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Kaip Siųsti Literatūrą į
Argentiną j

Daugelis draugų klausia 
manęs, kaip siųsti knygos 
Pietų Amerikon lietuviams 
darbininkams, ypačiai ar- 
gentiniečiams. Vietoj atsa
kinėti kiekviemųn asmeniš
kai, manau bus^ne pro ša
lį suteikti, tuo klausimu in
formacijų per spauda, kad 
visi mūs darbuotojai žinotų 
ir galėtų pagelbėti argenti- 
niečiamš apšvieta. Tiesa, 
apie tai jau buvo savu laiku 
rašyta, bet gal ne-visi tatai 
įsitėmijo.

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraitis 
Ileina Kasdien Apart

Nedeldieniu

LITHUANIAN DAILY
——r—

Th»es Sq. Nelaimė iMAKŪNAI HASSELL IR CRAMER 
I.K.T. Kompanijai $500,000
NEW YORK.— Interbo- 

rough Rapid Transit kom
panijos prezidentas Hedley 
išsireiškė, kad Times Sq. 
požeminio gelžkelio nelaimė 
kur žuvo 16 gyvasčių 
ir apie 100 asmenų sužeista, 
kainuos apie $1,500,000 ar 
$2,000,000. Bet advokatai 
kurie yra apsipažinę su pa
našių nelaimių bylomis, ap- 
rokuoja, kad nekainuos 
daugiau, kaip $500,000.

Advokatai tyrinėdami ne
suradę, kad užmušti asme
nys būtų uždirbę dideles al
gas. Tuo būdu atlyginimas 
už jų užmušimų nebus dide
lis. Jeigu skundžiantieji 
parodytų, kad užmuštas as
muo uždirbdavo nuo $10,- 
000 iki $50,000 į metus, dar 
buvo jaunas žmogus ir dar 
būtų galėjęs per liga laikų 
po tiek uždirbti į metus, tai, 
advokatai sako, tuomet bū
tų sunku kompanijai. Esą, 
numatoma, kad tokių įrody
mų nebus.

Kaip Siųsti?
Praktiškiausias knygų 

siuntimas yra mažais pun
deliais, sveriančiais ne dau
giau kai 4 svarus kiekvie
nas. Tuo būdu siunčiant, 
knygos neina per muitinę ir 
jas laiškanešiai nuneša tie
siai adresantams. Siunčiant 
didesniais pundais, jos eina 
kaipo prekė, per Argentinos 
muitinę, kurioj dažnai daro
ma revizija-cenzūra. Ne
mokėdami lietuvių kalbos, 
muitinės viršininkai, dažnai 
pamatę knygoje vienų kita 
piešinį, bei jiems įtartinų 
žodį, tuojaus stengiasi ne
praleisti visų knygų ir jas 
sunaikina. Atsitikimas bu
vo, kad nuvykus vienam 
draugui atsiimti prisiųstų- 
sias knygas, muitinės valdi
ninkas, pamatęs knygoj 
“Karė-Kodelei?” tulus pie
šinius, norėjo nepraleisti vi
sų knygų kaipo “anarchisti-t Kompanijos advokatai da
nių”. Tik po ilgų argumen
tų siuntinys tapo išgelbėtas. 
Be to, muitinėje reikia mo
kėti speciališki muitai, atsi
imant knygas. Priskaičius 
muitus, sugaištų laikų atsi
ėmimui, dažnai pasirodo, 
kad patsai siuntinys n.ėra 
vertas to, kiek buvo išleista, 
atsiimant jį iš muitines. ,n 

v

Turint daug knygų, ge
riau jas siųsti po keletu 
pundų ant syk, o nesiųsti 
visų kartu. Aišku, mažais: 
pundeliais siunčiant nema
žai lėšuoja persiuntimas ir 
daug darbo tenka įdėti vy
niojimui. Bet tai saugiau
sias būdas.

Per Dvi Savaites Klaidžiojo Ledinėse Pūstynėse; del Aud
ros Pritrūko Gazolino ir Turėjo Nusileisti

MOUNT EVANS, Green
land.— Bert Hassell, orlai
vio valdytojas, ir jo drau
gas Parker Cramer, 
per dvi savaites buvo dingę
su orlaiviu Greater Rock- 

Įford, kuriuo jie lėkė iš 
Rockford, Ill., į Stockholm, 
Švedija, pereitų nedėldienį 
tapo išgelbėti. Juos išgel
bėjo Hobbs 
(profesorius W. H. Hobbs 
yra vadas Michigan Univer
siteto ekspedicijos Green- 
landijoj).

Didelė audra išstūmė juos 
iš užbrėžto kelio ir iš prie
žasties gazolino stokos rug
pjūčio 19 d. buvo priversti 
nusileisti ledinėse pustynėse 
Greenlandijoj. Hassell sa
ko, kad orlaivis nesugadin-

ekspedicija

tas. Per dvi savaites jie 
klaidžiojo, pirma po ledy
nus, o paskuti laukiniam, ne
ištirtam teiste į pietus nuo 
čia. Maisto jabai mažai tu
rėjo. Nors išalkę, bet esu 
geroj padėtyj.

Lakūnai vaikščiodami da
vė dūmų ženklus. Profeso
rius Hobbs sakb, kad į eks
pedicijos kempę atvykę es- 
kimosai, kurie keliaudami 
už šešių mylių nuo čia, pa
matė rūkstant dūmus netoli 
kranto ir pranešė Hobbs 
ekspedicijai. Tuomet eks
pedicijos nariai, E tęs ir Ste
wart, motoriniu laiveliu nu
plaukė ir atgabeno lakūnus.

Lakūnai sakė, kad jie per 
dvi dienas leido dūmų sig
nalus.

Darbininkai Vi»g Salig 
Vienykite*I Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Ro* 

težius, o Laimėsite 
Pasaulį!

Al d* * A rl I SOVIETAI ĮSTEIGTI VIDUJINĖJViltis Atradimui Amundseno ...
COPENHAGEN, Danija. 

—Pranešama, kad tūli Nor
vegijos žuvininkai matę di
delį ugniakūrį ant Edge Sa
los, kuri randasi netoli 
Spitzbergen. Dabar čia ki
lo klausimas, ar tik ten ne
bus Amundsen su savo pen
kiais draugais.

Dalis orlaivio, kuriuo jie 
lėkė jieškoti žuvusių “Ita
lics” žmonių, •

Komunistai įsigalėjo Honan ir Kiangsi Provincijose: Rau
donoji Armija Maršuoja Pirmyn, Žemė Išdalinama -

SHANGHAjUS.— Vidu
jinėj Chinijoj veik dviejų 
provincijų, Honan ir Kiang
si, plote, darbininkai ir val
stiečiai įsteigė valdžių. 

topTatrasta.! Raudonoji armija vis žen-

Komunistą Kandidatai 
ant Baloto Centra- 

liuese Valstijose

gia pirmyn ir užima naujas 
pozicijas. Nankingo reakci
nė valdžia labai susirūpinus 
ir skubiai siunčia 20,000 pa
rinktų kareivių prieš rau
donarmiečius.

Prasiplėtimas kordunisti- 
nės propagandos šeštoj na
cionalistų armijoj davė pro
gų valstiečių ir darbininkų 
spėkoms žengti pirmyn.

Nanchang miestas ne
trukus gali būt raudonar
miečių užimtas.

Pranešimai iš vidujinės 
Chinijos patvirtina pirmes-

bar darbuojasi, kad išsukti 
kompanijų ,nuo didelių at
lyginimų uz nuostolius.

Vedybų Amžius Lietuvoj
• Vakarų Europoj vyrų ve

dybų amžius yra 30-40 me
tų, o moterų 25-30 metų.

Koks vedybų amžius Lie
tuvoj? Į šį klausima atsa
ko metrikų užrašų santrau- 
ką.

Iš santraukos matyti, kad 
pernai iš viso Lietuvoje bu
vo 19,527 vedybų. Iš apsi- 
vedusiųjų vyrų didesnė pu
sė, būtent 10,609, buvo 25 

l lig 35 metų amžiaus. Tai 
yra vyrų vedybų amžius. 
Iš 19,527 ištekėjusių moterų 
—17,494 buvo 20-25 m. ir 
5,272—25-30 metų amžiaus.

i Khm Siųsti ?
Pastoviausias ir geriau

sias antrašas šiuo kartu, 
aišku, yra laikraštis “Ry
tojus” f 
patartina siųsti, Tačiaus
galima karts nuo karto pa
gelbėti ir kitų kolonijų
draugams, pav. Rosario ir padarys, jei parašys apie 
Berissoj gyvenantiems. Ten tai “Rytojaus” redakcijai, 
yra įkurti knygynai-biblio- įprašydami tatai įdėti laik- 

! raštin. Reikia pažymėti 
knygų egzempliorių skai
čius ir nuo ko ir kam buvo 
pasiųsta. Šitaip pasidarys 
tam tikra kontrolė. Be to, 
galima pasiųsti laiškutis 
draugijom, reikalaujant at
sakymo, aplaikius knygas.

Kita nemaža lietuvių ko
lonija randasi Cordobos 
mieste, bet šiuo sykiu netu
riu prie savęs antrašo.

Randasi lietuvių Urugua- 
juj, Montevideo mieste. 
Jiems taip jau apšvieta yra 
reikalinga. Bet apie tai, 
kaip siųsti ten, bus praneš
ta kitu sykiu.

Apšvieta lietuviams dar
bininkams Argentinoje rei
kalinga. Privalome jiems 
gelbėti. Be pasiuntimo 
knygų, kas išgali, užrašykit 
“Laisvę”, “Vilnį” bei “Dar
bininkių 'Balsų” savo gimi
naičiams, esantiems Pietų 
Amerikoje. Nepamirškim 
argentiniečių vienintelio 
darbininkų savaitraščio lie
tuvių kalboje “Rytojaus”. 
Duokim ir. jam kai kada 
“našlės skatikų.”

ir todėl in vardu Tai^ dažniausiai moterųJ ... nmviiia vra 99 line 97vedybų amžius yra 22 lig 27 
m.

Žuvo Francijos Ministeris
Orlaivio Nelaimėje

I PARYŽIUS.— Maurice 
Bokanowsi, prekybos ir 
aviacijos ministeris, nedėl
dienio rytų žuvo* orlaivio 
nelaimėje netoli Toul.

Už penkių minutų po pa
sikėlimo orlaiviu, jis’ ir jo 
keturi draugai sudegė; Žiū
rėtojai pasakoja, kad orlai
vis labai sunkiai pakilo, o 
pakilęs už kelių minutų už
sidegė. Orlaivis liepsnoda
mas nukrito.

Buvęs Gubernatorius Pritaria 
Lynčiavimui Negrą

JONESBORO, Ga.— Čia 
pereitų penktadienį savo 
prakalboj, kuifioj jis karš
tai ragino klausytojus rem
ti gub. Smitftų į preziden
tus, buvęs Georgia valstijos 
gubernatorius Tom Hard
wick užsistojo už negrų 
lynčiavimų. \

Hardwick, kuris nudavė 
“liberalu” ir socialistų 
draugu, sakė, kad yra ge
rai nulynčiuoti. negrus, jei
gu visuomenė mano, kad jie 
yra kalti piktadarystėje. 

Jaunųjų Komunistu De- Apeliuodamas i visus savo 
T publikos tradicinius prieta

rus, Hardwick pareiškė, kad 
’Tammany Hall (New Yor- 
ko demokratų šaika) yra 
draugas nuosavybių savi
ninkų pietinėse valstijose ir 
ragino juos balsuoti už Al 
Smithų,< “Aš balsuosiu už 
Al, nes esu baltas žmogus,” 
pareiškė Hardwick.

monstracija Maskvoj

tekos, iš. kurių daugelis lie
tuvių darbininkų semiasi 
apšvietų. “Rytojaus” ad
resas

“Rytojaus 
yra sekantis:

“Rytojus”
Montes de Oca 146, 
Avellaneda,

Buenos Aires,;
Republica Argentina.

Rosario mieste randasi 
berods dvi bibliotekos—vie
na savišelpos dr-jos “Auš
ros žvaigždės”, o antra 
LDADPA. kuopos. Antra
šas tas pats (tik- reikia pa
žymėti organizacijos var
das) :

VŲla Diego, F. C. R. a P.B.
’ Rosario de Santa Fe 

Republica Argentina.

Calle

NEW YORK.— Jack Sta- 
chel, organizacinis sekreto
rius Darbininkų (Komunis
tų) Partijos, sugrįžęs iš ke
lionės po Pennsvlvanijų, Mi
chigan, Ohio, Illinais, Wis
consin, Minnesota, Kentu
cky ir Tennessee valstijas, 
raportavo Partijos Centra
liniams Pildomam Komite
tui, kad kiekvienoj iš tų 
valstijų bus komunistų kan
didatai padėti ant baloto. 
Michigan ir Pennsylvanijoj 
jau surinkta reikalingas 
skaičius piliečių parašų.

Minnesota] jau baigiama leido atsišaukima į visus 
surinkti reikalingas skai- mainieriuš. ' Nurodo,; < kad

niuosius pranešimus^ kad 
Kian ir Yunkhsin distrik- 
tuose, kurie yra vieni iš 
derlingiausių, tapo įsteigtą 
Sovietinė valdžia; dvarų že
mė' dalinama valstiečiams.

Užkariautose vietose val
stiečiai dedasi prie raudo
nosios armijos; entuziastiš
kai remia darbininkų ir vai- . 
stiečių valdžia.

Iš priežasties kalnų ir blo
gų kelių nacionalistų armi
joms labai sunku prasfpius- 
ti į šiaurinį Honan ir Kian
gsi provincijų frontų. To
dėl manoma, kad Ninchang 
ir keli kiti miestai pateks į 
raudonosios armijos rankas 
pirma, negu atmaršuos na
cionalistų armija iš Pekino.

Atsišaukia į Mainierius j Jauną jy Komunistą 
del Konvencijos

PITTSBURGH.-^- Nacio- 
nalis Mainierių Komitetas 
šaukimui konvencijos iš

mainierių nacionalė konven 
iš

Pasaulinis Kongresas
MASKVA.— Čia įabar 

tęsiasi Jaunųjų Komunistų 
Internacionalo pasaulinis 
kongresas. > Trečia sesija 
atsidarė pereitų šeštadienį.

čorkič raportavo už Jau
nųjų Komunistų Internacio
nalo Pildomųjį Komitetų 
apie organizacinę padėtį. 
Jis sakė :

“Jaunų Komunistų Lygos 
Švedijoj ir Graikijoj yra 
vienatinės Lygos, kurios 
nuolatos auga. Narystė di
džiųjų lygų įvairiose šalyse 
stovi ant vietos, o mažosios 
lygos mažėja nariais. Nele- 
gališkos lygos daro gerų 
propagandų, nepaisant bal
tojo teroro siautimo.

“Sekamose šalyse naujos- 
lygos tapo suorganizuotos 
nuo Ketvirto Pasaulinio 
Kongreso: Australijoj, Pa
lestinoj, Pietų Afrikoj, In
dijoj, Persijoj, San Salva
dor ir Indijoj.

“Vaikų judėjimas progre
suoja. Dvylika naujų orga
nizacijų tapo įsteigta nuo 
pereito kongreso. ■ *

“Viena iš didžiausių klai
dų, tai kad Komunistų Par
tijos neduoda pakankamai 
'paramos Jaunųjų Darbinin
kų Lygoms, o kuomet įr 
duoda, tai tik formaliai. z

“Keli Jaunųjų Komunistų 
Internacionalo pildomojo 
komiteto departmental silp
nai veikia. Masinio veiki
mo darbas persilpnas. Vei
kimas turi būt padidintas 
tarp nepartinių, sporto, val
stiečių ir kultūrinių organi
zacijų. Vokietijoj Jungs- 
torm, nepartinė organizaci
ja, sėkmingai veikia; pana- ' 
šios organizacijos turi būt 
sudarytos kitose šalyse.”

Lenkijos Jaunųjų Komu
nistų Lyga įteikė kongresui 
vėliavų.

11

čius piliečių panašų.
Indiana valstijoj, kurių cija nebetoli. Rągina 

per pastaruosius metus rinkti delegatus į konvenci-- 
kontroliuoja Ku Klux Klan, ja, kurioj bus subudavota 
renkami piliečių parašai ir nauja mainierių unija, 
nėra abejonės, .kad bus su
rinkta reikalingas skaičius, i les Lewiso mašinai”,' 
sako Stachel.

Stachel raportavo, kadl^ 
draugai įvairiuose distrik- ia . z; r:r..
tuo^e entuziastiškai atsine- P^P^ino, kad jie negali 
ša linkui rinkimų kampani- Pagerinti jūsų sųlygų, nega-

- - - h sutrumpinti . jūsų darbo
puiki proga' pasiėkti darbi- valandų, negali palaikyti jū- nil n I rvi i n Irn i Iru ■vtiz'v m i

“Perstokite mokėję duok- 
", sako 

atsišaukimas. “Kam mokė-

draugai įvairiuose distrik- iai’de unijų, kurie atvirai

jos ir supranta, kad tai yra Ii sutrumpinti . jūsų darbo
MASKVA.— Pereitų ne

dėldienį čia įvyko milžiniš
ka jaunųjų darbininkų de
monstracija paminėjimui 
Tarptautinės Jaunųjų Dar
bininkų Dienos. Tūkstan
čiai vaikinų ir merginų 
maršavo gatvėmis.

Tarp daugelio vėliavų ir 
vežimų buvo vienas veži
mas, kuriame buvo pašie
piama Kelloggo anti-karinė 
sutartis. Ištaisytas vežimas 
parodė sutartį, padėtų ant 
kanuolės ir paremtų durtu
vais. ! ■ - • i •

Pirmas viešas Kelloggo 
sutarties pasmerkimas įvy
ko pereitų šeštadienį, užsi
darant Komunistų Interna
cionalo sesijai. Tapo išleis
tas manifestas, atakuojan
tis “pacifistinius melus”, to
kius, kaip \ anti-karinė-su- 
tartis. Manifestas taipgi 
persergsti darbffinkus nuo 
socialdemokratų išdavystės.

Manifestas atsišaukia į 
viso pasaulio1 darbininkus, 
farmerius, kareivius ir jū
reivius ir ragina juos remti 
komunistinį revoliucinį, vei
kimų ir dirbti rėmimui So
vietų Sųjungos.

Veidmainingas Lewiso.
Pareiškimas

INDIANAPOLIS, Ind. — 
Sudaužytos mainierių uni
jos prezidentas Lewis išlei
do “DarbOi Dienoj” savo me
tinį pareiškimų, kuriame jis 
veidmainingai! sako,. Ikad 
United Mine Workers of 
America unija dar “tvirtai 
laikosi”. • Juk Lewiso maši
na galutinai tų unijų sudau
žė paskutiniu laiku.

Išlėkė Orlaiviu iš Vokietijos 
«j Chiniją

sų algų skales, ir kurie su
tiko, kad šimtai tūkstančių 
mainierių turi būt išvyti iš

ninkus su komunistine pro
paganda

Nacįonalis Rinkimų Kam- tos ’pramones? 
panijos Komitetas planuoja] 
kuoplačiausia pasiekti dar
bininkus rinkimų kampani
joj. Chicago] tarp “stock- 
yardų” (skerdyklų) darbi
ninkų bus vedama plati 
propaganda: tarp jų bus 
skleidžiama literatūra ir 
laike pietų komunistų kal
bėtojai kalbės prie dirbtu
vių vartų, aiškindami Dar
bininkų (Komunistų) Parti
jos programa. Tokia ? pat 
propagandos skleidimo me
todą bus naudojama Detro
ite, Clevelande. ir kituose 
dideliuose miestuose.

■

“Jeigu pardavikiški Le- 
wiso mašinos viršininkai at
sisakys sušaukti lokalo na
rių susirinkimų išrinkimui 
delegatų, tuomet prpgresy- 
viai turi sušaukti susirinki
mų ir per galvas pardavi- 
kiškų vadų išrinkti savo de
legatus. Lai niekas nepa- 
stoja jums kelių, jūs turite 
būt atstovaujami. - • . -

“Atminkite, vienas dele
gatas nuo kiekvieno lokalo 
ar mainės ir vienas delega
tas nuo kiekvienų 100 na
rių yra jūsų kvota. Mes 
pasiunčiame mandatus, ku
riuos jūs turite išpildyti ir 
tuojaus pasiųsti Naciona- 
liam Mainierių Konvencijos 
Šaukimo Komitetui, 119 Fe
deral St., N. S. Pittsburgh, 
Pa. j

“Organizuokitės! Padary
kite konvencijų milžinišku 
pasisekimu! Pagreitinkite 
darbų suorganizavimui nau
jos uųijos.”

Toliaus atsišaukime pra
šoma pasiųsti aukų, nes kon 
vencija kainuos daug pini
gų, reiks padengti delegatų 
kelionės išlaidas.

Po atsišaukimu pasirašo 
John J. Watt, pirmininkas; 
Pat. H. Toohey, sekreto
rius. ' f ■ > ? ; •

ATRADQ AMUNDSENO 
ORLAIVIO PONTONĄ

OSLO, Norvegija.— Pe
reito penktadienio naktį ne
toli salų Fugleoj kurios ran
dasi arti Tromso, Norvegi
jos, tapo atrastas vienas 
pontonas (įtaisas palaiky
mui orlaivio ant vandens) 
orlaivio Latham, kuriuo 
Amundsen su penkiais savo 
draugais išlėkė iš Tromso 
jieškoti “Italios” žmonių. 
Pontonų surado mažas lai
vas Brood.

Dabar manoma, kad A- 
mundsen ir jo draugai žu
vo jūrose..

LYNBROOK, L. Į.—Sce
nos darbininkai, dirbanti 
Caldrone Lynbrook tęatre, 
paskelbė streikų? Pikietuo- 
ja teatrų.

TIRAN, Albanija. — Pa
skelbus Albanijos preziden
tų Zogu karalium, Italija 
tuojaus pripažino “naujų,” 
Albanijos valdžia.

Berissoj taip jau randasi 
dvi bibliotekos — draugijos 
“V argdienio” ir LDADPA. 
kuopos, kuriom galima sių
sti sekančiu antrašu:

Calle Triestre 816
Berisso, F, C. S.

Republica Argentina.
. Pasiuntus tam tikrų skai

čių vienokių bei kitokių 
knygų, siuntėjai geriausiai

Atsidarė Lygos Posėdis
GENEVA.— Pirmadienį 

prasidėjo Tautų Lygos’ de
vintas susirinkimas.

Įvairių šalių delegatai su
važiavę į posėdį daug kalba 

R. Mizara. apie Kelloggo sutartį.

DESSAU, Vokietija. — 
Johann Risticz. ir jo drau
gas Hans Zimmermann, ku
rie yra padarę ištvermingu
mo rekordų skraidyme or
laiviu, anksti nedėldienio 
rytų išlėki iš čia į ilgiausių 
kelionę be sustojimo. Jie 
bandys pasiekti Chinijų ar
ba Japonijų.
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SOCIALISTŲ INTERNACIONALO KON 
GRESAS IR NUSIGINKLAVIMO 

VEIDMAINYSTE

Kaip Vitaitis Verda 
Smalą “Tėvynėje”.

“Tėvynės” Nr. 35 p. Vi
taitis pasiraitęs rankoves 
verda smjią ir drabsto ' į 
akis visiems tiems Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoj 
nariams, kurie neduoda ra-

Anglijos social-patriotų 
vadas Hendersonas sako, 
jog kol valstybės nenusi
ginkluos, tol karai bus ne
išvengiami. Bet paskutiniu 
laiku įvykęs Socialistų In
ternacionalo suvažiavimas 
Brušsellyje, Belgijoj, nepa
darė nei vieno tikro žings
nio ; linkui nusiginklavimo. 
Pats Hendersonas, dalyvau
damas tame suvažiavime, 
vien > veidmainiaut temo
kėjo nusiginklavimo klausi
mu.

Socialistų Internacionalo 
Pildomojo Komiteto pasiū
lyta, specialės komisijos pa
taisyta, ir suvažiavimo pri
imta rezoliucija delei nusi- 

' ginklavimo aiškiai reikalau
ja, kad visos šalys turėtų 
“lygią laisvę pasirinkt sau 
armijos sistemą”, suprask.

vis tiek ar tai būtų vadina
mas i “apsigynimo” ar už
puolimo karas, darbininkai 
privalo atsisakyt gamint 
amuniciją, eit. į kariuomenę, 
šaukt konferenciją viso pa
saulio socialistų, darbininkų 
unijų ir kooperatyvų inter
nacionalų, idant sutartinai 
stot prieš karą.

Intencijos Anglijos “darbie
čių” partijų, kaip kad jos iš
reikštos šiose rezoliucijose, ro
dosi, neblogos. Bet svarba 
tame, jog tos rezoliucijos nė
ra nuoširdžios; jos yra veid
mainingos.

Tas rezoliucijas Anglų socia
listų vadai (Hendersonai, Mac- 
Donaldai) iškepė todėl, kad 
prisitaikyt prie prieškarinio 
ūpo Anglijos darbininkų mi
nių. Tik spaudimas iš darbo 
masių pusės privertė vadus 
Anglų “nepriklausomųjų” ir 
šiaip “darbiečių” savo rezoliu-

riams toj organizacijoj. 
Tik todėl, kad nariai rūpi
nasi organizacijos reikalais, 
Vitaitis stačiai netenka 
lygsvaros ir keikia juos su
siriesdamas.

0 didžiausį smalos puodą 
p. Vitaitis užverčia ant ko
munistinės spaudos, kuri 
padeda Susivienijimo na- j

su klausimais, kurie liečia 
jų sveikatą. Dr. Graičiuną 
uz tai Vitaitis išvadina “vi
sokios lygsvaros netekusiu 
isteriku”. Tai Vitaičio žo
džiai. Tai šitaip Vitaitis 
vadina vieną iš seniausių 
Susivienijimo narių.

i V KGhuSe “Tėvynė”3 iš- 

vadina “begėdžiu”, kam jis 
parašė teisybę apie riabaš- 
ninką Paukštį. Tik todėl 
Glabaučiūs Vitaičiui “begė
dis”, kad jis pažinojo Pauk
štį ir išsireškė, kad “Tėvy
nėje” aprašymas buvo ne
teisingas, persūdytas, klai
dinantis visudmenę. 1 ■

“Naujienų” prie tell 
Šistinė “Vienybė”, 
gaičio talkininkas 
z&s Sirvydas būtinai <nori 
spėka 'išmušti leninis iži iš 

fe” Nr.
rubežius 

tvarko ir braižo jėga, o ne 
ga Vil

nius kada nors tėkš Lietu- 
teko ir

Vilniaus. “Vienybė 
104 i j is tvirtina: “

politika. Ir tik jė

vai. Juk jėga jis 
Lenkams.”

Bet iš kur p. Sirvydas 
gaus tiek jėgų nuveikti ke
lius sykius stipresnius len
kus, tai nepasako. Jis pats 
jau taip silpnas, kad nuo
vargis taip ir kyšo kiekvie
noj parašytoj eilutėje...

Nesusikalba 
su širvydu dėl “atvadavi
mo” Vilniaus. O bet suda
ro1 bendrą frontą.
Jt* . 1 __ i. L _ J_____ 1_

rigaitis

/iriąms apginti savo papras- xr.c . 1 1 ((AT , , . 
■čiausias teises. Ot, jeigu Vaduotojų
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kad kiekviena turėtų teisę,cjj°se kalbėt tai, ko jie patys
ginkluotis sulig savo nuo
žiūros. Rezoliucijoj, tiesa,

tikrenybėje nenorėjo. Jie ti
kėjosi, kad tie “kairūs” jų su
manymai bus atmesti. Ir po• e 1L “L V • V 111 Cv ll^y 1X1 CĄ1 KJ L4 O C V vlllvu VI • 11 Vz

XI? pnkalbeta gražių zo- ^eiįų teatrališkų susikirtimėlių
dzių apie tarptautinę san- Anglijos darbiečiai pasidavė 
taiką ir nusiginklavimą, atviriau kalbėjusiems social
bet iiėra nei vieno punkto, | patriotams, iš -kitiį gašlių. , Tuo; 
kur įvairių šalių socialistai 
būtų verčiami ištikrųjų 
veikt prieš karo pavojų ;-a- 
pie nosinę darbininkų veik
lią kovą prieš karą—nei žo
džio. , . ( V'

ir

Anglų Socialistų Veidmai
ningos Rezoliucijos

Prieš Socialistu Interna- 
cionalo Pildomojo Komite
to rezoliuciją nusiginklavi
mo klausimu buvo pasiūlę 
savo rezoliuciją soc. atsto
vai Nepriklausomosios An
glijos Darbo Partijos. “Ne
priklausomieji darbiečiai” 
saviškėj rezoliucijoj primi
nė, kad nieko gero nedavė 
ir neduos tokios nusiginkla
vimo konferencijos, kaip 
kad buvo sušauktos Tautų 
Lygos ir Anglijos-Ameri- 
kos-Japonijos nusiginklavi
mo konferencija; šioje re
zoliucijoje nepriklausomieji 
darbiečiai tęsė:

būdu ir tapo “sutartinai” 
.(kaip kad. didžiuojasi.socialią-, 
j&i) priimta monelnirikiškbji 
social-patriotinė rezoliucija, 
prie kurios, beje, liko prikerg
ta keletas skambių, bet tuščių 
sakinių iš Anglų socialistų re
zoliucijų.

nebūtų tos spaudos, tai Vi- 
taičiui, Gegužiui ir visai 
sandarietiškai - šmalaviriš- 
kai ponijai būtų labai leng
va su nepasitenkinusiais, 
teisybės jieškančiais nariais 
apsidirbti. “Tėvynės” du
rys jiems jau senai kietai 
uždarytos, visa Pild. Tary
ba yra rankose saujelės po
litikierių, kurioje eiliniai 
nariai neturi jokios vilties 
rasti teisybės, tuo būdu jie 
turėtų užsidaryti burną ir 
tylėti. Bet kadangi yra 
laikraščiai, kurie atidaro 
savo špaltas jiems išsireikš
ti, tai svietas pamato Vi- 
taičio-Gegužio kompanijos 
veidus ir darbus. Dar dau
giau: tie komunistiniai laik
raščiai, turėdami tūkstan
čius skaitytojų tarpe Susi
vienijimo narių ir visados 
išlikimai gindami darbinin
kų klasės reikalus, drąšiaL 
padeda nuskriaustiems, per- 
sekiojamiems - vir. i ape^pa? 
miems nariams apginti savo 
teises.

Smalavirių “Naujienos 
prisimygusios tvirtina, kad 
Vilnių Lietuva atgausianti 
tiktai “kultūros” keliu. Jos 
sako, kad reikia susitaikyti 
su lenkais ir paskui taip 
gražiai sutvarkyti Lietuvos 
vidujinius reikalus, jog Vil
niaus žmonės įsimylės į tą 
mūsų tvarką ir paskui at
važiuos pas mus su visu 
Vilnium. Jokie Lenkijos im-. 
perialistiniai užsispyrimai 
jų toj kelionėje nesulaiky
sią. Visos šnektos atvaduo
ti Vilnių spėkos keliu esan
čios tokios kvailos, kaip ir 
jų'autoriai.

n

re1 bendrą frontą. Gi tas 
frontas visai suskilęs,, k^ip 

j matėme. Sirvydas būtinai 
i užsispyręs jėga išperti len
kams kailį, o Grigaitis, bū
damas didelis bailys iš pri
gimties, bijo jėgos, kaip ka
talikų velnias kryžiaus.

Visa bėda tame 
biem tiem 
pi Vilnius tik tie 
pernykštis sniegas. Jeigu 
jie taip šūkauja delei Vil
niaus ir nuolatos traukia 
“Mes be Vilniaus nenurim
sim”, tai tik todėl, kad yra 
žmonelių, kuriuos jiems dar 
vis pavyksta apgaudinėti. 
Blefas yra jų kasdieninė 
duona, o kol yra žmonių, 
kurie blofui tiki, tai kodėl 
Grigaitis su Sirvydu negali 
blofyti?

((
kad a- 
m” rū- 
, kiek

MAINIERIAI, BŪDAVOME NAUJĄ UNIJA!

“Jis (šis Socialistų Internacio
nalo suvažiavimas) sveikina 
Rusų Sovietų valdžią už jos 
pasiūlymą visiškai nusigink- 

.luoti”.

Tojiaus rezoliucija reika
lauja, kad karo atsitikime 

'darbininkai turėtų paskelbt 
generaįį streiką visose svar
biausiose pramonės šakose, 
ypač gi atsisakyt dirbt 
amuniciją ir neit į imperia
listines armijas. “O tuo 
tarpu visos socialistų parti
jos turi kiekviename atsiti
kime balsuot prieš skyrimą 
lėšų armijai, laivynui ir or- 
laivynui.”

Anglų gi Darbo Partija 
(kurioj nepriklausomieji 
darbiečiai sudaro tiktai 
menką dalį) patiekė savo 
rezoliuciją, kurioj jau ne
reikalauja, kad socialistai 
balsuotų prieš lėšų skyrimą 
kariškiems reikalams; o vis 
dėlto ir šioj rezoliucijoj bu
vo smarkiai paskelbta, kad 
akivaizdoje karo pavojaus,

Visi Tikri Prieškariniai Su
manymai Atmesti

Sulošę tą komedijėlę, socia- 
listaujantieji Anglų “darbie
čiai” taip ir nurimo. Jie ne 
mažiau už kitus buvo pilnai 
pasitekinę geltonąja, galutiną
ja ' Socialistų Internacionalo 
kongreso rezoliucija.

Ta gi rezoliucija atmetė 
siūlymą pasveikint Sovietų 
riausybę už jos visuotino 
siginklavimo planą.

Ji atmetė reikalavimą orga
nizuot darbininkų klasę veik
liam pasipriešinimui prieš ka
rą; taipgi atmetė reikalavimą 
paskelbt streiką svarbiausiose 
pramonėse ir suturėt amunici
jos gatnybą.

Ta rezoliucija atmetė reika
lavimą balsuot prieš skyrimą 
lėšų armijai, laivynui ir oflai- 
vynui. ’

Ji atmetė pasiūlymą sušaukt 
pasaulinę konferenciją socia- 
lįstų, darbo ųnijų ir kooperaty
vų internacionalo tuojaus, kaip 
tik ims gręsti karo pavojus.

Ir dviveidžiai prieškariniai 
deklamatoriai iš abiejų Ang
lijos “darbiečių” partijų nu
lipo nuo savo augštosios laktos 
ir patys balsavo už veidmai
ningą galutinąją social-patrio- 
tų rezoliuciją nusiginklavimo 
klausimu.

Toji gi rezoliucija .palieka, 
apskritai paėmus, viską po se
novei: kiekvienos šalies-socia
listai naujame kare vėl galės, 
sulig rezoliucijos, gint savo tė
vynes ir darbuotis savo impe
rialistų naudai.

IŠtiesų, tas Socialistų Inter-, 
nacionalo suvažiavimas, kas 
liečia nusiginklavimą, nieko 
daugiau nepadarė, o tik pridū
rė dar vieną aktą prie Tautų 
Lygos vaidinamos “nusiginkla
vimo” komedijos, kad toliau 
dumt akis pasaulio proleta
rams ir pusproletariams. '

pa- 
vy- 
nu-

Taigi, viską sudėjus į 
daiktą, tas Vitaitį įvaro p 
didžiausį įtūžimą. Todėl 
jis savo nelaimingoj “Tėvy
nėj” ir verda smalą sušilęs. 
Jis parašė ilgiausį editoria- 
la iždininko klausime ir iš
pylė savo dvokiančios sma
los didžiausį puodą ant ko
munistų. Bet nieko konkre- 
čio, nieko tikro jis ten ne
pasako. Pusantros špaltos 
editoriale jis neatsako į 
klausimą, kokiais išrokavi- 
mais Pild. Taryba bijo 
pervesti Susivienijimo iždą 

I p. Gerdauskui, kaipo lega
liam iždininkui, kuris gavo 
daugiausia balsų po nabaš- 
ninko Paukščio? Jis nepa
aiškina Susivienijimo na
riams ir visai lietuvių vi
suomenei, kokiais išrokavi- 
mais iždas tapo pavestas p. 
Gegužiui, kuris net visai ne
kandidatavo į Susivienijimo 
iždininkus ir kuris jau ir 
taip turi vieną iš svarbiau
sių yietų organizacijoj ? Jis 
tyli apie tai, kokiais, išroką- 
virnais Pild. Taryba daro 
bereikalingas išlaidas, per
duodama iždą laikinam ir 
paskui vėl turės perduot pa
stoviam iždininkui? Kodėl 
p. Vitatis nepaaiškina, kas 
dedasi Susivienijimo ižde, 
kad tiek daug vsokių “cere
monijų” reikia pervedimui 
jo naujam iždininkui? Ko
de! p. Vitatis užtyli tai, kad 
Pild. Taryba laužo Susiyie- 
nijmo konstitucij ą, neužleis- 
dama iždininko vietos Ger
dauskui, kuriam ištikrųjų 
ta vieta priklauso? *

Savo purvinoj • ' apžvalgoj ? 
p.1 Vitaitis ‘ visaip išniekina^ 
Dr. Graičiuną, kam pasta
rasis drįso pakritikuoti,Ąp- 
švietos komisiją irz/Pįld. Ta
rybą už nėsirūpitiimą Susi
vienijimo narių apšvieta, už 
nebandymą supažindinti jut

jšiuo laiku visuose ahglių in
dustrijos kampuose1 eina visu 
smarkumu subruzdimas buda
voti- naują jmąinięrių; uniją-; :po 
nauja ‘ vadovybė 'diiihiiį narių; 
po. i nauja programa, po nauju 
klasių kovos kelrodžiu. Mainie- 
riaiį ir taip ilg^i laukė Jrępasiį- 
tikėjo išdavikui *Lewisųi ir j4 
visiems agentam^. Jau?daugelį 
kartų Lewisas pardavė mainie
rių reikalus kompanijoms, su
laužė mainierių uniją, šimtus 
tūkstančių narių išmetė iš uni
jos ir šimtam tūkstančių ruošia 
tokį pat likimą, žodžiu, atvirai 
jis bernavo kompanijoms, lei
do nukapoti algas ir bloginti 
darbo sąlygas.

Minkštųjų anglių industrijoj 
veik visai neliko unijos, liko 
tik jos skeveldros. Jackson
ville sutartis sulaužyta. Mai
nierius verčia grįžti dirbti ant 
tokių išlygų, kokias gaus nuo 
kampanijų. Po 16 menesių iš
buvimo mainierių kovo% lauke, 
po didžiausio grūmimosi, po 
daugybės paklojimo gyvybių, 
liepia eiti į mainas dirbti be 
unijos, skebąuti ir už žeminu
sį atlyginimą. Už tad Lewisas 
yra gerbiamas kompanijų ir 
jos jį karūnavoja laurų vaini
kais. t / r

Eiliniai nariai pąma'tė, kad 
■juos apgįaudinęjd 'ir apgaudi
nėja Lewisas ir jis griauna uni-.

rinko delegatus, dar kiti žada 
išrinkti. 1 ir 9 distr. taip pat 
turėtų mainieriai pasielgti, 
.Kiekvienas lietuvis ipainierys 
turi; susidomėt ; šiuo reikalu, 
lankyti lokalų susirinkimus ir 
duoti sumanymą, kad išrinktų 
delegatus nacionalėn konvenci
jom Kuo daugiau prisidės 
prie naujos unijos, tuo tvirtes
nė ji liks, ir tuo pačiu kartu 
susilpnės Lewiso pozicija.

Kad subudavojus pasek- 
mingiau naują mainierių uniją, 
reikalauja daug išlaidų paden
gimui delegatų kelionių, ypa
tingai iš streikuojančių vietų, 
nes jų lokalų iždai tušti. Prie 
to, reikia organizuoti neorga
nizuotus mainierius. Tat kiek
vienas mainierys turėtumėt 
prisidėti prie organizuojamos 
naujos unijos savo centais, 
kiek galima.

Keli šimtai blankų išsiunti
nėta rinkimui aukų del buda-r 
vojimo naujos mainierių uni
jos. šimtai “Laisvės” skaity
tojų gavo tas blankas. Pasi- 
stengkite kiekvienas pasidar
buoti tuo reikalu. Per kelis 
šimtus rinkikų galima bus ke
lis šimtus dolerių sukelti trum
pu laiku. Jūs visi, suprantate 
svarbą ir būtinumą budavoti 
niąinierių uniją. Tat ir buda- 
vpjcime visais galimais būdais.

ją iš pat pamatų, todėl skubiai Kurie esateJ gavę blankas iš
pradėjo ,pa^j;otį kelią grioyi- 

‘kui. Jau turėjo kdiiferekciją 
balandžio 1 d., Pittsburgh, Pa., 
kurioje dalyvavo virš 1,200 
delegatų, kurioje padarė laiki
ną planą, kaip gelbėti uniją 
nuo galutino pakrikdymo. 
Daugelyj distriktų buvo šauk
ta nepaprastos konferencijos ir 
išrinkti nauji distriktų virši
ninkai. Dabar šaukiama na- 
cional.ė niąinierių konvencija, 
kuri bus rugs/ejb 9-16' dd., Pitt
sburgh; Pa. ši ^konvencija galu
tinai subūdavos naują mainie
rių uniją. Kiek yra žinoma, 
daugelis lokalų išrinko dele-i 
gatus, ypatingai streiko srityje 
ir iš neorganizuotų vietų, ir 
daugelis lokalų pasitraukia r. iš 
Lewiso į rankų iir eiha ' į naują- 
mainierių uniją. Taip tūrėtą 
pasielgti kiekvienas lokalas.

Kietųjų anglių mainieriai,, 
kol kas, dar netaip jau skubi
nasi, bet vis tik bruzdėjimas 
eina savo keliu ir smaikėja. 
Keletas dist/ lokalų > jau

W>įlkfeš-Barre; Pa., tai jas grą
žinkite sekamu adresu: 306 
Cojnmerce Bldg., Wilkes-Bar
re,: Pa.; pinigines perlaidas iš- 
pirkitė 'M. žaldoko arba Na
tional Miners Convention Ar
rangements Committee vardu.

i Pasiskubinkite padirbėti, nes 
laiko piaŽar pasiliko.

’ ■ 1 <Mainierys.

“Labor Defender^ 
už Rugsėjo Mėnesį

9 Į .M *■ ■■■■■■.» .M

Kol kas nedaug lietuvių 
darbininkų teskaito “Labor 
Defender”, mėnesinį^ žurna
lą, anglišką organą" Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo. O turėtų skaityti 
visi, kurie tik moka angliš
kai.

“Labor Defender” už rug
sėjo mėnesį itin įdomus. 
Salvador De La Plaza ra
šo apie šiandieninę Meksi
ką, Robert Minor duoda 
straipsnį apie vajų už pa- 
liuosavimą Moorįey ir Bil
lings. Apie angliakasius 
telpa straipsnis . mainierių 
vado John J. AVattO;; Scott 
Nearing analizuoja Ameri
kos pramonės padėtį už 
1928 metus; Max Schacht- 
man vaizdingai piešia New 
Bedfordo audėjų sunkią ko
vą.

Paveikslai iš darbininkų 
kovos lauko daro “Labor 
Defender” labai patrau
kiančiu žurnalu. Kad ir kal
bamam numeryj už rugsė
jo mėnesį, tarp daugelio ki
tų, yra sekami paveikslai:. 
grupė Meksikos ginkluotų 
valstiečių, kariaujančių su 
juodaisiais klerikalais;, 
West Virginijos surakinti 
mainieriai, kurie buvo sua
reštuoti laike streiko; Chi- 
nijos darbo unijų vadas sa
ko Hankowe prakalbą mil
žiniškai miniai darbininkų; 
trys policistai, tikri “bull 
dogai”, areštuoja darbinin
kę New Bedforde; 'kitam 
paveiksle parodo, kaip keli! 
tuzinai policistų buožėmis 
skaldo galvas New Bedfor
do audėjams, trečiam — 
streikierių masinis susirin
kimas. Taip pat yra pa
veikslai politinių kalinių, 
kaip Billings',: Portėr, ir t.t.

j I J u ' 1

Po tam seka laiškai iš ka
lėjimų nuo kalinių, kuriuos 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas šelpia ir už 
kurių paliuosavimą " veda 
kampaniją. Skaitant tuos 
laiškus, raginančius darbi
ninkus vesti kovą Už pasi- 
liuosavimą, žmogus jautie
si daug stipresnis dvasioje. 
Kaip smagu girdėti, kad 
tie, kurie už grotų, nenu- 
puola dvasioje, kad jie trok
šta laisvės tam, idant galė
tų vėl stot į kovojančių dar
bininkų eiles.

Mes karštai patariame, 
ne tik Tarptautinio i Darbi
ninkų Apsigynimo nariams, 
bet visiems lietuviams dar
bininkams, kurie tik moka 
angliškai, įsigyti “Labor 
Defender” ir tapti jo nuo
latiniais skaitytojais. Meti
nė prenumerata ,tik $1, o 
pavieniai numeriai parsi
duoda po 10 centų. Be to, 
šiuo tarpu kas prisius $lir 
25c., gaus ne tik “Labor 
Defender” metams, ' ,bet 
Ralph Chaplino, buvusio L 
W.W., kalinio, gražių eilių' 
knygą “Bars and Shadows”. 
Antrašas: “Labor Defe'n-: 
der”, 80 East llth Street, 
,New York City.

♦

GREAT NECK, N. Y.

negalėjg užmigti, tai 
PASIDARĖ GALĄ 
MIUONIERIUS

C. K. Eagle, stambus darb- 
davis, milionierius, suvarė sau 
kelius šūvius ir ant vietos kri
to negyvas. Sakoma, kad Ea
gle gavo Mgkią/bj.aurią ’ligą, 
jog neg'ąlėj|^ 
:pUrą ir todėl; nebeiškentęs, ipa-J 
sidąrė'sau - galą, ’s,

ą/bjaurią ligą, 
įmigti per£2L

SKAITYKIT pd&IKN- 
»į .; KIT "LAISVĘ”

Kaip sau norite, - bet mūsų 
korespondentai apsileidę. Čia 
dažnai būna visokių atsitiki
mų, kuriuos reiktų laikraščiui 
pranešti, bet niekas apie tai 
neparašo.^ . /

Rugpjūčio 19 d., vakare, ant 
Elm Point Ave., tapo automo- 
biliaus užmušta Konstancija 
Varanauskienė, 45 metų am
žiaus, bet apie tai-iki šiol nie
kas nieko neparašė. Automo- 
^ilifetas,r kuris" užmušė Vara- 
nąuskienę, nudūmė savais ke- 
liąife^r, niekas jį nesulaikė. Pa
siliko' šeši .kūdikiai našlaičiais.

s y f t ; !; I Vielinis. I

Banko kasininkas.—Šita dvi
dešimtinė netikra. • , .

Mergina.—Aš žinau, todėl ir 
atnešiau ją pąs,tamstą iškeisti.

Tvirta Meilė
Jis.—Brangioji, aš tamstą 

neapsakomai myliu, negaliu be 
tamstos gyventi. Todėl apši- 
veskime tuojaus ir važiuokime 
į Europą medaus mėnesį pra-< 
leisti. '■ ‘1 1 '

Ji.—‘-Pirmiaūsiai, mudu tik 
dvi dienos, kaip susipažinome,' 
o antra, ar tamsta turi tiek 
išteklįaus, kad galėtume į Eu- ! 
ropą važiuoti medaus mėnesį 
praleisti ? . ; ’ - •

Jis.—Argi ne tamsta šiomis 
dienomis gavai nuo giminių di
delę pinigų sumą?

Ji.—Ne, tamsta turi klaidą.
Jis.—Jeigu taip, tai atsipra

šau tamstą.

Bereikalingas Patarnavimas.
Policistas.—Aš čielą mylią 

vijausi paskui tave pasakyti, 
kad tu važiuodamas darai po 
šešiasdešimts mylių į valandą.

Autbmobilistas.—Bereikalin
gas tamstos patarnavimas, nes 
aš ir pats žinau, kad po tiek 
darau. . • i

Retenybė
Pardavėjas.—Ar tamsta ne

nori gauti retenybę? Šis ra
dio aparatas taip senas, kad 
juomi dar Napoleonas naudo
josi..

Pirkėjas.—Ką dabar kalbi ? i 
Juk Napoleono laikais dar ne
buvo radio aparatų? i ; >

Pardavėjas.—Už tai (jis ir 
skaitomas retenybe, kad tais 
laikais dar nebuvoi radio,apa
ratų. • . . , 

" Surinko Papliauška,,,

Apie 2,500 Publikas . . 
Philadelpbijos Piknike
Pereitą sekmadienį, Cam

bridge,, N. J., philadelphiečiai 
buvo surengę “Laisvės” nau
dai pikniką. Publikos prigužė
jo tiek, kad spaustinai prisi
pildė didelis daržas, kuris lie
tuviais dar iki šiol niekada ne
buvo prisipildęs. Iš Brookly- 
no atūžė keturi dideli busai ir 
keletas privatinių mašinų. Ga
lėjo būti apie 100 brooklynie- 
čių. Pribuvo Lyros ir Aido 
chorai; boksininkai Billy Wal
ton ir Jack Winslow irgi at
vyko; dvieilis kvartetas Ufa 
taipgi dalyvavo. Daugiau sve
čių buvo iš Baltimore, Md., 
iš Reading, Pa., ir iš daugelio 
kitų kolonijų.

Publikoje ūžimas, bruzjėji-' 
mas. Visi su žingeidumu lau
kė programos. Po programai 
džiaugiasi, pilni pasitenkinimo» 
ir linksmumo. . Kur tik pasisu
ki, girdi kalbasi “Tai dar pir- 
mas taip skaitlingas lietuvių - 
piknikas Philadelphijoj.” Visi 
stebėjosi, iš kur tiek svieto su
plaukė. Rengėjai anksti ’pri
trūko* gėrimų ir užkandižlų^ I 
Jau aštunta valanda, tamsu iri 
pradeda lynoti, bet darže pub<< 
likos vis *dar sausai prisigrūdę. 
Vieni šoka, ikiti dainuoja, tre*- 
ti šnekasi, džiaugiasi pasima-; 
tymais. Rengėjai dirba sušilę, , 
įkaitę, skuba, bėgioja, nervuos 
jasi, /striokavoja, -kad visko 
trūksta. .Tuo .pat kartu, di
džiuojasi pikniko pasekmėmis, 
pabrėždami vieni, kitiems, kad 1 
sekamais metais jau žinosią, 
kaip prisirengti.

Apie programą pakalbėsi
me rytoj. Papilieti®.

HAVERHILL, MASS.
Aukos Agitacijos Fondui
Aukojo sekamai: J. Juška, 

S. Kazlauskas ir J» Valatka 
po $1; B. Gumauskas, J. Ši
leika ir A. Muzikėvičius po 
50cy Viso $4,50. .u*

> Visiems aukotojams ačim
J. Valatka, t
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KELIONES ĮSPŪDŽIAI

Stotyje

džią ir išgiria kitas visas kapi-

Pasi-

iusi mūsą 
Reikalingi

Mainierys

SVEIKATOS IŠTYRIMAS
Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
^.ad žmones negali pasidaryti gįįta, 
pragyvenimą. autoi

1

IŠ 18,000 ŽODŽIU

J. VARNELIS
KAINA $1.25

Tel. Jefferson 10091
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Ant rytojaus^ apleidom ka^ jį laiko pavergus Vilnių.

Čia

V. pusėj tik

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

-

Afrikoj, puo- 
pedas augščio

Brazi- 
augš- 
Puola

bet ir gamtos gražumą.
A. J. Smitas.

ant skaurados. Dar- 
apsipylę prakaitu, 
vargšai eina darbo 
Net baisu pasidaro, iš-

Loppą-

Kadangi buvo garsinta plačiai 
“Tėvynėje,” “Garse” ir kituose

na. 
do 
mos: javai atrodo labai 
ypač kukurūzai, atrodo,

kaboti rūkstančiame

WILKES-BARRE, PA. 
Nesiseka Lietuviškiem 

Fašistam

Tarp Clevelando ir 
randasi žavėjančios

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

prietelius ir draugas.

Atvažiavus į Buffalo apie 
7 vai. vakare, 9 vai. pasiėmiau:

saldžiai, maidan
in nriverstu Tautu

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

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 
ir 

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

Tel. Lackawanna 1180

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 ild
vai. po pietų, ir pagal sutartį

Tarpe Philadelphijos ir Buf
falo dienos laike išžiūra bu- 
w švari. Traukinys bėgo ga
rnį ilgai Susquehanna upės

< BaigęsiPhiladelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 

i tų gerais smuikininkais, krejpkitės į 
mane .b gausite tikrai profesiohalę 
pagalbą. Kreipkitės šiuo' antrašu:

3120 Chatham Street' ’ 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais: • • 
1218 So. 10th St., Camden,, N.' J.
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išsibudavoję miestu- miškas. Vieną nemalonų įspū- 
Tą dieną jį daro, tai pakeliui pastatyti

mukės tarpkalnėse atrodo la-Įšio ke]io krūvomis gabenama 
bai prastos; kur-ne-kur pama-inaujj automobiliai į kitus mies- 
tysi barnę ir sukliurusį name-įįUSj 
lįj beriogsantį tuščią. Išrodo,

Loppato sdpykęs sulaiko 
Pabaigus jam kalbėti, piktai rėkia,, kad dan

Rugpjūčio'2 d. paėmiau 16 vajų diddvyriu Smithū iš Chi- 
dienų į Niagara Falls ekskur- cagos, tas irgi į misteriją įpuo- 
sinį traukinį iš Philadelphijos! lęs, juk jis veltui nevažiavo 
ir traukiau į Buffalo, N^ Y.I į Clevelandą. Stančikas rin- 

* ko aukas, prenumeratas ir par
davinėjo “Vilnies” šėrus, bet 
žmonių buvo tik keli, tai ne
pavyko. Vadinasi, Clevelande 

piknikas nepavyko.
8 d. rugpjūčio su draugais 

Petrauskais pasiryžome pada
ryti tripa į Detroitą su maši- 

Tole- 
far- 

geri, 
kaip

krantais, besiraitydamas apie “Laisvės 
kalnus, mažus miestukus ir nu
skurusias farmas. Man labai 
puolė į akį tarp Harrisburgo 
ir Buffalo tų miestukų darbi
ninkų gyvenimas. Kalnai apie 
2,000 ir 3,000 pėdų augščio. 
Ifcarp tų kalnų, Susquehanna! 
paupiu, i 
kai, matyt mainų. ' 
buvo labai šilta, o vėjo tarp 
tų kalnų visai nebuvo, tai spir
gina, kaip 
bininkai 
stenėdami 
pareigas, 
kad jų gyvenimas išrodo pras
tesnis už didmiesčių. Namu
kai mediniai ir tie patys api

puvę, nukrypę, krautuvėlės 
mažytės; net žmonių apsiren
gimas atrodo, kaip Chinijoj. myti, įį kur kas ateina, čia rei- suteikti pusei l2__ 
Matyt, kad jie dirba už ma- ketų kelius iškelt, tai ir nelai- ventojų jėgą ir šviesą, jei van- 
žas algas, ilgas valandas be- mįų mažiau įvyktų. Tarp Tole-I denpuolį uždarytų, 
rūkstančiuose dūmuose. Par- jr Detroito yra 59 myl. Ant peš valdžia ir Kana

nelaimių' su automobiliais kry
žiai. Ohio įstatymai vykdomi, 
kur tik ant ilgesnio kelio ne
laimės įvyksta, kiek ypatų li
kosi užmušta, tiek kryžių pri
statyta šalia kelio. Nuo Cleve
lando iki Toledo yra 119 my
lių, o kryžių jau pastatyta virš 
50. Be galo daug gelžkelio 
kryžkelių, kur augšti komai 
suaugę, ton labai sunku pate- Niagara vandenpuolis galėtų 

i šios šalies gy-

Atvažiavus į Detroitą, 
oras pasidarė nepakenčiamas: 

, dušnu ir visur dvokia 
..utomobilių gazas. Važiuojam 
pro Fisherio automobilių česės 
dirbtuvę. Čia nuo spjaudomų 

visokių, maliavų, 
ducco” (kuris mai

šu etheriu), dvokia
laivą ir Erie ežeru vykau į mašinėlių, 
Clevelandą. Aš labai nuste- kaip tai, 
tyau, kad ant to ežero vaikšto somas 
tokie dideli laivai: laivas su smarve visa gatvė. Misliju sau: 
keturiais kaminais ir turi apie geriau
5 augštus su keliais šimtais kamine, negu traukti į plau- 
kambarių. Laivu keliavau perj^ius tą visą bjaurybę. Ką jau 
visą naktį ir išryto apie 7:30 sakyti apie tuos darbininkus, 
buvom Clevelande.

Clevelando išžiūra bėgyje 
15 metų daug pagerėjo: gat
vės švarios ir plačios, trafiko 
sistema, tur būt, geriausia iš 
visur, daug senų namų nuvers
ta ir naujų, budinkų pristaty
ta. Vienok oras yra drėgnas 
ir . nepastovus. Clevelando 
draugai sako, kad dirbtuvių 
Bosai laipsniškai kapoja algas, 
o pragyvenimo produktus ke
lia augštyn. Vienas draugas 
išvedžiojo mane po visą Cleve
landą. Man labai puolė akin 
šimtai automobilių^ stovinčių 
prie dirbtuvės. Klausiu l?au- 
go, iš kur tiek daug automo
bilių stovi pri$ dirbtuvės? At
sakymą gavau, kad darbinin
kų; jie važiuoja į darbą ir iš 
darbo namo. Ir teisybė, kiek 
patyriau, tai Clevelande lietu
viai darbininkai beveik kož i is 
turi po mašiną. Išrodo, kad 
J. V. pusė darbininkų išlaiko 
automobilių industrija.

Clevelandiečiai draugai, iš
rodo, veikia sistematiškai. Tik 

r maan nepatinka, kad jie, vietoj 
h..D.P. L. Frakcijos, turi suor
ganizavę korespondentų biurą, 
prie kurio priklauso ir ne par
tijos nariai. Vadinasi, kdres- 
Andentų biuras direktuoja 
veikimo taktiką. Būna tokių 
atsitikimų, kad be Partijos di
rektyvos negalima apsieiti.

5 d. rugpjūčio įvyko “Lais
vės” naudai piknikas. Atva
žiuojam netoli pikniko, prie-j 
šais akis stovi didelis debesys. 
Du draugai sustoja su maši
nom ir diskusuoja, ar važiuoti 
molio keliu, ar palikt mašinas 

J ant bulvaro. Abu nutarė rizi- 
t kuoti ir važiuoti vieną mylią 

kelio. Atvažiavus pas lietuvį 
farmerį ir lietus užpuolė, kuris 
pikniką sugadino. žmonės 
bwdo išvažiuoti iš lietuviškų 
fartnų. Automobiliai lenda į 

| purvyną, slysta, pasidarė pa
nika; merginos ir moterys ba
sos klampoja per purvyną, 

, klūkia ir keikia lietų. Neku- 
. rios mašinos išvažiavo, bet ki- 
£ tos sulindo į purvyną ir susto

jo. Lietuviški farmeriai, už-
I kinkę bėrius, davai traukt lauk 

miesčionis nuo savo bulvaro. 
Buvo juoko ir piktumo. Misliju 

’L sau, ne tik Philadelphijoj sun- 
su piknikų vietomis, bet 

ia dar didesnė velniava. Ke
letas draugų nutarėm klampo
ti į pikniko vietą. Ateinam, 
žiūriu^ “Vilnies” redaktorius 
drg, Andriulis susiraukusiai 
diskusuoja apie “Vilnies” ir 
“Laisvės” padėtį. Viena drau
gė supažindina su dienraščių

tuoja remti ją visais galimais 
būdais. „ . . ,

i nei vienas nesuplojo, net nei ko-
< ..v. lY-aJua uiičij

mitetas to nedrįso padaryti, čia | tikuoti žaldoką; 
aiškiai įvertino darbininkai fa
šistų agentus.

Perstato kalbėti Stanaitį iš 
Edwardsville, Pa. Tas nemo
ka lietuviškai kalbėti, tai ame
rikoniškai kalbėdamas išgiria 
kokį tai “Kaws Boys” lietuvių 
kliubą ir baigia savo kalbą.

Persta
to iš Kingston Šiaučiūną. Tas 
išgiria lietuvius, kurie kariavo

nus elektros gaminimo stoties. 
Šita elektros plantacija pri
klauso 7 kompanijoms, kurios 
kraujasi milionus dolerių pel
no iš apielinkinių žmonių. Įė
jus vidun, reikia užsiregistruo
ti, o po to vienas vyras pasiima 
apie 15 žmonių grupę ir ve
džioja po stoti. Iš Jungtinių 
Valstijų pusės, iškasta didelis 
griovis, per kurį vandenio srio- 
vė pasiima tik 6 nuoš. iš visos 
upės vandenpuolio. 
sudėta milžiniškos 4 triūbos, Keletas jam suploja, 
apie 8 pėdų diametro, per ku- 1............
rias pleška vandenio sriovė. Iš ] ;J 
tų triūbų išvedžiota daugybė už Amerikos kapitalistinę vai 
triūbų, per kurias smarkiai 
bežadamas vanduo suka įvai-Įtalistines demokratijas.
rius ratus, o tie ratai suka mo- Loppato pasako, dabar jau ne- 
torus ir visą mašineriją, kuri bėra kalbėtojų, tai gal kas ras- 
gamina elektros sriovę. Yra tusi iš publikos ką pasakyti. 
6 kubilai, kurie gamina 322,- Vienas klausia ar bus rezoliu- 
000 arklių spėką. Iš viso ta cija Vilniaus reikalu.
stotis gamina 500,000 arklių prašo balso M. žaldokas.. Jis 
spėką su 110,000 voltų. Nuo pareiškia, kad nesutinkąs su 
Erie, Pennsylvania, iki Syra-Loppatos. kalba ir norįs 
cuse, N. Y., naudojasi elektra reikšti savo nuomonę 
iš tos stoties 500 miestų ir visi1 to atsako: galite, 
kaimai. Augščiausio volto jė-j 
ga išvedžiota 1,300 mylių ir 
naudojasi 2,000,000 gyventojų.

Šios ša
lies valdžia ir Kanados valdžia 
pasirašė sutartį, jog daugiau 
vandens sriovės nenaudos, nes| 
sugadintų gražiausią pasaulio 
vandenpuolį.

Jei reikėtų pagaminti šią 
elektros spėką su pagelba ang
lių, tai reikėtų apie 100,000 
darbininkų prie viso darbo. I . 
Kapitalistai išnaudoja ne tik!įl 
darbininkus krovimai savo pel
nų,

kurie dirba prie to nuodų dar
bo. Laipsniškai nuodija žmo
gų iki gyvybę išspaudžia.

Užvažiuojam pas seną vei
kėją vaistininką A. žagarą. Jis 
atrodo labai gerai ir bizniškai 
labai pakilęs. Kad ir žmo
gus materialiai pakilo, bet, 
matyti, neseka Grigaičio pėdo
mis.
Detroitą ir aš sugrįžau į Buf
falo, o iš ten nuvykau į Niaga
ra Falls. Daug svieto važiuo-j laikraščiuose, tai maniau, kad 
ja pažiūrėti šio vandenpuolio,, ; 
bet už 20 minučių nėra ko ? 
žiopsoti. Niagara Falls atra
do francūzas misionierius Hen
nepin šešioliktame šimtmetyje. 
1764 metais Anglijos inžinie
rius padarė pirmutį planą apie Į 
vandenpuolį. Mokslininkai sa
ko, kad Niagara puolimas van
denio prasidėjo 30,000 atgal. 
Nuo J. V. pusės vandenpuolis 
puola 167 pėdas žemyn į ak
menis 1,000 pėdų pločio. Van
denpuolį perskiria salukė 1,- 
300 pėdų pločio. 1__ ____
dos pusės vandenpuolis puola 
panašus arklio padkavai, kris
damas 162 pėdas žemyn ir 
turi 3,060 pėdų cirkelį.
vanduo pas vandenpuolp turi 
15 pėdų gylio ir krinta į gilų 
vandenį. Iš abiejų pusių van- 
denpuolio krinta į upę 93,150,- 
000 galionų vandenio per mi- 
nutą. Kanados pusėje puola 
94 nuoš., o J. 
6 nuoš.

Victor Falls, 
la vanduo 343 
ir turi 5,580 pėdų platumo. 
Puola 3,380,000 galionų per 
minutą.

Igubssi vandenpuolis, 
lijoj, puola 215 pėdų 
čio ir turi 20 puolimų. 
2,250,000 galionų per minutą. 
Šitas vandenpuolis yra pla
čiausias pasaulyje.

Yosemite vandenpuolis, Ca- 
lifornijoj, puola.. 2,325 pėdas 
augščio ir išlieja 190,000 ga
lionų per minutą. Tai yra 
augšČiausias vandenpuolis pa
saulyje.

Nuėjau apžiūrėti didžiausią 
pasaulyje elektros plantaciją. 
Čia tai jau yra technikos ste
buklai. Budinkai išbudavota, 
tarytum miestukas. 1757 me
tais Chabert Joncaire, fran
cūzas kailių pirklys, sumanė 
statytis laivelių dirbtuvę del 
kailių gabenimo, kuriuos jis 
supirkinėjo nuo indijonų. Jon
caire iškirto vandenio sriovę 
ir Niagara vandenpuolį pajun
gė pjūklų spėkai medinių lai
velių isdirbystei. Inžinierius i avu<*u xjuppaw uiciuvua
John Lyell Harper išdirbo pla-kraugerių fašistų valdžią ir agi-

Nors šioj apielinkėj lietuviš
ki fašistai turi tvirtą lizdą su
siviję tarp darbininkų, bet ir 
jiems jau nesiseka. Tai geras 
apsireiškimas darbininkuose.

Rugp. 26 d. fašistai turėjo 
surengę masinį mitingą meva 
protestui prieš Lenkijos valdžią,

žmonių sugužės pilna Concordi- 
jos svetainė. Bet apsirikau. 
Nuvykau 7:30 vai. vakare. Prie 
durų stovėjo vienas iš komiteto 
ir liepė eiti į Moose svetainę, 

I nes čia mažai krėslų esą. Nu- 
drožiau ten. Įėjęs svetainėn 
nustebau pamatęs tik apie 50 
ypatų. Ir tai viename šone ne
mažas skaičius progresyvių šne
kučiuojasi. Dar kiek palaukus 
atėjo keletas ypatų, tai viso su
darė su komitetu ir kalbėtojais

Nuo Kana-I^S ypatas. Apie 8 valandą.ati
daro susirinkimą Kundrotas, 
pareikšdamas, kad jis netikėtai 
papuolęs, atėjęs tik pasiklausy
ti, bet prašant komitetui suti
kęs susirinkimą atidaryti. Per- 
stato vesti tvarką ir kalbėti ad
vokatą Loppatą. Loppata pasi
sako, kad jis nekalbėsiąs, tik 
vesiąs šio vakaro tvarką. Bet 
atbulai, jis buvo žymiausiu kal
bėtoju ir sykiu tvarkos vedė
ju, nes daugiau kalbėtojų ne
turėjo. Jis savo kalboj pareiš
kia, del ko susirinkimas buvo 

j šauktas. “Jūs žinote, kad šis 
mitingas yra surengtas, kad pa
siuntus protesto; rezoliuciją 
Tautų Lygai Vilniaus reikale.” 
Toliaus adv. Loppata sako: 
“Anglija turi paėmus iš Lenki
jos Vilniaus pakraščiuose daug 
miškų ir negali išvežti nevažia
vus per Lietuvą Nemunu, o Lie
tuva neleidžia važiuoti, kuomet 
ji neturi taikos su> Lenkija. Tad 
Anglija ir verčia Lietuvą susi
taikyti sty Lenkija.” Priešių 
jo žioplų Argumentų netenka 
kas sakyti. Kiekvienas supras, 
kaip nevykusiai adv. riša Vil
niaus klausimą ir ginčą tarpe 
Lietuvos ir Lenkijos. Tik tiek 
reikia pasakyti, jei Anglija no
rėtų išvežti mišką, tai ji ir iš
vežtų, ir Lietuva jai jokiu būdu 
negalėtų pastoti kelią. Mažiau
sias vaikas tą supranta, o advo
katas nepajiegia suprasti. Taip
gi supras, kad Anglija verčia 
Lietuvą taikintis su Lenkija, 
kad jai būtų durys atviros per 
Lietuvą pulti Sovietų Rusiją. 
Toliau Loppąto išgiria Lietuvos

giau tau neduosiu » kalbėti. 
Kalba Šiaučiūnas ir bando kri- 

.; sako : “Kaip 
mes galime reikalauti, pavyz
džiui, kuomet namas dar ne- 
pabudavotas, o jau rakandų 
reikalauti. Taip. ir su Lietu
va.”

Čia Šiaučiūnas aiškiai pripa
žino, kad Lietuvoj nėra val
džios, bet ką jis tuomi norėjo 
pasakyti, sunku suprasti.

Duotas sumanymas, kad re
zoliucija būtų pagaminta var
de 100,000 lietuvių Wyoming© 
valley. Taipg i sumanymas, 
kad rezoliucija būtų pasiųsta 
Amerikos 
jant, kad jii priverstų Tautų 
Lygą atimti Vilnių iš Lenkijos 
ir priimta. Vargšai, komiteto 
nariai, nei to nežino, kad A- 
merika nepriklauso Tautų Ly
goj. • -'

Aukų surinko $19.30.
Jei įprogresyvįai i nebūtų da

lyvavę, tai jų tik pora tuzinų 
būtų buvę.

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

stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim 
tas kokios nors ligos bei vidurių sa 
gedimo? Toks žmogus yra susirau 
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagu 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogų) 
ir auksinį kalną parodytum, tai jam 
malonesni būtų sveikata, negu tai 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumą 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolią 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų li
gą ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų> 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečiu 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulic 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo m 
krūtine, reumatizmo, pliiukų slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, h 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžini 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

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

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsr 
žolių ir knygų Katalogą. P 11 “ „ 
mųsų žolių pardavinėtojai visuo« 
miestuose.

M. ZUKAIT1S
ŽS Gillet St., Spencerport. N. T.

CASTON ROPSEVICH

“Ar gali Amerikos lietuviai 
remti tokią valdžią, kurios nie
kas nerinko, pati užsikorė gin
klo pagelba? Visos darbinin
kiškos organizacijos sugriau
tos, visos profesinės sąjungos 
išardytos, paverstos nelegališ- 
komis; visa progresyviškesnė 
spauda uždaryta, kalėjimai 

! pilni prigrūsti Lietuvos pilie-1 
čių; daugybę nužudė Lietuvos 
nekaltų darbininkų. Ir jūs drį
state girti Lietuvos kruvinąjį 
Voldemarą? Sveiko senso 
žmogus prie to negali dasileis-

Sutinku, kad Vilnius turi 
būti Lietuvos. Bet mes neturi
me vien tik reikalauti Vilniaus, 
bet turim reikalauti, kad ir 
pati Lietuva, kurią dabartiniai 
valdininkai baigia pavesti po 
Lenkijos globa, būtų Lietuvių 
rankose. O Anglija verčia 
Lietuvą taikytis su Lenkija ne 
del miškų, bet kad Anglijai ir 
Francijai būtų atdaros durys 
pulti Sovietų valdžią ir Lietu
vą paversti pirmuoju karo lau
ku. Amerikos lietuviai negali 
remti kruvinos Lietuvos val
džios ir jie nerems.

651 SENECA AVE 
BROOKLYN, N. Y.

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Ave. ir Irviną Piaoe

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

A. r,'į •

GARSIN RITĖS i 
“LAISVĖJE'’

Po Gaisrui Išpardavimas 
FornišiuFIRE SALE

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose:.

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

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

MACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Brooklyn, N. Y



Puslapis Ketvirtas
• š-• . /

Ufarninkas, Rugąėjo 4, 1928

TRUMPA PERŽVALGA ALDU
NAUJOS KNYGOS “UGNYJE”

v
[naikino viską, ką tiktai darbi
ninkų rankos per šimtus metų 
subudavojo—atsiverskite 260 
puslapį šios knygos ir pasiskai
tykite :

Tai neįkainuojamas kūrinys, 
kuris nuo pirmos raidės iki pas
kutiniam taškui, kalba vien tik 
apie beprotiškas praėjusio karo 
baisenybes,apie darbininkių mo
tinų sūnus, kurie mirties agoni
joj, baisiose žaizdose, neišpasa
kytame skurde, vandenyj bei 
žmonių krauju pasriuvusiame 
purvyne, susidarę barikadas iš 
lavonų—gynė kapitalistų 'reika
lus bei jų rinkas ir krovė tur
tus visokiems šmugelninkams, 
prisidengusiems karštų tėvynai
nių mos komi s.

Garsus rusų liaudies beletris
tas, draugas M. Gorkis, toje pa
čioje knygoje, įžanginėj savo 
prakalboj, tarp kit-ko, štai kaip 
išsireiškia':

“šią baisią ir ^džiaugsmingą 
knygą parašė Henri Barbusse, 
žmogus, kuris asmeniškai per
gyveno visas karo baisenybes, 
visą jo beprotystę. Tai ne pa
rodinė knyga genialio Levo 
Tolstojaus, kurio genijus ap
žvelgė karą tolimos praeities; 
tai ne verksmingos Bertos 
Sutner veikalas ‘šalin Karą,’ 
kur veikalas parašytas gero
mis intencijomis, bet toks, kad 
jis nesugeba nieko nei įtikin
ti, nei atkalbinti jokiame 
punkte. ”

apsieisiu neišmarginęs šio raši
nio ištraukomis iš autoriaus žo
džiais nupieštų pasibaisėtinų 
atvaizdų, kad skaitytojai pama
tytų bent šešėlius tų atvaizdų, 

[bent jų prošvaistes, kad paska
tinus juos prie būtino perskai
tymo šios neįkainuojamai turi
ningos knygos.

Ypatingai ši knyga nutrau
kia maskas nuo veidų visiems 
patriotams, kapitalistams, ver
telgoms ir kunigams. Tuom pa
čiu kartu atidaro akis moti
noms, moterims ir visai darbo 
žmonių klasei, kurie tik ir pa
neša ant savo pečių visas tas 
nelaimes, vargus ir guldo savo 
galvas karo dievaičiui po kojų.

Motina, kuri džiaugiesi, maty
dama savo sūnų kareivio mun-! 
dieroj, perskaityk šią knygą, o 1 
savo akimis pamatysi, kokiame 
pragare tavo sūnus randasi, 
kuomet atsiduria karo fronte ir 
kokius beprotiškus darbus jis 
tenais atlieka.

i Tu patriote, 
vą prieš savo 
tautos vėliavą
kojomis, pasižiūrėk į 
frontą, ę pamatysi, kokį bepro
tišką, kokį bjaurų ir begėdišką 
darbą atlikai, agituodamas už 
karą.

Ir tu kunige, kuris skelbi mei
lę artimo ir tuom pačiu sykiu 
laimini kareivius, einančius į 
karo frontą ir sakai “dievas su 
jztmis”, pasižiūrėk į tuos ty
sančius lavonus, į apsėtus lau
kus žmonių kūnų dar krutan
čiais kavalkais, į sutremptus 
žmonių krauju liūgynuose mirš
tančius žmones ir pasiklausk 
savęs, ar tu nesi bjauriausias 
veidmainys, paskučiausias niek
šas, žmogžudys ir melagis?

Jūs, vertelgos bei šmugelnin- 
kai, kurie krovėtės turtus tuo
met, kuomet grandė kanuolės, 
eksplodavo šoviniai, krito kul
kų lietus ir skynė tūkstančiais 
darbininkių motinų sūnus, grio
vė miestus, degino kaimus—

“Aš pažvelgiau pro vieną 
apkaso viršuj skylę, įtaisytą 
šaudymui iš apkaso ir tuojaus 
išvydau reginį. Mums prieš 
akis, už kokio tuzino mastų, 
suguldyta eilė kareivių, ku- 
riuos pakirto kulkos, o nesu
skaitoma daugybė kulkų iš vi
sų pusių vis tik pila ir pila į 
šią negyvėlių eibę!

“Kulkos, kliudydamos že
mę, sukelia nedidelius dulkių 
debesėlius, jos varstė ir draskė 
pargriuvusius aįit žemės kū
nus, laužė sustingusius jų są
narius, strigo į pažaliavusius 
veidus, kapojo akis, taškė iš 
akių skystąsias dalis, tas kul
kų tvanas net lavonus judino 
ir stūmė juos iš linijos.”

O ant puslapio 261, po per
skyrimo trimis 
autorius ir vėl 
baisėtiną sceną 
sekamai:

žvaigždutėmis, 
atidengia pasi- 
ir kalba į mus

kuris lenki gal- 
vėliavą, o kitos 
mindai po savo 

karo

ją nuo žemės.
“Vargšai žmonės, nežinomi 

draugai-žmonės. Dabar jums 
eilė stoti į mūšį. Ateis eilė ir 
mums. Gal būt, rytoj teks ii’ 
mums ant savęs patirti, kaip 
dangus trūksta ir griūva ant 
mūsų galvų, arba žemė atsive
ria po mūsų kojomis, kuomet 
ant mūsų kris spiečiai šovinių 
ir kuomet mus mėtys ir 
kys toji viesulą, šimtą 
tančių sykių galingesnė, 
kokia gamtos viesulą.”

tran- 
tūks- 
negu

užpirkti mišias šven- 
dievas apsaugotų nuo 
prie gaudžiančių var
vėki: “Nuo paviet-

Kam Unijos Reikalingos Sovietų 
Respublikoje?

“Tėvynės” No. 33 Įvairiose 
Pastabose sakoma taip:

“Iš Maskvos pasididžiuojan
čiai pranešama, kad Sovietų 
Rusijoje esą 10,000,000 unijis- 
tų; 1922 m. S. R. organizuo
tų darbininkų buvę tik 4,546,- 
100. Vadinas, Sovietų Rusi
joj darbininkai žymiai prade

da susiprasti ir stoja į organi
zuotą kūną.

“Kad darbininkai organi
zuojasi, palaiko savo unijas,— 
geras dalykas. Tokios organi
zacijos ypač reikia tokiose ša
lyse, kur industrija 
ne pačių darbininkų, 
vadinamų buržujų.

“Kas link Sovietų
darbininkų unijinio susiprati
mo mum visgi nesuprantama: 
Kokiu tikslu ir prieš ką tie 
darbininkai organizuojasi? 
Kam jiems reikalingos unijos, 
kuomet šalies industriją “pa
tys darbininkai” valdo? Ne
jaugi jie organizuojasi patys 
priešais save?”

valdoma 
bet taip

Rusijos

prieš 
prieš

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS Z 

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenuof 

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

bet ten streikų negirdėt 
sovietinę pramonę, o tik 
smulkesnius,z privatinius fabri
kantus. Ir tuose streikuose val
džia palaiko darbininkų pusę.

Derybose gi su sovietine pra
mone, darbininkams yra atvirai 
parodoma tos pramonės išlai
dos ir įplaukos, iš ko darbinin
kai patys pamato, ko galima 
reikalauti iš savo valdžios, o ko 
negalima. Tokiuose atsitiki
muose atsižvelgiama ir į lėšas, 
reikalingas tolesniam pramonės 
plėtojimui, kas taipgi daroma, 
atsižvelgiant į tolesnius darbo I 
žmonių reikalus, į jų ’rytojų.

Argi gali būt neorganizuoti 
darbininkai lyg tie palaidi bar
ščiai? Ot’išrinko kdkį asmenį 
į Sovietą, ir lai tas rūpinasi už 
darbininkus ai’ kaip amerikonai 
sako: “Let George do it”, lai 
Jurgis atlieka. Tokie atstovai 
kartais pasielgtų, kaip jiems 
atrodytų, o darbininkai, jeigu 
būtų neorganizuoti, vargiai ga
lėtų ką padaryt.

Panašaus palaidumo tai ir 
nenori nei Sovietų vyriausybė, 
kuri užtat uoliausiai remia dar
bininkų unijas ir jų organiza
vimą.

Lietuvaitė

FOTOGRAFISTB
Fotografuoju, Didinu ir N u malia

voj u Visokiom Spalvom 
Paveikslus r

Studija atdara kiekviena diena Ir 
nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 

S po pieta

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

"į?

i

■i

KKunige! Kaip tau patinka 
šis vaizdas iš artimo meilės taš- 
karegio? Kaip tu jautiesi, kuo
met tu vakar prašei iš tikinčių

I žmonelių 
tas, kad 
karo, ir 
gonų tu
rėš, ugnies, bado ir karo—iš
gelbėk mus viešpatie!”

O šiandien tu laimini karei
vius, einančius į karo frontą, 
šventini jų ginklus ir. sakai: 
“Dievas su jumis. Karus pat
sai dievas atsiunčia.” Pasa
kyk, kada tu melavai—vakar ar 
šiandien? Kada tas tavo die
vas buvo teisingas: ar vakar, 
kada tau žmoneliai bruko į ki
šenių dolerius, kad dievas ati
tolintų nuo jų karą ar šiandien, 
kuomet tu, gindamas kapitalis
tų interesus, sakai — “karus 
pats dievas atsiunčia?”

Ar reikia didesnės veidmai
nystės, bjauresnės melagystės 
bei morališko supuvimo, paslėp
to po nesančio dievo išsvajotu 
atvaizdu?

Na, tiek to, eikime toliau. 
Ant pusiapiė 329 autorius ir vėl 
pakelia veidmainysčių užlaidą 
ir parodo mums 'be maskos, tei
singą, kaip užartavotas plienas, 
karo dievaičio veidą, štai jis:

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

klausime lietuvių nuomones nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARųZ 
gerumo, tai nėra partijų nė ginčų, 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai vra 
geriausi ir labinus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO—JOHN’S CIGARS 
po 10 e arba PETRO—tai faktas.

Draugas 8. 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave.; 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir stfH 
mingai pardaW- 
nėfa. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėms, ' 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main St,

»
“Mes apleidžiame šį gėdin

giausi karo lauko kamputį, 
kur net negyvėlius 
drasko, žeidžia ir antru kartu 
užmušinėja.”

išnaujo

INSURANCE

PHILADELPHIA, PA.
ze

parengimuo- 
knygynėlius, 
j adžius, turi

Gi prie pabaigos garsusis ru 
sų liaudies rašėjas vėl sako:

Po aprašymo nekuriu smulk
menų, ant puslapio 262; ve ko
kį vaizdą nupiešia autorius, žiū
rėdamas iš užpakalinių apkasų 
į karo frontą:

^ABORTUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS

Varpas Bakery, 54 Mauįer St., Brooklyn, N. V.
A. M. BALCHUNAS. 8nvininkw» Tfilcnhono Stagg 658!

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

sukreivintų nuo 
kurie buvo 

Ki

Ball Fiona: Poplar 754R

ADOLFAS F. STANKUS

“Ant žemės' primėtyta į su
krekėjusius kraujus įstrigusių 
durtuvų, dvilinkų, sulankstytų, j darbo sąlygas.

Senas Vincas.
(Pąbaiga rytoj)

“Kiekvienas tos knygos pus
lapis, tai geležinio kūjo kerta
mas tiesos smūgis į visą tą ei
bę melo, veidmainystės, žiau
rumo ir kraujo, kurie apskri
tai vadinasi karas.”

Taip kalba M. Gorkis savo 
įžanginėj 'prakalboj j šią taip 
turiningą knygą ir pacituoja 
pačius reikšmingiausius karei
vių pasikalbėjimo žodžius. To- 
delei ir man, abelnai peržvel
giant šią knygą, tą veidrodį pli
kos, kaip liepsna, teisybės—ne

Keista užbaiga, žmogui rei
kia būti perdaug vienpusiškam, 
siauram bei nežinančiam, kad 
nesuprasi, kam Sovietų Rusijos 
darbininkai organizuojasi, kam 
reikalingos unijos.

R. Mizara-Rasoda.

Iš Buenos Aires į New Yorką
.(Tąsa)

Rugpjūčio 5-ta.
Trečias sekmadienis kelionėje. “Van- 

dyekas” neria ties Meksikos įlanka. Tai 
liudija gausybė įvairių samanotų žolių, at
neštų nuo piet-vakarių. Skrajoklės-žuvys 
(flying fishes) tik siaučia ir siaučia ap
link laivą. Diena pusiau lietinga, tai ir to 
karščio, kuris paprastai tenka pergyventi 
ties šita vieta, tiek daug nejutome, štai 
gale laivo sėdi būrys jūreivių, prie kurių ir 
aš pritapau. Užvedėme kalbą apie gyveni
mą laivuose, ant jūros.

—Iš paviršiaus žiūrint,— kalbėjo vie
nas jau pabuvęs škotas—daugeliui išrodo, 
kad jūreivio gyvenimas yra linksmas. Tai 
klaida. Jau virš 20 metų kai dirbu laivuo
se, tačiaus tikruoju gyvenimu skaitau tik 
tuos trumpus laikotarpius, kuriuos gyve
nu ant sausžemio.

k Žmogus lyg ir susigraudino pamąstęs, 
kad jau ketvirtą kryžiuką savo amžiaus 
baigia ir nieko gero nematęs.

—Kas iš manęs bus už dešimties me
tų?—klausia jis. — Laivų darbams būsiu 
persenas, netinkamas. Ant sausžemio taip
gi: niekas nenorės imti... r

Tai tikra tiesa. Jūreivių unija, anot 
jo, silpna ir mažai tesirūpina seniais. Ne
turint šeimynos, namų, pinigų—gręsia el- 
getystė.

—Bet aš dar turiu vieną išėjimą—va
žiuosiu į Naująją Zelandiją. Ten gyvena 
mano draugas. Ten geras klimatas, tai ir 
senos dienos bus geriau praleisti.

Niekur turbūt žmogus negalėtum gau
ti tokio ryškaus vaizdo, piešiančio žmonių 
'Skirtumus, klasės, kaip čia, ant laivo. Pai
mam visas jo tris klases. Pirmojoj važiuo
ja turčiai arba jų artimi bernai. Ten vis
ko perteklius. Ten muzika,’ geros maudy
nės, puikūs salionai. Visur liuksą, pervir
šis. Antrojoj važiuoja daugiausiai arba 
maži biznierėliai, arba inteligentai, daranti 
pragyyjėhimą daugiausiai iš savo darbo. 
Paprastų darbininkų labai mažai joje pa- 

• sitaiko. Tai žmonės, kurie, paprastai, turi 
gabumų ir išvystytą talentą viena' ar kita 
kryptimi, bet neturi pinigų. Trečioj

“Mes įžiūrime dideles lini
jas, kurias sudaro gyvi taškai- 
žmonės. Jie išeidami iš tų su- 
raižiojimų, juda lygumoje po 
baisingu, rūstaujančiu dan
gum.

“Nesinorėtų tikėti, jog kiek
vienas toks mažytis taškelis 
yra gyva esybė, su jautriu vir
pančiu kūnu, pilnu gilių min
čių, tolimų atsiminimų ir gal
voj nešiojamų vaizdų. žiūri 
žmogus ir stebiesi iš tų pri
barstytų dulkių-žmonių, kurie 
atrodo tokie mažyčiai, kaip 
erdvių žvaigždės, žvelgiant į

Sako: “Nesuprantama, prieš 
ką darbininkai organizuojasi!”

O prieš ką gi buržujai orga
nizuojasi šalyse, kur buržuazi
ja valdo industriją? Ar patys 
prieš save? Juk jie organizuo
ti į kompanijas, trustus, sindi
katus ir panašiai.

Atsiminkite, kad šalyse, kur 
buržujai valdo pramonę, darbi
ninkai tetveria unijas vien 
prieš darbdavius, kad per strei- 
kavimą ar streiku bauginimą 
išsikovoti didesnes algas, trum
pesnį darbo laiką, geresnes

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
(D0BR0W)

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

J. Naujokas
Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
nuolatos į sa/o didelę krautuvę ga
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 Sb®- 
rlden St., Wilkes-Barre, Pa., oJ 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St. 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra- 
Ao taip: J. Naujoke, nuo agento nu
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man, 
taip ir mano kostumieriami labai pa
tinka.

Daugybė Brooklyne ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą il- 
dlrbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius * 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose ir Ito- 
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap
luokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujoku Cigarų Dirbėjai/ 
2^7 DIVISION AVENUB

Brooklyn, N. Y.

miausios padugnes. Darbininkai. Čia vis
ko permaža, viskas skūpiai duodama. Iš
gyventi tokioj vietoj virš trijų savaičių lai- 

s ko, tai kančios; savos rūšies kalėjimas. Ši
ltame laive lyginai, kaip kapitalistinės valš- 
■ tybės rubežiuose. '
Rugpjūčio 6 ir 7.

Abi dieni mano sąkeleiviai paaukojo 
ruošai. Trečiadienį būsim New Yorke, tai 
kiekvienas trokšta pasidabinti, prisirengti, 
kad į nauja žemę gražesniu įeiti. O tų kal
bų! Kiekvienas iš būsimų Jungt. Valst. gy
ventojų turi tai laišką, tai atvirutę nuo sa
vo giminių, pas kuriuos vyksta. Tūli laukia 
rytdienos tarsi nesvietiškai sunkaus egza
mino, kuris nulems jo likimą vienon bei ki-< 
ton kryptim

Štai važiuoja su žmona ir 12-kos me
tų amžiaus dukrele vokietis, iš profesijos 
duonkepis. Tris metus išbuvo pasauliniam 
kare, apkasuose. Ten didesnę pusę savo 
sveikatos palikęs. Po skerdynei, išlikęs 
nesužeistas, žmogus pardavęs visus daikte
lius—ūkį ir kitką—movė Brazilijon. Gy
venimas buvo prastas. Žmona nesveikavo 
del klimato. Pinigus visus išsimainė į bra
ziliškus, ; ant ko turėjo nemažai prarasti. 
Iš Brazilijos vyksta Amerikąn, sulyg Vo
kietijos kvota. Grašių mažai pasiliko.

—Ką daryčiau, jei Jungtinėsna Valsti- 
josna neįsileistų?—klausė jis laužyta por
tugalų kalba.—O neįsileisti gali, nes tūlas 
laikas atgal vienas mano draugas buvo su
grąžintas del silpnumo sveikatos. Sugrą
žintas, nors važiavo sulyg kvota.

Nusiskuto žmogus savo “kaizeriškus” 
ūsus, kad tik labiau atrodžius į tikra “jan- 
kę”.

Arba va iš Barbados važiuoja motina 
su dukterim ir vaiku. Jinai gyvenusi 
.Brooklyne. Sugrįžusi pasiimti savo vai
kus. Ar juos įleis? Tai klausimas, kurį- 
žmona norėtų kuoveikiausia išrišti.

Antradienio vakarą oras žymiai atsi
mainė. Šiluma, kuri svilino ilgą laiką, pra
dingo. Pastojo šlapias ir vėsus vakaras. 
Tuojaus junti žmogus, kad esi arti New 
Yorko. Apie 10 vai. nakties ; pąmatėme 
liepsnojančias Atlantic City kurortų švie
sas, kurios. patraukė savęspi visų keleivių 
akis. /‘New’ Yorkas arti, arti”, tiešijosi 
kiekvienas. ' O viena vokietė moteris pra
dėjo graudžiai verkti.

(Tąsa bus)

suriestų, 
smarkių smūgių, 
tais durklais1 drožiami.
nant, kojos klimpsta į kruviną
jį dumblą, kiečiau atsiremda
mos tik į palaidotus jame la
vonus. Per spragą apgriauto 
apkaso matosi kūnai Prūsų 
gvardijos kareivių, klupsti, su
stingę, tartum bęsimelsdami. 
Jie iš užpakalio kiaurai per
verti durtuvais; skylės durtu
vų paliktos ir krauju nudažy
tos. Jie, matyt, šaudė į užpuo
lančius francūzus. Milžiniško 
ūgio Senegalas šaulys, suakme
nėjęs tokiame stovyje, kokia
me jį užtiko mirtis, pasviręs į 
į tuščią orą, drūčiai stovi ant 
savo kojų ir žiūri į savo per 
riešus nutrauktas rankas, ku
rias, turbūt, nunešė bomba, 
trūkusi jo paties naguose. Vi
sas jo veidas knibždėte knibž
da kirmėlėmis, ir rodosi, kad 
jis jas kramto.”

Davęs tarp savęs pasikalbėti 
savo bendrams-kareiviams, au
torius vėl kreipiasi į mus su ši
tokiu atvaizdu:

“Šios apverktinos apkasų 
gatveles perdėm lavonais nu
sodintos., Tai Čia, tai ten, nely
giais tarpais, išriausta didžiau
sios šovinių duobės, kur žemė
ti lavonai susėdę su nusviru
siais ant kelių smakraiš arba 
atsilošę į sieną taip tiesiai ir 
tyliai, kaip šautuvai bestovin
ti šalia jų. Kraujais aptašky
ti jų Veidai, kai kurie iš tų ne
gyvėlių, atsikreipę į dar esan
čius gyvuosius; kiti gi išvertę 
savo negyvas akis į tuščią pa
dangę. ’ ’

Esu linkęs, manyti, kad skai
tytojams užteks šių ištraukų, 
šių prošvaistų iš knygos auto
riaus piešiamų vaizdų, >kad nors 
aplamai suprastų/ šios knygos 
vertę ir kiekvienas bei kiekvie
na ne tik patys stengsis ją per
skaityti,; bet paskatins prie per
skaitymo hvsąyb kaimynus, ku
rie dar nepriguli prie mūsų A. 
L. D. L.-D., kuri išleido , tokio 
brangaus turinio knygą “Ugny
je. ”

Sovietų Respublikos darbi
ninkų unijų tikslas yra ne tik 
ekonominis, bet ir politinis, ir 
kultūrinis.

Juk Sovietų Sąjungos darbi
ninkai unijistai renka savo at
stovus į Sovietus. Unijose jie 
diskūsuoja ir sulygsta su stam
biosios valstybinės ir smulkio
sios privatinės pramonės vedė
jais darbo sąlygas ir pagerini
mus dirbtuvėse; unijistai tve
ria savo, kooperatyvus; unijos 
dalyvauja sporto 
se; unijos užlaiko 
kliubus, kur rodo 
paskaitas ir t.t.

Be to, Sovietų valdžia ne tik 
nevaržo organizavimosi į uni
jas, bet dar paskatina organi
zuotis; o šalyse, kur buržujai 
privačiai valdo industriją, tai 
unijų brganizavimas persekio
jamas.

Jei netikit, tai pabandykite 
organizuot West Virginijos 
mainierius, o patirsite ant sa
vęs.

Kokia tad darbininkams nau
da iš unijų Sovietuose? Pir
ma. Unijų darbininkai išren
ka savo žmones į Sovietus. Tie 
žmonės žino darbininkų reika
lus, ir taip palaikoma darbinin
kų valdžia.

Antra. '• Unijos išleidžia žur
nalus ir sieninius laikraščius, 
kur darbininkai išdėsto savo 
nusiskundimus ir trūkumus, iš 
ko {valdžia' smulmeniškai suži
no, ką svarbiausiai reikia daryt 
darbininkų gerovei.

Be to, unijos per savo susi
rinkimus apsvarsto sau rūpi
mus dalykus ir duoda Sovie
tams atatinkamų' sumanymų 
bei reikalavimų. Bendrai su 
unijomis Sovietų' vyriausybė 
daro sutartis delei darbininkų 
uždarbio ir kitų sąlygų. Uni
jos tariasi su savo valdžios at
stovais, kaip gerint ir plėtot 
pramonę; jie jaučiasi svarbiąja 
dalim Sovietų valstybės apara
to ir kaipo tokie dalyvauja sa
vo proletarinės šalies darbuose.

Trečia. Iš unijų, kaipo or
ganizuoto kūno, Sovietai kur 
kas greičiau gauna sutartino 
atsiliepimo į įvairius gyvuosius 
šalies reikalus.

Nors Sovietų Sąjungoj {uni
jos nąriais yra ,taip skaitlingos,

Automobiliu. Mokykla
*• J apie elektrą, važiavimą ant viso

kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechap’*-,©, 
kurį veda lietuvių ir anglų kainoj 
gerai žinomai: ir per 16 metų pri- ■ 
tyręs instruktorius L. T1KNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v..
NEW IORK AUTO SCHOM 
228—2nd Ave., eor. 14th SU N.Mf.

1023 MT. VERNON ST
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PITTSBURGHAS 
IRAPIEL1NKE

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

riejo prie 
įata į ran-

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkais

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
E ubą tomis 
NedSliomis 
dieną ir naktį

AMERICAN 
AUTO SCHOOL

“Tai Mokykla sn Reputacija.1

13 Kuopos 
(Lukas, 

čia tarėsi

Į TEN IR IŠ LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Mūsų Populiariškais Laivais

si., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei

Telephone, Btagg 8326
9745

Included also is the nominating speech delivered by Bob Minor, 
Edito of the Daily Worker, and the closing address by Jay Love
stone, Executive Secretary of the Workers (Communist) Party, 
summarizing the achievements of the National Nominating Con
vention. I ’ ' -

Jeigu esi streikieris arba bedarbis ir negali už
simokėti įstojimo mokesties, tai pažymėk ir būsi pri
imtas į partiją be mokėjimo įstojimo mokesties. Taip 
pat nereikės mokėti narinių duoklių, kol pasibaigs 
streikas arba gausi darbą.

(Čįpnai įdedu $1: 50 centų įstojimo mokesties ir 
50 centų narinė mėnesinė duoklė.

Leebel Rolmilėj, po trumpo 
streiko, pradėjo dirbti. Pra
dėjus dirbti, nuo karščio vieną

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALZAMUOTOMS

Each pamphlet carries a plate with the latest photograph 
Foster and Gitlow splendidly done.

A FORTY-EIGHT page pamphlet containing the acceptance 
speeches of William Z. Foster and Benjamin Gitlow, Work
ers Party. candidates' for President and Vice-President of 

the United States of America. ' *

Nuėmė Taukus Nuo Riebios 
Aktorės

Rugpjūčio 23 d. Antanas 
Stepankevičius ir W. Bolusky 
likosi sunkiai sužeisti Kehley

TELEFONAI:
---------------Oregon 51M
__________ Main »6W

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31* Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090

Rugpjūčio 25 d. vakare einu 
j nuo Krosnos Cilto ir išvystu 
j nepaprastą reginį. Dzūkas su 
j kapsu kad jau mosikuoja, tai 
mosikuoja vienas kitam apie 
valgomąsias. Kuomi tas jų 
darbas būtų užsibaigęs, dabar 
negaliu pasakyti, nes tuojaus 
pribuvo dėdė ir abudu nuga
beno pas teisėją. Pastarasis, 
išklausęs jų ir policmano, lie
pė užsimokėti bausmę, kad be 
leidimo ant gatvės daužė vie-! 
nas kitam valgomąsias ir liepei 
keliauti namo.

Price 5 cents
In lots of 1OO or more—30% off

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU 

PąnedėTiais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del permrto ir kitų informaci

jų ' kreipkitės prie vietinių 
’ agentų arba! prie

Hamburg-American Line
39 Broadway New York

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 5046 CHENE ST., DETROIT

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

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

(Komunistų) Partiją

pikniko
Bakšis ir

kaip pa-

Iš NewYorko j 
Y^^^Kauną ir Atgal 

(Karo taksai ekstra) 
TREČIA KLESA

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
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 klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS“ ĮLAINA:
Metams tik—$3; Pusei------ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS“ vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomekit “Rytojaus“ 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Run kasykloje, Madeira Hill 
Coal Co. Stepankevičius ypa
tingai pavojingai sužeistas.

Rugpjūčio 22 d. V. Waluke- 
wicz, lenkas, 28 metų amžiaus, 
likosi uždusintas gazo (black 
damp), Wm. Penn kasykloje:

Antanas Stemler, lietuvis, iš
važiavo Philadelphijon pas 
akių specialistą. Kiek laiko 
atgal šmotelis anglies prakirto 
akį, dirbant Wm. Penu ka
sykloje.

Walter Kozlowski, lenkas, 
susivaidijo su savo moteria, pa
sigriebęs didelį peilį kėsinosi 
papjauti. Moteriai besiginant, 
apipjaustė rankas ir pirštus, 
bet pasisekė pabėgti. Kozlow
ski areštuotas.

S. V. Ramutis.

ir ant vietos numirė. Kitą 
darbininką patiko ' nelaimė. 
Keltuvu nešė ilgas geležis, ku
riomis užkabino darbininką ir 
perskriodė jam pilvą; darbi
ninkas ant vietos numirė. Abu 
buvo lenkai.

ALDLD. 136 kuopa per pa
sidarbavimą dviejų draugų, J.! 
Marcinkevičiaus ir A. Zavišos,1 
surinko aukų į Agitacijos Fon-1 
dą, pagal žemiau nurodytą! 
skaitlinę, sekamai:

Aukojo: M. Svetulis $2; po; 
$1: J. Marcinkevičius, M. Sku-į 
čas, S. Zuzinis, J. J. Raškiau-Į 
čius, M. J. Iškauskas, A. Ja
nusas, K. Zutkis, J. Krivenas, 
V. Audaitis, K. Šaučiulis, St. i 
Mačionis, A. Juška, J. Zabie;! 
la; J. Mačionis 75c; po 50c: i
J. Jurkevičius, M. žolynas/ J.! 
Blažiūnas, A. Kushlis, A. Pa-i 
tumsis, P. Matulis, M. Saba-> 
liauskas, K. Maziliauskas, I. 
Šančius; po 25c: M.vKevolas,
K. Marcinka, A. Pazenienė ir 
J. Daugėla. Viso $21.25.

Visiem aukotojam širdingai 
a£iu. Jeigu yra įvykus kokia 
klaida kas link pavardžių, ma
lonėkit atleisti.

Kp. Rast., J. Blažiūnas.

HEW YORK, ALBERT BALLINį 
HAMBURG, DEUTSCHLAND, 

RESOLUTE, RELIANCE, 
CLEVELAND, 

WESTPHALIA, THURINGIA

SHENANDOAH, PA
Nelaimės

Rugpjūčio 26 d. vėl 
lietuvių tarpe tragedija 
nas jaunas vyrukas, 24 
pasigėręs nuėjo pas kitą į stu- 
bą ir iš revolverio paleido šū
vį į šeimininką. Kulka pa
taikė į dešinės rankos" delną 
ir perėjo kiaurai. Dar laimė, 
kad stubos savininkas pagrie
bė už revolverio ir vaikinas 
negalėjo paleisti daugiau šū
vių. Paskui buvo nubėgęs į 
dirbtuvę pasislėpti, bet kuo
met sargas norėjo sulaikyti, tai 
norėjo ir jį nušauti, čia sar
gui irgi pavyko pagriebt už 
rankos ir užsukti ją į viršų, 
todėl du šūviu paleido į augš- 
tį. Greitai pribuvo policija ir 
nugabeno už grotų.

Minimas vaikinas karo me
tu buvo Lietuvoj ir tik 1923 
metais atvažiavo Amerikon.- 
Tuomet aš jį pakalbinau prisi-j 
rašyti prie ALDLD., tai jis pa
sakė, kad prie tokios bolševi
kų draugijos negalįs prisira-l

1. Organizavimą Neorganizuotų.
2. Rėmimą Mainierių ir audėjų streiko.
3. Pripažinimą ir Gynimą Sovietų Respublikos
4. Darbo partiją.
5. Darbininkų ir Farmerių Valdžią.

Kaip Kunigai Duoda “Paskuti
nį Palaiminimą”

A. Simonaičio moteris jau 
trys metai, kaip serga. Iš pny 
mo apsirgimo išgulėjo lovoj 
šeštus mėnesius ii* nuo to jau 
be kriukių negalėjo vaikščioti. 
Dabar vėl buvo prie mirties 
ir kokias penkias valandas iš
buvo be žado. Esant jai be 
žado, du sykiu buvo gydytojas. 
Tuo tarpu nežinia kas pašau
kė kunigą ir jis įsibriovė pas 
ligonę spaviedoti. Kaip jis 
galėjo ją spaviedoti ir duoti 
“paskutinį patepimą,” kuomet 
ji be žado?

Kunigui esant prie ligonės ir 
užsidariusiam, atėjo gydytojas 
ir negalėjo vidun įeiti. Paga
vaus, kunigas atidarė duris, 
bet dar nuo ligonės nesitrau
kė. Vyras, netekęs kantrybės, 
liepė greičiau nešdintis savais 
keliais.

Kada gydytojas 
ligonės ir darė jai 
ką įčirškitnus, tai visT^matėme 
bet ką kunigas užsidaręs da

rė, niekas nematė.
Jeigu • kunigai ‘gali/ ligonius 

spaviedoti tuomet, kuomet jie 
guli be žado, tai kiekvienas 
supranta apie tos jų išpažin
ties vertę ir svarbą tų jų “pa
skutinių patepimų.”

Vyro padėtis irgi sunki. 
Mat, jis laisvas nuo bažnytinių 
prietarų, o šeimyna fanatiška. 
Pirmiau dar buvo pusė bėdos, 
bet dabar sunkiau, nes abudu 
vaikai . vedę irgi su fanatikė
mis.

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Antifašistinių Organizacijų 
Atstovų Nerangumas

Worcesterio Priešfašistinių 
Organizacijų Susivienijimo at
stovai turėjo susirinkimą rug
pjūčio 21 d. Atstovų atsilan
kė į susirinkimą tik apie puse 
visų prigulinčių org. Praeitą 
mėnesį susirinkimas visai neį
vyko del atstovų neatsilankymo. 
Valdybos nariai pasikalbėjo 
del tokio nerangumo ir paža
dėjo visus neatsilankančius pa
žymėti į negarbingą surašą. 
Aišku, kad dalis atstovų jau 
apsisaugojo nuo negarbingo 
užrašo šiame susirinkime daly
vaudami. šis susirinkimas nu
tarė nepaisančius paraginti at
virutėmis, o jei ir to. nepaisys, 
galima būsią nerangūnai viešai 
parodyti. Jog priešfašistinių 
organizacijų atstovams nėra 
ko ir negalima snausti, kuomet 
kruvinasis fašizmas tebelaiko 
Lietuvos valdžios vairą savo 
kruvinuose naguose.

Susirinkimas nutarė pasiųsti 
$10 pikniko pelną nacionaliam 
komitetui. Buvo daug kalbė-į 
ta apie kokį rudeninį parengi 
mą. Nutarė palikti galutina 
išspręsti sekančiame 
me.

T.D.A. 
komisija 
Stankus) 
sėkmingiau prie būsimo pikni
ko prisirengti.

Piknikas įvyks rugsėjo 16 
d., Olympia Parke. Tai bus 
paskutinis didžiausias pikni
kas.

T. D. A. 13 Kp. Koresp.

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

PHONĖ: REGINT 2177-0474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue,, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEK A:

6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.
Tel.: Juniper 9796

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

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

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

Vardas ______________________________________ _ __ .........

LOS ANGELES, Cal 
Molly O’Day, krutamu 
veikslų aktore, sutiko 
ant operacijos, kad tik 
plonėti. Per operaciją 
tapo išimta daug taukų: 
nuimta taukai nuo šlaunių 
ir blauzdų.

Ji sako, kad negalėjo 
dirbti, nes perdaug svėrė. 
Atsidavė operacijai, kuo
met kiti būdai negelbėję jai 
prarasti svarumo perviršį.

— St. ir Avė.

State--------—

NATIONAL ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE
43 East 125th Street

»’ *. ■ • į )/.»••• ’ > •

New York] N. Y. \ : <

Rinkimų Vajus Gavimui Naujų Narių į Komunistų 
Eiles

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 1

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.

Čia gyvuoja ALDLD. kuope
lė, kuri turi 22 narius. Reikia 
pasakyti, kad veikimo jokio 
nėra. Dalis narių nepaiso kuo
pos likimo, nesistengia sudary
ti kokį nors veikimą. į su
sirinkimus irgi ne visi lankosi.

Rugpjūčio 2*6 d. įvyko kuo
pos susirinkimas. Užbaigus 
kuopos Reikalus, pareiškiau, 
kad visi nariai nepamirštų da
lyvauti pikniką, kurį rengė lį 
d. rugsėjo Amerikos Darbiniu-! 
kų Partija, nes ten kalbės žy-] 
mus kalbėtojas Gitlowas, kurį! 
ADP. stato kandidatu į šalies! 
vice-prezidentus. Taipgi nuro
džiau, kad visi turime balsuo
ti už ADP. statomus kandida
tus. Tuomet vienas narių pa
reiškė, kad jis niekad nesutik
siąs balsuoti už ADP. kandi
datus, nes gerai žinąs, kad jie 
nelaimės, o savo balsą tik pra- 
žudysiąs, negalėsiąs atiduoti 
už gerą žmogų.

Paklausus, ką jis vadina ge
ru žmogumi, už kurį žada ati
duoti savo balsą, tai atsakė, 
kad Smithą ir “Tėvynėje” ma
tęs parašyta, kad jis esąs dar
bininkų prietelius.

Buvo jam nurodyta, kad 
Smithas yra ne darbininkų, 
bet kapitalistų prietelius, vie
nok jį negalima buvo įtikinti.

Žinoma, kuomet kuopoj ran
dasi tokių narių, tai ir negali
ma norėti, kad čia būtų koks 
nors veikimas. Bet, laikui bė
gant, ir tie nariai persitikrins, 
kad Smithai, Hooveriai ir kiti! 
nėra darbininkų prieteliai, i

V. Glaubičius. i

NAUJAUSIOS MADOSPIRTIS TURKIŠKA
PYTR AI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki
EAlItrL Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai

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

rūšies, maudynes su moderniškais pagerinimais

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyn© 
MOTERIMS

Panedėliais dieną 
ir naktį

Utarninkais iki 12 va1
nakties
VAIKAI

Įleidžianbi Utarninkais

kw W WM tfW tAI VW VW WW W WW VW WW W MW WM kW WW W

Bell_____
Keystone.

i•
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ir Amerikoniško Stiliam

J. LEVANDAUSKAS

WFlT

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

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776

Pavalgias žia malonu Mltf. pasi
šnekučiuoti su kitais, arba rainiai pa
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pabandykit J

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
Times Square stotyj, ku- džiausius pelnus iš New Yorko|

PRANEŠIMAI Iš KITUR

vis

kas penktadienis

IŠRANDAVOJIMAI

REIKALAVIMAI

Konduktorius Atsisako PARDAVIMAI
<!>

<P

Parke, 
Amal- 
lokalo

KRIAUČIŲ PIKNIKO 
PASEKMĖS

KOMUNISTŲ SUSIRINKIMAI 
PO ATVIRU DANGUM ‘

IŠ GRAŽAUS 
GREATNECKIEČIŲ 
PARENGIMO

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

atidė- 
praeis 

Mat, 
dabar

policijos stoties, 
168th St. ir Ja- 
tapo priskirtos 

policistės. Taip

ANTRA BkiSJ NELAIMĖ 
INTERBORO POŽEMINIAM 
TRAUKINYJ; GALĖJO 
ŽŪTI 700 ŽMONIŲ;
67 PRITROŠKO GAZU

balsą’ ; trjzuoto bėgio
• tu ’ , , , __

kios eksplozijos ir traukinys, 4atą Smithą.

PASIRANDAVOJA fornišuotas kam
barys, geroj apielinkėj. Randa 

$3.00 i savaite.—C. Franco, 75 Wood
bine St., Brooklyn, N. Y. (210-212)

PAJIEŠKAU partnerio prie čeverykų 
taisymo. Kuris nori sau dirbti sų 

mažomis išlygomis, malones atsišauk
ti.—J. Rutkus, 13<31 S. 2nd St., Phil
adelphia, Pa. 211-39

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

REIKALINGAS partneris į bučernės 
ir grosernčs biznį. Partneriu pri

imsiu ir nepatyrusį tame biznyje, 
bile tik nori mokintis mėsą pjaustyti. 
Geru 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)

KRIMINAL1SČIŲ MOTERŲ 
SKAIČIUS AUGA

Prie 58-tos 
kuri randasi 
maica Avė., 
trys moterys
padidėjo kriminalisčių moterų 
skaičius, jog policistai nebega
li jų suvaldyti bei jas tinkamai 

i prižiūrėti.

PAJIEŠKOJ1MAI

DETROIT, MICH.1
Aįdo Choras rengia pikniką neriš

lioj, 9 rugsėjo Capitol Parke. Bus 
didelė programa, puiki muzika, ska
nių valgių ir gėrimų, šokiams yra 
gęaži svetainė. Todėl kviečiame vi
sus atsilankyti, nes šis piknikas bus 
įvairesnis ir smagesnis už buvusius 
pikpikus. Važiuokite Alen Road iki 
Telegraf Road. Telegraf keliu va
žiuokite į pietus. Pervažiavus gelž- 
kelip tiltą už 2 blokų randasi Capitol 
Parkas. * ‘

Kviečia Aido Choras.
(210-211)

bai
su b-

Greatneckiečiai pereitą sek
madienį, J. Tankaus svetainė
je, turėjo vykusią pramogėlę, 
kurią surengė “Laisvės” se
kančio vajaus kontestantų 
naudai Great Necko lietuvių 
komunistų frakcija ir ALDLD.

Graham 72 kuopa.

Brooklyno lietuviams žinoti
na, kad Williamsburge yra 
rengiami Darbininkų (Komu
nistų) Partijos susirinkimai po 
atviru dangum. Tokie susi
rinkimai įvyksta kas savaitė: 
vienas ant kampo Grand St. 
Extension ir Havemeyer St., 
kitas—Varet St. ir 
Ave.

šiuose susirinkimuose geri 
kalbėtojai aiškina žmonėms, 
kas yra demokratų, republiko- 
nų, socialistų ir komunistų par
tijos ir už ką jie privalo bal
suoti šiuose rinkimuose. Lan
kykite prakalbas, o daug ko 
išmoksite.

Ant kampo Grand St. Ext. 
ir Havemeyer St. susirinkimai į- 
vyksta kas antradienis, 8 vai. 
vakare, o ant Varet St. ir Gra
ham ' Ave. 
vakare.

Nespėjo nutilti atbalsiai 
sios nelaimės Interboro ‘ 
vėj,” ' 
rioj žuvo 17 nekaltų žmonių, 
kaip štai suderbino New Yor- 
ką kita nelaimė tos pačios 
kompanijos požeminiam trau- 
kinyj. šiuo sykiu gyvybių ne
žuvo, bet gazu pritroško 67 
žmonės, o galėjo žūti visi 700, 
kurie tuo traukiniu važiavo.

ši nauja nelaimė ištiko per
eitą sekmadienį, rugs. 2 d., 
3:55 vai. po pietų, Interboro 
“subvėj,” po East River, trau
kiniui bėgant, iš New Yorko 
nuo Grand Central stoties į 
Astoria, Long Island. Pasažy- 
riai susidėjo daugiausia iš mo
terų ii’ vaikų.
""^elaimė atsitiko, kuomet su

stojo veikęs normališkai vieno> 
vagono mechaniškas prietai
sas, kuris šliaužia ant uželek-

► ir perduoda 
, elektrą. Pasigirdo dvi smar-

Kas Dabar Kaltas?
Jau šitos nelaimės kaltė aiš

kiai puola ant Interboro kom
panijos. Seno vagono mecha
niškas prietaisas nustojo vei
kęs ir sustabdė traukinį. 
Kompanija, sunkdama sau di-

n gyventojų, nesirūpina taisyti! 
traukinius—viskas sugedę, nu- 1 
senę. Vienok, paregėsite, ar 
valdžia ims kompaniją už pa
karpos. Kaip Times Square ne
laimėj valdininkai sušilę maz
goja kompaniją nuo atsako
mybės, taip čionai bandys 
ką užglostyti.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiy Rūšis Šviežu Valgiai, Gaminau Lietuviška fe

, Rugsėjo 1 d. Clinton 
Maspeth, L. L, įvyko 
gameitų rūbsiuvių 54 
piknikas. Rodos, diena buvo 
graži, bet žmonių mažai teat- 
silankė. Tam galėjo būti ke
lios priežastys. Viena—šešta
dienio popietis; antra—plaka
tai buvo labai erzinančio po
būdžio; trečia—aidoblistų ir 
ratelninkų tūli vadai pikniką 
sabotažavo. Pavyzdžiui, tokie 
Glaveckas, Jonaitis, žėkas ir 
Bubnys nebuvo piknike.

Nežiūrint to, pikniko rengi
mo komisija išlaidas padengs 
ir dar keletas dolerių liks lo
kalu) pelno. Iš komisijos na
rių daugiausia darbavosi Un- 
guraitis, šarkvietis, Pauliuko- 
nis, Ambrazaitis, Damijonaitis, 
A. Žilinskas, Martinkaitis ir ki
ti. ■ ‘

Pikniką baigiant ir komisi
joms suėjus sudaryti rokundą, 
ištiko didelis nesmagumas, nes 
ant pikniko dalyvių užpuolė 
mušeikos ir vienam kitam su
davė. Tai kaltė paties p. 
Klaščiaus, kad neprūpino jo
kios apsaugos nuo mušeikų.
Kuomet nėra jokios apsaugos, sči Kėlei 
tai įlenda į daržą visokie val
katos ir sukelia betvarkę.

•Rengimo Kom. Narys.

Buvo koncertas ir piknikas.
Daugiausia minėsiu koncertą.

Koncertinė programos dalis 
pavyzdingai išėjo. Programos 
dalyvius paduosiu iš eilės.

K. J. Kriaučiūnas sudainavo 
tris daineles; daugiausia pub
likai patiko “63 metų Pranys” 
savo juokingumu. Girdėjau 
kelias moteris kalbantis, “gra
žų tas žmogus turi J 
dainų žodžiai labai aiškūs; vi
sas jo dainavimas teikia ramu
mo ir jaukumo įspūdžio.

Kaz. Kriaučiūnui pianu a- 
kompanavo jo duktė Aldona 
Kriaučiūniūtė; ji taipgi buvo 
akompanuotoja ir visiems ki
tiems dainininkams. Tai gabi 

(jaunutė pianistė.
Aleksandras Velįčka irgi 

dainavo tris liaudiškas dainas; 
publikai, tur būt, labiausia 
prilipo prie širdies jo “Mažas 
Piemenėlis.” Jo dainavimas 
buvo perdėm dailiškai išlaiky
tas; kiekvieną gaidą galimai 
buvo lengvai atskirt; balsas 
skambus, melodijų vingiavimai 
malonūs.

Pranas Stankūnas savo dide
liu, skardžiu balsu didvyriškai 
traukė “Razbaininkus,” “Iš 
Kalėjimo Paleiskit” ir dar vie
ną dainą. Daug jautrumo, ly
riškumo buvo įdėta į “Iš Ka
lėjimo Paleiskit.” Klausytojai 
išreiškė didelio pasitenkinimo 
drg. Stankūno dainomis.

Dainavo ir plačiausiai žino
ma drg. Mėnkeliūniūtė-Januš- 
kienč. 'Jinai ant išžiūros laiba 
ir 
v&ktina” labai lipšniai. Dai
nuoja, kaip tikra ' artistė. 
Greatneckiečiai džiaugiasi ga
vę progą savo miestelyj pasi
grožėti josios šauniu ir slauniu 
dainavimu. Publikos ūpą ji 
pagavo daugiausia savo dzū
kiška dainele “Kam Man Ank- 

.. J” ir humoristiškąja 
“Suėmė Mano Vyrą Laidoką”; 
abidvi skambėjo tikrai liaudiš
kai, iš Lietuvos kaimiečių gy
venimo. Be to, pradėdama 
sudainavo romantiškai “Naktis visu smarkumu leidosi atidari- 
Svajonių.” uėti vagonus.

Dd. Menkeliūniūtės-Stankū-I Ina1ndaVOJO _ 1£m0”eS,_ 
no du duetai išėjo nepaprastai! 
harmoningai.

Menkeliūniūtei įteikta gra
žus, įvairiaspalvis gyvų gėlių 
bukietas. t

Užbaigiant, porą dailiškų 
šokių pašoko graži jaunutė 
mergaitė,Eun. Valutka, kuri li
ko už tai apdovanota dviem 
gėlių bukietais.

Nors svetainė buvo negana 
skambi ir negana paranki kon
certiniams parengimams, ta- 
čiaus viekas puikiai išėjo; ir 
greatneckiečiuose pasiliks ma
lonių atsiminimų nuo šio kon
certo.

Visi dainininkai ir kiti pro
gramos dalyviai savo patarna
vimus paaukojo visai veltui, 
nieko neimdahii už savo dar
bą. Tuom jie dar kartą pasi
rodė nuoširdūs darbininkiško 
judėjimo rėmėjai ir gero vely- 
tojai dienraščiui “Laisvei.”

Visai programai gabiai pir
mininkavo drg. Balsys, negai
šindamas laiko nei vienu be
reikalingu žodžiu.

Kai del Great Necko, pub
likos buvo užtenkamai daug. 
Buvo ir keli desėtkai brookly- 
niečių su newyorkiečiais.

V. Reporteris.

kurie turėjo 7 vagonus, staiga 
sustojo. Tuoj aus į vagonus 
pradėjo veržtis debesys pilkų 
dūmų, baisiai troškinančių, 
nuo degančių tepalų. Neužil
go, tai šen, tai ten pradėjo ro
dytis ir maži ugnies liežuviai, 
griebdami už pasažyrių drapa
nų.

Kilo didžiausia panika. Mo
terys ir vaikai pradėjo šaukti 
ir klykti, nes manė, kad ten 
visi užtrokš arba supleškės. Iš
gąstis dar pasididino, kuomet 
paaiškėjo, kad traukinys su
stojo po upe ir artimiausi išė
jimui laiptai randasi net už 
700 pėdų. Vadinasi, šimtai 
žmonių, susikimšę į vagonus, 
tapo sučiupti, kaip žiurkės.

žmones pradėjo maldauti 
konduktoriaus Dennis O’Lear, 
kad jis atidarytų vagonų duris. 
Jie manė, kad lauke nėra du
rnų ir todėl jie gaus šviežio oro. 
Bet konduktorius griežtai atsi-pajaunėjusi; dainuodama'

įsakė duris atidaryti, nes, gir
di, kompanijos yra įsakyta ne
atidaryti durų, kuomet trau
kinys sustoja. O čia gazai 
troškina žmones, klyksmas, 
verksmas ir šauksmai. Kiti 
pradėjo daužyti vagonų lan
gus.

Sakoma, kad laimė pasažy
rių, kad atsirado vienas protin
gas' žmogus, tūlas Cermak, nu
simanantis apie “subves,” ku
ris nepaisė konduktoriaus ir

Kompanija ir Valdžia 
Susitarė Pakelti Mokestį

Dabar laikraščiai nustojo 
rašyti apie Interboro kompani
jos' pastangas pakelti mokestį 
iki 7 centų.. Tas klausimas, 
kaip atsimename, buvo 
tas iki /rudens, kuomet 
prezidentiniai rinkimai, 
pakėlimas . ' mokesčio
daug New Yorko žmonių su
keltų prieš Tammany Hali val
džią, prieš demokratų kandi-

Bet kad slaptai Interboro 
kompanijos ir valdžios yra su
sitarta ilgainiui mokestį pakel
ti, tai yra faktas. Pereitą sek- 

jmadienį drg. Siurba lankėsi 
Waterbury ir atvežė misinginį 
guzikutį, padarytą Waterburio 
dirbtuvėj del New Yorko In
terboro kompanijos. Tokių gu- 
zikučių esą pagaminta keli mi- 
lionai. O jie niekam daugiau 
nereikalingi, kaip tik pardavi
nėjimui New Yorko “subvių” 
pasažyriams, kuomet bus pa
kelta “fare” iki 7 centų. Vie
toj nikelių, tuomet reikės pirk
ti tuos guzikūčius (veikiausia, 
4 už 25 centus) ir mesti į 
“subvių” mašinas, kad įėjus į 
traukinį.

Jau jeigu kompanija gata
vai pasigamino ir guzikučius, 
tai jinai yra užtikrinta, kad 
“fare” bus pakelta. Jinai tu
ri leidimą iš valdžios tą pada
ryti. t

ATRADO MIL1ONIERIAUS 
LAVONĄ ŠALIA 
MASPĘTHO

( Sekmadienį; ant Betts Ave., 
šalia Borden f Ave., !Maspethe, 
rasta lavonas Wm. D’Olier. 
Spėjama, kad kas nors jį už
mušė. D’Olier buvo milionie- 
rius ir gerai žinomas buržua
zinis politikierius. Jis buvo 
įveltas,, kaipo, liudininkas, į 
Queens pavieto surpaipių 
skandalą.

PARSIDUODA dar visai nauji del 4 
kambarių rakandai. Noriu par

duoti viską kartu, todėl atiduosiu už 
labai žemą kainą. Atsišaukit tarp 
6 ir 9 vai. vakarais.—Jonas Keraitis, 
289 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

211-16

GRABORIUS

(Undertaker)

<♦>

Tel. Stagg 8105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

10-12 prieš piet; 2-8 po pi 
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

Tel. Janiper 7640

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS 

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi 18 Grand St.) 

MASPETH, L. I.

Telephone: Greenpoint 2S2t

J. GARŠVA

Graborius-Under taker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalz&muoja 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.

<!>

<♦>

<♦> d>

< <♦>

Fosteris ir Gitlowas

MALONAUS PASIMATYMO

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

x

DR. PETERSON’O

GAZAI UŽMUŠĖ 
DARBININKĄ

O tie 
Nieko

PASMERKĖ VENGRIJOS
FAŠISTINIUS
ŽMOGŽUDŽIUS> ■

s*/-

James Irvine, 237 Rice Ave., 
Westerleigh, S. I., pasamdė 
John McCullough išrūkyti tam 
tikrais gazais dirbtuvę, 
gazai buvo nuodingi,
negelbėjo tam tyčia įrengta 
maska, kurią nešiojo McCul
lough. Gazai įsiveržė į jo bur
ną ir ant vietos užmušė.

PARSIDUODA 2 šeimynų mūrinis 
namas, 11 kambarių, parquet flio- 

rai, viskas labai gražiai įtaisyta, 2 
apšildymui įtaisymai, labai puikioj 
vietoj. Kaina labai prieinama. — 
P. Metzger, 508 Ridgewood Ave., 
Brooklyn, N. Y., Tel. Applegate 0545. 

(209-211)
PARSIDUODA restoranas ir forni- 

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

(206-217)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

Metams ...................$1.75
6 mėnesiams............. $1.00 .

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

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

214 Perry Avenue,r Darbą atlieku
B Kreipkitės šiuo adresu: |
| JONAS STOKES
B173 Bridge St., C. Brooklyn, N. yJ

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

Pereitą sekmadieni Central 
Opera House buvo suruoštas 
masinis susirinkimas, kad pro
testuoti prieš žudymą darbi
ninkų ir valstiečių Vengrijoj. 
Suėjo virš du tūkstančiai dar
bininkų ir vienbalsiai pareiš
kė pasipiktinimą kruvinai fa
šistų valdžiai Vengrijoj.

Kalbėjo liberalas Count Ka- 
rolyi ir tik labai bailiai išsireiš
kė prieš fašistų siautimą. Bet 
kuomet pradėjo kelti aikštėn 
fašistų kruvinus darbus ir 
juos smerkti Darbininkų (Ko
munistų) Partijos atstovas drg. 
Rostovsky, tai publikoj kilo 

'•’"'Miflarkiausi delnų plojimai. Vi
si pritarė komunisto prakalbai 
ir pareiškė griežtą nusistaty
mą prieš fašistinę diktatūrą 
Vengrijoj.

Jis taip pat ko- 
, kad jie 

palengva eitų iš vagonų ir 
trauktų suglaustoj eilėj į prieš
akį. O tunelyje tamsu. Tik 
atbėgęs policistas užžiebė 
elektrinę lemputę ir pradėjo 
vesti žmones tuneliu prie laip
tų.

Prie laiptų taip pat buvo di
džiausia suirutė, nes jie labai 
siauri, aplinkui sukasi ir tik 
po vieną žmogų tegali eiti. O 
čia desėtkai trokštančių žmo
nių veržiasi, desėtkai moterų 
ir vaikų pritroškę sukniubo, ki
tus drūtesni vyrai paėmę neša 
arba velka laiptais augštyn. 
Besigrumiant, besidraskant, ki
tos moterys paliko pusnuogės 
ir buvo išneštos laukan iš tu
nelio be sąmonės.

Dauguma pritroškusių tapo 
nugabenta į St. John ligoninę, 

kkuri randasi netoli teismabu- 
čio, Long Island City. Dvyli
ka nelaimingųjų taip buvo pri
troškę, kad ėmė valandą laiko, 
kol juos atgaivino tam tikro
mis mašinomis. Stačiai reikia 
stebėtis, kad šitoj panikoj ne
žuvo gyvybių.

Jie kaipo Darbininkų 
(Komun.) Partijos kan
didatai kovoja už paliuo- 
savimą proletariato iš 
po kapitalizmo vergijos, 
nuo baisenybių imperia
listinio karo, bedarbės ir 
skurdo. Balsuok už komu
nistų kandidatus. Skaityk 
Daily Workerj. Skaityk 
Nacionalę Darbininkų 
(Komunistų) Partijos 
Platformų. Kaina tik 10 
centų. Del jos rašyk Na- 
cionaliam Rinkimų. Kam
panijos, Komitetui, 43 E. 
125th St.,. New York City.

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi-

• savaitinis laikraštis
(su paveikslais)

“BALSAS”

Tel.

LIETUVIS
Triangle 1450

FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS

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

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

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

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

visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams fcuo- 
geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lię-

PIKIETAS PRIE TEATRO
Long Island City didžiausio 

teatro “Rivoli” darbininkai iš
ėjo į streiką už pakėlimą algų, 
Jie daįiar pikietauja teatrą ir 
atkalbinėja žmones neiti į vi
dun. Teatro savininkai labai 
pyksta ant darbininkų, bet 
pastarieji žada nepasiduoti.

ANGLIJOS CHEMIKAI 
LAIKYS KONVENCIJĄ 
NEW YORKE

Tartum nerasdami vietos 
Anglijoj, pereitą sekmadienį 
New Work am pribuvo iš Lon
dono 140 chemijų, kurie čia 
laikys j konv&ičiją. 'i Ta pati 
chemikų drAuįija laikė savo 
konventiją New Yorke 1912 
metais.

Nelaimingieji Atsiminė 
Pirmąją Nelaimę

Daugybė pasažyrių neteko^ 
lygsvaros, kuomet jie prisimi-' 
nė nesenai įvykusią nelaimę 
Times Square “subvėj.” Jie 
manė, Jtad ir juos patiko toks 
pat likimas, kaip ir anuos 17, 
kurie ten žuvo. O mes žino
me, kas dedasi, kuomet tokia 
žiauri mintis apima šimtus 
žmonių, sugrūstus traukinyje 
giliai po žeme. Isterija užka- 
riauna daug silpnesnių ir tuo-! 
met prasideda panika.' I

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:

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA $1.50 Už DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU 11.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

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

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
čia paduotus:

; Apynių 
Aviečių uo“

^Brolelių 
I Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumvopių 
Džiugelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą .
< * Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Čia Galifė Gaati ir Lietuviški Treji Devynerii

IPhone, Greenpoint 2017. 2360-3514

Aviečių uogų 
Aidžių sėklukių

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

daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šal mėčių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų deyynerių 
Traukžolių 
Totorkų Šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų




