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Londonas.— Gene Tun- 
ney, buvęs bokso pasaulinis 
čampionas, penktadienį po

turioliką sykių vedęs. Bu
vo trylika sykių našlys.

13 šalių Pasižadėjo Pasira
šyti Kelloggo Paktą

Lavonai Iš Submarine 
gabenti Anglijon

Pasirašyti 
pripažinti, 
nėra jokių

ĮDOMI RADIO PARODA 
VOKIETIJOJ

Pasigėręs Valdininkas Nu
žudė Sūnų

SAKO, POLICIJA BEND- 
* RAI VEIKĖ SU BUTLE- 

GERIAIS

Vėl Susikūlė Interborough 
Traukiniai

Sąjunga sutinka po ja pasi
rašyti. Sovietų 
kita ko

SANTIAGO, Čile.— 
reitą ketvirtadieni miestely 
San Carlos numirė asmuo 
vardu P. Rifo. Jis turėjo

kunigaikščiu St.
James palociuj.

dicitis). Daktarai išakėjam 
atsigulti lovon. Jis čia at
vyko aplankyti mokyklas, 
dirbtuves ir darbininkų 
kliubus.

biama, kad ji “ 
“uždraudimui” bei “panai-

Susirgo Gorkis
LENINGRADAS.—Mak

sim Gorkis, garsus Rusijos 
rašytojas, susirgo aklos

Iv 1 -» V 1 • Z

Wilsono reakcija, komunistų 
ablavos ir depoitavimai nuvarė 
juos į slaptą, pogrindinį gyve- 

Komuniitų persekioji- 
Bei tuo pačiu lai- 

lė kova dviejų 
arti jų. Komu-

taikoma”1 ginklavimui, bet imperialis
tinių valstybių atstovai rie-

Tautę Lyga Slaptai 
Svarsto Monrce 

Doktriną
GENEVA.— 1823 metais 

Amerikos prezidentas Mon
roe paskelbė, varde Ameri
kos valdžios, tam tikrą pa
reiškimą, išdėstantį Ameri
kos politiką linkui Lotyniš
kos Amerikos šalių: kad 
Jungtinės Valstijos neleis 
kitoms šalims užkariauti, 
pasigriebti Centralinės bei 
Pietų Amerikos saliu. Ta
sai pareiškimas tapo pava
dintas Monroe Doktrina. 
Dabar, kuomet Amerika pa
tapo stambi imperialistinė 
šalis, Amerikos imperialis
tai skaito tą dokumentą la
bai naudingu savo imperia
listinei politikai. Aiškina
ma, kad Amerika turi teisę 
būti “globotoja” Lotyniškos 
Amerikos šalių. O tos ša
lys nenori Amerikos impe
rialistų “globos”.

Costa Rica, maža respub
lika centralinėj Amerikoj, 
esanti Amerikos imperialis
tų rankose, kaipo Tautų Ly
gos narė, pareikalavo, kad 
Tautų Lyga interpretuotų 
(išaiškintų) Monroe Dok
trinos reikšmę. Tautų Ly 
gos taryba veik visą penk 
tadienį laikė slaptą posėdį i 
diskusavo. kokį duoti atsa 
kymą tai šaliai, kad tuo pa 
čiu sykiu Jungtinės 'Valsti 
jos neįsižeistų. Taryba pra 
nešė, kad jos nariai jau su 
sitaikė išnešti nuosprend 
tuo klausimu, bet nutarė 
dar laikyti kitą slaptą mi 
tingą pirma paskelbimo sa 
vo nuomonės viešai.

Jungtinės Valstijos neno 
ri, kad Tautų Lyga aiškin 
tų Monrce Doktrinos reikš 
mę.

HARRISON, N. J. — 
Penktadienį čia moteris Ma
ry Casidei, 35 metų am
žiaus, motina dviejų vaikų, 
nušovė moterį Ermina Chu- 
ricci, 39 metu amžiaus, kuo
met pastaroji su savo 15 
metų dukteria sėdėjo auto
mobily ant Lincoln Avė., ar
ti Casidei namų. Casidei 
paleido į ja šešis šūvius; 
penki šūviai pataikė mote
riai Churicci. šeštas patai
kė jos dukteriai į ranką. 
Duktė nepavojingai sužeis
ta.

Užmušėja sako, kad ji 
nušovė tą moterį už skleidi
mą pletkų prieš ją.

Washington.— Dar sep
tynios šalys, Luxemburg, 
Holandija, Šveicarija, Pana
ma, Uruguajus, Jugoslavija 
ir Finlandija, penktadienį 
pranešė ‘Amerikos valdžiai,

anti-karinę Kelloggo sutar
tį. Tai jau viso trylika ša
lių prisiuntė Amerikos val
džiai pažadėjimus prisidėti 

M prie tos sutarties. Kitos 
šalys: Danija, Bolivija, Au
stralija, Cuba, Costa Rica 
ir Dominican Respublika.

MASKVA. — 38 karstai 
su lavonais žuvusių Angli
jos submarino L—55 įgulos 
narių tapo Anglijos valdžios 
laivu Truro išgabenti į Ang
lija iš Kronštado. Submar. 
buvo pasiųstas kariauti 
prieš Sovietus 1919 metais 
ir Sovietų laivai jį paskan- 

. dino. Nesenai jis tapo iš
keltas.
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1 . p _ v SUKAKO 9 METAI KOMUNISTŲ PARTI- 
! JAI JUNGTINĖSE VALSTIJOSEPEKINAS.— Roy 

man Andrews, kuris 
čia sugrįžo iš Gobi 
kur jo ekspedicija

Chap- 
tik kai 

tyrų, 
iškasė sukako devyni metai.

Vokietijos Kapitalistas Pate
ko Kalėjiman už Suktybę

SOVIETAI SU AŠTRIA KRITIKA SUT1N 
KA PASIRAŠYTI KELLOGGO PAKTĄBERLYNAS.— Ketvirta

dienį tapo suareštuotas ir 
patalpintas į kalėjimą Hugo 
Stinnes, sūnus mirusio tur
tingiausio Vokietijos kapi
talisto. Jis kaltinamas da
lyvavime suokalby apsukti 
valdžią ant milionų markių 
per neteisingą suregistravi- 
ma karo bonu. w V

i
Amerikos Socialistų Partijoj 

laike karo ėmč» augt kairysis 
sparnas, palinkės prie bolševiz
mo. Socialistų vadai, Hdllqui- 
tai, Bergeriai ir kiti iš pradžių 

> ivo “pritarimą” 
, Internacionalui, 

tuo savj veidmainingu 
rėt partijos na- 
> kairumo. Bet 

greit tie ponai > pamatė, 'kad to
kia dviveidė pc litika neišdegs. 
Didelę didžiuma kairesnių So
cialistų Partijo . narių jie lau- 

So< ialistų vadai vis 
) eit išvien su 

..įlįstais prieš re- 
rganizuojančius

Pasmerkdama Paktą, Sovietų Valdžia Pažymi, kad Ji Pri
sideda su Tikslu Iškelti Nusiginklavimo Klausimą

Amerikos Komunistų Parti- 
. Jinai 

‘ 9 mė
liais; gimė pasekmėje suvažia- 
j vimų, kuriuos Chicagoje tuo
met atlaikė buvusieji revoliuci
niai nariai Socialistų Partijos.

Iš karto buvo susikūrusios dvi į idant 
komunistinės partijos, kurios, 
per. eilę diskusinių dr organiza
cinių kovų, paskui išsikristali
zavo į vieną Komunistų Parti
ją, sekciją Komunistų Interna
cionalo.

Pasaulinis karas parodė Visą 
supuvimą Antrojo (Socialistų) 
Internacionalo; kiekvienos ša
lies socialistų vadai bėgyje to 
karo gynė savo imperialistinę’ 
tėvynę. Labai mažas vadų 
skaičius beliko ištikimi revoliu
ciniam mokslui Markso ir En
gelso. Stambiausias šios rū
šies vadas buvo VI. II. Leninas, 
kuris vadovavo kairiajam spar
nui Rusų Socialdemokratų Par
tijos (bolševikams).

Lenino obalsis: “Paverskite 
imperialistinį karą pilietiniu 
karu prieš kapitalistų klasę”, 
mažu ] 
darbo miniose; jį pradėjo pri
imti ir geriausioji dalis kitų 
šalių proletariato.

Leninas ir kiti bolševikiški 
veikėjai išvystė ir paskleidė vi- 
sapasaulinę, užmuštinąją kriti
ką prieš social-patriotus, impe
rializmo lekajus, buržuazines 
savo tėvynes ginančius socialis-, 
tuš. ■- ' ’ " '■ ■'

Bolševikų darbas privedė 
prie buržuazijos galios nuverti
mo, o Sovietų įsikūrimo Rusuo
se ir visoj eilėje kitų tautų.

Įsikūrus Komunistų Interna
cionalui, susidarė komunistinės 
partijos iš socialdemokratinių 
partijų kairiojo sparno; prie jų 
dėjosi ir iki tol nuošaliai sto
vėjusieji darbininkai. i

liekanų milžinišku priešisto-j jsi.kūrg .ru_gs®j° 1 į’. 1919 
rimų gyvūnų, tikisi, kad jo]vi 
radinius užgriebs Chinijos 
valdžia. Sakoma, kad jo ra
diniai yra labai svarbūs..

Chinijos Istorinė Komisi
ja paprašė valdžios neleisti 
išgabenti tuos radinius iš 
Chinijos

8 Žuvo nuo Eksplozijos Di
namito Dirbtuvėj y

HONFLEUR, Francija.— 
Čia dinamito dirbtuvėj išti
ko eksplozija. Astuoni dar
bininkai žuvo, suvirš 20 ta
po sužeista. Daug dinami
to tapo sunaikinta.

PHILADELPHIA.— Su
radus, kad butlegeriai mo
kėjo dideles sumas pinigų 
Philadelphijos policijos vir- 

'šininkams ir policistams už 
apsaugojimą, distrikto 
prokuroras Monahan pa
skelbė penktadienį, kad jis 
ne tik paskelbs vardus tų, 
kurie ėmė kyšius, bet taip
gi juos areštuos.

Jis aiškino, kad areštai 
prasidės, kuomet jo detek
tyvai atliksiu tyrinėjimą su
lig informacijų, kurias jie 
gavo iš užgriebtų rekordų 
Marks, Weinber kompani
jos ofisuose.

Turtinga Ir Galinga Krimi
nalistų šaika

Grand džiūrė, kurie per 
dešimts dienų vedė tyrinėji
mą butlegerių ir gengsterių 
veikimo, tuotarpiniam savo 
raporte pareiškė, kad Phi
ladelphia randasi rankose 
turtingos, galingos ir tvir
tai organizuotos kriminalis
tų šaikos, kuri, gaudama 
tinkamus legališkus (advo
katų) patarimus, vedė or
ganizuotą vogimo, plėšimo, 
užpuolimo ir žudymo siste
mą, naudodama pagarsėju
sius kriminalistus, mušei
kas.

Havana, Cuba.— Ketvir
tadienį, už keturių mylių 
nuo šio miesto, ant Havana 
Central gelžkelio atsitiko 
nelaimė. Nušokus elektri- 
kiniam traukiniui nuo relių, 
30 asmenų tapo sužeista. 
Tūli labai pavojingai sužei
sti.

šnekėjo apie s
Komunistų ;

“kairumu” šutu 
rius nuo tikroj

kan išvijo.
atviriau prade j 
policija ir kapit. 
voliuciniai besit 
ir klasiniai be\ eikiančius kai
riuosius.

nimą.
mai tęsėsi, 
k u ėjo tarpsavi 
komunistinių p 
nistų Internacionalo intakoj ta 
frakcijinė kova tapo pašalinta. 
Susidarė viena Komunistų Par- 

ja. Tiktai dalis siauraregių 
ir trumparegių užsispyrėlių 
(kaip kad lietuviški aidiečiai) 
pasiliko nuošaliai—ardyt bend
rą komunistinį darbą. Tęsda
mi savo krašiutėnybes iki galo, 
jie šiandieną jap išvien su so
cialistiniais smalaviriais ir tau
tininkais (laisvžffl naudodamiesi 
pastarųjų spaudi) atakuoja A- 
merikos DarEiriinkų' (Komunis
tų) Partiją, Komunistų Inter
nacionalo Sekciją.

Pakitėjus įvairioms apysto- 
voms, Amerikos komunistai, pa- 
galiaus. vyriausia vadovaujami 
drg. Ruthenbergo, išėjo viešu
mon, kaipo Darbininkų Partija. 
Ta partija 1922 metais jau da-

(Pabaiga ant 2-ro pusi.)

Ragina Moteris Balsuoti už 
Komunistų Kandidatus

CHICAGO. — Chicagos 
Darbininkių Moterų Fede
racija išleido atsišaukimą į 
moteris darbininkes, ragin
dama balsuoti už Darbinin
kų (Komunistų) Partijos 
kandidatus ir abelnai remti 
Darbininkų Partiją rinki
muose. Federacija atsto
vauja 12,000 darbininkių.

“Lapkričio rinkimuose vi
sos pilietės darbininkės mo
terys turi dalyvauti balsa
vime,” sako atsišaukimas. 
Ragina balsuoti už komu
nistų kandidatus, nes komu
nistų partija viena vienatį-j 
nė partija, kuri kovoja už 
darbininkų reikalus..

Paskelbė Karalium Albani
jos Prezidentą

TIRANA, Albanija.— Al
banijos seimas šeštadienį 
formaliai paskelbė Ahmed 
Zogu, prezidentą, Albanijos 
karaliumi. Tai yra Italijos 
fašistinės valdžios darbas. 
Albanija dabar
randasi Italijos rankose. 
Italija duoda Albanijai vi
sus įsakymus.

PARYŽIUS.— Čia numi-
re G. Bachmetjevas, buvęs J pietų pusvalandį kalbėjosi 
paskutiniu Rusijos caro su Anglijos sosto įpėdiniu 
valdžios ambasadorium J. Valijos 
Valsti j

Atrado 3,000 Mėty Se
numo Observatoriją
BERLYNAS.— Buetzow, 

Mecklenburge, darbininkai, 
bekasdami skiepą, surado 
astronominę observatoriją, 
suvirš 3,000 metų senumo. 
Atrasta tam tikri instru
mentai, kurie tarnavo kai
po kalendorius.

Archeologai išaiškino, 
kad namas buvo pabudavo- 
tas 1181 metais pirma Kris
taus.

MASKVA.— Penktadienį Į neaiški pati formula už 
Sovietų Sąjunga sutiko pa-' 
sirašyti Briando-Kelloggo 
anti-karinę sutartį.

Sovietų valdžia, atsaky
dama į Franci jos valdžios 
pakvietimą pasirašyti tą su
tartį, savo notoj aštriai kri
tikuoja anti-karinę sutartį 
ir išlygas, kurių reikalavo 
Francija, Anglija ir kitos 
valstybės pirma, negu jos 
sutiko pasirašyti. Anglija,

draudimui karo ir kad įtal- 
pinimas keletos išlygų jau 
net dšanksto pašalina iš
vaizdą pareigų linkui taikos 
vykinimo.

“Bet nežiūrint to, ant kiek 
tasai paktas objektyviai už
deda nekurias pareigas val
stybėms visuomenės opini
joj ir suteikia Sovietų val
džiai progą pastatyti paktą 

. . - .. -.pasirašiusioms valstybėms
Francija ir Amerika susida-1 didžiausios svarbos klausimą 
re sau tokias išlygas, kad jVykinimui taikos—nusigin- 
jos galėtų paskelbti karą ir kiavįmo klausimą, kurio iš- 
kanauti, jeigu tik is kokios i rjgimas yra vienatinis už- 
nors vaIstybes gręstų pavo-1 tikrinimns išvengimui karo 
jus bile, vienos sahes impe-j—Sovietų valdžia išreiškia 
rialistimams interesams.. savo sutikimą pasirašyti 
Valstybėms dar labiau gink-j kta v 
luojantis, vietoj nusigink-! rpaĮ įokiOs Sovietų Sąjun- 
luoti, sutartis • su tokiomis .g0S pažiūros į tą anti-kari- 

nį planą.
Sovietų Sąjunga trokšta

LONDONAS. — White 
Star laivų kompanija pra
neša, kad ji būdavo j a Bel
faste didžiausią laivą pa
saulyj. Bus 60,000 tonų. 
Kainuos apie $30,000,000. 
Bus užbaigtas už trijų me-

Tasai laivas bus naudoja
mas tarp Southampton ir 
New Yorko gabenimui pa- 
sažierių.

Eina gandai, kad kita an
glų laivų kompanija Cunard 
Linija taipgi planuoja pabu- 
davoti milžinišką laivą.

WASHINGTON.— Javų 
išgabenta iš Jungtinių Val
stijų į kitas šalis pereitą sa
vaitę 6,660,000 bušelių. Sa
vaitė pirma to buvo ekspor
tuota tik 2,934,000 bušelių.

Kanados javų pereitą sa
vaitę per Jungtinių Valsti
jų portus išgabenta 1,954,- 
000 bušelių.

žuvininkystė Amerikoj
WASHINGTON.— Apro- 

kuojama, kad Jungtinėse 
Valstijose 120,000 asmenų 
užsiima žuvininkyste jūro
se. ’ Į metus viso pagauna 
3,000,000,000 svarų žuvies; 
žuyininkai pinigais gauna 
už savo darbą nuo $105,- 
000,000 iki $110,000,000.

i

1d Sviriu Rnvn Vprloc išlygomis nieku būdu nega-l14 dyniy DUVO Vedęs ii panaikinti karo nei karo*
pavojaus. Tą Sovietų Są- .. . -. - TTV , .

Pe- junga labai gerai supranta panajkmti Karus., Uz tai 
ir ji tai pasako. Bet kadan- i Ženevos , nusiginklavimo 
gi sutartis iš vardo vadina- i konfei encijoj Sovietų at- 
si anti-karine sutartim irls^ov^s Litvinovas buvo

90 metu amžiaus ir buvo ke- kadangi visam svietui skel-Į Pateikęs pianą pilnam nusi- 
. v i •___ j «i „n___ >, onnklavimui. bet. imneriahs-

NEW YORK.— Antra ne
laimė ant . Įnterborough 
kompanijos gelžkelio New 
Yorke. šeštadienio rytą 
keturi asmenys tapo sužeis
ti, o apie 70 tapo labai su
krėsta, ištikus nelaimei ant 

Interbo- 
rough elevated 1 gelžkelio, 
netoli Jackson Ave. stoties, 
Bronxe. šalę* pasažierinio 
traukinio kitomis relėmis į 
tą pat pusę ėjo darbinis 

i traukinys. Ant užsisukimo 
darbinio traukinio vagonas 
nušoko nuo relių ir smar
kiai susikūlė į pasažierinio 
traukinio aštuntą vagoną, 
nustūmė jį nuo relių ir pra
mušė šone skylę.

Dešimts dienų atgal tos 
kompanijos požeminiam 
gelžkely įvyko didelė nelai
mė ant Times Square.

Del ko
“Reikalinga 

kad tame pakte 
obligacijų (pareigų) del nu-j 
siginklavimo, kuris yra vie-] 
natinis taikos užtikrinimas,] 
kad yra nepakankama iri

kad pilnas nusiginklavimas 
yra geriausias užtikrinimas 
taikos. Sovietų valdžia, 
prisidėdama prie Kelloggo 
taikos sutarties, statys pilno 
nusiginklavimo klausimą, 
numaskūos imperialistines 
valstybes, kurios po prie
danga “anti-karinių” sutar
čių rengiasi prie karo prieš 
Sovietų Sąjungą.

Fašistai Užgriebia Dar- Lewiso Mašina Parduo- 
bininkų Svetaines

MADRID, Ispanija.— Be
siartinant paminėjimui fa
šistinės diktatūros įsteigi
mo Ispanijoj, diktatoriaus 
Primo dė Rivera fašistinė 
valdžia po visą šalį pradėjo 
puolimą ant radikališkų 
darbininkų. Policija už
puola darbininkų namus, 
užgriebia svetaines ir kito
kias įstaigas. Policija sako, 
kad ji sužinojus, jog radika
lai organizuoja sukilimą 
prieš dabartinę valdžią.

CHICAGO.— Organizuo
jantis naujai mainierių uni
jai, galutinai suniekšėjęs 
Lewiso-Fishwick mašina 
skubinasi kuo greičiausiai 
parduoti mainierius, ant 
kurių reakcionieriai dar tu
ri kontrolę. Fishwick. ma
šina varde reakcionierių su
daužytos United Mine Wor
kers of America Unijos 
penktadienį padarė sutartį 
su “darbdaviais. Sulig tos 
sutarties, mainieriams nu
mušama algos ant $1.65.

šeši doleriai ir 37 centai 
bus nauja algų skalė dir- 

i bantiems mainose, o $5.85 • 
įdirbantiems viršuj į dieną

SSSSĮSR Jį 44 Metus Moteris Dirbo
bus tuo reikalu išleistas įs^ Ant: Kebų PŪklaUpUS airDanuems Vlrsuj Į 

LONDONAS. Moteris Sulig Jacksonville algųska- 
Anme Thornton per 44 me-ĮigS> mainieriams buvo mo
tus dirbo . priklaupus -ant 1 kama $7.50 į dieną.

tatymas. Sakoma, apie 1,- 
000 žmonių užsiima ubaga
vimu. Jeruzalės žydų komi
tetas daro planus, kaip už
laikyti tuos biednuosius, ku
rie, daro pragyvenimą uba
gavimu.

BERLYNAS.— Penkta
dienį čia atsidarė penkta 
radio paroda. Parodoma 
televizijos įtaisai, kalbamie
ji krutami paveiksi, ir kaip 
orlaiviai yra vadovaujami 
per radio iš Tempelhof ir 
kitų orlaivių portų.

kelių Anglijos parlamente. 
Ji buvo oficialė parlamento 
divonų taisytoja—lopyto j a. 
Kiekvieną dieną dirbdavo 
ant grindų atsiklaupus tai 
atstovų bute, tai lordų na
me. Ji šiomis dienomis pa
sitraukė iš to darbo. Apie 
garsiuosius Anglijos parla
mento vyrus ji trumpai 
šiaip išsireiškė:

“Aš manau, kad didžiuma 
iš jų naudojo uostomą ta
baką. Kad ir kažin kas, di- 
vonai visada dvokia tuo ta
baku.”

CHICAGO.— Arthur F. 
Falk, Northwest Parko ko- 
misionierius, pasigėręs nu
šovė savo sūnų Eldrige, 22 
metų amžiaus, už tai, kad 
jis tėvą pabarė del gėrimo. 
Falk dabar randasi kalėji
me. Bus teisiamas už 
žmogžudystę. Jis dabar la
bai gailisi, kad nušovė sūnų, 
bet jau pervėlu.
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Kodėl Sovietai Sutiko Pasirašyt “Prieška 
rinę” Kelloggo Sutartį

Penkiolikos “tautų” iš 
karto pasirašyta Kelloggo 
“prieškarinė” sutartis ne
turi savyje nei vieno punk
to, kuriuo ištikro būtų ban
doma pašalint karų pavojai.

'Anglija, Franci j a ir kitos 
imperialistinės šalys, pasi
rašydamos tą sutartį, iškep
tą Amerikos valstybės mį- 
nisterio, pasilieka kiekvie
na sau teisę “reikale” pa
skelbt kara būk tai savo 
reikalų “gynimui”. “Gyni
mas” čia gali lygiai reikšti 
ir užpuolimą kitos valsty
bės. Kiekviena kapitalisti
nė valstybė, sulig savo pa
aiškinimų, pridurtų prie 
Kelloggo sutarties, galės 
slėgti savo pavergtas kolo- 
riijas ir apginti savo “inta
kes sritis” silpnesnėse šaly
se, kaip kad, pavyzdžiui, 
Chinijoj. Jungtinės Valsti-

būt “patronu” Centralinėj 
Amerikoj (Nicaraguoj ir 
kt.) ir “globot” visą Pietų 
Ameriką nuo įsiveržimo tejg 
kitų valstybių,—pagal vadi
namąją Monroe doktriną.

Kelloggo sutartis, be to, 
tuščiais žodžiais smerkda
ma karus, nei neprisimena 
apie nusiginklavimą arba 
ginkluotės susiaurinimą.

i

APŽVALGA
SUKAKO 9 METAI KOM 

PARTI JAI AMERIKOJE

Sovietai sutiko pasirašyt 
Kelloggo sutartį, yra išreik
štas baigiamuose Sovietų 
vyriausybės žodžiuose, įdė
tuose į notą, atsakančią į 
pakvietimą: \

. * o

Kuomet žmogus Amžinai 
Nušimeluoja.

Grigaitis pasirodo dar 
kartą amžinai nusimelavu- 
siu žmogum. “N.” Nr. 205 
jis sušilęs “fiksina” arit
metiką. kad “dar kartą už- 
važiuot” komunistams. Kal
bėdamas apie pasaulio soci
alistų ir komunistų spėkas, 
p. Grigaitis štai kiek tesu- 
rado komunistų:

kadangi! 
uždeda 
vaisty

ti uomonę

“Viso to nežiūrint, 
sutartis objektyviai 
tam tikras pareigas 
bėms per viešąją 
(opiniją) ir suteikia Sovietų
vyriausybei naują progą pa
statyt visiems sutarties daly
viams išsprendimą klausimo 
apie nusiginklavimą, kuris bū
tų vienintelis užtikrinimas 
nuo karo, tai Sovietų vyriau
sybė ir išreiškia sutikimą pa
sirašyt tą sutartį.”

Vokietijoje—124,729; Čeko
slovakijoje-—150,000; Franci- 
joje—52,376; Švedijoje —15,- 
479; Amerikoje—12,000; An
glijoje—9,000. 
nistai dar turi 

.' šiose šalyse:
—1,500 narių;
1,400; Danijoje—1,400; Nor
vegijoje—8,000; Austrijoje — 
10,000; Šveicarijoje — 3,500; 
Jugoslavijoje—3,000; Graiki
joje—2,000; Kanadoje—5,000; 
Meksikoje—-1,000; Australijo
je—500; Portugalijoje—70.

Taigi, visose šalyse, išimant 
Rusiją, komunistų internacio
nalo sekcijos turi apie 400,000 
narių.

Be to, kom ii- 
savo partijas 
Belgijoje — 

Holandijoje—

Sovietų priešams, tuo bū
du, vėl nelieka nei krislelio 
priekabės taukšt, būk So
vietai esą tarptautinės 
taikos “ardytojai”.

Jau nekalbant apie tai,kad 
Grigaitis kai kurių šalių 
komunistų skaičių pusiau

sumažino, jis rado komuni
stų partijas tik 19 šalių, 
kartu su Sovietų Sąjunga. 
Ir todėl jis šaukia, kad “vi
sose šalyse, išmant Rusiją, 
komunistų Internacionalo 
sekcijos turi apie 400,000 
narių.” Jam taip norėjosi 
meluoti, jog jis visai užmir
šo tokias komunistų parti
jas, kaip Lietuvos, Lenki
jos, Latvijos, Estonijos, 
Finliandijoš, Chinijos, Indi* 
jos, Japonijos, Turkijos, Ai- 
gypto, Argentinos, Brazili
jos ir t.t. ir t.t. Jis nedavė 
žinoti savo nelaimingiems 
skaitytojams to fakto, kad 
Komunistų Internacionalo 
šešto kongreso mandatų 
komisijos raportas parodo, 
kad kongrese dalyvauja 515 
delegatų (372 su sprendžia
mais balsais ir 143 su pata
riamais balsais) nuo 48 sek
cijų, kurios viso turi 4,024,- 
159 narius.

Nors truputį save ger
biantis redaktorius taip be
gėdiškai nefušeriuos skait
linių, kaip jas sufušeriavo 
p. Grigaitis, lygindamas ko
munistų spėkas su spėko
mis socialistų.

(Tąsa nuo 1 pusi.)

Jyvauja didelėse streikų kovose, 
darbuojasi su j tingimui (amąl- 
gamaėijai) amatiiūų unijų į 
industrines unijas, deda pas
tangų delėi įkūrimo masinės 
darbo partijos.

Pradėta nuosakiau veikti iš 
vidaus darbo unijose, tarp juo
dukų darbininkų ir įvairiausio
se bendrose darbininkų kovose.

Perorganizavus partiją boj- 
ševistiniais, leninistiniais pa
grindais (dirbtuvių branduo- 
liai-nuclei), kelioliką įvairiakal
bių komunistinių federacijų or
ganiniai suliejus į vieningą par
tiją, dikčiai pakilo sėkmingu
mas komunistinio darbo. Ir 
šiandieną mūsų partijos intaka 
darbininkų miniose ir kovose 
yra. nepąlyginamai didesnė, ne
gu kad galima būtų spręst vieh 
atsižvelgiant į partijos narių 
neperdidelį skaičių, čia užten
ka tik prisimint didžią Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos 
rolę tokiose masinėse kovose, 
kaip Passaic audėjų 
kailiasiuvių streikas, 
New Bedford, Fall 
mainierių streikai.

Kaipo kovingas darbininkų 
vadas, mūsų partija įgyja vis; 
didesnio pasitikėjimo masėse.

Darbininkų (Komun.) Parti
jos kova už pripažinimą Soyie- 
tų Sąjungos, prieš imperialistų 
planus užpult Sovietų Respubli
ką, prieš Amerikos įsiveržimą į 
Nicaragua ir prieš ginkluotą 
kišimąsi į Chinijos vidujinius 
reikalus,—visi šie ir panašūs 
žingsniai įrodo mūsų partijos 
tikrai tarptautinę taktiką; o 
tai yra vienintelė sėkminga re
voliucinė taktika.

Dalyvaudama rinkimų kam
panijose, Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partija neša, šios 
šalies išnaudojamoms minioms 
evangeliją klasinės kovos, už 
proletariato ir farmerių rei
kalus ir rodo kelius, kuriais ei
nant Amerikos darbininkija tu
ri liuosuotis ir pasiliuosuos iš 
prispaudėjų ir išnaudotojų re
plių. ; ’

Tai yra tikrai partija engia
mųjų, sutremptųjų ir išnaudo
jamųjų kovoje prieš klasinius 
nevidonus Amerikos darbo mi
nių.

streikas, 
ir dabar 
River ir

san-

LIBERALIŠKOS VIŠTOS 
RADO NAUJA CŪŠTA

su-

Jau ne kartą “Laisvėje” 
buvo rašyta apie taip vadi
namus Amerikos liberalus, 
kurie spiečiasi aplinkui an
gliškus “Nation” ir “New 
Republic”. Tai tokie žmo
nės, kuriems geriausia vieta_ uiuuuvco Duoiaui mimą. i nes, Kui iems get idubia vieta, 

Kaip jau buvo žymėta, buržuazinių partijų uodego- 
kapitalistinės valstybės vi- se. Jie yra atstovai smul- 
sai nekvietė Sovietų Sąjun- kiosios buržuazijos ir tokių 
gos dalyvaut Kelloggo su-Į profesionalų, kurie pilnai 
tarties plano svarstyme. O...................”
tatai savaime yra įrodymas, 
kad sutartis buvo kreipiama 
ir prieš Sovietų Respubliką.

Kelloggo sutartis turi ir 
dar vieną prasmę. Priešin
gumai tarp įvairių imperia
listinių valstybių apčiuopia
mai auga; jos rengiasi nau- 
jan karan; ir Kelloggo su
tartis buvo joms reikalinga, 
kad pridengt nuo darbinin
kų akių gręsiantį pavojų 
naujo pasaulinio karo.

Kuom Sovietai Pamatuoja 
Sutarties Pasirašymą?

* Viso to akivaizdoje, todėl, 
kyla klausimas: Kodėl, 
Franci jos pakviesta, ir So
vietų Sąjunga sutiko pasi
rašyti tą sutartį?

lodei, kad,, pasirašant 
Kelloggo sutartį, Sovietai 
vėl gauna' progą paskelbt 
pasauliui savo nusistatymą 
taikos dalyke.

Sutikdami padaryt tą 
žingsnį, Sovietai priduria 
pareiškimą, kad ta sutartis 
yra imperialistinis padaras; 
kad tikrasis jos tikslas nė
ra vykdymas santaikos.

Dėdama savo parašą po 
Kelloggo sutartim, todėl, 
Sovietų vyriausybė pakar
toja savo reikalavimą, kad 
visos valstybės nusiginkluo
tų.

Tą reikalavimą Sovietai 
statė jau laike pastarosios 
“nusiginklavimo” konferen
cijos Genevoj ir keliais pir- 
mesniais atvejais. Kuomet 
imperialistinės šalys atme
tė sovietinį nusiginklavimo 
planą, tuo pačiu jos nusi
traukė sau kaukę; ir Sovie
tų Respublika pasirodė aky
se pasaulio proletariato ir 
valstiečių vienintelė 
karu priešininkė.

Kitas sumetimas.

AR BIBLIJA NEKLAIDINGA?
(Tąsa)

Dievą Atras Tie, Kurie 
Jo Jieško

Evang. šv. Motiejaus p. 7: 
3: “Nesą, kas prašo, tas gau
na, ir kas jieško, tas randa.”

Saliamono pamokslas p. 8: 
17: “Aš myliu mane mylinčius, 
ir anksti manęs j ieškantieji ma
nė suranda.*’ r : ■ L h H

Kitur Gi Biblija Draudžia 
Vagystę

Trečia knyga Maižiešiaus, p. 
19:13: “Savo artimą tu netu
ri prigauti nei jam ką išplėšt.”

Antra knyga Maižiešiaus, p. 
20:15: “Nevogk.”

NICARAGUOS KARAS KAŠTUOJA 
$20,000,000

Pulkininkas Ham Amerikos 
užsakymų ir priėmimų kolek
torius, apskaitliuoja, kad nuo 
1,500 iki 2,000 gyvasčių žuvę 
Nicaraguos kare. Girdi, labai 
nukenčia amerikonų biznis, bet 
“pavargę” amerikonai valdinin
kai tikisi iš tos šalies ateities, 
kad “taika” paskui atneš gerus 
laikus bizniui.

Nicaraguos revoliucija prasi
dėjo 1926 m. ir Jungtinės Val
stijos kariškai įsikišo į tos ša
lies vidaus reikalus. Tam ka
rui amerikonai jau" prikišo 
daugiau, negu $20,000,000, iš 
kurių buvo $3,000,000 apmokė
ta už ginklus ir amuniciją.

Pulkininkas Ham praneša, 
kad tarp 1,500 ir 2,000 nicara- 
giečių paguldė galvas už “revo
liuciją”, begindami savo kraš
to nepriklausomybę nuo Ameri
kos imperialistų.

Bet kiek Amerikos marinų 
žuvo toj kovoj, kiek išmirė nuo į 
žaizdų, kiek galą gavo nuo ne
tinkamo jiems klimato ir kiek 
lytiškomis ligomis užsikrėtė, tai 
Amerikos valdininkai nepasako.

♦

p. 1: 
šauks, 
manęs

užgiria kapitalizmą, tik no-; 
ri, kad jis būtų vilkas be 
ilčių.

Labai juokingai jie užsi
laiko šiuose prezidento rin
kimuose. Pora savaičių at
gal “Nation” išbarė repub- 
likonų Hooverį ir demokra
tų Smith ą, kaipo agentus 
stambiojo biznio. Labai gy
rė socialistų kunigą Nor
man Thomas ir sakė, kad 
visi liberalai balsuosią už 
socialistinį kleboną. Bet’ štai 
Smithas pasakė gražiomis 
frazėmis apdabintą, pilną 
visokių veidmainingų priža
dėjimų prakalbą ir jau mū
sų liberalai apsivertė augš- 
tyn kojomis: “Nation”, 
rugpj. 29 d., editorialiniam 
straipsny j jau gieda, kad 
visi liberalai palaikys Smi- 
'thą. Apie vargšą Norman 
Thomas nebeprisimenama. 
Kaip tas New Yorko vėjas, 
taip liberalai maino savo 
veidą ir kailį keturius sy
kius į dvidešimt keturias 
valandas.

Veikiausia" prastai jaučia
si Norihan Thomas ir visa 
jo socialistinė pakalenija— 
Hillquitai, Onealai, Berge- mūsų, 
riai ir t.t. Jie nustojo sa
vo draugų liberalų para
mos. Bet už tai, iš antros 
pusės, jie susilaukė karš- 
čiausio pritarimo iš visos 
eilės kunigų, vyskupų,-popų 
ir rabinų. Šitie “broliukai 
Kristuje” pagaliau atrado, 
kad Socialistų Partija eina 
“Kristaus pėdomis” ir kad 
ji tapo užtarėja ne tik 
krikščionių, bet ir žydų vie- 
ros. Tai ne bolševikai, bro-* 
liai socialistai. Jie nieko 
bendro neturi su revoliuci
ja. Jie net savo kandidatu 
į prezidentus pastatė žmo
gų, kuris tebemoka poterius sidabro ir aukso rykus bei dra- 
ir juos tebekalba. Ibpžius ir apiplėšė egyptiečius.”

tai
nes

18:

Dievo Neatras Tie, Kurie 
Jo Jieško 

f į ) s. * / •'
Saliamono pamokslai < 

28: “Tai jie manęspi 
bet aš neatsakysiu; jie 
anksti j ieškos ir neras.’

Pranašas Ježajošius persk. 
1:15: “Ir norint jūs savo ran
kas išplėčiate, tai aš tačiau sa
vo akis nuo jūsų paslėpsiu; o 
norint ir daug meldžiatės, 
aš tačiaus neklausau jūsų, 
rankos pilnos yra kraujų.’

Psalmės Dovido persk.
42: “Jie šaukia, bet čia nėra 
gelbėtojo; šaukiasi pas Dievą, 
ale jisai neatsiliepia jiems.”

Esąs Tik Vienas Dievas
Penkta knyga Maižiešiaus, 

perskyr. 6:4: “Klausyk, Izael, 
viešpats mūsų Dievas 
vienintelis yra Dievas.”

Pirma gromata šv.
Korintiečiams p. 8:4: “Ir~kad 
nėra kito Dievo per tą vieną. ”

Dievas Svaiginančius Gėri- 
: i H liiiis Užgiria ;; J

Saliamonas mokytojas, p. 31: 
6 ir 7: Duokite d-rūto gėrimo 
tiems, khrie'jtur būti, godinami 
ir vyno smūtnoms dūšioms, kad 
jie gertų ir,? savo vargus už
mirštų, ir savo bėdas daugiau 
neatmintų.’ ’

Penkta knyga Maižiešiaus, p. 
14:26: “Ir pirk tai vislab už 
pinigus, ko tavo dūšia užsigei
džia, ir valgyk čionai po akių 
pono Dievo ir būk linksmas ir 
tu ir tavo giminė.”

Knyga valdonų, 
“Ar aš savo šviežų 
kęs, kurs ir Dievus 
palinksmina. ”

amerikoniški biznio gončai loja 
ir iškiša marino vamzdį ir sa
ko: Gal šitą jūs mėgstate?

Panašiai dabar elgiasi Nica
raguoj Amerikos imperializ
mas. Amerikos kapitalistai už
ėmė gamtos turtus, privertė 
vietinius žmones sunkiai ir il
gas valandas už pusdykę dirbti, 
suvaržė jų laisvę po priedanga ' 
kelių tos šalies išdavikų; pri
darė baisiausių skolų, už ku- . *
rias Nicaraguos- žmonės, nori- I 
nenori, turi mokėt baisiausius ? 
nuošimčius, 1 
vybių ir prekių. Amerikos biz- T 
nio kazokas lupa devynis kai
lius Nicaraguos žmonėms ir bu
deliu© j a marinais, orlaiviais, 
bombomis, kalėjimais po prie
danga vadinamos imperializmo 
demokratijos.

Visi jau supranta, kiek jie 
išskerdė nekaltų kūdikių, mote- 

| rų ir. šiaip žmonių, bemėtydami 
j bombas iš orlaivių ant ramių 
gyventojų vardan “We, Ameri
cans, first.” Ar tik neatsitiks,! 
kada nors, kad tie biznio gon- • 
čai turės pasakyti: “We, Ame
ricans, are first that should 
leave Nicaragua’s prosperity-/ 
forever’ ’.

taksus nuo nuosa-

vienas

Povilo

Ta Pati Biblija Sako, Kad 
Yra Daug Dievų

Pirma knyga Maižiešiaus, p. 
1:26: “Ir Dievas tarė: pada
rykim žmones abrozą mums ly
gų.” ...

Ta pati knyga, p. 3:22: “Ir 
ponas Dievas tarė: Adomas no
rėjo' pastoti, kaip vienas iš

;*Pirma gromata šv. Jono, p. 
Nes trys yra, kurie liū- 

ir 
ir tie trys yra

5:7: “
dija danguje: tėvas, žodis 
šventa Dvasia 
vienas. ”

Biblija Užgiria Vagystę
Antra knyga Maiž., p. 3:22: 

“Bet kožna moteriškė turės 
nuo savo kaiminkos ir tuose 
namuose esančios prašyti auk
so ir sidabro rykus -bei * drabu
žius, tuos turėsite užkrauti ant 
savo sūnų ir dukterų ir.egyp- 
tiečius prigaūsit. ” 

/

1 Ta pati knyga, p. 12: 35 ir 
36: “Ir išprašė nuo egyptiečių

bpŽius ir apiplėšė egyptięčius

p. 9:13: 
vyną pali- 
ir žmones

Dievas Svaiginančius Gėri
mus Smerkia

Saliamono pamokslo žodžiai, 
p. 20:1: “Vynas daro nelabus 
žmones ir drūtas gėrimas daro 
pasiutusius; kurs 
mėgst, tas niekas 
mintingas.”

Ta pati knyga, 
32: “Nežiūrėk į vyną, kad tas 
taip raudonas yra ir stikle taip 
gražus pasirodo ; jis lengvai nu- 
slenk. Bet paskui jis įkanda, 
kaip žaltys, ir įžeidžia, kaip 
angis.”

tuomi pasi- 
nepastos iš-

p. 23:31 ir

Biblija Sako, Kad Du žmo
nės, Išėję iš Kapų, Pasitiko 

Kristų
Evang. šv. Motiejaus p. 8: 

28: “Atbėgo jam priešais iš 
kapų išėję du velnių pristotu.”

Taipgi Biblija Sako, Kad 
Tik Vienas žmogus, Išėjęs 
iš* Kapų, Pasitiko Kristų į * Į

v < Evang. ■ šv. Morkaus, p. 5:2: 
“Jam priešais atėjo žmogus iš 
kapų, dvasios nečystos 
tas.”

pristo-

Bus Prisikėlimas 
Numirusių
gromata šv. Povilo

is

Pirma u__ r
Korintiečiams, p. 15:52: “Nes 
triūba skambės' ir numirusieji 
kelsis.”

A. M. Metelionis. s’
(Bus daugi.ui) -

i.

i esą tik pusė javų 'išgelbėta. Ka- 
va, vienas iš svarbiausių Nica
raguos produktų, žymiai suma
žėjus. Kavos nuostoliai siekią 
apie- $500,000.

Čia Amerikos ryklės gali pa
siųsti iš tokio jų biznio trukdy
mo.

Sudeginimas Chinandega 
miesto ir nuostoliai San Albino 
aukso kasyklų, kurios priklau
so amerikonui Charles H. But- 
tersui, nuostolių atnešė vieną 
milioną dolerių. Vienas tik 
“vargšas” Mr. Butters prarado 
$914,006.

Nicaraguos nuosavybė,, kuri 
aptaksuota, siekia $40,000,000, 
bet visa nuosavybė toje šalyje 
verta $90,000,000.

Iki pabaigai kovo mėn. šių 
metų Nicaragua įvaryta į sko
lą buvo $23,527,067, gi dabar 
skola siekia jau $25,000,000.

Pulkininkas Ham sako, jėigu 
piknikas kaip tik ir bus užbai-| Amerikos marinai būtų neatė- 
girųu yąsarinio sezono. Pra- - j -------- -----
leisdami laiką smagiai, tuo pa
čiu sykiu paremsime ir darbi
ninkišką spaudą. Daugelis 

■ lietuvių kolonijų nuolatos' pa
bengia spaudos naiidai kokias 
indrs' pramogas, o mes dar ne
įrengėme, todėl nors dabar ne- 
[ąitsilikime nuo kitų kolonijų. 
įRasistengkime, kad'šiame pik
nike padarius keletą šimtų do
lerių pelno. Pasirodykime, 
kad ir mes gyvuojame pasau
lyje, kad ir mes galime ką 
nors padaryti.

Kelrodis, kaip pasiekti pik
niką, čia telpa ir kiekvienas jį 
įsitėmykite.

Automobiliais galima va
žiuoti W. Warren ir Michigan 
Ave.iki Middle Belt Road, suk
tis po kairei. •. Taipgi W. Fort 
įkLJ¥Kdd|e’Belt 'ir^suktis po tie
sei, j-ir' rasite Rusais
imkite Michigan :A^e.' through 
arba i Wayne > ir 'važiuokite- iki 
-Middle Belt,-.ten rasite auto- 

. mobilius, kurie ir nuveš į pik-

DETROITO ŽINIOS

Kąsyklų Biznio Sutrukdy
mas

Kapitalistiniai Amerikos gel- 
tonlapiai paduoda, kad delei ka
ro su nicaragiečių vadu gene
rolu Sandino labai esą nukentė
ję aukso kasyklos, ties Jaboli 
ir San Albino—Nuevo Segoia 
apielinkėj, kur būk gen. A. 
Sandino užgriebęs aukso kasy
klas ir operavęs jas savo nau
dai, o kuomet jam reikėję pa
sitraukti iš tų kasyklų, tai jis 
sunaikinęs visas, mašinas.

Baisiai sutrukdytas esąs me
džių darbas, kuris visiškai ap
leistas. Jungtinių Valstijų 
Mahogany (raudonmedžio) 
-kompanija,<kuri prarado visą 
savo ten įdėtą kapitalą, triobė- 
sius, mašinas,, užsodintus bei 
sukrautus medžius ir laivukus. 
Pušų kirtimas ir iš važio j imas 
iš žiemrytinės Nicaraguos da
lies taipgi įertrauktasĮ. Vienas 
ketvirtadalis galvijų būk išnai
kinta ir cukraus plantacijų dar- ( 
bininkai išvaikyti, o cukraus 
medžiagos sunaikintos Chinan- 
dega ir Leon distriktuose, ir I|ooa (iv „...s garbes. Nors as bandžiau ot

A. J. Smithas.

PLYMOUTH, PA.
1

Kaip “šventos” Plymoutho ; » 
Davatkos

Rugp. 15 buvo vienas iškil- 
mingiausių ir trukšmingiausių 
kunigo Sinkevičiaus piknikų 
Crupse Glane Park. Į pikniką 
sugužėjo žmonių daug. Bet 
reikia pasakyti, kad kunigas 
nesigailėjo agitacijos per ke
lius nedėldienius, ragino ir gąz- 
dino nusidėjimu prieš dievą, 
kurie tik1 nedalyvaus piknike. 
Aš, būdamas geru parapijonu, 
pildžiau jo įsakymą. Tuojau 
pietus pavalgęs nusibaladojau į 
pikniką. Parapijonų jau buvo 
dąug. |St 
šešti. Wk 
geria.
būrys, ir tie visi linksminasi. Ir 
mane nepaleido, prisišaukė.

1 Prieteliau, gerk ant drąsos ir

ik vjsi a

štai ir mano pažįstamų

nepaleido, prisišaukė.

Vietos darbininkiškos orga
nizacijos nori paremti mūsų 
spaudą, kuri nuolatos tarnauja 
darbininkiškiems reikalams ir 
sykiu darbininkiškoms organi
zacijoms, dažnai garsina jų į- 
vairius parengimus ir nereika
lauja jokio atlyginimo. Todėl 
nutarė surengti milžinišką pik
niką, kuris įvyks 16 d. rugsėjo, 
Beechnut Grove parke. Pra
džia 10 vai. ryte. į

Visi vietos ir apielinkių lie
tuviai būtinai turėtų dalyvauti 
šiame parengime, nes visas 
nuo jo pelnas bus skiriamas 
“Laisvės” ir “Vilnies” naudai. 
Antras dalykas, tai mes visi 
turime užbaigti, vasarinį sezo
ną linksmai ir smagiai. O šis

■raiką.
Vtetiftis.

ję, tai, girdi, Nicaraguos žmo
nės būtų viską praradę, nes 
“anarchistinė” valdžia būtų vis
ką sunaikinus. Taip, būtų ne
tekę tos didelės skolos, kurią 
Wall Strytas užkrovė ant Nica
raguos žmonių; bet Amerikos 

’biznio ryklės, tu r būt, būtų už- 
springę visais tais investmen- 
tais.

Amerikos kapitalistai kaip 
tik užuodžia kokioj šalyj kve
piančius jiems gamtos turtus, 
tai tuoj aus peršasi tos šalies 
žmonėms į svečius, o kaip nu
važiuoja į svečius, žinoma, nu
veža “čiulių” (kramtomo gu
rno), iškeptų pajų ant mašini
nio aliejaus ir kitokių panašių 
lauktuvių. Kada tie žmonės įsi
leidžia Amerikos biznio agen
tus, tai pastabieji ir suka ir 
kaulija , iš tų žmonių gamtinius 
ir ’ kitokius durtus, o ; anie, ma
tydami, kad svečiai perdaug 
pradeda šeimininkauti ir juos 
yaržyti, tai jie pareikalauja, 

svečiai su savo lauktuvė- 
kraustytųs laukan. Tada

Kad 
hus

atsiprašinėti, bet kur tau. Tu- 
rėjau “išmesti.” Mano susie- 
das jau buvo gerai įsismaginęs. 
Nors kasyklose gana privargi- / 
na, bet jis jau ant vienos ko-,.,, 
jos šokinėja, tarsi 16 metų vy- ... 
rūkas,

Jis, už rankos mane pašiga- 
vęs nusitempė pas savo paŽįs- 
tarnus parapijonus. Čia ant 
stalo ir po stalu pilna tuščių ir 
pilnų butelių, galionukų ir visi 
gerai įkaitę. Moterys vyraips 
nepasiduoda.

Ir iš kurio galo nepažvelgsi, 
vis tiek matai vieną ir tą pktį 
įspūdį: visi geria, visi rėkauja,; 
kiti' jau sukritę drybso kur po 
medžiais. • , V*

>1

Sarmata Pavapi jonams 
n -s* 

Negana kad jau vyrai pa-..,^ 
skendę girtuoklystėj, bet ir mo- ro. 
terys, davatkos. Jau apie 5 ’ 
valandą buvo tirštai girtų, sįsh 
voliojusių, susitrynusių. ‘ )Bet 
prie vieno nobažno stalo, kuHJjJ 
visos davatkos uliavojo, viena ‘b 
davatka taip nusilesė ir tokioj 
pozicijoj atsidūrė, kad praei
nantieji jau turėjo nosis užsi- of 
imti... x

Reikia paklausti Plymoutho 
kunigėlį,- kiek jai dievas duos 
atlaidų už tokias mūkas? r 
visgi daug mūčinosi už “bedie
vių griekus ’ Prie to, parapijo- 
nams padarė didžiausią gėdą. .

Parapijonous. ?

WILKES-BARRE, PA.
Aukos Agitacijos Fondui

Aukojo: F. žalis $1 V. Ta- 
mulaitis, A. Juškauskas ir J, 
Vitkūnas po 50c; A. Globich, 
J. Grušelionis, P. žągarauskie- . 
nė ir A. ValinČius po 25c. Vi-"” 
so $3.50.

Visiems aukotojams tariu šir- 
dingą ačiū.

V. Tamulaitis

ft
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DARBININKŲ LITERATUJIOS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. PROSEIKA, Pirmininką* J. ALEKŠIS. Sekretorius

15 Union Square, New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. T.
IG. BACHES. Iždininkas, Box 353, Union Co.. Union, N. J.

A. L. D. L. D. Centro Knygiaus 
Pranešimai

Draugai ir draugės! Pirmu
tinė ekspedicija šių metų kny- 
|»s “Ugnyje” užbaigta su 27 
d. rugpjūčio. Kuopos, kurios 
delei vienokių ar kitokių prie
žasčių neaplaikėte knygų, pra
neškite, kad būtų galima pa
daryti pertikrinimą, kur toji; 
klaida įvyko. Ilgas laukimas! 
nėra geru dalyku.
i New Yorko valstija su pir

ma ekspedicija stovi gerai.

prisiųskite “PasaulĮd Stebūk-* 
lai” ir “Darbininkų Kalendo
rių.” žinoma, reikalavimas li
kosi išpildytas.

Draugai, agitacijos mėnesis 
jau čia. Mūsų visų pareiga 
jau dabar kelti klausimą prisi- 
Tengimo prie smarkaus darbo 
ir kad būtų džiuginančios pa
sekmės.

Centro Knygius,
A. Matulevičius.

Mass, valstijoje 11 kp. augš- 
čiausia nariais pakilus. 11 kp. 
su pirma ekspedicija turi 100 
narių. Bet kaip nesmagu, kuo
met South Bostono 2 kp. ne
gali pasivyti 11 kp. Worcester. 
Teisybė, šiuom tarpu 2 kp. 
nariais skaitlingiausia po 11 
kp. Bet po vardo garsumui, 
mano manymu, 2 kp. turėtų

• būt nariais skaitlingesnė. šiais 
metais ir 7 Apskritys neparodo, visoms kuopoms laiškus, ragin- 
tokio veiklumo, kokį darė pra-Jdamas kuo greičiausiai rengtis 
eityje. Argi visi draugai per j prie konferencijos, kuri įvyks

A. L. D. L. D. VII Apskričio 
Reikalai

A.L.D.L.D. VII Apskričio or
ganizatorius jau išsiuntinėjo

čiui - “Laisvei” naujų 'skaityto
jų-

Brie VII apskričio priklauso 
2'9 kuopos, bet į apskritį užsi
mokėję tiktai 10 kuopų! Da
bar klausimas, kur dar 19 
kuopų ? Kuopos, kurios nesate 
užsimokėję j apskritį, privalo
te tuojaus užsimokėti, ypatin
gai kuopų valdybos turėtų 
daugiau domės kreipti į šį 
klausimą.

Siunčiant į apskritį mokes
čius, visados reikia perlaidas 
išrašyti kasieriaus vardu: J. 
Lavas, 70 Brook St., Stough
ton, Mass., ir pasiųsti finansų 
sekretoriui Geo. Shimaitis, 162 
Melrose St., Montello, Mass.

Geo. Shimaitis.

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

Tel. Jefferson 10096

CASTON ROPSEVICH

A .eks?ed;c1^ gei'ah Ir vienus metus taip ūmai pase-.23 d. rugsėjo, 10:30 vai. ryte, 
• • V • i — • V 1 į no ? j 376 Broadway, So. Bostone,

geriausia užsimokėję, uz ką Ohio valstija su garsiuoju T0(jei kuopą valdybos ir pa- 
k--|Clcvelan(Įu stovi pirmose eilė-ivieniai nariai turite Į tai at- 

! r.rx O O ],« cm o nbanAfKn; i • i • j i • • j • __ r •
vertos pagyrimo. Pirmoji kuo
pa su pirma ekspedicija turėjo 
113 narių. Antra 23 kp. New! 
York City su 50 narių. C 
ma ekspedicija mūsų organiza
cijoje skaitlingiausia Detroit 
Mich., 52 kp. su 166 nariais.

'jse. 22 kp. su pirma ekspedici-, kreipti atydą ir rimtai rengtis 
■'ja turi 80 narių, bet jų obalsis'prje metinės konferencijos, iš-q • , —— *' *■ t , pi jv viii vi vo, 10

u pn" 200 nariu kuopoje toli skaitlį- dirbti planus, kaip gauti dau- eraniza- t„„„ i . 1 . ’ . f _nes. Teisybė, yra kita kuopa 
tame mieste, bet ir abi nesuda- 

; ro dviejų šimtų skaitlinės. Pa- 
Chicaga, mano manymu, toli tbandykite, dd., per šį pusmetį 

atsilikus nuo pereitų metų da-1i5pi|dvti kvotil cievelande 2(10 
'rnnf nolvcrinimn nirmn ptau • i • i ___

NANAIMO, B. C., KANADA

$1,000 TIK UŽ 60 CENTl
1

Atsiųsk 60 centq, tai gausi visokiu 
stebuklingų žolių vertės tūkstančh 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reifikia, jeigu jis yra apim 
tas kokios nors ligos bei vidurių s» 
gedimo? Toks žmogus yra susirau 
kęs, nelinksmas Ir įvairių nesrnagn 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogų; 
ir auksinį kalną parodytum, tai janr 
malonesnė būtų sveikata, negu tai 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jauties 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų 
tai greit reikalauk mūsų vaistžoliį 
nuo pile vienos žemiau pažymėtų Ii 
gn ir atgauk savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvot 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii 
ga yra labai blogas dalykas, bet raO 
sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii- .
gal kelią ir suteikia žmogui ramumą pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

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

M.
.21 Gillet St.

Baigęs Philadelpliijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane .o gausite tikrai profesionalę

Tel. Lackawanna 2180

Otto Meyer, M. D
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

5 d. rugpjūčio buvo A.L.D. 
L.D. 173 kuopos susirinkimas. 
Dalykus besvarstant, buvo pi'i- 
siminta kas link streikuojančių 
mainierių sušelpimo. Visi su
tiko paaukoti, kas kiek gali ir 
pasiųsti “Laisvei,” kad ji per* 
duotų kam reikalinga. Auko- 
io po $1: J. Zink, P. Gailis, A.1 

. Boris, G. Gąrland, 
i Antanina Zink, P. Baškauskas, 

naujų Anė Baškauskas, U------ A
kai" Kuzminskas; po 50c: 

skaitytojai ir jos rėmė- na Garland.

1

pardavinėtojai visuo««
3120 Chatham Street 

PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir ketvergais:

1218 So. 10th St., Camden, N. J.giau naujų ųarių į mūsų orga
nizaciją. Juk agitacijos mė
nesis jau netoli. Spalių mene-Į 
sis skiriamas vien tik gavimui, sTnith J 
naujų narių mūsų organizaci-' ■ 
jai ir organui “Laisvei” 
skaitytojų. Todėl ir visi 
sves” i..........................
jai turi rimtai pagalvoti apie 
tai, kaip per tą menesį gauti 
daugiau naujų skaitytojų, 
kiekvienas ir kiekviena turi 
pasirūpinti, kad sulaukus spa
lių menesio gauti nors po vie
ną naują skaitytoją. Pereitais 
metais “Laisvė” nusiskundė, 
kad ne visai gerai pavyko va
jus, todėl šiemet turime pasi
darbuoti, kad ir už pereitus 
metus atsiteisti. Jeigu “Lais- 

įvė” turės daugiau skaitytojų, 
Mūsų organizacijos vardas’tuomet jos materiale padėtis 

. . bus geresne ir dirbantieji ten 
darbininkai stengsis abelnai 
“Laisvę” gerinti. Taigi, dien
raščio “Laisves” pagerinimas 
priklauso nuo mūsų pačių— 
“Laisves” skaitytojų ir jos rė
mėjų. Todėl, sulaukę vajaus 
menesio, pasidarbuokime visi, 
kad galėtume gauti dienraš-

per šį pusmetj

rant palyginimą su pirma eks
pedicija. Pereitais metais su 
pirma ekspedicija pasiųsta del 
apie 350 narių; šiais metais to
kio skaičiaus nesiranda. 19 
kp. teturi tik 75 narius. 1 
mas apskritis neparodo tokio .metais su 
veiklumo, kokį jisai praeityje|turi 46 narius 
darė, 
ryi daryti sprendimą, bet iš i 50 skaitlinę. 
Wsko matyti, kad apskritys na-j kuopų, kurios nariais kyla, 
riais šiais metais nupuls. Well, Esu rašęs, kad centro kny- 
draugai, po suvažiavimo jūsų | gynė randasi finansų knygoms 
ūpas nupuolė, kaip rodo visos; knygų su drūtais apdarais ir 
Chicagoje kuopos. Pennsylva- kuopos, kurios pageidaujate 
nia valstijoj geriausia gyvuo- jų, kreipkitės prie centro sekr. 
jA 17 kuopa Shenandoah su 75 d. Alekšio. _’ — — *  —- — T— _ f 2. 4- « 2 . "A /T" ■■

anglų žinomas ir tolimoje Brazilijo- 
Ir su pabaiga je. štai šiomis dienomis aplai- 

metų, esu tikras, kad kuopo- kerne laiškutį, kuriame rašo
ma : “Draugai, ekonominio gy
venimo verčiamas negaliu pri
klausyti prie jūsų garbingos 
organizacijos. Bet išleistas 
knygas gerbiu ir myliu jas 
skaityti. Būkite ant tiek geri,

narių per abi kuopas.
Kanados dd. ištikrųjų daro 

progresą. Jų kuopos narių 
skaičiumi kyla su kiekviena 

Pir-I ekspedicija. 137 kp. jau šiais 
i pirma ekspedicija 

;. Į pabaigą me- 
Kame dalykas—neno-jtų, esu tikras, kad perviršys 

Yra ir daugiau

nariais, neskaitant moterų ir 
jaunuolių, kurie gaus 
kalba knygas.

je bus 150 narių. Apskritys 
juda ir kuomet veikimas eina 
savu kebu, tai ir organizacijos 
vardas garsinasi, ir tuomet 
proga gauti naujų narių į mū
sų eiles.

R. Mizara-Rasoda.

lis Buenos Aires j New Yorką
las vieną prie kitos.

Labai mažai žmonių matėsi tedirbant 
arba vaikščiojant ant jų visų. Gal todėl, 
kad tai buvo smarkūs karščiai, kuomet 
mūs laivas pro jas plaukė.

Tel., Stagg 5048

Pranešimas Visuomenei
ZUKAITIS

Spencerport. N. 1. Į

A. Unger, A.
: Antani- 

Viso $10.50.
Visiems aukotojams tariu 

širdingą ačiū.
Joe Zink.

SKAITYKIT IR PL A TIL
KIT “LAISVE”

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

Kas su Angell Bieliausku biznj 
darysit, tai niekados nesigrau- 
dinsit.. Aš parengiu su naujausios 
mados parengimais, duodu viską, 
kas tik reikalinga del šermenų. 
Per mane gali pasilaidot tik už 
1150.00—pilnos šermenys.
Ateikite ir persitikrinkite, tai ta
da pamatysite ir kitiems pasa
kysite. Manau, kad būsite užga
nėdinti.

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS 

ir 
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ
Tu o jaus įsigykite j i ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtoj as, 

prietelius ir draugas.

KAINA $1.25

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI 

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Ave. ir Irvins Place

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

46 Ten
“LAISVĖ”

Eyck St., Brooklyn, N. Y.
GARSTNKITĖS 
“LAISVĖJE”.

■ .(Tąsa)
Manau, kad skaitytojui bus įdomi 

bent paviršiai susipažinti su tomis salomis 
salytėmis, kurias mes šiandien pravažiavo 
me. Jos seka:

St. Lucia—valdoma Britų. Atrado Co 
lumbas 1493 metais. Ilgumo turi 23 my 
lias, o pločio—12 m. Auga: cukrinės nen 
drės, kokoa. Gaminama romas. Randas 
mahogany medžio. Gyventojų turi api( 
53,000.

■ Martinique — Prancūzų valdoma—31 
mylių ilgumo, o plotis įvairiuojasi. Ran 
dasi 4,428 pėdų augščio kalnas—Mount 
Pelce. Gyventojų—184,000. Gamyba: ro 
mas, kokoa, cukrus, skūros. Dažnai įvyks 
fe žemės drebėjimai.

• Dominica—valdoma Britų. Atrado Co 
lumbus 1493 m. Ilgio 27 mylios; plotis— 
13 mylių. Gyventojų 40,720. Gamyba: gu 
nAs ir romas.

Guadeloupe—valdoma Prancūzų. At 
rado Columbus 1493 metais. Gamyba: cu 
krus, romas, vaisiai, daržovės. Gyventojų: 
212,430. Dažnai dreba žemė. Randasi ug- 
niakalnių.

Montserrat—valdoma Britų. Ilgio £ 
mylios; plotis—5 mylios. Gyventojų ran 
dasi apie 11,000. Vyriausia gamyba: med
vilnės auginimas ir įvairūs tropiški vaisiai.

Ridona—neapgyventa žmonėmis, nedi
delė.

Nevis—valdoma Britų. Ilgio 7, o plo
čio 5 ir pusės mylių. Gyventojų—14,000.

w|St. Chistopher—valdoma Britų. Ilgio 
18 mylių, o pločio—įvairiuojasi. Gyventoju 
—27,000.

St. Eustatius—valdoma Hollandų. II- 
gw 4 ir pusė, o plotis apie pusantros, dvi

Rugpjūčio 4-ta.
Šiandien atėjo į mūs kambarį jūreivis, 

kuris užvakar persigėrė Barbados romo ir 
pradėjo muštis, ir kuris vėliau buvo įmes
tas kalėjimam Jo rankos apraišiotos, vei
das išblyškęs. /

—Kas yra su jūs rankom?—klausiau 
vaikina.

—Retežiai išgraužė žaizdas.
—Tai buvai surakintas?
—Per visą naktį ir pusdienį.. Nelai

mingas esu. Nevyksta man gyventi. Jau 
kelintas kartas bandau prasigyventi ir vis 
negaliu.

Jis atsisėdo ant lovelės ir liūdnai pra
dėjo piešti savo nelaimingą giliukį. Tai 
Liverpool miesto pilietis. Jo tėvas kelioli- 
ką metų dirba šitos pačios kompanijos lai
vuose. Sūnus bandė pasekti tėvą, bet^ vel
tui. Važiavęs kartą į Pietų Ameriką— 
persigėręs, praradęs darbą. Bandęs antru 
kartu—tas pats. Trečiu užsimojimu išdir
bo veik pusę metų, bet ilgiau negalėjo.

—šešis mėnesius išsivalkiojau be dar
bo New Yorke—kalbėjo jaunuolis,—kol ga
vau šitam laive. Matai mano čeverykus, 
—suplyšę, prasti, bet tai paskutiniai. Kaip 
bus toliau—nebežiau.

—Ką reiškia “toliau”?—pastebėjau 
jam.—Tamsta juk turi darbą.

—Nebeturiu. Šiandien mano teismas 
įvyk)). ■ ,

—Teismas—už ką?
—Del užvakarykščių muštynių.

—Ir kaip išėjo?
—Del to, kad aš buvau girtas, mušiau- 

su kitu jūreiviu, nepasidaviau gražumu
laivo oficieriui, ale bandžiau su juo muštis 
ir jį apkoliojau—mane nusmerkė išmesti iš 
darbo taip greit, kaip pasieksim kraštą. 
Be to, mano pusė algos dingsta.

Teismą davęs pats laivo kapitonas. 
Vaikinas kokios 20 metų amžiaus. Gelton
plaukiu, pailgo veido. Kalbant tai, .veidas 
persimainė, lyg ir pamėlynavo.

I —Ką žadi veikti New Yorke?
—Nežinau,—vienatinis buvo atsaky

mas.—Bet tai paskutinis sykis—paskutinis. 
Daugiau savo gyvenime romo—nė į. burną.

Smagu būtų, kad tas išsipildytų, pa
maniau sau.

(Tąsa bus) I

si

Po Gaisrui Išpardavimas
FornisiuFIRE SALE

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

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

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

Saba—valdoma Hollandų. Apie 2 ir 
pusė mylių diametriško dydžio. Gyvento
jų—1,923.

St. Martin.—Užima apie 30 ketv. my
lių. Valdoma Hollandų ir Prancūzų.

Dog Island—ilgio pusantros mųylios, o 
pločio trys ketvirtadaliai.

Sombrero—apie vienos mylios ilgio ir 
vieno ketvirtadalio mylios pločio.

Apart šitų, suminėtų salų, randasi visa 
eilė šiaip sau išsikišusių skalų, labai arti 
stovinčių viena nuo kitos. Tai dalykėliai, 
tarsi koki grindys, jungianti visas tas sa-

MACYS BROS.. FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues Brooklyn, N. Y



■

Keliauninkas.

Iš Kelionės nuo Berlyno iki Rygai
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Varpas Bakery, 54 Maajer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. BALCHUNAS. Savininkas Telephone Stagg 6588

tie šiaip taip skursta.

tokią gal i ilgą Sovietų Rusiją,, 
.kuri yra turtingiausia šalis 
įvairia medžiaga visoj Europoj 
ir Azijoj. / .

ir ope- 
ir 
ir

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

balsas:*

Brooklyn LABOR LYi
DARBININKŲ ĮSTAIGA

halės dėl Balių, Koncertų, IShp" 
fidetų, Vestuvių, Susirinkimų ir t* 
Puikus steičius su naujaisiais Įtafa^9 
!r.ai80 Keturias bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

$49—959 Willoughby 
Tat 8842 Stax*.

DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS
43 East 125th St., New York City

.. Campaign Material .. 

.. Donation ...................

.. Assessments Stamps.. 

.. Assessments Stamps .
Martin Feinstien . *. / . . Donation ...................
2A—J. Ancher Sec. ... Donation .
John Summer  ............Assessments Stamps .
John Summer ................Donation ....................

VISIEMS PATINKA
Nofs politiškam ir ekonomiškam 

klausime lietuvių nuomonės nesutin
ka, bet kasiink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tai nėra partijų nė ginčų, 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai yrej 
geriausi ir labiaus juos myli rūfewl 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučy 3 
po vardu JONO—JOHN’S CIGAW 
po 10c arba PETRO—tai faktas. į

Geografinis Sietas
Kiekvienas draugas, bestudi

juodamas žemlapį, 
kad skersai ir išilgai eina plo
ni, tamsūs ir tiesūs
liai. O prie jų galų yra įvai- šiai nudriskę piemenukai, 
rūs numeriai. Ką tai reiškia? rai basi su moterimis kartu ka- 
O tai reiškia labai daug, žem- sė grabes šalia plento. Galvijai 
lapyje tas reiškia veik tą patį, visur prasti, vos pasivelka.

Puslapis Ketvirtas

RINKIMU VAJAUS KAMPELIS g

Žemiau talpiname trečią atskaitą įplauką į Darbininkų 
(Komunistų) Partijos rinkimų vajaus fondą. Smagu pabrėžti, 
kad aukos pradeda smarkiau plaukti, tačiaus ne taip, kaip no
rėtumėme. Dabkr, kuomet 15 valstijų ‘komunistų kandidatai 
jau uždėti ant baloto, o kitoj 15 taip pat ruošiama uždėti, 
kiekvienas draugas bei draugė turėtų dar smailiau darbuotis 
del sukėlimo pinigų rinkimų kampanijai.

Receipt No.
A101
A102
A103
A104
A105
A106
A107
A108
AT09
A110
Alli
A112
A113
A114
A115
A116
A117
A118
A119
A120
A121
A122
A123
A124

Charles Smith ............... Donation ......... ...........
Michael Roslanski ........Donation .....................
George E. Powers ........Donation ....................
Geo. Racuimas ..............Donation ..................
Henry Kroner ................Donation ......... .....
Joe Jacobs .................  Donation .....................
A. Jakira ............... ...Assessments Stamps .
Hugo Oehler (Dist 10) Assessments Stamps . 
David Kattainen ............Donation......................
Theodore Letonis ..........Donation ............. ...
Aldona Petkus ............. Donation . ...................
Marc Escowitz ............. Donation .....................
Edward Royce ............. Donation .....................
J. Sundrotas .................. Donation ....................
Gust Saunders .........  Donation ...................
John Dugan .................. Donation .............
Jack Kizer .......................Donation ...................
South Slavic Fraction .. Donation ...................
Richard J. Ralchick .... Donation ...................
Frank Maudey ............. Donation ....................
Victor Ganiek ................ Donation ...................
Joseph Dubar ............... Donation ....................
Franklin P. Brill ..........Donation ....................
Geo.’ Chrotis, M. Elof-

terukis ......................... Donation ...................
Th. & Francis Mlodunk Donation ...................
J. E. Hanger ................ Donation .. .................
E. Urchus .....................  Donation ...................
Adam R. Remeikis .....Donation ....................
A. Rudak ..................Donation ....................
N. Sanyk ..................... i Donation ....................
Nick Jackman ............. Donation ....................
Paul Almond ................. Donation ...... n....
G. Severians ................. Donation .....................
Felix Stonfors ............. Donation ....................
Evanglos Emlilomatis .. Donation ...................
I. Kettula ........................ Donation ...........
Karl Eriksoni .................Donation .. ................
Rose Weiss (Sect. 2) ... Platforms .................
Jos. Panek ...................... Donation ...................
Alex. Feinstien ............. Donation .............
Raymond Raine ............Donation ................. ..
H. Ward ........................ Donation ...................
D. P. Lekovich ............. Donation .................. .
Chas. Urban .................. Donation ...................
S. Martinei’ .................... Donation ........ . ...........
Louis Mangus ................Donation ....................
Emanuel Zago ............. Donation ....................
Joseph Burke ................ Donation ....................
Albert Langendufer .... Donation ...................
Gustaf Lind .................. Donation ...................
K. Dracounacos............. Donation ....................
Louis Zoitas .................. Donation ...................
Geo. Zebrys ....................Donation . ...................
Louis & Luna Abrams .. Donation ...................
S. Tuomi ........................ Donation ...................
Clarence Eyles ............. Donation ....................
Joseph Gudisanskas .... Donation ...................
W. Yaralzkey .................Donation ..............
John Wentala ..............Donation .....................
Edward Ferguson ........Donation ....................
Karl J. Malmstrom .... Donation ...................
N. Gustafron .................. Donation ...................
John Buthus ............. ‘..Donation ....................
J. H. Maki .................... Donation ...................
Bill Mitroplos ................ Donation ......... .........
Mike Pranirsski,............Donation ....................
Benjamin Smith ............Donation ....................
Finnish Work’m’s Ass’n Donation .................
Samuel A. Herman .... Literature .................
H. W. Kipler ............... Donation
Jack Merchant ............. Donation
Estonian Workers’ Club Campaign
Arthur Starr (Agr. Dis.) Literature
Emil Gardos ................. Campaign
Workers Bookshop ..... Literature
William Molesky ..........Donation
F. Solbrig ..................... Donation
Charles Granoto ............Donation
Ed. Kerch ..................... Donation
Passaic Sympathizer ... Donation
Joseph Vacss’ . 
Jos. ’Strunsky . 
George Bell ... 
Charles Gronato 
Gus Serra .... 
Demoputa ..... 
Joseph Miller . 
Carl Nyll ..J. 
John E. Holm . 
Christ. Fourlas 
S. Dunn ..........
Sigfried Olson 
J. H. Jensen .. 
M. Goodman ..
Wm. Schmidt ................Donat. $1; Literat. $1
C. kelson ........................ Donation ...................
Wm. Patterson ..............Donation ....................
M.’. Nemser, (Sec. 4NYC) Literature .................
~—L ...................Donation  ............. .

Donation ...................

A125
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A127
A128
A129
A130
A131
A132
A133
Al 34
A135
A136
A137
A138
A139
A140
A141
A142
A143
A144
A145
A146
A147
A148
A149

vA150
A151
Al 52
A153
ZA154
Al 55
A156
A157
A158
A159
Al 60
A161
A162
Al 63
A164
Al 65
A166
A167
A168
A169
A170

' A171
A172
A173
A174
A175
A176
A177
A178
A179
A180
A181
A182
A183
A184
A185
A186
A187
A188
A189
A190
A191

‘A192
A193
A194
A195
A196
A197
A198
A199 Jacob Maki ...
A200 Eittore Audacer

Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation , 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation

RECEIPTS ISSUED BY DISTRICT 2
1 Leo Kling ..................... Donation ...................
2 2A—J. Ancher Sec. ...Assessments Stamps.
3 2C—G. Mirijanian ........Assessments Stamps .

ATLASAS

$ 5.00 
1.00 

10.00 
2.00 

.50 
5.00 

10.20 
13.00

1.00 
3.00 
1.00 
2.00 
5.00 
1.00
2.00 
1.00 
1.00

10.00 
1.00 
2.00 
1.00 
5.00 
5.00

Jo Svarba ir Kaip Jį Suprasti? j ką ^mieste gatvės. Tai meri
dianai ir paraleliai.

Štai pavyzdys. Kad rusų or- 
laivininkas čuchnovskis surado 
ant ledo lyties du italus, Zoppi 
ir Mareano, patsai negalėdamas 
sugrįžti prie ledlaužio “Krasi- 
no”, per radio pranešė “Krasi- 
nui” sekamai: “Malmgrenas ir 
jo du sankeleiviai randasi ant 
ledo 80.42 šiaurinė platuma ir 
25.45 rytinė ilguma.” Ką reiš
kia šie numeriai? Jie' nurodo 
vietą, kur randasi italai.

Arba kada patinka nelaimė 
laivą, arba orlaivį ant jūrų, jis 
leidžia S.O.S.—šaukiasi pagel
bės. Kaip žinotų laivai, kur 
randasi laivas nelaimėje? Juk 
S.O.S. gali pasiekti kitus lai
vus net už tūkstančių mylių, 
kurie jokiu būdu negali pribūti 
į pagelbą ir jų , j ieškojimas bū
tų bergždžias. Keblumas išri
šamas tuomi, kad skęstantis lai
vas pasako numeriais, kur jis

Keleto arba visų šalių žem- 
lapiai ir aprašymai, bei pada
vimai sudaro knygą, kuri vadi
nasi atlasu. Iš jo galima su
žinoti, kaip didelės yra šalys, 
kur ir kaip eina gelžkeliai; ga
lima surasti: miestai, upės, 
kalnai, žemumos, užlajos, vul
kanai, paprasti keliai, rubežiai 
tarp valstijų ir valstybių ir 1.1.

Turint vidutinį atlasą savo 
kambaryje, mokant jį suprasti, 
galima matyti pasaulio paveik
slą. Iš atlaso, žemlapių, gali
ma daug, daug išmokti ir tas 
palengvina suprasti ne tik ge
ografinius raštus, bet ir apla
mai įvykius. Leiskime, eina 
Chinijoje klasių kova, ima rau
donoji armija vieną bei kitą 
miestą. Tik taip skaitant ži
nias, nežipai kur ir kokioj pa
dėtyj toji vieta yra.. Gi kada 
turi žemlapį, tai matai ir pat
sai gali daryti išvadas pasise
kimų klausimu.

yra. Gi kiti laivai, kurie plau
kia, irgi žino, kokioje vietoje jie 
yra. Ir jei£u jie randasi arti, 
tai gavę S.O.S., eina į pagelbą.

Tai kaip susipažinti su geo
grafiniu sietu? Yra sunkumo, 
bet kliūtys nugalimos; štai Le
ningradas guli ant 60 šiaurinio 
paraleli© ir ant 30 rytinio me
ridiano. Paimkite Europos bei 
Rusijos žemlapį, brūkšniai, ku
rie eina iš kairės (vakarų) į 
dešinę (rytus) yra paraleliai. 
O brūkšniai, einanti iš viršaus 
(šiaurių) į apačią (pietus), 
yra meridianai. Kaip vienų, 
taip kitų galuose yra numeriai. 
Veskite pirštu iš viršaus per 
meridianą, ant kurio galo yra 
numeris 30 ir kita ranka iš va
karų ;tuo paraleliu, ant kurio 
stovi numeris 60. Ir kada jūs 
suvesite į daiktą pirštus, ten 
susikryžiavos vienas per kitą 
30 meridianas ir 60 paralelis ir 
kaip tik toje vietoje guli Lenin
gradas. O Kaunas yra ant 54 
šiaurines platumos ir 24 ryti
nės lygumos. ' \

D. M. šolomskas.

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams .................... $1.75
6 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.

Pąnedelis, Rugsėjo

I
 Lietuvaitė j

FOTOGRAFISTB W
Fotografuoju, Didinu ir Numalifc- 

voju Visokiom Spalvom 
Paveikslus ’

Studija atdara kiekvienų dienų ir 
nedėliomis nuo 9:80 ryte iki,„ 

5 po pietų
Margarieta Valinčius
Room 82 Wei t ze n corn Bld’gM 

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

Kas Yra Reikalinga žinoti?
1) Kiekvienas žemjapis vir

šuje turi šiaurius, apačioje Pie
tris, po kairei rankai vakarus, 
o po dešinei rytus.

2) Kiekvienas žemlapis turi 
maštabą (“scales”) kur nors 
kampe, kur paaiškina, kiek mįs
lių bei kilometrų įeina į colį.

3)
yra
kaip
(To

2.00
5.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
3.00
,3.00

10.00 (
5.00 i apie 50 valandų laiko, gali su- 

.50 i teikti labai daug žinių. O jei- 
8.00 gu ir toliaus karts nuo karto 
2.00 naudoti jį, sekant gyvenimo 
3.00 i įvykius, tai gali suteikt tiek ži- 
1.00 ' nijos, kiek nesuteiks keli tomai 
1.00 | geografijos. >
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
7.00
1.00
5.00
5.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
3.00
2.00
3.00
5.00
1.00
2.00

10.00
25.00

5.00
1.00
1.00

19.50
6.65

20.00
66.67
5.00
1.00
4.30
2.00
5.00
5.00
1.00
3.00
2.00
1.00
1.00
5.00
1.00
1.00

•3.00
1.00
1.00
5.00
1.00
2.00
2.00
5.00
4.00
4.00
2.00

Ant kiekvieno žemlapio 
paaiškinimai, nurodymai, 
juo parankiau naudotis, 

nėra ant tų žemlapių, ku
rie telpa laikraščiuose.)

4) Kiekvienas draugas ir 
draugė, norėdami praplėsti sa
vo žinojimą su pagelba žemla
pio, gali tą atsiekti. Sėkmin
gas pastudijavimas kokių 100 
puslapių atlaso, sueikvojimas

5) Reikia surasti vienas iš 
draugų, bėi: taip geras žmogus, 
kuris pradžioje pagelbėtų, pa
aiškintų ir išrėdytų, kaip suras
ti ir kaip atskirti ant žemlapio 
atžymėtas vietas. Spaudoje ne
galima tas nuosaikiai išaiškinti.

6) Atlasų yra visokių, dide
lių ir mažų, , senų ir naujų. 
Naujas visapasaulinis atlasas, 
kainuojantis nuo $1 iki $2.50, 
gali pilnai padengti vidutinio 
prasilavinimo darbininko rei
kalus. Geriausiai įsigyti nau
ją, kad ir pigesnį, nes jame bus 
teisingesni (nenusenę) padavi
mai ir teisingi rubežiai. Pa
vyzdžiui, atlasai išleisti prieš 
imperialistinę skerdynę ir lai
ke jos (prieš 1918 m.) dabar 
jau neatsako, nes po karo ru
bežiai pasikeitė. Ir valstybių 
naujų atsirado.

100.00
10.00
14.00

Kiek paskui teko kalbėtis su 
ūkininkais ir darbininkais, štai 
ką patyriau. Stambūs ūkinin
kai nors ir moka didelius mo
kesčius valdžiai, bet visgi gy- 
vena kai kurie neblogai, bet tie, 
kurie neturi žemės, tiems gy
venti labai sunku. Lietuvoj fa
brikų kaip ir nėra, o ūkininkai 
mažai samdo. Jei kurie ir gau-

liegzaminuojam dykai 
Savo darbą garantu© jam 
Taisome ant išmok*sčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chirurgai-Dentistai

257 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.
(Kampas Havemeyer 8t.)

Antraa ofisas: 188 Flatbush Ave.
(Kampas 5th Avė.)

Draugai
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave., 
Shenandoah, Pa., 
Lakstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. Račo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėms. 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. MainTSt.,

Rugpjūčio 9 d. apleidau Ber-i Apsistojęs pas gimines 
lyną ir važiavau Tilžėn. Pava- ūkio pabuvau tris dienas, 
žiavus porą valandų nuo Berly
no, pasiekiau Lenkijos žemę, 
Poznanę. Per Lenkijos žemę 
reikėjo važiuoti apie 5 valan
das.

Vos spėjus pervažiuoti rube
žių, tuoj galima pastebėti, kad 
ne vokiečių tvarkoma žemė. 
Tiesa, ūkiai pasilikę yra vokie
čių, bet žmonės daug labiau nu
skurę, negu Vokietijoje, žemė i na vasaros metu padirbėti vie- 
didžiumoje prasta, smiltynai.! ną kitą savaitę, bet ir tai maža 
Javai irgi prasti.

Pervažiavus Poznanę, žemė 
prasideda geresnė, ir apie Til
žę javai labai puikūs.' Daržai 
irgi geri. Bulvės su pupomis 
labai puikiai atrodo. Kaip žiū
ri į mažąsias valstybėles, atro
do, kad ir gamta jas skriau
džia. Kiek teko pastebėti 
važiuojant per Poznanę, vokie
čiai pusėtinai šnairakiuoja, žiū
rėdami į lenkus. Vokiečiams 
nepatinka, kad jiems važiuojant 
traukiniais., o lenkai peržiūrinė
ja bilietus.

Patyrimai Kelionėj Per 
Lietuvą

Rugpjūčio 11 d., kaip 10 vai.
ryto apleidau Tilžę ir auto-

mobilium pervažiavau Lietuvos 
rubežių ir važiavau į Pagelių 
stotį. Lietuvos muitinės virši
ninkai pasielgė mandagiai.

Važiuojant iš Pagelių Tau
ragėn traukiniu, matėsi du 
skirtingi vaizdai. Apie Page
lius ir Lauksargę, kur yra pa
silikę vokiečiai ūkininkai, ūkiai 
daug geriau atrodo ir javai ne
blogi. žmonės irgi daug ge
riau apsirengę, negu šiaip Lie
tuvoj. Pavažiavus linkui Tau
ragės, vietomis javai prasti. 
Usnys ir svėrės užkariavę vi
sus javus.

Toliau važiuojant linkui 
Skaudvilės, pasimatė tuoj Lie
tuvos kultūra. Pakeliais bai-

Vy-

dalis, o gyventi reikia ištisus 
metus. Nekurie, pasakodami 
apie savo vargus, verkia.

Kurie gauna pas žydus dirb
ti ant ūkių, tie džiaugiasi, nes 
žydai patys stovi miesteliuose 
ir darbininkams daug drąsiau 
ir geriau gyventi, žydai daug 
perka žemės. Jie gana stip
riai laikosi Lietuvoj. Jie turi 
savus bankus. Tokiam mažam 
miestely, kaip Lioliuose, žydai 
turi puikų banką. Jų rankose 
didžiuma pramonės ir finansų. 
Jei ne žydai, kurie kupčiauja 
įvairiais būdais Lietuvoj, fa
šistų valdžiai būtų riestai.

Kunigai labai riebiai ir ge
rai gyvena.

Valdininkai suvalgo didžiu
mą visko šiandien Lietuvoje. 
Bažnytkiemiuose, kur seniau 
buvo vienas koks starosta bei 
uriądninkas, dabar yra po 80 

Visgi j ie gauna
uriadninka: 
vaidininkų, 
šiokias tokias algas ir gyvena.

Stotis ir gelžkelius stato žy
dai kontraktoriai, o rusai dir
ba; kurie gauna valdžios dar
bus
Ant geležinkelių daug matytis 
Sovietų vagonų. Vieni ateina 
Lietuvon, o kiti per Lietuvą ei
na Vokietijon. Ant gelžkelių 
tvarka prasta. Pasažieriniai 
traukiniai praeina pro stotį 
apie kilometrą, ir žmonės su 
bagažais1 turi prie jų prieiti.

Važiuojant linkui Latvijos, 
javai labai prasti ir žmonės 
duonos neturės. Aplamai, kur 
žemi laukai, lietus viską sunai
kino. Gyventojams gręsia bad
mečio pavojus.

DAKTARAS IR CHIRURGAS 
Specialistas del visų ligų ii 
racijų: Akių, Ausų, Nosies 
Gerklės. Naujausi Diagnozo 
Gydymo Būdai.

127 Eaat 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.

J. Naujokae
Brockton, Maris., jau penki metai,, ii 
nuolatos j sa^o didelę krautuvę ga
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 Sne- f 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o, p. 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow 8t 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra* 
io taip: J. Naujoke, nuo agento 2’jBĮ 
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip rpinv 
taip ir mano kostumieriams labairp«tr l 
tinka.

Daugybė Brooklyn© ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą il- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais fcigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose ir ito- , 
ruošė. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam paSto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
167 DIVISION AVENUH 

Brooklyn, N. Y.

2.50
2.00 
2.00 

30.00
2.00 

’. 10.00
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Visas aukas siųskite tiesiai į 
NATIONAL ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE, 

Workers (Communist) Party, 43 East 125th St., New York 
Alexander Trachtenberg, Treasurer.

Latvijai Gręsia Badas
Rugpjūčio 14 d. pervažiavau 

Latviją. Kadangi Latvija ran
dasi žemoj vietoj, tai ten šie
met daug prastesnis javų der
lius, negu Lietuvoj. Laukai 
tiesiog pliki ir kai kurie, javai 
tik ką iš žemės lenda. Latviai 
nusiminę. Bus didelė stoka 
maisto.

Rygoj krautuvės visko pilnos 
ir viskas brangu, nors truputį 
pigiau, negu Vokietijoj, žmo
nės visi daug geriau apsirengę, 
negu kad Lietuvoj. Rygoj ne- 
kurie fabrikai dirba, bet dau
gelis jų stovi uždarytų. Rygoj 
yra daug svetimšalių žmonių. 
Geriausia Rygoj dirba tai So
vietų rhedžio dirbtuvės, kurios 
goriausia apmoka ir darbinin
kams. 1 ;•/>’< ; i ■

Latvija laiminga, kad dar tu
ri šiokius tokius fabrikus, o ki
taip būtų blogai. Iš žemdir
bystės niekaip negalėtų pragy
venti. Bet visgi Lietuvos ir 
Latvijos valdžios pučiasi prieš

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko. 
kurĮ veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų 
tyręs instruktorius L. TIKN|sW* 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryta 
iki 9 va k. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th StH N. Y.
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WORCESTER, MASS.

MARCY BATHS
VYRAMS

82-86 Marcy Avenue

UNION, STAMP

DIRBTUVE BRIDGEWATER, MASS.BAYONNE, N. J

MMNMMR

Miestas
Miestas

BOSTON, MASS., OFFICE
183 Essex St., Room 307

MOTERŲ 
DIENOS:

Panedėliais ir
Utarninkais

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

Bridgewater Darbininkų
Ko-operatyvė Draugovė

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
fiabatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktį

^-^OT

WORKERS UNION

__ St. k Avė.
State.----- _____
State--------------

AMERICAN
AUTO SCHOOL
‘Jai Mokykla bu Reputafija.1

Telephone, Stagg 8326
9745

Bell____
Keystone.

iš troko—P. 
ir kiti. Pasi
keliu žingsnių 
stalo. Aš ne-

Mums bešne- 
Klova

Rugsėjo 4 d., utaVninko va
kare, A. D. P. Lietuvių Frakci
ja rengia prakalbas, kurios 
įvyks Lietuvių svetainėj, 6835 
Superior Ave., 8 :00 vai. vaka-

GLOBĖ čever

Didžiuma lieinvių turi sveikas ir tvirtas kojas, 
bet daugeliui ‘nėra galima prisirinkti tinkamus 
kojoms čeverykus. Kurie krautuvninkai turi 
“specials,” tai nesvietiškai brangiai už juos

ubliką, sakyda- 
dabar tai išguldysiu, kaip 

Pribėgus d. Vilkui,

VIESULĄ SUNAIKINO 
MIESTELĮ SIBIRE

MASKVA.— čia gauta 
pranešimas, kad smarki vie
sulą ir potvinis sunaikino 
miestelį Zeja rytiniam Sibi
re. Laivai tapo pasiųsti iš 
Blagoveščensko į pagelba 
gyventojams, kurie pabėgo 
i kalnus.

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALZAMUOTOJAS

NEW YORK OFFICE 
1328 Broadway 

436 Marbridge Bldg.
DETROIT, MICH., OFFICE 

13139 Stoepel Avė.
(Mr. O. IF. Lamb)

Kitos Prakalbos Vilniaus 
Klausimu

VAIKAI
Įleidžiami Utarninkais

tuos 
nerašysiu, nes 
d. Gilmanas.

i geras, tai ke-
2 valandas ir 
piet pasiekėm 

Reikia pasakyt, 
nemelavo 

muzikantai

Kalbėtojom bus d. J. Mažei
ka, nesenai sugrįžęs iš Lietu
vos ir Sovietų Rusijos. Kal
bės temoje: "Kaip bolševikai 
žiūri į Vilniaus vadavimo klau
simą.”

Tautų klausimą riša kleri
kalai, riša tautininkai ir socia
listai. Bet nei vieni, nei kiti 
nepajiegia to klausinio išrišti-1 
ti. Tik vieni bolševikai tąjį1 
klausimą pasekmingai išris? 
Sovietų Rusijoj.

Kaip Sovietų Rusijoj išrištas 
tautų klausimas ir kaip lietu, 
viai komunistai žiūri ir riša!

OVER GLOBE čeverykai padirbti ant “Trufit” 
arba “Eeze” kurpalio (Last), kurie krautuvėse 
parsiduoda nuo $5.00 iki $7.50 pora. Užtikri
name, kad tiks plačiom ir tvirtom kojom.

ma šiose prakalbose.
Todėl visi “Laisvės” skaity

tojai būkime šiose taip svar
biose prakalbose, nes vėl iš- 
naujo bus Lietuvos klausimas 
rišamas Tautų Lygos posė
džiuose.

“Laisvės” Skaitytojas.

151 Metropolitan Avenue,
________________________ ORDER BLANK

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

Vardas .------------------------------------------------------------------ --------

A. L. D. L. D. 11 Kp. Susi
rinkimas

Rugpjūčio 26 d. Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 11-tos kuopos 
susirinkime išpildytas senas 
lietuvių priežodis: “Geriau vė
liau, negu niekados.” Taip ir 
pas mus, nutarta surengt “Lai
svės” dienraščio naudai vėliau-

CANON CITY, Conn. — 
Nuo bičių įgylimo numirė 
stambus farmerys Robert 
H. Curtis, 56 metų amžiaus. 
Daktarai sako, kad gylys 
perdūrė nervą, del kurios 
priežasties širdis susitrau
kė ir žmogus numirė.

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas Ir 
garo vanojimosi, kambarvs. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat ’ RESTORANAS su geriausiu garantuotu patamaVimu.
29-31 Morrėll Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 
, TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090

OVER
dirba Bridgewater Darbininkų 
Kooperatyve Draugovė, kurios 
dalininkais yra virš 600 lietu
vių darbininką, gyvenančių 
Jungtinėse Valstijose ir Lietu
voje.

Daugiau kaip 300 Over 
Globe čeverykų dirbtu
vėj samdoma darbinin
kų, kurie turi ilgą metų 
patyrimą autuvą dirbi
me. Algos nustatomos 
Boot & Shoe Workers 
Unijos, kurios antspau
do yra ant pado iš vi
daus su No. 170.

kuopoje yra čia augusių narių. 
Komisija organizavimo į “Lai
svės” pikniką raportavo, kad 
suorganizavo 40 narių, nusi
samdę busą ir nuvyko į “Lais
vės” pikniką. Delegatai iš ap
skričio konferencijos išdavė 

Ypatingai žingeidu 
■buvo klausyti apie rengimąsi 
'leist A.L.D.L.D. naujų knygų 
lir apie uždėjimą Bayonės kuo- 
j pai naujos kvotos nuo 40 iki 
;50 narių. Susirinkime ant žūti 
[būt nariai pasižadėjo pasidar-| 
buoti, kad dar ir peršokt kvo
tą. Jau šiame susirinkime du 
nauji nariai įstojo. Sumanyta, 
kad sekantis susirinkimas būtų 
su diskusijomis. Temų buvo 
paduota daugybė, pavyzdin, 
apie streikuojančius mainie- 
rius, Lietuvos padėtis, Rusijos j 
padėtis, religijos klausimas ir 
t. t. Nutarta diskūsuoti reli
gijos klausimu. Pas visus na
rius yra geras ūpas ir pasiry
žimas pasidarbuot šio rudens 
sezone. Sekantis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 9 d., 2 vai. po 
pietų, 197 Avė. E. Kiekvieno;

Klovai darosi, kad 
šiandien smarkus ir žada vi
siems snukius sudaužyt; Tur 
būt perdaug apsišvietęs mėnu
lio spinduliais, atsakė ji.

Kelios philadelphietės ir 
eastonietės stovime ir kalba
mės. Eina Klova. Koja pa
spyrė akmenį. Girdi, šiandien 
ne vienas paragaus nuo Klo
vos akmenį, o philadelphiečiai 
ne vienas parvažiuos kiaura 
nosia. Mes nekreipėm atydos, 
tik nusijuokėme iš jo to pasa
kymo.

Apie 6 vai. vakare kai ku
ne rengėmės važiuoti namo. 
.Tik vėl pamatėme, kad p. Klo
va priėjo prie J. Griciūno ir 
smogė kumščia. Klovos šali
ninkai pamatę, kad Griciūno 
nenugali, puolė Kulaitis į pa- 
gelbą, smogė Griciūnui, bet 
nepataikė jam, o draugei Lau
rinaitienei, kuri suriko ne sa
vu balsu. Užsistojus moterims 
už J. Griciūną ir d. Laurinai
tienę, Klova ir Kulaitis pasi
traukė. Pamatę, kad čia mu
šasi, tuojaus Kutra, Kutrienė, 
vaikai ir aš susėdome į maši
ną ir norėjome jau važiuotit buvo norinčių įsigyt 
namo. Bet vėl parpatėm, kaip ■ knygą anglų kalboje.

PHONE: REGENT 1177-1474

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys j’us važiuoti ir taisyti visokią 
iidirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki- " 
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūl 
ir turite amatą, visviėn verta žinoti ir bus Jums ant baudos žinojimai,. 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, Šoferių, mechaniką, • 
taipgi ir moteriškių klases.

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

OVER GLOBE yra iš
dirbami per pagerin
tą procesą, vadinamą 
“Goodyear Welt.”

Iš A.L.D.L.D. 212 Kuopos 
Susirinkimo

Iš šios kolonijos mažai “Lai
svėje” matyt korespondenci
jų, o ypatingai iš A.L.D.L.D. 
kuopos veikimo. Rodosi, kad 
čia panašios organizacijos ir 
nėra, o vienok kad ir iš pereito 
kuopos susirinkimo daug ko 
buvo žingeidaus išgirsti. Pa
vyzdin, kilo klausimas apie iš
leistą knygą “Ugnyje” ir daug 

tokią 
Mat,

Įspūdžiai iš Eastono Pikniko
A. D. (K.) P. Eastono loka- 

las surengė 19 d. rugpjūčio 
pikniką. Philadelphiečiai irgi 
susiorganizavo važiuot į Eas- 
toną, rodos, suvirš 30 ypatų. 
Vieni važiavo iš vakaro, kiti 
busu ncdėlioj ryte. Mes su 
draugais Kutrais, tur būt, pas
kiausia išvažiavome.

Apie pačią kelionę 
puikius kalnus 
nesenai aprašė 
Kadangi kelias 
lionė ėmė tik 
kaip 1 vai. po 
pikniko vietą. 
Kad rengėjai nemelavo, nes 
vieta daili, muzikantai netin
giniai; valgiai pagaminti ska
niai. Publikos prisirinkę 
daug, nes Eastone neperdau- 
giausia lietuvių gyvena. Iš to 
galima spręsti, kad Eastono 
darbiečiai draugai ir draugės 
darbuojasi gerai ir turi gerą 
įtekmę ne tik pas Eastono1 
publiką, bet ir savo kaimynuo
se—kaip Paterson, N. J., Rea
ding, Pa., Philadelphia 
Tą parodė jų surengtas 
kas. Ir kaip gražiai 
žmonės leidžia! Vieni

pikni 
laiką, Eastoną 
šoka, 

kiti šnekučiuojasi, treti skaniai 
valgo.

žiūrime, atvažiuoja trokas. 
Aš klausiu vieną draugę, kas 
čia? Ji sako, kad atvažiavo 
kito pikniko komisija. Aš nu
sistebėjau ir užklausiau, kas 
jį rengia. Atsako, kad L. S. 
A. kuopa.

Išlipo vyrai 
Klovas, Kaulis 
statė stalą už 
nuo darbiečių 
kreipiu atydos. 
kant, atvažiuoja vėl P 
su savo mašina ir įvažiavo j 
publiką, kur šoka (nes ten pie
velė biskį lygesnė). Tokiu 
smarkiu važiavimu išgąsdino 
visus, daugumas surėkė. Tai 
laimė, kad nieko nesužeidė. 
Išlipo iš mašinos, išdidžiai pa
sityčiodamas Klova iš i------,
sako: “Šokite dabar apie ma
šiną” ir nuėjo, čia visi pasi
žiūrėję sakom, kad tas žmogus 
turi kiaulišką drąsą. Atva
žiuoja žasitis. Klova pribė
go prie jo, ką tai pasakė ir 
tas atvažiavęs prie Klovos ma- 
šinos.savo pasistatė. Pora 
darbiečių priėjo, pradėjo pra-i 
šyt žasitį, kad pasiimtų maši-; 
nas, nes publika nori šokt. Bū
kite vyrai, į ką gi tas panašu, 
sako darbiečiai. Matyt, tas- 
žmogus vis gi draugiškesnis, 
pašnekėjo gražiai, sėdo maši
non ir nuvažiavo. Nuvažiavęs, 
tur būt ir Klovai patarė pa va-' 
žiuot toliau, kad ir tas savo' 
mašina išvažiavo. Vėl visi 
pradėjo linksmintis. Tik Klo
va priėjo prie d. Kutros, phi- 
ladelphiečio, pradėjo stumdy
ti grasindamas, kad, girdi, 
tuoj snukį sudaužysiu. Ka-| 
dangi Kutra linksmo būdo i 
žmogus, tai pasijuokė iš jo tų i 
trumpų vaikiškų kelnių ir vai-! 
kiško proto ir pasitraukė į ša-' 
Jį. Už kokio pusvalandžio į 
žiūriu, jau prie J. Bimbos pri
kišęs kumščią. Tas vėl pasi
traukia. čia stovi greta ma-; 
nęs senyva moteriškė, estonie- 
tė. Aš klausiu ją, kas tam tinę konferenciją išrinkta du— 

toks1 j. Skliutas ir- J. K. Karazija.
Laisvanoriams važiuoti man
datai taipgi bus išduodami.

J. Lukas išrinktas užsieninės 
literatūros platinimui. Tai, 
rodos, bus tinkantis pavaduo
tojas I. Urmono, kuris liepoj 
mėnesį išvažiavo į 
va. Urmonas per kiėk metų 
buvo geras užsieninės literatū
ros platintojas. Tikime, kad 
neprasčiau ir naujasis tą darbą 
atliks.

A.L.D.L. 11/ Kuopos 
Korespondentas.

Klova atbėgo nuo savo stalo, 
pribėgo prie darbiečių. stalo, 
pagriebė ir viską apvertė. Ge
rai, kad paspėjo prasišalinti 
vaikai, kurie laukė paduo
dant sodės, nes kitaip būt bu
vęs ne vienas nelaimingu, ga
lėjo stiklų į galvą suvaryt. Čia 

Ivėl subėgę moterys nuvijo; raportą 
kaip šunis. To neužteko. Nu-' 
bėgęs Klova pasiėmė geležį 
(kur uždžekiįioja mašiną), at
bėgo vėl į 
m as 
rup. 
pasisekė tą geležį atimt. Li
kęs be ginklo, dar pribėgęs 
prie d. Stančiko apmuša, su
drasko drabužius. Paskui nu- 
maršuoja visi džiaugdamiesi, 
kad išardė gražų ir ramų pik
niką, apmušdami vyrus, mote
ris, išdaužę butelius.

Jie padarė didelę blėdį dar- 
biečiams. Tokis jų baisus už
puolimas galėjo daug žmonių 
ir vaikų sužeist, nes jie svaidė 
į publiką akmenimis ir bute
liais. Pirmas pradėjo užpuoli
mą P. Klova, jo pagelbininku' 
buvo S. Kulaitis. Paskui sekė 
ir kiti.

Po to turėjo visi išsiskirstyt 
ir mes apleidome pikniką ir 

Parvažiavome namo 
ne vėlai ir gana gerai, tik par
sivežėme labai prastą įspūdį. 
Iki šiol dar vis manėme, kad 
jie yra mūsų idėjos žmonės. 
Jie dar pasididžiuodavo, kad 
daug pasidarbuoja del darbi
ninkų labo. Tai dabar mes 
pamatėme jūsų darbus.

J. J. Potienė.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 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 "Z.

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
Brooklyn, N. Y.

šokikų i sį pikniką Olympia parke, rug
sėjo 23^. d. Visi, susirinkime 
dalyvavę prižadėjo darbuotis 
piknikui. Pati kuopa pikniko 
šiemet neturėjo. Tai visų na
rių apsileidimas pasidarbuoti 
del kuopos. Padėkim, kad ir 
į šį susirinkimą, kuris buvo 
skelbiamas, kad nariai gaus 
naują knygą ir bus centro val
dybos nominacijos, tik 16 na
rių teatsilankė, kuomet kuopoj 
yra virš 60 pilnai užsimokėju
sių. Sulyg finansų sekretoriaus 
raporto dar apie 50 narių ne
užsimokėjusių metines duokles 
už šiuos metus, kurių tarpe 
yra ir senų veteranų. Atsi
žvelgiant į tai, kokios knygos 
yra išleistos A.L.D.L.D. ir na
rių gaunamos veltui, tik už tą 
mažą metinę mokestį, negali
ma įsivaizdinti, kaip galima 
atidėlioti bei užvilkinti iki to
kio laiko taip svarbias narines 
mokestis;

Teatralė komisija pranešė, 
kad stropiai žiūrinėjanti vei
kalus, kuris tiktų perstatyti 
rudeniniame sezone. Komisi
joj, kaip seniau esu pažymė
jęs, S. Steponavičiaus vietoje 
yra J. K. Karazija.

Delegatais į 7 Apskričio me-

nario ir ne nario pąreigk da- Vilniaus klausimą, bus kalba 
lyvauti. . I ; i : . i

A.L.D.L.D. Sekr.
A. Lukaitis

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
PYTI? Al Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A PamLh 
LA 111x4. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75ccVv vvuty

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 

’ Pagedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

• naktį .
Utaminkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties ,

Naujoviškiausia To* Rūšie* įstaiga Brooklyne 
MOTERIMS

Panedėliais dieną 
ir naktį

Utarninkais iki 12 vai
nakties
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VIETOS ŽINIOS
“NUMIRĘS” ŽMOGUS 
ATSIRADO IR SUGADINO 
ŠERMENIS.

JAU TYRINĖJA DIDŽIOSIOS 
NELAIMĖS PRIEŽASTIS

NUMIRĖ J. MALINAUSKAS

PILIEČIŲ PARAŠŲ 
RINKIMO PATYRIMAI.

Juodveidžių apgyventam 
distrikte, Harleme, geriausia 
sekasi gauti piliečių parašus 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijai. Juodveidžiai darbinin
kai pradeda pamatyti veidą 
demokratų ir republikonų ir 
todėl simpatizuoja komunis
tams. Draugas Joe Kiss, pa
sidarbavęs kelius vakarus, 
Harleme gavo 360 piliečių pa
rašų. Draugas Harold Wil
liams gavo 200 parašų.

Iš savo asmeniško patyrimo, 
aš galiu irgi paliudyti, kad 
juodveidžiai darbininkai labai 
prielankiai atsineša linkui Dar
bininkų (Komunistų) Partijos. 
Einant rinkti parašų man pa
skirtam bloke, užėjau dvi 
juodveidžių šeimynas. Vienoj 
radau vyrą ir dvi moteris — 
visi piliečiai. Paprašiau, kad 
jis pasirašytų ant blankos. Už
klausė, kokia partija parašus 
renka. Pasakiau, kad Darbi
ninkų (Komunistų) Partija. 
Jis atsakė: “Aš pats esu darbi
ninkas ir duok še blanką.” Pa
sirašė ne tik jis, bet ir abi 
juodveidės moterys.

KONFERENCIJA
ŠELPIMUI NEW BEDFORDO 
AUDĖJŲ*

Tarptautinės Darbininkų Pa- 
gelbos New Yorko lokalas šau
kia visų darbininkiškų organi
zacijų konferenciją ant rug
sėjo 15 d. sušeįimui New 
Bedfordo audėjų1. Kaip žino
ma, New Bedforde jau kelin
tas mėnuo streikuoja 30,000 
audėjų ir jiems finansinė ir 
moralė parama labai reikalin
ga. New Yorko darbininkų 
pareiga ištiesti ranką kovojan
tiems audėjams.

Konferencija įvyks Irving 
Plaza svetainėj, kampas Ir
ving PI., ir East 15th St., New 
York City.

“Organizuoti darbininkai tu
ri atsiliepti į New Bedfordo ir 
Fall River audėjų streikierių 
balsą,” sako konferencijos šau
kimas. “Pašelpa audėjams la
bai reikalinga. Greita ir nuo
latinė pagelba turi būti duo
dama kovojantiems audėjams, 
jeigu norime, kad jie tą kovą 
laimėtų.

“Tarptautinė Darbininkų Pa- 
! gelba atsiliepė į streikierių 

Kitoj vietoj radau juodveidį balsą iš pat pradžios ir dabar 
tėvą su trimis mažais vaikais.) šaukia New Yorko organizuo- 
Baisiai skurdžiai gyvena. 1 „ 
aiškinau, su kokiu reikalu atsl- streikierių šelpimo, 
lankiau ir paprašiau pasirašy
ti. 1 
ninkas be jokio išsikalbėjimo 
tuojaus pasirašė ant blankos. 

Taip pat užėaju ir vieną 
lietuvišką šeimyną. Tėvas pi
lietis, o žmona nepilietė. Pa
aiškinus dalyką, jis su mielu 
noru pasirašė. Bet jo sūnus, 
kuris irgi vedęs, griežtai atsi
sakė pasirašyti. Stačiokiškai 
atkirto: “Nesirašysiu ir užten
ka.”

Pereitą penktadienį rast? be 
sąmonės žmogus ant kampo 
Roosevelt St. ir Park Row. 
Nugabentas į Bellevue ligoninę 
už 10 vai. pasimirė. Ant ry
tojaus laikraščiai pranešė, kad 
tai esąs John Reynolds, kurio 
pavardė skambėjo surašė ne
laimingųjų, kurie žuvo pože
minių ‘ traukinių nelaimėje. At
ėjo E. R. Talbert ir pripažino, 
kad tai ištikrųjų esąs John 
Reinolds, 49 metų amžiaus, su 
kuriuo jis pastaruoju laiku 
dirbęs vienoj dirbtuvėje.

Tatai buvo ] 
nolds giminėms, kurie tuojaus 
viską suruošė delei palaidoji
mo' negyvėlio. Už dviejų va
landų prieš išvežimą numirė
lio, štai pareina John Rey
nolds. Vadinasi buvo padary
ta klaida ir Talbert “pažino” 
ne tą žmogų.

Pagaliaus distrikto prokuro
ras Banton pradėjo tyrinėti 
nesenai įvykusią Interborough 
“subvėje” nelaimę, kuri nune
šė 17 gyvybių. Jau atrastu, 
kad darbininkas King, kuris 
atsukinėjo “svįČius,” buvo pri
verstas taip pat po kelias va
landas dirbti kompanijos raš-j 
tinėj. Bet vietoj kaltinti kom
paniją, kad jinai varinėjo dar
bininką nuo vieno darbo prie 
kito, Bantonas daugiausia aty- 
dos kreipia į patį darbinL-kų. 
Argi jis kaltas, kad kompani
ja jam nedavė pastovaus dar-

šeštadienį, apie 4 vai. ryto, 
Kings ligoninėj numirė J. Ma
linauskas, 25 metų amžiaus, 
Kazimiero Malinausko sūnus. 
Pereitą trečiadienį pareidamas 
iš darbo susirgo karščiu ir ta
po nugabentas į ligoninę. • Lai
dojimu rūpinasi graborius Ra
dzevičius.

Malinauskai gyvena po No. 
II Marcy Ave., Brooklyne.

Rado Senų Pinigų

praneštai Rey-'bo ir vertė bėgioti iš ofiso į

JUODVEIDŽIŲ LEGIONIE
RIŲ PARODA Už SAVO 
RASĖS MIRTINĄ PRIEŠĄ

i būdą prie “svičiaus?”
Iš visko atrodo, kad tyri nė j i- 

■ mo vyriausias tikslas bus nu
plauti Interborough kompani-1 
ją. Bet ar vaidininkam pavyks 
praeiti pro kompaniją visai 
jos neužkliudžius, kuomet 
kaltė visam svietui aiški, 
ateitis parodys.

1 Banton sako, kad viešas 
laimės tyrinėjimas įvyks 
rugsėjo 17 d., kuomet darbi-i graži svetaine, 
ninkas William Baldwin bus! ^.J^ilankyti 
pastatytas prieš teismą. Da- piknikus’.’ 
bar Baldwin yra paleistas po Telegraf Road.

Žemaičiuos, Garšviniuose, 
ūkininkai kasdami kalne
liuose smėlį, rado molinėse 
puodynėse senų, net 16 am
žiaus lietuviškų pinigų.

PRANEŠIMAI iŠ KITUR

$10,000 kaucija.

UODAI UŽPUOLĖ

j OŠ 
tai'

UETUVIU VALGYKLA
Visokiu Rūšiv Šviežas Valgiai, Gamisaai Lietuvišku

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgias Žia malonu tefltt, basi- 

šnekučiuoti tu kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykį atsilankę, porsitik- 
rinsit.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

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

Pa-ltus darbininkus prisidėti prie 
.. ................. .Ši konfe- 

. rencija yra šaukiama išdirbi- 
Ir šitas juodveidis darbi- Tnu^ būdų ir priemonių rėmi

mui streikuojančių audėjų.
“Konferencijoj, kalbės Al

bert Weisbord, nacionalis se
kretorius Tekstilės Dirbtuvių 
Komitetų, ir F. S. Biedenkapp, 
nacionalis sekretorius Tarp
tautinės Darbininkų Pagelbos.

“Kiekviena darbininkų or
ganizacija bei draugija ar 
kliubas gali atsiųsti 'į konfe
renciją du delegatu. Tuojau 
išrinkite savo delegatus.”Žmogus.

74,090 SULAUŽĖ VAŽINĖ
JIMO TAISYKLES

Bėgyje pirmutinių aštuonių 
mėnesių Šių metų vienam tik 
New Yorke atsidūrė teisme 
74,090 žmonių, kurie sulaužė 
važinėjimo taisykles. Daugu
ma iš jų pasimokėjo bausmes.

Ką Turi Daryt Lietuvių 
Organizacijos

Kaip visuose streikuose, taip 
šioje audėjų kovoje Didžiojo 
New Yorko lietuviškos darbi
ninkiškos organizacijos nesto
vės nuošaliai. Iki Rugsėjo 15 
dienos laiko nedaug yra. Bė
gyje šių poros savaičių, visos 
organizacijos bei draugijos tu-Uiti 1O J4 ( .o .

Pereitais metais bėgyje to pa-jri savo susirinkimuose apsvar-
ties laikotarpio prasikaltėlių 
tebuvo 66,972. Bėgyj ištisų 
pereitų metų prasikaltėlių su
sidarė armija iš 105,606. Spė
jama, kad šiemet iš viso 
tarpe 115,000 ir 120,000.

bus

styti audėjų streiką ir išrinkti 
delegatus į šaukiamą konfe
renciją.

Tegu nebus nei vienos lie
tuvių organizacijos, kuri ne
pasiųstų delegatų į šitą svar
bią konferenciją.

PENKIOLIKOS METŲ 
ŽMOGŽUDĖ NESIGAILI 
SAVO GYVYBĖS

NUTARĖ NESIKLAPAVOTI 
SU NAUJAIS ŠOKIAIS

Valdžia paskyrė advokatą Pabaigė savo konvenciją A- 
Goldsmith gynimui Mary merikos Šokių Mokytojų Drau- 
Arenchia, 15 metų merginos,) gija be jokių pasekmių.
_ - - « ■ ■ w — • • __ _ .St*____ ‘___ 1___ J__________ - 1 —- — _ JI 2 _kuri nesenai penkiais šūviais 
nudėjo Saverio Pantellino, 59 
metų amžiaus, ties jo namais 
287 - Elizabeth St. Advokatas 
kalbėjosi su Mary ir paskui 
pareiškė, kad Mary nebijanti 
bausmės už savo darbą ir nesi
gailinti nudėjus Pantellino. Jis 
ją pirmiau užpuolęs ir todėl ji 
jam tinkamai atsilyginus. Ma
ry esanti tikra, kad dvylika 
prisiekusių teisėjų, kurie turi 
jaunas dukteris, kaip ir ji pa
ti, ras ją nekalta. Nes, girdi, 
kiekvienas tėvas supras tai, 
kodėl aš taip turėjau užmokė
ti Pantellinui už jo darbus.

. Su
važiavę atstovai ilgai diskusa- 
vo naujų šokių klausimą, bet 
pagaliau priėjo prie išvados, 
kad neapsimoka galvą sukti, 
nes vis tiek jaunuomenė šoka 
tik tokius šokius, kurie jai pa
tinka. Girdi, ne mokytojai 
nusako šokių turinį, bet patys 
jaunuoliai, kurie, visaip besi- 
kraipydami, pasidaro naujus 
šokius.

VOS IŠGELBĖJO VEŽIKĄ 
NUO MOTERŲ

BE JOKIO PERSERGĖJIMO 
NUŠOVĖ ŽMOGŲ

Pereitą penktadienį į John’s 
Lunchroom, 113 Warren St., 
Brooklyne, įėjo žmogus ir pa
leido tris šūvius iš užpakalio 
į prie stalo sėdintį James 
Doyle, 32 amžiaus. Valgykloj 
buvo apie 20 žmonių, bet visi 
susikavojo po stalais ir nedrį
so užpuoliką suimti. O už
puolikas ištuštinęs revolverį, 
apsidairė ir išlėto išėjo iš val
gyklos. i

Doyle už kelių minučių mi
rė. Policija sako, kad Doyle 
sėdėjęs kalėjime keturis me- 
tjlS Už vagystę. f

Joseph Codella, 15 mėnesių 
amžiaus sūnus Godelių, šalę 
stubos ant šaligatvio sėdėjo 
vežimukyj ir gražiai žaidė. 
Tuo tarpu atlėkė automobilius, 
kuris priklausė George For- 
shay, 23 metų amžiaus spor
tui, užbėgo ant šaligatvio ir iš
mušė Juozuką iš vežimuko. Iš
bėgus motina pasigriebė vaiką 
ir įsmuko į stubą. Tuo tarpu 
supuolė keli tuzinai kaiminkų 
ir pradėjo bombarduoti, ne tik 
liežuviais, bet ir kumščiais, au- 
tomobiliaus savininką. Laimė, 
kad pasimaišė policistas ir 
Forshay atėmė iš moterų, ki
taip jis bdtų gražiai atsiėmęs 
už neatsargumą. O dar di
desnė laimė,, kad Codellių 
vaikas išliko ne tik gyvas, bet 
net ir nesužeistas.

Kaip pasekmingai buržuazi
nė propaganda užnuodija 
žmonių protą, tai galima ma
tyti kad ir užsilaikyme tam ti
kros dalies juodveidžių šiuose
prezidento rinkimuose. Pav.,| CONEY ISLAND 
New Yorke, Harlemo sekcijoj, 
kuri tirštai apgyventa juodvei-* 
džiais, rugpjūčio 26 d. juod- tiek žiaurių uodų Coney 
veidžiai legionieriai suruošė 
parodą su benais ir kitokiais 
trukšmingais instrumentais. 
Maršavo daug svieto. C 
vadovavo juodveidžiai politi
kieriai.

Paroda nešė didelį paveiks-'oras labai drėgnas, tai uodam 
lą Smitho, demokratų partijos 
kandidato į prezidentus, ir už
rašą : “Balsuokite už Smithą.” 

Koks didelis juodveidžių pa
sityčiojimas iš savęs! Demo
kratų partija buvo palaikyto
ja negrų vergijos Amerikoje. 
Laike civilio karo jinai liejo 
kraują nekaltų žmonių, kad iš
gelbėti negrų vergiją. šian
dien visose pietinėse valstijose 
kur juodveidžiais tirščiausia ovo* 
apgyventa, viešpatauja demo-j tralinėn Amerikon, 
kratų partijos valdžios, šitos 
valdžios turi atėmę pačias pa
prasčiausias juodveidžių tei
ses. Jos užgiria ir palaiko 
linčiavimo sistemą.

Teroristinis Ku Klūks Kla
nas taip pat yra demokratų 
įrankis smaugimui juodvei
džių. Na, o New Yorke dalis 
juodveidžių maršuoja gatvė
mis ir šaukia tuos vargšus bal
suoti už šitą demokratų parti
ją. Tai vis darbas buržuazi
nės propagandos. Demokratų 
partija turi pinigų papirkt 
juodveidžių rasės politikierius, 
o šitie suagituoja varginguo
sius juodveidžius šokti pagal 
demokratų partijos muziką.

Darbininkų (Komunistų) 
Partija šiuose rinkimuose atsi
šaukia į juodveidžius ir nuro
do, kad demokratai ir repub- 
likonai yra jų priešai, kad ko
munistai kovoja už jų, kaipo 
darbo žmonių, pasiliuosavimą.

DETROIT, MICH. : *
Aido Choras rengia pikniką nėdė- 

ne- lioj,' 9 rugsėjo Capitol Parke. Bus 
..i didele programa, puiki muzika, ska- 

tiKInių valgių ir gėrimų, šokiams yra 
Todėl kviečįąnją vį-1 

i, nes šis piknikas dus 
įvairesnis ir smagesnis už buvusius

• Važiuokite Alen Road iki 
Telegraf keliu va

žiuokite į pietus. Pervažiavus gelž- 
kelio tiltą už 2 blokų randasi Capitol 
Parkas.

Kviečia Aido Choras.
h (210-211)

Niekados pirmiau nebuvo
Is

land, kaip šiemet. Coney Is
land ligoninės daktarai, slau
gės ir ligonys sako, kad juos

1ŠKANDAV0JIMAI
PASIRANDAVOJA fornišuotas kam

barys, geroj apielinkėj". Randa 
$3.00 i savaitę.—C., Franco, 75 Wood
bine Št., Brooklyn, N. Y. (210-212)

O juos užklupo uodai, kaip kokia epi- REIKALAVIMAI
demija ir negalima nuo jų at
siginti. Mat, pastaruoju laiku

rojus. Be to, Coney Island 
apielinkėj pilna balų, kuriose 
uodams labai patogu veistis.

14 LAIVŲ Į UŽSIENĮ

Pereitą šeštadienį iš New 
Yorko uosto išplaukė net 14 
pasažierinių laivų į užsienį, 
prisikimšę pakeleiviais. As
tuoni laivai traukia Europon, 
o šeši Pietų Amerikon ir Cen-

REIKALINGAS partneris į bučernės 
ir grosemės biznį. Partneriu pri-i 

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

Kanton
3525—3rd Ave., Bronx, N. Y.

(188—216)

PARDAVIMAI

$25 BAUSMĖ UŽ 
PERSIMAINYMĄ 
KALNIERIAUS

John Barnes, jaunuolis, no
rėjo permainyti savo suteptą 
kalnierių, idant atrodyt spor
tišku prieš savo meilužę, ir to
dėl paleido automobilių visais 
garais, 40 mylių į valandą. Na
bagas tapo suimtas ir teisme 
užsimokėjo $25 bausmės už 
greitą važiavimą. John teisi
nosi, kad jis turėjo permainy
ti kalnierių, bet teisėjas pa
reiškė,. kad visgi žmonių gy
vybė brangesnė, negu jo pasi
rodymas gražiai prieš meilužę.

IŠGYVENO 50 METŲ BE 
PIRMO VARDO

Brooklyne, 679 East 18th 
St., gyvena žmogus pavarde 
“Tifft,” bet neturi pirmo var
do. O kalti buvo tėvai, kad 
jie nesusitaikė delei sūnaus 
vardo ir paliko jam pačiam 
pasirinkti, kuomet paaugs. 
Bet Tifft ir užaugo, ir apsiže- 
nijo, ir susilaukė 50 metų am
žiaus, bet vis neprisirengė pa
sirinkti sau pirmą vardą. Ir 
taip jo kaimynai ir namiškiai 
vadina jį tik “Tifft.” Esama 
keistų žmonių ant svieto.

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.
Juniper 6776

Tel. Stagg 9108

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

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

Brooklyn, N. Y.

Tel

J. LEVANDAUSKAS TeL Janiper 7646

GRABORIUS RAP. KRUCH’AS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

(Buvusi 18 Grand St.) 
MASPETH, L. I.

Telephone: Greenpoint 2329

J. GARŠVA

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS
PARSIDUODA 2 šeimynų mūrinis 

namas, 11 kambarių, parquet flio- 
irai, viskas labai gražiai įtaisyta, 2

■ : ■.

vietoj. Kaina labai prieinama. — 
’• 508_ Ridgewood Ave.,

(209-211)

Turtingi amerikonai važiuo- apšildymui Įtaisymai, labai puikioj 
. v . . ... . vietoj. Kama labai prieinama. —ja užsienin gerus laikus turėti, p. Metzger, 508 Ridgewood Ave., 

ii* Brooklyn, N. Y., Tel. Applegate 0545.o čia vargšai J mainieriai
New Bedfordo audėjai kovoja 

irgi “demokra-su- badu. Tai 
tiška” lygybė.

PRAPUOLĖ 70 METŲ 
MOTERIŠKĖ

Catherine Jones, 70 
senutė, kuri gyveno 
139th St., Richmond Hill, ket
virtadienį išėjo pas gimines pa
siviešėti, kurie gyvena už dvie
jų blokų nuo jos namų. Bet 
jinai nebesugrįžo namo ir nie
kas nežino, kur dingo. Spėja
ma^ kad senutė paklydo, už
ėjo kur nors tarpe namų ir su- 
kritus pasimirė.

metų 
91-03—

ŽEMĖS SAVININKAMS 
$1,000,000.

Yra nutarta praplėsti Ja
maica Ave., nes susikimšimas 
labai didelis. Bet tas darbas 
miestui labai daug lėšuos. Vien 
tik žemės savininkams reikės 
išmokėti virš $1,000,000.

Sedalia, Mo.— Missouri 
Farmerių Associacija, tu
rinti 20,000 narių, nubalsa
vo už demokratų platformų 
farmerių klausime.

Jau Antri Metai, Kai Argentines 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei-------$1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, .Buenos Aires, 

Argentina

(Undertaker)

PARSIDUODA restoranas ir forni- 
šiuoti kambariai sykiu, geroj vie

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

(206-217)

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVE”

. Tel.

LIETUVIS
Triangle 1450

FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS

Nufotografuoji) 
ir numaliaroj* 
visokius paveiks- 
1 u s įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
kra javus ir su
daro su ameriko
niškais.

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu: 

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

DR. PETERSON’O -

ŽOLIŲ ARBATA
Yrą stębėtlnąs vaistas del visokių 

ligų. Tai yra rinkinys svarbiausių 
žolių iš viso pasaulio kraštų.
V Dr. Petersono specials arbata, 
kaip jis vadina EXEX TEA yra žo
lė liuosuojanti vidurius. Netik kad 
Ži yra \ vidurių liuosavimo pobūdžio, 
et tai yra žolė paakstinanti skilvio 

malimą.
Tinka Suaugusiem ir Vaikam

KAINA $1.50 Už DĖŽĘ 
SU PRISIUNTIMU |l.ęo

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N<

siųskite reikalavimus
229

Arba _ __________  _
money orderius tiesiai, kur išdir
bama:

SUN-HERB TEA CO. 
28 Forest Road, Dongan 1 Hills, 

STATEN ISLAND, N. %

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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

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

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

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

visokios mūsų vientaučių vartojamos žolėSj šaknys ir kitokie naminiai 
•vaistai. .Mūsų žmones taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
[kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo-j 
geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie-i 
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių iri 
čia paduotus: ’ 1
Apynių 
Aviečių uogų 

[Atūžiu sėklukių 
[Brolelių 
[ Bernardinų 
[Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių i
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilu 
Garstyčių

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

daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalmėčių . • 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

Kiekvienas, žinodamas savo priimtoj kalboj apie kokią lietuviSką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į mane,
o aš visados kuogreičįausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petkas Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
Čia Galite Gauti ir Lietuviiki Treji Devynerių

iPhone, Greenpoint 2017, 2860-3514




