet be 
pasekmių, bet gavau pagalbą, kuomet pra
dėjau vartoti Nuga-Tone. Aš dėkavoju už 
pagelbą kurią gavau.”

Virš milionas įnioniu, taip kaip ir Po
nas Nadeau, tuėjo menką sveikatą. Bet jie 
pradėjo vartoti Nuga-Tone ir gavo geras 
pasekmes. Tas turėtų įtikinti jus, kad Nu- 
ga-Tofie atliks darbą. Nuga-Tone yra ne
palyginamos dęl silpnų, nervuotų, kurie tu
ri prastą apetitą, \ nevirškinimą, gasų vidu
riuose, raūgėjimąž inkstų, i: pūslės • ir '' kepe
nų trub(eliūs,' chronišką'. užkietėjimą, • galvos 
skaudėjimą,' svaigulį, praradimą svarumo ar
ba panąšjųs trubeHus. Jei.,.nesate sveikas, 
jiabandygit - Nuga-Tone ir ; persitikrinkit. Nu
ga-Tone'- yra." parduodamąs pas visus gy
duolių \ vertelgas. Jei jūsų vertelga neturi 
jų stake, reikalaukit, kad jis užsakytų jų iš 
olselio vaistinės.

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.
____ _________________ ORDER BLANK:___ ___________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERL už kurį 
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
UVTDA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki EA 

Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c*!’P”
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

ČIA ĮTAISYTA DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIEŽIU 
ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 

DRUSKINIU VANDENIU 
Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ II 

NAKTl

MOTERŲ 
DIENOS: 

Panedėliais ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys;

1 taip/ pat .ĘESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu, 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Ste., 
/TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090
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VIETOS ŽINIOS
VISI PRISIRUOŠ^ 
AUKŲ RINKIMUI

Yor-Visam didžiajam New 
ke šiandien prasideda visuoti
nas rinkimas aukų dėžutėmis 
del Darbininkų (Komunistų) 
Partijos rinkimo vajaus. Drau
gai ir draugės pasileis darban 
po visus miesto kampus—gat
vėse, palei stubas, parkuose, 
pa marėse, visur, kur tik su
sirenka žmonių.

Rinkimas aukų tęsis šian
dien ir rytoj. Brooklyno sto
tis yra “Laisvės“ name,46 Ten 
Eyck St.

NUMIRĖ JUOZAS . 
MEKUSKAUSKAS, KAIPO 
AUKA BAISIOS ŠEIMYNIŠ
KOS TRAGEDIJOS

Ketvirtadienį Methodist E- 
piscopal ligoninėj pasimirė 
Juozas Mekuskauskas, kuris 
gyveno 615-41st St., Brookly-jbet veltui, 
ne. Tai auka liūdnos šeimy- Tnicaina 
niškos tragedijos, kuri atsitiko 
rugpjūčio 20 d. Pašovime 
Mekuskausko kaltinama jo pa
ti ir jo podukra. Mekuskaus
kienė pastatyta po $5,000 
kaucijos, o jos duktė, Mary, 15 

Čionai draugai bei metų amžiaus, atiduota Vaikų 
draugės ateikite ir pasiimkite Draugijai 
dėžutes ir visus reikalingus į- 
galidjimus aukų rinkimui. Te
gu nebus nei vieno darbiečio, 
kuris nedalyvautų šiame visuo
tinam aukų rinkime komunis
tų prezidento rinkimų vajui.

pardavinėjo narkotikus, J^et 
dar buvo žinomas kaipo ^vy
riausia galva narkotikų '’'par
davinėtojų šaikos New Yorko 
mieste. Jis buvo pastatytas po 
^15,000 kaucija.

Federalism name, Brookly- 
ne, viskas buvo priruošta del 

(teismo. Teisėjas Atwell lau- 
j kė progos “pamokinti“ Marti
ni. Pats Martini irgi pasirodė 
teisme. Bet kuomet teismas 
prasidėjo ir Martini buvo pa
šauktas užimti kaltininko vie
tą, jis neatsiliepė.
jo jieškoti po visus kambarius, 

*. Martini paspruko.
Teisėjas Atwell pareiškė, 

kad Martini netenka $15,000 
kaucijos ir jeigu bus sučiuptas, 
tai bus padėtas po $50,000.

KODĖL GERTRUDA 
EDERLE PRALAIMĖJO?

Pradėta le nelaimėjo nei pirmos,

LANKĖSI IŠ DAYTONO 
VIEŠNIA

šiomis dienomis “Laisvės“ 
išleistuvėje lankėsi Marija ži- 
hnskiūtė iš Dayton, O., su 
brooklyniete Ona Rimidiene. 
Dr-gė žilinskiūtė nusipirko li
teratūros ir apžiūrėjo “Lais
vės” spaustuvę, kuri jai pati
ko. Daytone, sakė d-gė ži
linskiūtė, randasi apie 100 lie
tuvių šeimynų,
jie stovi neprastai, 
organizuotumas ir 
darbas randasi žemam 
nyj.

Ekonominiai 
tačiau, 

apšvietos 
laips-

GIRTAS LIGONBUČIO 
SARGAS BEVEIK UŽMUŠĖ
LIGONĮ

St. Marks ligoninėj buvo 
toks atsitikimas birželio 7 d.: 
Ten gulėjo lovoj su pakrividy- 
ta koja Warren Nelson, 43 me
tų ir tikėjosi už dviejų dienų 
išeiti sveikas. Tuo tarpu įrio- 
glino į kambarį girtas Law
rence Smith, 46 metų amžiaus, 
ligoninės sargas, ir pradėjo 
Nelsoną vanoti kumščiomis. 
Taip jis sumušė ligonį, kad pa
starasis, vietoj už dviejų die
nų išeiti iš ligoninės, tik dabar 
pasveiko ir jau vaikštinėja, 
įgavo karštligę ir pora kartų 
buvo visai nusilpęs.

Ligoninė tą atsitikimą slėpė 
ir tik dabar Nelsonas pats su
areštavo Smithą. Prieš teisė
ją Smithas teisinosi, kad jis 
tuomet buvęs amžinai girtas ir 
nežinojęs ką daro. Paleistas 
po $500 kaucijos.

globoti. Mekus- 
kauskienės teismas atsibus at
einantį ketvirtadienį.

Kuri iš jų pašovė Mekus
kauską, klausimas dar neišriš
tas. Podukra sako, kad jinai 
viena suvarė penkius šūvius į 
savo patėvį, bet Mekuskaus- 
kas prieš smertį aiškino, kad 
jos abidvi šovė—Mekuskaus- 
kienė paleido 3 šūvius, Mary 
du. Mekuskauskienė užsigina 
šovus į savo vyrą.

Mary Milasumas, Mekuskaus- 
kienės duktė su pirmu vyru, 
nesibaisėja savo darbu ir nesi
gaili Mekuskausko. Jinai šo
vus į jį tiksliai ir prisirengus. 
Ji nusipirkus revolverį ir išsi
mokinus tiesiai šauti. Jos tik
slas buvęs vienas: ant vietos 
nudėti savo patėvį.

Kodėl Mary, dar jauna bū
dama nusprendė panildvti ta 
baisią žmogžudystę? Kuomi 
jai nusidėjo jos patėvis, kad 
jinai nusprendė atimti jam gy- 
vybę? Tai vis dar neišrišti 
klausimai. Veikiausia tiktai 
teisme viskas paaiškės. Mąry 
tvirtina, kad ją patėvis atkar- 
totinai vertęs turėti lytiškus 
santikius bei gyventi kaip vyras 
su pačia. Jinai jautėsi nu
skriausta, kuomet suprato, ką 
toks darbas reiškia. Ir štai ji
nai nusprendė tinkamai atsily
gint savo galutinai sužvėrėju
siam patėviui. Tai taip aiški
nasi Mary.

Bet Mekuskauskas, nuga
bentas į ligoninę po peršovimo, 
užginčijo savo pačios ir poduk
ros daromus jam nešvarius už
metimus. Jis sakė, kad jis jo
kių pasikėsinimų ant Mary ne
daręs ir jos nenuskriaudęs. Jis

NUSIŽUDĖ 60 METŲ 
DARBININKAS

Richard A. Annin, 60 meti) 
amžiaus, gyvenęs 457 Third 
St., Brooklyne, užvakar iššo-. 
ko nuo dešimto augšto ant ša
ligatvio ir ant vietos užsimušė. 
Priežastis saužudystės—var
gas. Annin teuždirbo $25 sa
vaitėj. Jo žmona sako, kad! 
buvo labai sunku dviem pra-, 
gyventi 
Be to, 
pradėjo 
ateitis 
Įpuolęs
pasidarė sau galą, 
kapitalistinės sistemos.

Gertruda Ederle, pirmoji 
moteriškė perplaukusį per An
glijos kanalą iš Francijos į 
Angliją, pradeda prarasti gar
bę, kaipo plaukikė. Ji pras
tai pasirodė plaukikų lenkty
nėse Ontario ežere. Reikėjo 
plaukti 10 mylių. Laimėtojai 
buvo skiriama $10,000 dova
na, o antrai geriausiai plauki
kei—$5,000. Gertruda Eder-

nei
antros dovanos. Pirmoji do
vana teko Ethel ei Hertlei, 20 
metų .amžiaus mergaitei,- iš 
Bronxo, New Yorko.—Ederle 
taipgi yra newyorkiete.—Gat- 
terdamait.ei iš Seattlė’o teko 
antroji dovana.

Ederle pastaraisiais laikais 
uždarbiavo, kaipo vodevilių 
aktorė-plaukikė. Kad atatikt 
amerikoniškam skoniui, jinai 
stengėsi pasidaryt lięsesnė 
(kūdesnė). Tuom pakenkė sa
vo sveikatai, ir pralaimėjo. 
Laike savo plaukimo per Ang
lijos kanalą jinai buvo dikta 
mergaitė.

NEPAMIRŠKITE KRIAUČIŲ 
PIKNIKO

Visi Brooklyno lietuviai ir 
lietuvaitės žinokite štai ką: 
Šiandien po pietų įvyksta di
delis ir šaunus piknikas, ren
giamas Amalgameitų lietuvių 
lokalo 54, Klasčiaus parke, 
Maspeth, N. Y. Vieta visiems 
gerai žinoma.

Ne tik kriaučiai privalo da
lyvauti šioje iškilmėje, bet vi
sa Brooklyno ir apielinkės lie
tuviška visuomenė. Viena, 
praleisite laiką smagiai, o ant
ra—paremsite kriaučių lokala, 
kuris pilnai užsitarnauja 
suomeniškos paramos.

Taigi, dar sykį, visi ura 
kriaučių pikniką.

vi

ATSILANKĖ DRG. A.
MURE1KA SU DUKTERE

suDrg. Antanas Mureika 
dukrele, iš Milford, Conn., lan
kėsi “Laisvės“ redakcijoj. 
Linksma buvo pasimatyti ir 
pasikalbėt su tuo draugu, ku
ris nuo senai yra “Laisvės“ 
skaitytojas ir vienas iš širdin
giausių rėmėjų darbininkiško 
judėjimo.

NUSIŽUDĖ GYDYTOJAS

Pasidarė galą Dr. Valentine 
Gilkoff, 45 metų amžiaus, ku
ris gyveno 54 Morningside 
Ave/ 
sako, kad jam nusibodo gy
venti ir todėl nusižudo.

Paliktoj notoj Gilkoff

dės 1 vai. po pietų. Įžanga 25c ypa- 
tai, Muzika bus labai puiki. Pikni
kas įVyks ant Willick’s Farmos-, vi
siems gerai žinomoj ir labai gražioj 
vietoj. Visi į pikniką.

Komisija.
(208-209)

CHESTER, PA.
Draugai ir draugės, kurie važiuo

site j Cambridge, N. J., į “Laisves” 
pikniką, susirinkit nedėlioj 9:30 va1, 
ryte pas kliubą, nes busas pribus 10 
vai. ryte. Kurie nepribūsit laiku, tai. 
nesigailėkit, nes pinigai nebus grą
žinami.

P. P. Šlajus.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris į bučernės 

ir grosernės biznį. Partneriu pri
imsiu ir nepatyrusį tarne biznyje, 
bite tik nori mokintis mėsą pjaustyti. 
Gera proga išmokti bučeriu. Mano 
partneris išvažiavo į Lietuvą, tat esu 
priverstas 
nes' dviem
3525—3rd

jieškoti kito partnerio, 
galima plačiai biznį varyt.

Kanton
Ave., -Bronx, N. Y.

• (188—216)’

PAJIEŠKOJIMAI

t

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiu <iiši|Į Šviežia -Valgiai, Gamisami Lietuviško

ir Amerikoniško Stilium
Pavalgi** žla malonu bfitt. pasi- 

inekučiuoti su kitais, arba ramiai pa- 
f ' siskaityti.~Syk| atsilankę, persitik- 

rinait.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

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

iš tos mizernos algos, 
nabašninko sveikata 
išsisemti ir ištikrųju 

atrodė visai juoda, 
desperacijon, vargšas 

Tai auka

SPORTAS
SHARKIS NIEKAD 
NESIKUMŠČIUOSIĄS SU 
HANSENU

Nes Hanseno Manadžeris 
Įžeidęs Sharkį

Vakar šiame skyriuje buvo 
rašyta, kaip promoteriai ban
do iškelt augštyn daną kumš-j 
tininką Knutą Hanseną; tai p-į 
gi buvo padaryta palyginimų 
tarp Sharkio ir Hanseno.

Ypač didžiuojasi Hansenu 
naujas jo manadžeris Billy 
Gibson, buvęs Tunney’o mana
džeris. Sharkis gi nekokią 
nuomonę turi apie Hanseną. 
James (Joy) Jdnnsonas, kuris 
žinomas, kaipo Sharkio mana- 
džeris-padėjėjas, pareiškia I 
Sharkio vardu, kad Sharkis 
niekad nesutiksiąs kumščiuotis 
su Hansenu. O tai 
dabartinis Hanseno 
ris Billy Gibsonas 
Tunney’u kadaise 
Sharkį “bailiu“; jiedu pasklei-

todėl, kad 
manadže- 
sykiu su 

išvadino

pasakojo, kad jo pati jo neap-|dė gandą, būk Sharkis neturįs 
kentus, taip pat neapkentūs jo ištvermės ir būk jis pasiduo- 

Ir štai, girdi, jos nu- dąs oponentui,, nedatęsdamas 
kovos iki galo.

Panašiai apie Sharkį buvo « 
užmokėti savo gyvybę, už pa- išsireiškęs, kaip žinoma, ir De-

ir Mary.
sprendė mane nudėti. Bet 
kad Mekuskauskienei nereiktų

pildymą žmogžudystės,; tai. vi
są bėdą prisiima Mary, kaipo 
nepilnametė, kuri dar neatsa
ko už savo darbus prieš teis
mą.

Taip dalykai ir stovi. Jeigu 
teisme bus įrodyta, kad Me-

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

TEISINGAS IR TIKRAS
PRIPAŽINIMAS

Fabrikantai LUCKY STRIKE 
Cigaretų gavo sekamą laišką, 
pažymėtą Rugpjūčio 6 d.:

1'AJIEŠKAU pusbrolių Kazio ir Mi- 
kolo Radzevičių. Iš Lietuvos Me

džionių kąimo, Užuguosčio valsčiaus, 
Aukštadvario apskrities. Girdėjau, 
kad, jiedu gyvena kur ten apie Brook
lyn, N. Y., ir turi farmą. Turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti 
patys arba kas žinote, praneškite jų 
adresą.—Ona Paliokiūtč, povyru Len- 
dzevičienėį 717 Chestnut St., Kulp
mont, Pa. (208-209)

. “Aš nesu nei Krutamųjų 
Paveikslų Aktorius nei Beis-, 
bolo Lošėjas, I 
Kareivis Dėdės Šamo Armi
jos.

Pirma syk aš pradėjau rū
kyti LUCKY STRIKE laike 
karo. Aš buvau rūkęs mažne 
visokių cigaretų, kokie tikįtai 
išdirbami, iki likau pritroš- 
kinta? kariškais gazais Fran
ci joj;.; tada aš pamaniau, kąd 
turėsiu mesti rūkęs, todėl kad 
jie erzinę man gerklę ir skil
vį, pasekmėje iminėtų gazų. 
Man- pavyko gauti LUCK:Y 
STRIKE Cigaretų, kurių man. 
nupirko vienas mano draugas 
kareivis Toul mieste; ir nori
te tikėkite, ar- netikėkite, šie 
cigaretai jau visiškai nebeda
rė jokio .blogo veikimo nei ų 
mano pilvą nei į gerklę. Nuo 
tų laiko aš jau nerūkau nieko 
daugiau, kaip L U C K Y 
STRIKES.

Aš dar tebekenčiu nuo tų 
kariškų gazų .. pasekmių, bet 
aš vis teberūkau savo LUCKY 
STRIKES. Jeigu aš daugiau 
negalėčiau gaut LUCKY

IŠRANDA VO JI MA1
I’ASIRANDAVOJA 3 gražūs kamba

riai. Lietuvių ir lenkų apgyven
toje vietoje. Randa $14.00 i mėnesi. 
Kreipkitės: 101 Scholes St., arti Man-

(207-209)
bet paprastas Į Rattan Ave,, Brooklyn, N. Y.

I į

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 2 šeimynų mūrinis 

namas, 11 kambarių, parjquet' flio- 
rai, viskas labai gražiai įtaisyta, 2 
apšildymui įtaisymai, labai puikioj 
vietoj. Kaina labai prieinama. *— 
P. Metzger, 508 Ridgewoofl. Ave.> 
Brooklyn, N. Y., Tel. Applegate 0/545.

(209-211)
PARSIDUODA Lunch Room, geroj 
vietoj. ... Gera proga pigiai pirkti. At
sišauki!; greit po No. 56 Jay St., 
Brooklyn, N. Y. (207-209)
PARSIDUODA 2 fornišiuotų kamba

rių namai: vtenas 18įkambarių, su 
dideliu Storu, keli kambariai Jšranda- 
voti, kitas, užpakalinis namas,6 kam
barių. Kreipkitės pas John Sheller, 
11 j. Stagg St'., Brooklyn, N. Y.'-?- g 

(207-209)

STRIKES, tai’būčiau privers^Jpigįai pirkti.

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 
197 Havemeyer Street

(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

>

Tel. Stagg 0105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS
X - Spindulių Diagnoza * 

221 South 4th Street 
(Prieiais “Bridge Plaza”) 

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

16-12 priei piet; 2-8 po piet. i 
Ketvergais ir subatomis iki 6 1 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

416<♦> <♦>

<♦> <♦>

Metropolitan Avenue
(Arti .Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

................................   ■ «—t
e: Greenpoint 2321

ius-undertaker
Vi V DIREKTORIUS..

Ii pja ir laidoja numirusias 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobiliu^ ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, >

Telephone: Stagg 0783

<♦>

X't»■1

__ L -' -■ -___ - . -i. 1. X_________ ___ L_____ ' -A -

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

TeL Jmnlmer 7646

RAP. KRUCH AS
FOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue
(Buvusi >8 Grand St.)

MASPETH, L. I.

TeM

GARŠVA

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)
FaRiSIDUODA restoranas ir form
's šįuoti kambariai sykiu, geroj vie

toj, viskas gerai įtaisyta, yra lysas 
ant 4 metų, randa pigi. Gera proga 
. ' ' ’ . Pardavimo priežastį

'sužinosit ant vietos. Atsišaukit po 
No. 495 West St., New York, N.Y.

‘ (206-217)

SKAITYKIT IR PLATIN-
X K&LAISVĘ”

tas visiškai liautis rūkęs.
Na, jūs galite tatai suprast 

taip, kaip jumjs atrodo, bet aš 
norėčiau jūsų.; prašyt vieno 
dalykėlio: “Jeigu kada nors

laney. Bet Sharkis Delaney’ui 
už tai skaudžiai atkeršijo, per
kūnišku I 
damas Delaney Madison Sq. 
Gardene pradžioje pirmo 
raundo.

Johnstonas užginčija, kad 
į arba pasi- 

! duodantis. Antra vertus, 
Johnstonas sako, kad Knutas 
Hansenas visai be jokio užsi-^ 
tarnavimo dabar keliamas į 
padanges; Hansenas, girdi, nė
ra laimėjęs nei vienų gerų 
kumštynių.

Kai del Sharkio sveikatos, 
tai Johnstonas praneša, kad 
aptvėrimas jam išsinarinusios 
kojos per kelį bus nuimtas at
einančią savaitę, ir Sharkis! 
pradėsiąs vėl treiniruotis, pa
silsėjęs d a porą savaičių.

smarkumu nutrenk-Į jqs nustotumėte gaminę LUC-

kuskauskienė ištikrųju šovė į[Sharkis yra bailys
TV< _ 1 1_____ 1 1. _ 1 • t* _ M n nrl n ntie A vil iMekuskauską, tai, be abejonės, 
ji bus smarkiai nubausta—gali 
net susilaukti mirties bausmės. 
Bet jeigu tik Mary viena bus 
rasta kalta, tai Mekuskauskie- 
nė taps paleista, o jos duktė 
veikiausia bus pasiųsta į patai
sos namus.

KY STRIKES,, būkite tokie 
geri, praneškite man apie tai 
išanksto, taip' kad aš galė
čiau jų daugiau pasipirkti ir 
kaipo “zopustą” pasidėti to
lesniam laikui'; tuomet, kada 
aš būsiu juos fvisus sunaudo
jęs, tai turėsiu nustot rūkęs.“

Tel.

LIETUVIS
MALONAUS PASIMATYMO

ŽYDAI NORI SURINKTI 
$1,035,000

žydų religiškos organizaci
jos nusprendė surinkti New 
Yorke $1,035,000 neva labda
rybei. Aukų rinkimui yra su
organizuota net 32 komitetai 
ir bus paleista darban net 
1,000 aukų rinkikų. Pamaty
site, policija ir valdžia ne tik 
nekenks rabinams pasipinigau 
ti, bet dar jiems padės. Tuo 
tarpu ta pati valdžia neleidžia 
komunistams rinkti aukas va
rymui rinkimų vajaus arba su
šelpiami streikierių. Keli 
draugai buvo suareštuoti už 
rinkimą aukų mainieriams. 
Taip pat buvo persekiojimai 
rinkikai aukų Chinijos 
ninku sušelpimui.

DARBININKŲ SPORTO 
UNIJOS SUVAŽIAVIMAS

darbi-

DINGO Iš TEISMO 
NARKOTIKŲ KARALIUS

Pereitą pirmadienį New 
Yorke įvyko antras suvažiavi
mas Amerikos Darbininkų 
Sporto Unijos. Susirinko 47 
delegatai nuo įvairių sporto 
kliubų ir plačiai svarstė darbi
ninkiško sporto reikalus?

Sporto unijos sekretorius 
Paul Cline savo raporte nuro
dė, kad unija padarė didelį 
progresu bėgyje paskutinių 
metų. Dabar prie unijos pri
klauso 67 sporto kliubaį su 
apie 5,000 narių. Didžiuma 
kliubų randasi trijuose indust
riniuose centruose
Yorke, Detroite ir Chicagoje.

Konvencija nutarė, kad Dar
bininkų Sporto Unija išleistų 
mėnesinį žurnalą, pašvęstą 
sporto reikalams tarpe darbi
ninkų.

New

Trečiadieni turėjo įvykti 
teismas Joseph Martini, kuris 
buvo suimtas už pardavinėji
mą narkotikų. Martini ne tik

Mes manome/ kad šičia yra 
vieną iš didžiausių rekomenda
cijų, kokias tik kada gavo jeib 
koks produktas. Mes didžiuo
jamės turėti LUCKY STRIKE! 
Cigaretus tar^ ijiūsų Skelbimų

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.■ ' .'.‘7

A.P.L.A. 22 kumpos susirinkimas 
bus panedėlyj, 3 jąųgsejo 
svetainėj, 8 vai. ‘ 
gai

"Laisvės” 
are. Visi <lrau- 

ateikit ir naujtf atsiveskit.
j Komitetas.

(208-209)

SO. BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D. 14/^-kuopos susirinki

mas bus utarninke,14 d. rugsėjo, pas 
d. Kazlauską, 1238L-42nd St. Pra
džia 8 vai. vakąpsį Gerbiami na
riai ir narės, malipnękit visi atsilan
kyti, nes yra svarbių- reikalų aptarti. 
Taipgi turime aptarti kaslink suręn- 
gimo kokio veikalėlib ar baliaus, apie 
ką buvo kalbėta pareitam susirinki
me. Todėl susirinkit visi laiku. Ne
pamirškit atsivesti ir naujų narių.

Š$kr. A. Bružas.
"į,’ (208-209)

■" ...........  ilAwi ■- ■

PRANEŠIMA1IŠ KITUR
----

ELIZAB^CH, N. J.
' Pranešimas

L.D.S.A. 4 kpj 
niką, kuris įvyks 
Day), rugsėjo 3,

įgia puikų pik- 
įhedėlyj (Labor 
128 iri. Prasi-

Triangle 1450

FOTOGRAFAS
IR MALIORIU8

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

šiuo adresu: 
STOKES

214 Perry Avenue,

UŽEIGA 
j VI

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

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

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

Kreipkitės
JONAS

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

DR. PETERSON 0

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas ' vaistas del visokių 

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

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

KAINA $1.50 Už\ DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite glauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
22$. Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

,• STATEN ISLAND, N. Y.

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

visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigįais naminiais vestais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe'kurių ir 
čia paduotus: 
Apynių 
Aviečių uogų 
Auižių seki ūkių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių
Cobriij 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilij 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apje kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul.tuo jaus kreipiasi arba parašo j mine, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu, jo reikalvimą. ,

Petras Kundrotą
- Th* Vaistininkas

.229 S ^Brooklyn,
Cia Galite Lietuviiki Treji Derynerią

(Phone, Greenpoint 2017, 2360-8514

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų" 
Lisnikų 
Metelių ’ 
Medetkų '.-L,

A > Našlelių * 
Puplaiškių ;• l> ‘ 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų
Rūtų
Rožių
Renyjnėlių
Senego plokščiukių
Šal mėčių
Šalavijų
Seneso lapelių
Šafronų
Trijų devynerių
Traukžolių
Totorkų šaknų
Turkiškų pipirų

’ Pinavijų šaknų
Trūkžolių
Valerijono šaknų




