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ROMA.— Generolas Ce
sare Rossi, kurį Italijos fa
šistai persiviliojo iš Šveica
rijos per rubežių ir suareš-

Moteris Išrinkta Valdinin
ke Sovietų Sąjungoj

ŽMONIŲ KOVA SU PLĖŠ
RŪNAIS INDIJOJE

Kelloggo “taikos”' sutartį.
Unijų narių skaičius su

mažėjo ant 280,000.

Lietuvoj Keičiamas švenčių 
ir Poilsio Įstatymas

prie 
kad 
net 
pa-

Vokiečių Lakūnai Nusileido 
Maskvoj

Gelžkeliečiai Balsuoja 
Streikuoti

Gręsia Kuomintango Ski
limas.

Liepia Apvalyti Philadel 
phią

Zapiškio valsč. miške, ar
ti Krusinskų kaimo, rastas 
to pat kaimo gyventojo A. 
Blockio lavonas.

Farmų Gyventojų Mažėji
mas

Anglai Slaptai Bando 
Greitąjį Orlaivį

LONDONAS. Felixstowe, 
Anglijoj, Anglijos militaris- 
tai slaptai daro bandymus 
su nauju orlaiviu. Sakoma, 
kad tasai orlaivis gali lėkti 
360 mylių į valandą arba še
šias mylias į minutą.

Oficialiai tuo orlaiviu bus 
bandoma skraidyti už mė
nesio laiko. Orlaivio var
das yra S-5. Yra taip ma
žas, kad jis tapo į Felix
stowe atgabentas ant troko.

Sovietai Suareštavo 
Daug Suokalbininką

IVlASKVA.— Pirmadienį 
Sovietų Sąjungos politinė 
policija pranešė, kad sua
reštavo vedėjus keturių di
delių dirbtuvių Maskvoj, ke
letą technikinių viršininkų, 
įvairių trustų viršininkus ir 
keletą privatinių biznierių. 
Jie kaltinami sabotažavime 
Sovietų pramonės. Nekurie 
jų kaltinami kyšių ėmime. 
Kiti kaltinami perdavime 
valdiškos žalios medžiagos, 
įgabentos iš užsienio, priva- 
tiškiems biznieriams.

Sakoma, kad suokalbinin
kai gavę finansinę paramą 
iš svetur gyvenančių prie
šu. *r

PRAGUE, Čekoslovakija. 
—Šeštadienį Čekoslovakijoj 
įvyko du dideli gaisrai. Pa
sak čia gautų pranešimų, 
Scata miestely, už kelių my- ’ 
lių nuo Parkany, sudegė 
100 namų. Gaisras ištiko 
nuo kibirkšties iš gelžkelio 
lokomotyvo.

Rajec kaime, netoli Si- 
lain, sudegė 19 stubų. Gais
ras ištiko nuo griausmo. 
Griaustinis taipgi nutrenkė 
du asmenis..

Abiejose vietose gyvento
jai vos tik išsigelbėjo, kuo
met liepsnos pradėjo siaus
ti visu smarkumu.

Anglai išleidžia Kalkuto
je (Indijoj) “Kolonialinį Al
manachą”, kuriame deda
mos žinios apie kovą su 
plėšriaisiais žvėrimis Brita
nijos Indijoje.

Pasirodo, kad Indijoje li
gi šiol nuo žvėrių ir nuodin 
gų gyvačių kasmet žūsta 
apie 20,000—22,000 žmonių. 
Europiečiai sudaro apie 25 
nuošimtį to skaičiaus. 1927 
m. tigrai sudraskė 1,033 
žmones; leopardai — 218; 
vilkai—465, laukiniai šernai 
—85. Drambliai pasmaugė 
ir subadė iltimis 56 žmones, 
šakalai nukankino—41, kro- 
kodiliai suėdė —152. Nuo 
įvairių gyvačių įkandimo 
žuvo 19,724 žmonės. Tais 
pačiais metais buvo užmuš
ta 1,368 tigrų, 4,300 leopar
dų, 2,788 vilkai ir 57,116 gy
vačių. <

KAPITALISTAS SLOAN 
Už HOOVERĮ

NEW YORK.—Alfred P. 
Sloan, prezidentas General 
Motors Korporacijos, pir
madienį išleido pareiški
mą, kuriame jis nurodo, kad 
jis rems Hooverį, kaipo re- 
publikonų kandidatą į pre
zidentus.

Tos pačios kompanijos 
stambus kapitalistas, finan
sų komiteto pirmininkas 
John J. Raskob. yra gub. 
Smitho rinkimų kampanijos 
manadžerius. Jis pasitrau
kė ’ iš finansų pirmininko 
vietos, kad daugiau galėtų 
dirbti rinkimų kampanijoj.

Pirma* Lietuvių Darbi

ninkų Dienraitia 

Ileina Kasdien Apart

N edėl dienių

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XVIII, Dienrai&o X

Du Valdininkai Suimti už 
Degtinės Pardavinėjimą

Prašalino Jūrininkų 
Uniją iš Kongreso

Miliūnas Amerikonų Nuvyko ponja Knapp Nuteista
P»A “I-knv IW” „ _.rr „ .

NEPTUNE CITY, N. J. 
—Čia tapo suareštuoti po- 
licistas Daniel Goldy ir 
miesto rekorderis Henry A. 
Walton už pardavinėjimą 
degtinės. Tapo paliuosuoti 
po $500 kaucija kiekvienas. 
Majoras Jensen davęs įsa
kymą prokurorui tyrinėti 
butlegerystę.

Meksikos Klerikalai Prašo 
Pakeisti {statymus

MEXICO CITY.— Sek
madienį Meksikos klerika
lai patiekė kongresui peti
ciją, prašydami, kad religi
niais klausimais išleisti įs
tatymai būtų taip pakeisti, 
kad Meksikos kunigija tu
rėtų pilniausią laisvę mul
kinti žmones.

Peticijoj klerikalai prašo 
sugrąžinti kunigijai bažny
čių namus, kuriuos valdžia 
užgriebė 1924 metais.

KALUGA, Sovietų Są
junga.— Serefina Liubimo
va, 30 metų amžiaus, tapo 
išrinkta pirmininke Kaluga 
provincijos Sovietų Pildo
mojo Komiteto. Tuo būdu 
ji patapo viršininke toj val
stijoj.

SHANGHAJUS. — Tre
čiadienį Nacionalistų val
džios armijos vadas genero
las Chiang Kai-shekas išlei
do ilgą pareiškimą, kuria
me jis šaukia savo sėbrus, 
prie vienybės. Tas parodo, 
kad Kuomintango partijai 
gręsia skilimas.

Chiangas atsišaukia į 
Kuomintango politikierius 
ir ragina juos palaikyti vie
nybę. Mat, tūli militaristai 
nepasitenkina Chiangu ir jo 
grupe ir jį kritikuoja.

Savo pareiškime Chian
gas taipgi nepamiršta 
smerkti ’ir Sovietų Sąjun
gos, kuri tiek daug pagelbė
jo Chinijai.

< BERLYNAS. — Joharin 
Risticz ir Hans Zimmer
man, Vokietijos lakūnai, ku
rie bandė lėkti iš Vokieti
jos Chinijon be sustojimo, 
nusileido Maskvoj, nebega
lėdami toliaus lėkti.

Francijos Lakūnai Skrendą 
Per Atlantiką

LE BOURGET, Franc. — 
Antradienį trys Francijos 
lakūnai geltonu viensparni- 
niu orlaiviu išskrido pei^ At
lantiką. Vįeta, kur jie pa- 
sibrėžę ‘ nulėkti, laikoma 
slaptybėj. Nežinia, ar jie 
lekia į New Yorką, ar į Pie
tų Ameriką.

LONDONAS.— Geltonie
ji viršininkai Anglijos Dar
bo Unijų Kongreso, kurio 
šešiolikta metinė konvenci
ja prasidėjo pirmadienį, 
Swansea mieste, išmetė iš 
kongreso Jurininkų Uniją 
už gelbėjimą mainieriams.

Reakciniai vadai, bijoda
mi, kad bedarbiai mainie- 
riai neužpultų svetainę, pa
sikvietė policiją.

Keli tūkstančiai mainie- 
rių ramiai pramaršavo pro 
narna, kur laikoma konven- v z
ei ja, ir laikė susirinkimą 
parke. Reakciniai unijų va
dai sako, kad komunistai 
suorganizavo bedarbių mai- 
nierių demonstraciją. Kon
gresas atsisakė priimti mai- 
nierių bedarbių atstovus.

Sovietą Lakūnas Jieškos Ita
lą Grupės; Nebejieško 

Amundseno
MASKVA.— Pirmadienį 

Sovietų Sąjungos ledlaužis 
Krasinas atplaukė į Kings 
Bay, Spitzbergen, ir paėmė 
lakūną Čuchnovskį. Laivas 
plauks į Septynių Salų sri
tį, į šiaurius nuo Šiaurryti
nės Žemės. Ten Čuchnovs- 
kis sudarys orlaivio bazę ir 
orlaiviu skraidydamas jieš
kos dingusių šešių dirižab
lio “Italios” žmonių.. ,

Pranešama, kad Norvegi
jos ir , Francijos valdžios 
pertrauks jieškojimą A- 
mundseno ir jo draugų, nes 
nėra vilties juos surasti.

LONDONAS. — “Daily 
Mail” praneša, kad du vo
kiečiai Chider ir Chiršberg 
nutarę keliauti per Atlanti
ką dviračiais.

Dviračiai jų turi valtis ir 
varomi,* kaip ir paprasti 
dviračiai. Iš Europos jie 
maną nuvykti Amerikon 
per du mėnesiu.

Lenkijoj, ties Čenstacho- 
vu kaimiečiai pastebėjo, kad 
dingo tik ką pagimdytas 
kūdikis. Apie tai pranešta 
policijai, kuri naujagimį ra
do katile jau išvirtą. ;

Tardoma motina pasisa
kė, kad kūdikis esąs gimęs 
be teisėto vyro žinios, -todėl 
ji kūdikį pasmaugusi. > O 
kad visai paslėptų nusižen
gimo Jpėdsakus, ji kūdikį, iš
virusi ir ruošusis jį suval
gyti.

Žmogėdra padėta kalėji
man. ! .j

Subadė Peiliu Talkoje
Rugpjūčio 10 d. A. Pane

munes valse., viename kai-1 
me, baigus pjauti - rugius, 
talkininkai suėjo valgyti’pa
baigtuvių. Įsigerus P. Po
vilaitis peiliu subadė J. 
Furmonavičių.

Mexico City.— Meksikos 
armijos vadai pasisakė, kad 
jie rems prezidento Calles 
išdėstytą programą kongre
sui; žada nesikišti į nusky- 
rimą laikino prezidento. {

Kanadon Pef “Labor Day
\___

TORONTO, Kanada. — 
Suvirš milionas amerikonų 
nuvyko į Kaįnadą per “La
bor Day” (“yarbo Dieną”), 
pasak imigracijos viršinin
kų pranešimo. Kanados pu
sėj prie rubežiaus buvo dau
giau amerikdnų automobi
lių, negu kanadiečių.

Amerikonaį nuvyko į Ka
nadą “pasilinksminti”.

ALBANY, N. Y.— Ant
radienį augščiausiame teis
me teisėjas Stephen Calla
ghan nuteisė ponią Floren
ce E. S. Knapp, buvusią N. 
Y. valstijos sekretorę, ant 
30 dienų į kalėjimą.

Ji buvo apkaltinta nusu
kime valstijos pinigų suvirš 
$1,000,000. Jos advokatas 
padavė apeliaciją del naujo

Socialistą Kandidatas Geri- teismo bet apeliacija tapo 
t- v'V'i n r n

naši Prie Streikierių
NEW BEDFORD, Mass. 

—Pirmadienio vakarą čia 
Labor Temple svetainėj kal
bėjo socialistų kandidatas į 
prezidentus, kunigas Nor
man Thomas. Jam prakal
bas surengė reakcionieriai 
iš Tekstiliečių Tarybos. Tą 
uniją kontroliuoja geltonie
ji vadai, kurie visokiais bū
dais sabotažavo tekstiliečių 
streiką. Didžiuma streikie- 
riu eina su Tekstilės Dirb
tuvių Komitetais.

Thomas gerinosi 
streikierių, norėdamas, 
jie už jį balsuotų. Jis 
išdrįso veidmainingai 
girti juos už streiką. Sakė, 
“Jūs kovojate ne tik už sa
ve, bet už visos darbininkų 
klasės reikalus.”

. ...    ** - *—  •
10 Mėtų Mergaitė Nuplailkė

10 Myliųl

atmesta.
Ponia Knapp dabar nebus 

patalpinta kalėjiman; ji yra 
paliuosuota po kaucija. 
Kiek laiko atgal ji padavė 
apeliaciją ir tapo paliuosuo
ta po kaucija. Jos pirmoji 
apeliacija dar neišspręsta.

CHICAGO.— Traukinių 
darbininkai ir konduktoriai 
55 vakarinių gelžkelių nu
balsavo streikuoti, reika
laudami pakelti algas nuo 
10 iki 18 nuošimčių. Tatai 
praneša prezidentas gelžke- 
liečių unijos Brotherhood 
of Railroad Trainmen.

DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJA 
ANT BALOTO OHIO VALSTIJOJE

Surinkta 20,000 Piliečių parašų Padėjimui Kandidatų 
ant Baloto; 1,000 Liuosnorių Skleis Kom. Propagandų t

noru pasirašė komuništų 
peticijas, bet taipgi pHįel- 
bėjo rinkti parašus. Dar
bininkai pritaria komunią- . 
tams, nes komunistai veiki
mu tarp streikuojančių mai- 
nierių įrodė, kad komunis
tų partija yra vienatinė 
partija, kuri gina darbinin
kų reikalus. Plieno darbi
ninkai atsimena W. Z. Fos- 
terį, kaipo plieno darbinin
ku streiko vada. c ±

1,000 liuosnorių partijos 
agitatorių bus pasiųsta po 
visą valstiją skleisti komu
nistinę propagandą laike

CLEVELAND, Ohio. — 
Pirmu kartu savo istorijoj 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijos tikietas tapo padė
tas ant baloto pramonės, 
agrikultūros ir mainų vals
tijoj—Ohio.

Padėjimas komunistų ant 
baloto Ohio valstijoj yra di
delis faktorius Darbininkų 
(Komun.) Partijai. Reikė
jo surinkti 20,000 piliečių 
parašų. Partijos nariai pa
sidarbavo ir surinko tiek 
parašų.

Iš 20,000 parašų 10,000 
tapo surinkta Clevelande.

Mainų ir plieno srityse 
darbininkai ne tik su mielu i rinkimų vajaus.

Italijos Fašistai 
Teis Buvusį Fašistą

Chicago j Sustreikavo 
Teatrą Muzikantai

LONDONAS. —; Joan 
Brunton, 10 metų amžiaus 
mergaitė, nuplaukė iš Do
ver į Deal prieplauką, de
šimts mylių tolumo, į 2 va
landas ir 51 minutą. Pabai
gus plaukti ji norėjo plauk
ti į Ramstage; dar 10 my
lių tolumo, bet prieš jos no
rą tapo išimta iš vandens. 
Ji bandys sekančiais metais 
plaukti per Anglijos kana-

MASKVA.— Sovietų vy
riausybė patvirtino preky
bos laivų statybos progra
mą, kuriam numatoma pa
statyti 110 laivų Baltijos jū
rai, 50 laivų Kaspijos jūrai, 
8 Juodajai jūrai. Bendras 
laivų skaičius bus padidin
tas iki 236. ’ ■: ( .,

■ KAUNAS.—' Vidaus ; rei
kalų i ministerija t paruo
šė naują švenčių iri poilsio 
įstatymą, kuris numato leis
ti prekybą ir šventadieniais. 
Projekte numatyta leisti 
krautuvėms prekiauti nuo 
13 iki 16 vai.

Nauja Telefono Linija Lie- 
I tuvoj

ŽARĖNAI - LATVELIAI 
(Šiaulių1 aps.) šįt rudenį 
bus pravesta nauja telefono 
linija, kuri jungs Žarėnų- 
Latvelių pašto agentūrą su 
Kruopių ir Šakynos pašto 
įstaigomis.’ Statybos dar
bai jau pradėti. Žarėnų- 
Latvelių pašto agentūra įs
teigta praeitais metais, bet 
didelė apyvarta vertė pra
vesti ir telefoną.

CHICAGO.— Pirmadienį 
čia prasidėjo krutamu pa
veikslų 
streikas, 
kantai 
Streikas 
teatrų, 
miesto ei 
liečia,^ nes tų teatrų * kont
raktai neišsibaigė su mu* 
zikantų unija.

Streikuojančių muzikantų

"■ ■ ■ .......................... ’ ----------- ------ i J JT -

tavo, kaipo fašistų priešą,
Praleidžia Tris Bilionus Gėri- dabar tapo atiduotas spe-

cialiam miHtariniam tribu-

Rossi buvo fašistų vadas, 
Mussolinio draugas. Bet 
vėliaus jis susipyko su fa
šistais ir pabėgo iš Italijos.
Dabar jis bus teisiamas už kontraktai su teatrų savi- 
priešfašistinį veikimą užsie
ny. Jam gręsia kalėjimas 
nuo penkių iki 30 metų.

LONDONAS.— Ben Tur
ner, prezidentas Darbo Uni
jų Kongreso, kalbėdamas 
unijų . kongrese, pareiškė, 
kad Anglijoj darbininkai 
išleidžia į metus $3,000,000,- 
000 gėrimui alaus ir laižy- 
boms ant arklių1 ir šunų 
lenktynių.

Kongresas tęsiasi Swan-
sea. Wales. I WASHINGTON.— Bėgy

_ Toliaus 'wraer išgarbino | pereitų astuonių metų viso
farmų gyventojų sumažėjo 
apie 3,300,000 arba arti 11 
nuošimčių. Arklių ir mulų 
skaičius ant farmų sumažė
jo nuo sausio 1 d., 1920 met- 
tų, iki sausio 1 d., 1925 m., 
ant 3,118,000.COLUMBIA, S. C.— čia 

grupė demokratu, nepasi
tenkinę gub. Smithu, suor
ganizavo Hooverio Demo
kratų Kliubą varymui kam
panijos už Hooverį. Perei
tų penktadienį į jų susirin
kimą atėjo daug demokra
tų, kurie remia gub. Smi- 
thą. 'Nekurie jų atsinešė 
kiaušinių metimui į Hoove
rio šalininkų kalbėtojus. Iš 
pradžios kilo i dideli ginčai 
ir riksmas, o paskui mušty
nės ir kiaušinių mėtymas.

', PHILADELPHIA.— Mie
sto majoras Henry A. Mac- 
key davė įsakymą policijai 
i 24 valandas apvalyti Phi
ladelphia nuo butlegerių ir 
gengsterių. Įsakyta užda
ryti kiekvieną iš 13,000 
“Spikyzių” (slaptų karčia- 
mų). Majoras pareikalavęs, 
kad policija atliktų “džia- 
bą” gerai, o ne bet kaip.

Bostonas.—? Francijos lai
vas “He de France” pasiun
tė laiškus orlaiviu. Tuo bū
du pašto siuntiniai pasiekė 
Bostoną 24 valandomis pir
ma laivo atplaukimo.

SYDNEY, Australija. — 
šeštadienį New South Wa
les buvo visuotinas balsavi
mas blaivybės klausime. 
Balsavimas buvo1 verstinas.

Dvejopai daugiau balsų 
paduota prieš įvedimą blai
vybės, negu- už. Prieš pa
duota 789,554 balsai, už — 
316;270.

ninkaię išsibaigė pereitą 
šeštadienį.

Jungtinių Valstijų dist- 
rikto teisme teisėjas Wil
kerson išdavė laikiną in- 
džionkšiną teatrų savinin
kams. Indžionkšinas drau
džia muzikantų unijos pre
zidentui James C. Petrillo 
ir kitiems unijos viršinin
kams ką nors veikti vedime 
streiko. Jiems uždrausta 
duoti patarimus streikie- 
riams.

Manoma, kad kiti teatrų 
darbininkai išeis į streiką 
užtardami streikuojantiems' 
muzikantams.

Jungtinių Valstijų Darbo 
Departmentas per taikymo 
komisionierių . pasisiūlė 
veikti kaipo tarpininkas 
streikierių sutaikyme su 
darbdaviais.

Sugavo Pabėgusius Iš Kalė
jimo

PRINCETON, N. J.—Ke
turi Newarko jaunuoliai, 
suimti pirmadienį už auto- 

|mobilio pavogimą, pabėgo 
čia iš kalėjimo už kelių va
landų po suareštavimo, bet 
vėliaus tapo sugauti mieste
ly Rocky Hill, už 5 mylių 
nuo čia.

Lietuvos Fašistai Uždarė 
Draugijas

Rugpj. 11 d. uždaryta: 1) 
Lietuvos sionistų socialistų 
jaunimo s-ga, 2) bendra 
darbininkų profesinė s-ga, 
3) Kauno inteligentų drau
gija, 4) bedarbiams šelpti 
komitetas.

Philadelphijos Butlegeriai 
Turi Savd Carą

PHILADELPHIA.— Sa
koma, kad čia butlegeriai 
turi savo carą, kuris kur 
nors Philadelphijoj sėdi 
“ant sosto”, išklauso ginčus 
tarp įvairių butlegerių ir 
gengsterių ir išneša spren
dimus, kuriuos jo pavaldi
niai turi pildyti.

Tatai pasakojo prokuro
ras John Monaghan, atlai
kęs konferenciją su savo 
pagelbininkais.

Pirmiaus Monaghan pa
vadino butlegerių karalium 
Max Hoff, kumščiuotojų 
manadžerį, bet šiuo tarpu 
jis atsisakė paaiškinti, ar 
jis surado kitą asmenį, ku
ris stovi augščiau butlege- 
rystės bizny, negu ponas

t
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Nusibodo Vieni Nuodai, 
Tai Būtinai Siūlo Kitus.

“Vienybėje” (rugp. 30 d.) 
peršariia1 vėl Amerikos lietu- 
vidhis “tautinė bažnyčia”. 
Straipsnio autorius nurodo 
ir priėž’astiš, kodėl, jo su
pratimu, ■ tokios bažnyčios 
būtinai reikia. Sako:

Romos katalikų tikyba lai
kas nuo laiko savo pasekėjų 
skaičiaus nustoja. Lietuviuo
se toji bažnyčia silpnėja, svar
biausia, del savo sunkiai už
dirbtų ir suaukotų turtų per
vedimo svetimtaučiams ir ne
sirūpinimo tautine idėja.
Taigi, ot, kurie jau pa

spruko iš vieno tamsybės 
tinklo, tuos reikia pasigaut 
į kitą. Kadangi vis dau
giau ir daugiau lietuvių be
lgą nuo katalikų bažnyčios 
ir atsisveikina su tais bur-! 
tais ir apgavystėmis, tai 
mūsų fašistiniai tautinin
kai perša jiems naujus mo
lius, naujus apgavikus, 
naujus galvų ir kišenių tuš- 
tintojus. Tokia tautinė 
bažnyčia tik pasisekimą te
galinti turėti. “V.” sako:

Lietuvių = gyvenime Ameri
koj I daugiausia ateity; naudos 
gali atnešt tiktai tautinė baž
nyčia. Čia, sakau, rimtas už
davinys visiems tėvynę mylin
tiems jos sūnams ir dukroms. 
Tautinės’ bažnyčios pasekėjai 
turtą turi, duoda savo centus, 
tai žino, kad sau. Bažnyčia 
ir turtas liks jų vaikų vai
kams, nors tie ir angliškai kal
bėtų. Be to, juk tautybei pa
laikyti daugiau ar mažiau yra 
patys šeimininkai. Niekas 
jiems negali nurodyti, štai, tai 
jūs daugiau dėmesio kreipiat 
tautybei palaikyt, ne kaip vys
kupo (Airio ar Italo) nuro
dymams.

Taigi, tautinei bažnyčiai 
dirva labai plati, tik reikia ją 
išnaudot.
tematomas tik

Jau senai 
sandariečiai 
naują “tikybą”. Jie jau net 
ir savo “Kristų” buvo įsitai
sę ypatoje barzdoto Šidlau
sko, kuris taip greitai nu
stojo skelbęs savo naują ti
kėjimą, kaip tiktai atsidūrė 
pas Jurgelionį ant farmos. 
Matyt, kad šviežias oras ir 
švieži kiaušiniai sugadino 
tautininką “Kristų”. Vei
kiausia ii\šis naujas “Vie- 
nybėš” vajus už “tautinę 
bažnyčią” tuo pačiu

Kodėl Reikia Skaityt 
“Daily Workerį”

Jau virš keturi metai, 
kaip išeina anglų kalboj ko
munistinis dienraštis “Daily 
Worker.” Visais atžvil
giais laikraštis geras. Tie
sa, jame nėra tiek daug 
abelnų, sensacinių žinių apie; 
visokius skandalus, bet už; 
tai jis kupinas darbininkiš- i 
kų žinių. Be to, “D. W.” 
nėra Vien tik žinių laikraš
tis. Jo didelė dalis 'pašven- 
čianla pamokinantiems 
straipsniams apie darbinin
kų iktfvas su buržuazija.

Žinoma, niekas nenori, kad 
kiekvienas “Laisvės” 4 skai-

tytojas būtų skaitytojas ir 
“Daily Workericn” Tas ne
galima, nes daug mūsų skai
tytojų angliškai skaityti ne
moka ir angliškų laikraščių 
neskaito. Bet faktas yra,

Stasys Gegužis, prėžidentąs 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koj, kaip žinoma, yra ir riebiui 
apmokamas tarnautojas J. Le- 
wiso, prezidento sugriautosios 
Mainierių Unijos. Jis bernau
ja angliakasių pardavikui Lė- 
wisui.

Turavodamas Lewisui, p. Ge
gužis siera ir smala spjaudo 
ant Nacionalio Mainierių šelpi
mo Komiteto, kuris suteikė ko
vojantiems angliakasiams kur 
kas daugiau paspirties, negu 
Lewiso biurokratų mašina.

Lewisieciai tiktai 1 po metų 
streiko dasiprbtėjo numęst po 
centą kitą mainieriąms; o jeigu 
kuris mainierys atrodė nekošęr 
Lewiso kompanijai, tas beveik 
nieko negavo; užtat lewisiniai 
neblogai penėjo savo klapčiu
kus, dešimt-sykių juos gausiau

gia.usl^i neše ir . riešą 'angliaka- 
šittfhš paramos,1 p.' Gegtižfk Ve 
Mj) burnoj a sav 
‘radibjųi:

“Tas kdihitetas, 
tai įperša, !trii y

PABĖGĖLIO LAIŠKAS

kad daug lietuvių darbinio-1 Šelpdami, nekaip paprastus ėili- 
kų moka angliškai ir skąito nius streikierius.
buržuazinius angliškus lai- Bet ir tą palaikį, nėteisingą 
kraščius. O viskas, ką jie ir mizerną šelpimo darbą Lewis 
ten gauna, tai popieros glč-1 s/_l.sav.(J s^’ais> gale, p ra- 
bį ir buržuazinių nuodų ve
žimą. Patys yra darbinin
kai, o remia savo priešų

kraščius. O viskas, ką jie ir mizerną šelpimo darbą Lewis

dėjo tik todėl, kad pasistatyt 
prieš senai suorganizuotą Penn-K1VXXCVX MV1VX gUIXXUUVVX; X. VII.! 

sylvania-Ohio Mainierių šelpi
mo Komitetą, kuris sąžiningai

spaudą.. Nesakome,, kad vi- gelbėjo kasyklų streikieriuš.
sai reikia bijot angliškų ka
pitalistinių dienraščių. Ta
čiau ve kas reikia pabriežt: 
pirmiausia reikia skaityt sa
vo klasės anglišką dienraš
tį, o tik paskui, jeigu laiko 
turi ir matai reikalą, skai
tyk buržuazinį. Prastai el
giasi tas darbininkas, kuris 
skaito buržuazinį anglišką 
dienraštį, o neskaito “Daily 
Workerio.”

Rėmimas “Daily Worke
rio” yra svarbi problema. 
Radikališku darbininku c
daugiausia randasi tarpe 
ateivių. Jų pareiga parent 
ti anglišką komuiiistinį1 
dienraštį, idant jis galėtų 
augti ir stiprėti ?ir • prasi-? 
skinti kelią į amerikoniškas 
mases. Taigi, skaitydamas 
“D. W.,” darbininkas ne tik 
pats apšišviečia, ’bet taip? 
pat paremia Amerikos dar-.’ 
bininkų klasės svarbiausi 
rankį kovoje su kapitalu.

Mainierių šelpimo Komitetas 
buvo suorganizuotas vadovybė
je komunistų ir šiaip kairesnių
jų darbininkų.

Koks p. Gegužis yra Lewiso 
bernautojas ir kovojančių mai
nierių šelpimo priešas, pamaty
site iš paties Gegužio laiško, ra
šyto vienam Waterbury’o san- 
dariečiui. Bet pirm paduodant 
p. Gegužio laiško ištraukų, 
trumpai priminsime, kokiose 
apystovose Gegužis taip ryškiai 
pasisakė prieš bendrą lietuvių 
darbininkų veikimą dėlei maiJ 
nięrių sušelpimo^ : ,

Waterbury’o Bendras
Komitetas '

1-

Klebonas Nusivylė Savo f 
Buvusiais Talkininkais

Kunigas K. Matulaitis bu
vo vienas iš karščiausių 
Lietuvos kruvinųjų fašistų 
talkininkas. Protestus prieš 
žudymą Lietuvoje komunis
tų jis vadino pragaro atsto
vų darbu.

Bet dabar, matyt, kun. 
Matulaitis susipyko su savo 
buvusiais talkininkais ir jau 
vienam laiške (žiūr. “Drau
gas,” rugpj 29 d.) iš Lietu
vos štai ką gieda: /

laiškusiš Lietuvos rašyti 
yra pavojinga.

Ten yra ne vien laikraščių 
cenzoriai, karo komendan
tas, bet ir piliečių laiškai ati
daromi, skaitomi, kopijuoja
mi. Tą daro slaptoji polici
ja. Parašiau keletą laiškų į 
“Draugo;” redakciją nepa
tenkintas katalikų organiza
cijų priespauda, kurią tu H 
pakelti jos nuo tautininkų 
valdžios, kaip pats pasijutau 
slaptosios policijos sekamas. 
Jeigu net mano laiškus 
“Draugas” gavo, vis-gi jiios 
panorėjo sunaudoti valdžios 
šnipai, kad aiškiu būdu įvė
lus mane į jų politiką. Ne
liesdamas smulkmenų pami
nėsiu, kad tie slapukai • neti
kėtai palydėjo mane važiuo
jant iš Kauno į Marijampo
lę, iš Marijampolės j Vilka
viškį, iš Vilkaviškio į Gižus. 
Prisiėjo sumėtyti jiems pė
das. Iš Lietuvos išvažiavau 
ne per Virbalį, kur greičiau- 

būtų man padarę smul- 
kratą, bet per Tilžę. Tik- 
liuosiau atsidusau aplei- 
tautininkų valdomą Lie- 

Brangi yra man Tė-

šiai 
kią 
ra i, 
dęs
tuvą. 
vyne, ją myliu visa širdimi 
bet sopulys veria Sielą,, kuo. 
met matai neteisingą jos vai-

Brangūs. Draugai!
Skaitydamas “Laisvę” ra

dau nusiskundimų, kad visa 
smalavirių kompanija Ameri
koje, po vadovavimu “Tėvy
nės” ir kitų panašių laikraš
čių, puola Kom. Partiją ir, 
pasitaikius progai, agituoja 
neduoti aukų, renkamų Liet, 
polit. kaliniams, nes, girdi, 
jos einą “Maskvos agentų” 
išlaikymui... o kaliniams taip 
ir netenką pamatyti.

; Gal panašūs smalaviriai no
rėtų užginčyti ir tai, kad 
Lietuvoje polit. kaliniai gyve- 
ha sukimšti vienas ant kito 
drėgnose landynėse, yra ne- 
žnfoniškai mušami žvalgybo
je ir maitinami pusbadžiu ? ! 
—Galimas daiktas, nes ta
ikiems ponams, kaip tėvynie- 
(■įiai, sandariečiai ir panašaus 
reakcinio plauko ’gaivalai 
daug artimesniai jaučiasi su
rištais su kruvinojo fašizmo 
dievaičiais, negu su kunigų ir 
visos ponijos engiama liaudi
mi. ; . , .

Man puikiai žinoma Lietu- 
tuom waterburie- vos kalėjimų padėtis, nes veik 

čiai, bendrai veikdami, suteikė visą laiką, nuo perversmo die- 
$3,000 pašalpos streikuojan- nos> esū išbuvęs kalėjime, 
tięms mainieriams, pasiųsdami 1926 m. gruodžio 17 d. tapau 

Nacionalį P^mu kart areštuotas. Nors

fclirį •kbhiūnią- 
Įri; ne štrėikie- 

riaih šelpiino komitetas, bet 
inairiiefių ‘uriijoš gribVirilo ko
mitetas, !if jį nereikštų ’itettit... 

{Ir tai ^riila, kad šitie žriidnės 
streikuOjkhčių angliakasių 
vargais ir ašaromis naudoja
si.” ,
Argi ne gražu?’ Klapčiukas 

Lewiso, pardavusio streiką ir 
pakrikdžiusio uniją, sielojasi, 
kad būk Mainierių šelpimo Ko
mitetas griaunąs angliakasių 
uniją! ■ i . i ;

Drii^bo Federacijos atžagareivis-^ 
ku'ošius Vadus; iphrdaviko vLe- 
wiso bičiulius, ag'ituodahiris tik
tai per juos siųst mainieriams 
aukas, ir per nieką kitą.

Nors p. Gegužiui buvo pui
kiai žinoma, kaip neteisingai 
tie Federacijos bosai Šinkuoja 
mainieriams skiriamus pinigus, 
tačiaus Gegužis, susiriesdamas 
giria tuos meklerius ir šitaip 
juos perša:
“$itie žmonės yra įgalioti ir 
per jų randas siunčiamos au-
kos bussunaudojamos vien Qeriau Nešelpt, i Anot Ge- 
tik šelpimui streikūojancnj gūžio L ' ’
mainierių,' o jokiam kitokiam ®

..v, „c. ' godamas gi atsakymą kąs
lini ^teį’pury’o' bendfo, vieti
nio! manįierių šeipimo komite
to, į p. Gegužis .šitaip palin'nu
važiuoja:

'/‘Taipgi kQ }bus ,daugiau to
kių komitetų, to Irus daugiau 
nesusipratimų.” ,
Bet ką Gegužis vadina “nesu

sipratimu’ ’, tuom

tiksiu! inebus išleista-1 n'ei • vie
nas centas. < Suprąntanją,, sių- 

; stos aukos iper čia minėtų as- 
nienų rankas bus išdalintos 
tarp visų .tautų < darbininkų jr , 
bus duodamos ten, kur labiau
siai reikalingos.”. ./’, /■
Tai yra p.. Gegužio sužinus 

melas. Nes iš skaitlingų ko
respondencijų, tilpusių “Laisvė
je”, jdu ?šiiritUS ’sykių "matėme; 
jog Tais pinigais pirmučiausia 
pasinaudoja lewisiniai unijos 
prieląidiniai, ir jų netenka bū
tent; tiems paprastiems mainie- 
riams, kuriems pašelpa skau
džiausiai tuelkalinga, . Tą faktą 
pamatysite žemiau , ir šiame 
straipsnyje, kada prieisite prie 
laiško, kurį rašo streikuojantis 
mairiieris Petras Laurinaitis iš 
Castle Shannon, Pa. 
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Kaip Jis Pliovoja Mainierių 
šelpėjas ir Kenkia Strėi- 

kierių Rėmimui
O pfiėš Nacioilalį Mainierių 

Šelpimo Komitetą, kuris, dau-

pąšalpą jiems per

gerėjo, kai maisto virimą bu
vo leista paimti patieniš inter
nuotiems savo žinion. *

Bendrai, Varnių sąlygos nei 
kiek negeresnės, kaip z kalėji
me. Sauvalė, persekiojimas ir 
įvairus administracijos -ųžMij 
puldinėjimas ant internuotų 
neturi ribų. Pavyzdžiu gą!į 
būti kad ir 1927 m. 1 gegu
žės, kada vien už tai, kad bu
vom užsidėję raudonus ženk
lelius, keturi draugai biiVo 
karo lauko teismo nuteisti su
šaudyti, o 11 drg. ilgų, metų 
sunkiųjų darbų kalėjimą ga- , 
vo. Netinkanti administraci- ‘ 
jai asmenys kemšami į kar
cerį ir nežmoniškai mušami.

Kartais pasitaiko, kad į 
Varnius papuola, anot “Tėvjr- \ 
.ųės” patriotiškų ghidžių, — 
“social patriotų,” bet iritefr- ’ 
nuoti jų vengia, nes jiį revb-' 
liucioniškumas toliau žvalgy
bos buto- neina, kur jie, ką 
•nprs išgirdę iš, internuotų, sku
ba pranešti. • : ’ •'

1927 m. 1 gegužės, kada 
visas lageris buvo pritvinęs 
kankinamų internuotų aikčio
jimais ir .pagiežos šauksmais, 
kada pasigėrus puskarininkų 
ir viršylų gauja šautuvų buo
žėmis lamdė bejėgių inter-

* •-

■įL

Mainierių šelpimo Komitetą. Iri teturėjau 18 metų, tačiaus tas nuotų krūtines, kai prieš tokį 
j 'i < j 1 • • ♦ • ! n O If 11 11 rl O "fci Q1 m C D1Q11O 1*1 Q — uli zv»r» l*v v v z)»1«• v
lh ibiainui pamina nianiierianis, i - ----------7;------------- ~---- ---------. ov
anot Gegužio, yra nereikalingas' smerkti visam karo^ stoviui i sį 
daįykas, keliantis vien nesuki- Varnių koncentracijos stovyk- imant maisto, tuo tai laiku

tą Ištambi parama mainieriams, i nekliude fašistams mane pa- suchuliganėjusių budelių elgė-
i buvo užprotestuota, ne

» "pavojingą visuome
nės tvarkai.”

1927 m. liepos 27 d. mane

prMimus. Nuo tų trijų tūks- kmp
taįčių dolerių, kuriais buvo pa
dėta mainieriams toliaus kovą į
tęsti, jų šeimynas papenėti, p. iš Varnių paliuosavo, tačiaus 
Gėgužis labai neskaniai riaugė- tam, kad vėl areštuotų.
ja. 4 .H _

Taip tai Gegužiai prijaučiu mane vėl areštavo, bet jau 
angliakasiams kovoje ir nelai
mėje. ’

(Tąsa ant 3 pusi.)

SOCIALDEMOKRATŲ ŠUNYBES IR 
POLITINIS BANKROTAS

Waterbury, Conn., kaip ir tū
lose. kitose iviętosę; šU^ikūrė vi e-; 
tiriiš bendras ' *sTVe(kubj Aridity 
mainierių šelpimo komitetas. 
Waterb,ųriečių komitetai! įėjo 
atstovai komunistų, tautininkų 
(sandafiečių) irįkat!alikų; s/įd- 
vių. Darbas iš pradžios t buvo 
varomas sutartinai ii* sėkmin
gai. * ,

Kaip mums atsakomingi žmo
nės praneša,’ per Waterbury’o; maskuotus, glaudėsi po komu- 
komitetą buvo surinkta kasyk-jnizmo raudona vėliava, 
lų streikieriams apie $3,000 au
kų, kurios buvo mainieriams 
pasiųstos per Nacionalį Mainie
rių šelpimo Komitetą (buvusį 
Pennsylvania-Ohio Miners Re
lief Komitetą), prie kurio yra 
ir lietuvių skyrius.

Sandariečiai ir jiems dvasi
niai giminingi elementai, bei
nant bendrajam darbui, pradė
jo sėt savo žalingą sėklą, 
šmeižt Mainierių šelpimo Ko
mitetą, kaipo “nepašitikimą” ir 
grynai “komunistinį įrankį”.

Waterburiškio komiteto tau
tininkai ir katalikai nariai, to
dėl, atlaikė savo atskirą mitin- 
gėlį, kur nutarė pasiteiraut pas 
“ištikimuosius” žmones.

Katalikai, sulig mūsų turimų 
žinių, kreipėsi į raštinę Susivie
nijimo Lietuvių Romos-Katali- 
kų Amerikoj. Iš raštinės, kaip 
kad mes informuojami, jiems 
buvę mandagiai atsakyta, kad 
žinomas žyra tik Pennsylvąnia- 
Ohio (arba Nacionalis) Mainie
rių šelpimo Komitetas ir kad 
negirdėt apie jokią kitą cent- 
ralinę lietuvių mainierių šelpi
mo organizaciją.

Sandariečiai gi waterburiškio 
komiteto nariai per Savo vadą 
SLA. 11 kuopos narį, Joną J. 
Kvaraciejų užklausė ąplie tai p. 
St. Gegužį, dabartinį iSLA. pre- 

’zidėntą-iždininką; į ' .i J

Gegužis Perša Savo Sėbrus- 
; biurokratus

< A S « 5» *
Gegužis gi savo laiške, rašy

tame iš Mahanoy City, Pa., ir 
pažymėtame birželio?27 '<d./1928 
metų, nurodė tiktai Amerikds

du social, demokratų “žiežir
bos” valdybas nariai suorga
nizavo kriminalistų ir kitų pa-s 
našių savo “draugų” šaiką, 
apiplėšė virtuvę ir iš sutaupy-___,___ . ______ Ir iš! . . .

tiesų vos 3 mėn. praslinkus 1° \^so lągeno internuotų ne

dabar žvalgybai pavyko su
fabrikuoti didžiulė byla ir
mane pasmerkti ilgų metų šauktis, mat,

•: Būdami: ęvaldžipj? .spcialder 
hidkratai ’Ir- riėgated&mi’ ’atlai
kyti komunistų kritikos ekono
miniuose ir politiniuose darbi- 
hinkų ir'Valstiečių klausifn^o- 
se, p’ųį Ū4mafckuojąmi,j feasįjii- 
to ląbįiį Leblipj padętyj. Nors 
ir prie menkos spaudos ir or-
ganizacijų laisvės, nepasitikė-! 
jo socialdemokratai darbo mi
niomis, kurios, išvydę juos nu-

Ap
gaulingoji buržuazinė demo
kratija aiškiai matė, kad prįe 
tokio stovio jų eilės su laiku 
praskys, o sustiprės bolševikų, 
?kurių vadovaujama darbo 
liaudis paims visą galią į savo 
rankas ir visoms apgavystėms 
padarys galą.

Už tai jie davė organizuo
tis ir perėtis Lietuvoj fašis? 
tams, prie kurių > jie šiandien 
turi spaudą ir. organizacijas 
legaliai, o kiek galint spaudė 
komunistus, kaipo aršiausius 
fašizmo priešus.

x Galop užleido >ant scenos 
kruvinuosius fašistus, o patys 
pasislėpė už kulisų, kad jie iš
žudytų ir išblaškytų tikruosius 
darbininkų irį valstiečių vado
vus komunistus ir suteiktų ra
mybę jiems ir fašistams pūsti 
Tlūmus liaudžiai į ak;s. Būda
mi, silpni; fašizjnas ir įųržūa- 
zinė demokratija Lietuvoj ne
galėjo leisti sustiprėti komu
nizmui iki augščiausio laips
nio, kaipo bendram jų prie
šui. ' • Už tai geriau užleido ar
timuosius fašistus. Bet kuo- 
rriėt liaudis, išėjus iš kantry
bės, vers fašizmą, po vadovybė 
Komunistų Partijos, socialde
mokratija yra pasirengus sy
kiu įsu fašistais pulti r liaudį ir 
ją kraujuose paškElhdinus vėl 
tarpe .savęs varžytis-už valsty
bės pyragus. Nėra abejonės, 

!kad socialdemokratai išdavis 
nėja savo priešus kairiuosius! 
darbininkus fašistams Lietur 
voj. Sykį man sukritikavus

:ku^ fa'šistėms' sii pagelba so
cialdemokratų, galutinai sų 
ipanim apsidirbti, atvažiavus 
jjiįktį areštuoti ir kur tai iš
vežti . . . () vėliau nesant, bet 
jjęŠkant jiems progos prikibti, 
gailėjau dar sykį ,patirti social- 
deihokratų šnipinėjimą fašistų 
baudai. Pasikalbėjime su so
cialdemokratų nekuriais va
dais ir studentu ž., jis pareiš
kė, kad darbininkais esą ne
galima pasitikėti (žinoma, kad 
tik socialdemokratų partijai), 
nes jie esą nepastovūs ir greit 
riiainosi politikoj. Mat, ko
munistų numaskuoti akivaiz
doje darbininkų, pasirodo ar
šiausiais jų priešais ir apgavi
kais. Mes,—sako soc.-dem.,
—pasitikime savo tvirtų inteli
gentų būreliu,,kaipo''darbo mi
nių irižinu, traukiančiu minias, 
kaip vagonus, paskui save. O 
kriomet tos minios-vagonai 
mainosi politikoj, tai socialde7 
mokratijos inžinas, likęs be jų, 
lieka be reikšmės. Nebepasi- 
tikėdamos darbo minios tuo- 
riiet ima už inžiną klasinės ko
veis vadą, Komunistų Partiją, 
kuriai stipriai veikiant šian
dien Lietuvoj, būdama laisva 
ir legalė socialdemokratų par
tija negali užmigdyti darbo 
minių nuo- tikrojo-jų išsiliuo- 
savirho. ' ■ ■ • - < ’ ’ ■
j Fašizmas ir .socialdemokra
tija ^Lietuvoj einą bendrai 
prięšj darbininkų ir valstiečių 
Hika.lus, tik j pjaudariiiesi tar^- 
įę Sav(ęs už .Valstybes lovį, vie- 
hi išiulydąmi mįnionjs bevilčio 
b^įsavimb keliu išsiliuosaVimą, 
teigdo jas, ir einarit joms prie 
iššiliuosavimo tikrojo, bolševis- 
tihio, užleidžia fašizmą, kad jis 
minias, paskandindamas krau
juose, vėl sulaikytų. Buržua- 
žihė demokratija Lietuvoj lau
kia už kulisų, kuomet fašiz
mas riuterios viską iš šaknų, 
kas tik yra ’grynai darbininkiš
ka ir tuomet tik išlys iš už ku
lisų 'Sų lakštutės balseliu apie 

_ j, nusi- 
mazgojus kruvirtus per fašiz-

prįe v dviejų vyrų fašistų vai- įaisi1^ ir demokratiją 
d^ią ir iškėlus jų apgavystes mazgojus kruvinus r pęi 
link valstiečių ir dahbiniriįų, hią nagus. Bet tas jai riepa- 
buvęs Kupiškio prof, sąjungos'i-’-

džią, ar už laisvą triintį, žo- pirmininkas socialdemokratas 
dį į’ajuriti niūraus kalėjiirio VJcas atkirto piktai, kad aš 
dvelkimą. Kur šalies konsti-ituojaus nuvažiuosiu nas drau- 
•tųcija sulaužyta, pilietinės Lgus ''(sufprask) • kalėjįųiąni), įjei 
laisvės iteieškok. 1 Įkalbėsiu. ^■Mht’, 's^ky nepaVy-laisvės rfėieškok

rr

Vyks atsiekti ir anksčiau turės 
stoti kovon prieš fašizmą, kad 
^ūbrondris ; liaudis, po vadovy> 
į>ę Komunistų , Partijos, įienu- 
Mųotų jų visų nuo scenos.

RaūclbAas (Gaidys.

sunk, darbų kalėjimui.
’ 1 Draugai, būsit skaitę “Lais
vėje” apie Mariampolės ko
munistų bylą 1 'd. birželio, 
1928 m. Mano bylą, kaip vė
liau patyriau; nagrinėjo “už 
alįių” (mat, pabėgau nuo by
los) ir man, pritaikius visas 
amnestijas, paliko -6j metai 
surik, darbų kalėjimo. 1

kurio maisto produktų, jie pa 
kėlė sau balių, kad po to ne 
kuriems net gydytojo prisiėjo 

, apsirijo. (Tą .. 
dieną administrącija jiems da- 
yė pilną laisvę).

Pora žodžių del kalėjimo , ' 
gyvenimo. Draugams • ’bus w 
sunku įsivaizduoti Lietuvos 
kalėjimų padėtis. Man teką 
sėdėti Vokietijos kalėjime, įtai ; 
jeigu sulyginti Lietuvos, kalė- n 
jimus su Vokietijos , k.algji- 
mais, gautųpię tą patį, ką? 
yra luomą lunidi. ■
niškas susikimšimas, nešyata, 
betvarkė, Lietuvos kalėjimuo
se įstatymais gvarantuota, Tik 

- įsivaizduokit, kambaryj nė 
• r daugiau 5 metrų ilgio ir 3 plo

čio nuolat turi gyventi 35-45 . 
žmonės. Nei rankšluosčių, 
nei baltinių, nei drabužių ad
ministracija neduoda, todėl į- 
vairus brudas per akis eina. 
Visa tai aš atradau Marijam
polės kalėjime 10-XI-1927 nr. - 
mane ąreštavus; ir tokiose są
lygose teko išgyventi ligi 29- 
V-1928 m., kuomet pavyko 
pabėgti.

Ne jums, šovinizmu apkvai
šę “tėvynainiai,” “sandariečiai” 
ir panašūs social, fašizmo’ bi- . |
čiuliai, daryti sąskaitas iŠ Lie- ' 
tuvos politinių kalinių gyveni*4'^ J 
mo. Taip ir pašeipų klausi- 
me galima tą pat pasakyti. 
Kaip aš, taip ir visi kiti, ku
riems teko naudotis ir kurie m 
tebesinaudoja amerikiečių irtF 
kitų draugų pašalpomis, tei- _ -
kiamomis per “Raudonąją Pa- 
gelbą,” galime tarti draugis- 
ką dėkui, kad neužmirštate ų 
savo brolių ir draugų Lietuvo- ’ . 
je, kankinamų kalėjimuose •* 
žiaurios fašistų ^reakcijos. Jei 
ne “Raudonosios Pagelbės” , j 
parama, polit.1 kalinių padėtis > ’ 
būtų neapsakomai sunki, ries ' 
daug yra draugų, kuriėms be- 
sėdint ilgą laiką kalėjime ar-1-’ 
ba koncentracijos’ lAgėryjė <■’ 
and odos suplyšta paskutiniai'^ 
drabužiai.

•Galėčiau plačiau parašytrv 
apie kalėjimų padėtį ir “Raw- ’ * 
donosios Pagelbos” reikšmei *•> 
,Bet. . . laiškas ir taip ^er. ii- v*>

surik. darbų kalėjimo. (Kaž .^ais, gautųpio tą pati,, 
kodėl fašistai mano bylos vie- ry.11131*:

I šai nepaskelbė.)
Išbuvęs gan ilgą laiką Var

niuose ir kalėjime, galėčiau 
duoti puikios medžiagos 
Liet, kalėjimų gyvenimo ir 
bent gal dalinai Amerikos 
patriotus galėčiau įtikinti, kad 
ką jie taip garbina, senai Lie-1 
tuvoj purvino žandaro pantap- 
liu sumindžiota, o visa Lie
tuvos liaudis yra fašistų pasi
tyčiojimo ir sauvalės žaislas. 
Tačiaus, jei “varnas varnui 
akies nekerta,” tuomet ir mano 
pasišventimas veltui.

Pamenu, kaip 1927 m. “Tė
vynė” eiliavo mano straipsnį 
iš Šešupės Bangų” savotiškai 
išvėrsdama jo esmę. Varnių 
kankiniai visai ne toki, ko
kius “Tėvynė” išrado savotiš
kai Jškraipant mano rašinį iš 
“Šešupės Bangų.” Fašistai 
Varnius pavertė katorgos vie
ta ne tam, kad tenai sėdėtų 
“patriotizmo,” “tėvynės mei
lės” ' bei “kilniosios demokra
tijos” didvyriai, ° nuvalkioto 
idealizmo plunksnomis apsi
kaišę. Iš pirmųjų dienų fa
šistai į Varnius pradėjo kimš
ti patį aktingiausią, iš darbi
ninkų- eilių, elementą. 95% 
Varnių tremtinių pirmose die
nose sudarė kairiųjų prof, są- 
jungųi valdybų nariai, “Spin-, 
dūlio”? ir kitų simpatizuojan
čių komunistams organizacijų 
darbuotojai. Toli gražu ne 
tas, apie ką “Tėvynė” nuklie- 
dėjo. i

Ekonominė Varniuose būk
lė be galo bloga. Ryte duo
dama juoda kava ir 8 gram, 
cukraus, pietums zupė, kurią
ne visuomet buvo įalfma vai- f.“ , Ka<į nepasidary-^r

___ Jciau nuobodus—baigsiu! W1gyti, nes dižuruojančio į vir
tuvę neįsileido, to'del tankiai 
zupę išvirdavo šu supuvusia 
mėsa, nuo kurios ne tik kad 
katilas. smirdėjo, bet visas la- 
,gėris dvokė. Vakarienei vir
davo sukirmijusias kruopas. 
Su ’ maisto produktais eina di
džiausias šmųgėlis. Kartą pa
tikrinus, su pagelba padirbtų 
svarstyklių/ išduotą ant 20 
žmonių duoną, kurios duoda
vo po Iklgr. , (porą svarų)' 

t ant žmogaus dienai, pasirodė, 
kad vietoj 20 klgr. išduota 
tik 14 klgr. Padėtis kiek pa

Su draugiškais linkėjimais .4 
V. K. Varnėnas.

Berlynas, 21-VIII-X928.

Calles Atsisako, Toliais 
Būti Prezidentu

MEXICO CITY.— šešta
dienį Meksikos' prezidentas *- 
Calles pasakė kongresui 
prakalbą ir pareiškė, krid 

/ jįis neapsiims toliauš eiti ’ 
brežidento pareigas, užsi- 
baigus jo prezidentystės f 
terminui su gruodžio 1 d.

I



Sereda, Rugsėjo 5 dų 1928.. •

St. Gegužis, Kaipo Mainierių Šelpimo) Priešas
(Tąsa nuo 2 pusi.)

Streikuojančių Mainierių 
Liudijimai

Kuomet katalikai ir tautinin
kai nariai Waterburio bendrojo 
komiteto kreipėsi vieni j Ro- 
nugs-Katalikų Susivienijimą, o 
ktti į SLA. prezidentą Stasį 
Gegužį, reikalaudami paaiškini
mų, — tai komunistai ir šiaip 
kairieji darbininkai to komite
to nariai pasiuntė savo užklau
simu eiliniams, paprastiems 
mainieriams, ar jie gauna bei
gavo pašalpos iš Nacionalio 
jįainierių šelpimo Komiteto. Ir 
šių paprastų darbininkų atsa
kymais galima šimtą sykių ge
riau pasitikėt, negu Gegužiui, 
Lewiso lekajui.

Vienas tų mainierių laiškų, 
adresuotas Waterburio komite
to sekretoriui drg. Krasnitskiui, 
skamba taip:

> Monongahela, Pa. 
r July 31, 1928

Drg. Chas Krasnitski,
Mes 92 kp. SLA. nariai ir 

nenariai streikieriai duodame 
jums žinoti, kad mes jau ne
gauname pašelpos nuo Natio
nal Miners Relief Committee, 
ba čia seni J. Lewiso sėbrai 
buvo labai priešingi tam ko
mitetui, tai ir sustabdė.

Dalykas tame: mes girdėjo
me per draugus, kad Water
bury’o, Conn., lietuviai argu
mentuoja, kad National Mi
ners Relief Committee (Na- 
iionalis Mainierių šelpimo 
Komitetas) nieko mainieriams 
nedavė ir neduoda. Tai tas 
yra klaidinga, nes čia mainie- 
rius labai gausiai šelpė 'minė
tas komitetas, N. M. R. C. Aš 
čia ne vienas pasirašau, kad 
gavome minėtą pašelpą; čia 
yra virš 20 streikierių, kurie 
gavo ir apie 20 narių 92-troj 
SLA. kuopoj, Courtney, Pa., 
ir nariai sk. 2,280 Jungtinės 
Amerikos Mainierių Unijos, 

^New Eagle, Pa.
Tai čia tik dalis mūsų, lie

tuvių; bet lietuviai čia ne vie
ni gavo tos pašelpos; jos ga
vo virš 300 šeimynų. Tai čia 
ir prisiunčiu vardus tų narių, 
kurie pasirašė.
, Pasirašė sekami 92-ros S.L. 
A. kuopos nariai:

Antanas Baktys, W. Urbo
nas, S. Dočis, J. Bugaila, J. 
Wilsinskas, A. Nortis, J. Sa
musis, P. Kruopienė, M. Jur
gaitis, T. Andrikis, Joe Bars- 
ketis, J. Miltakis, I. Nausidas, 
M. Nakutis, J. žvirblis, Joe 
Nakutis, L. Bartkus ir T. Sta- 
nislovaitis.

Apart to, pasirašo šie nena
riai Susivienijimo:

J. Rabasauskas, S. Donašas, 
W. Bartkus, P. Čepaitis ir J. 

| ^Vaivada.
SLA. 92 kp. užrašų rašt. 

Antanas Baktys.
i

C, Laurinaičio Laiškas
epos 21 d., Petras Lauri

naitis iš Castle Shannon, Pa., 
rašo J. Strižauskui, Waterbu- 
ry*o Bendro Mainierių šelpimo 
Komiteto nariui, atsakydamas į 
jo paklausimą:

■ “Gerb. J. Strižauskui ir jū
sų visiems draugams ir virši
ninkams, 266 SLA. kuopa, at
sakom, kad aplaikėm laišką 

’ nuo jūsų, už kurį širdingai 
ačiū, kad rūpinatės kas link 
mūsų sušelpimo”.

fUpliau tame laiške P. Lauri
naitis guodžiasi, kad “anglikai” 
(lewisin iai tikrieji ameriko
nai) skriaudžia lietuvius mai- 
nterius, būdami lokalų ponais. 
čS kalbama, kaip jie neteisin
gai dalina pašelpą, atsiunčiama 
per unijos valdonų žmones, sė
dinčius lokalų viršūnėse.

v Neteisingas šelpimas
Laurinaitis tęsia:

“Daug pavargom del to 
streiko pertai, kad iš mūsų 
žmonių nėra nei vieno virši
ninko tame lokale; tai mus 
tie anglai (lewisiniai) labai 
nuskriaudžia. Mažas mūsų 
būrelis negalim atsiremti; tai 
per gvoltą katras gauna kokį

“keną bynzų”, o pinigiškos pa
šalpos tai suvis nėra, neduoda, 
o kituose lokaluose, kur yra 
įsimaišę į valdybas kitų tautų, 
ne vieni anglikai, tai gauna 
geriau.”

O p. Gegužis stengiasi ap- 
dumt svietui akis, būk lewisi- 
niai Mainierių Unijos valdonai 
“kuo teisingiausiai” šelpia 
streikierius!

Kaip Persekiojama N. M.
R. C. Darbas

Priėjęs prie Ohio-Pennsylva
nia Relief Committee (kuris 
dabar vadinasi Nacionaliu MaL 
nieiių Šelpimo Komitetu), Lau
rinaitis, sako, kad Lewis su sa
vo tikrai amerikoniška mašina 
užkerta kelią šio komiteto vei-f 
kimui:

i

“O kaip jūs minėjote apie 
Ohio ir Pennsylvanijos Relief 
Committee, kuris pas mus va
dinamas ‘Brophy’es partija’, 
tai jie mus taip persekioja. 
Katrie tik pradedam šnekėt 
arba laikėm susirinkimą tuo 
reikalu, tai distriktas (Lewisi
niai viršninkai) ir visi angli
kai išvaiko ir gąsdina, kad pas
kui to nepriims į uniją. Mes 
norėtume, kad mūsų būtų di
desnis būrelis, kad galėtume 
atsilaikyt.”

Nepasitiki Gegužiui
Ką eiliniai mainieriai mano 

apie J. Lewiso tarnautoją, uni
jos valdininkėlį Stasį Gegužį, 
prezidentą Susivienijimo L. A., 
tai galima patirt iš streikierio 
Laurinaičio sekamo pareiški
mo :

“O ką minėjote apie Stasį 
Gegužį, tai Stasys Gegužis yra 
geras paukštelis. Mes juomi 
niekad nepasitikėjome. Bajis 
padeda Lewisui negerai, “dor- 
ty” ant mūsų. Mes juom 
daug nevierinam. Jeigu jūs 
ką draugai galit sušelpti, tai 
siųskit mums ant mūsų adre
so.”

.'»• ‘ f

Šičia turime primint, kad 
prie Nacionalio Mainierių Rė
mimo Komiteto yra Lietuvių 
Skyrius. Atsišaukiant lietu
viams streikieriams pagelbos, 
galima jiems pasiųst aukų per 
tą skyrių, nors iš Nacionalio 
Mainierių Rėmimo Komiteto 
abelnai šelpiama visi streikuo
janti mainieriai, nežiūrint tau
tų skirtumo.

Pennsylvania-Ohio Mainie
rių Komitetas Rėmė Strei

kierius,— Liudija J.
Adomaitis

Jonas Adomaitis iš Mononga
hela, Pa., liepos 22 d. 1928 m., 
savo laiške drg. Krasnitskiui, 
be kitko, rašo:

“Aš esu lokalo 2398, Van 
Voorhis, Pa., narys. Aš te
nai dirbau per 11 metų, šiuo- 
mi paliudiju, jog pagelbos ga
vom iš Pennsylvania-Ohio 
Mainierių šelpimo Komiteto 
(kuris dabar vadinasi National 
Miners’ Relief Committee). 
Pradėjo duoti 1927 m. gruo
džio pabaigoj..,, ir gavom ligi 
pradžiai gegužės”.

i.

J. Adomaitis skundžiasi, 
kad įvykę kokie nesusiprati
mai tarp vietinio Mainierių 
šelpimo Komiteto atstovo ir 
lokalo komiteto; to pasekmėje 
ir buvusi sustabdyta mainie
riams pašalpa iš Mainierių 
šelpimo Komiteto.

Trūksta aiškumo, kokias 
kliūtis darė tam darbo unijos 
lokalo komiteto viršininkai. 
Reikėtų spręsti, jog ir čia įvy
ko kas panašaus, kaip kad Pet
ras Laurinaitis rašė liepos 21 
d. iš Castle Shannon, Pa.
Darbininkiškas Sensas Paė

mė viršų
Suėmus krūvon, atsakymus 

gautus iš SLA. prezidento Ge
gužio, Romos-Katalikų Susivie
nijimo centro ir šiuos laiškus, 
atėjusius tiesiog nuo streikuo
jančių mainierių, ėmė viršų 
Waterburio vietiniame bendra
me mainierių šelpimo komitete

' L ; ’ “ ...... * į ii i < i « r ■» yry*™

šalininkai siuntimo ipainierįams 
aukų per Načionąlį Mainierių 
Šelpimo Komitetą.’ 21 komite
to narys pritarė tam komitetui, 
o 16 siaurai politikai! j ančių pa
sisakė prieš. Už Nacionalį Mai
nierių šelpimo Komitetą balsa
vo ne vien komunistai nariai, 
bet ir dalis supratingesnių ka
talikų ir tautininkų. Darbi
ninkiškas sensas laimėjo, nepai
sant visų reakcionieriaus p. Ge
gužio pliovonių prieš Nacionalį 
Mainierių šelpimo Komitetą, 
kuris taip nuoširdžiai šelpia 
angliakasius ir .gaivina jų kovos 
dvasią.

RINKIMŲ VAJAUS
KAMPELIS 1

Ohio Valstijoj Surinkta 20,000 
Piliečių Parašų ir Darbinin

kų (Komunistų) Partiją“ ’ 
Įdėta j Rinkimų Sąra

šus ‘ !
CLEVELAND, Ohio.—Pirmu 

kartu savo istorijoj Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) Par
tija oficialiai dalyvaus šio ru
dens rinkimuose Ohio valsti
joj.

Kad Darbininkų Partija ga
lėtų eit ant rinkimų baloto ir 
legaliai dalyvaut prezidenti
niuose ir valstijiniuose rinki
muose su savo kandidatais to
je valstijoje, reikėjo surinkt 
20,000 piliečių parašų. Ir tas 
didelis darbas jau atliktas. 
Reikalaujamas parašų skai
čius surinktas. Viename Cleve- 
lando mieste gauta 10,000 pi
liečių parašų; kas liudija apie 
Ohio draugų, ypač clevelan- 
diečių, darbštumą.

Kasyklų ir plieno darbų sri
tyse Ohio darbininkai piliečiai j 
ne tik mielu noru; rašėsi ant 
Darbininkų Partijos rinkimų 
peticijos blankų; jie taipgi sto
jo talkon! komunistams ir .pa
tys rinko1 piliečių parašus.-

Ohio- darbininkai atsiminę, 
kaip Darbininkų ’(Kombniš-’ 
tų) Partija ištikimai darbavo
si mainieriams laike jų strei
ko. Jinai įgijo darbo žmonių 
pasitikėjimo, kaipo veikli' ko
votoja už1 raiikpelnitį reikalus.

Pirmiaus Ohio valstijoj tu
rėjo nemažai intakos socialis
tai. Dabar jų intaka tenai 
apmukusi ir susmukusi. Dar
bininkai matė, kaip minkštų
jų angliakasyklų mainierių 
streike socialistai papėdžiavo 
išdavikiškai Lewiso saikai; jie 
dabar pastebi, kad Socialistų 
Partija yra išsižadėjusi klasių 
kovos.
, Tarp sąmoningesnių Ohio 
darbininkų susidarė savotiškas 
juokas apie socialistų kandi
datą į prezidentus kunigą 
Norman Thomasą, apie kurį 
jie sako: pažiūrėsime, kaip 
kun. Thomasui seksis socialis
tų likučius nuvest atgal pas 
Jėzų.

Komunistų Rinkimų Tikietas 
Vidurvakarinėse Valstijose
Visoj eilėj vidurvakarinių 

pramoningų valstijų Darbinin
kų (Komunistų) Partija daly
vaus prezidentiniuose rinki
muose su savo kandidatais, 
Kosteriu į prezidentus ir Git- 
lowu į vice-prezidentus.

Organizacinis Darbininkų 
Partijos sekretorius drg. Jack 
Stachel apvažinėjo Pennsylva
nia, Michigan, Ohio,. Illinois, 
Wisconsin, Minnesota, Ken
tucky ir Tennessee valstijas ir 
raportuoja Partijos Centrali- 
niam Pildomajam Komitetui, 
jog visose tose valstijose Dar
bininkų (Komunistų) Partija 
bus padėta dnt rinkimų balo
to.

Tennessee ir Kentucky val
stijose dar pirmą kartą Darbi
ninkų Partija dalyvaus rinki
muose. Reikalaujamas pilie
čių parašų skaičius čia jau su
rinktas. 4

Drg. Pat Devine iš Minne- 
sotos praneša, kad jąu" beveik 
surinkta piliečių parašų tiek, 
kiek įstatymais reikalaujama.

Minnesotos Farmerių-Darbo 
Partija kadaise buvo drūta 
organizacija. Dabar gi jos 
vadai flirtuoja su republikonų 
ir demokratų partijomis ir 
monija farmerius ir darbinin*- 
kus; bet jų monai pradeda 
aiškėt darbo žmonėms.

• ; • » . r-*,1 .i į 'l 1 ’• t—r
"isporięijn. jr j Iridiaįioš ! vąls-

į (IHugąį ’ pikliai ręnka 
" _ tnūsų Par-

Wį 
tijosp r , - 
piliečių pArašus už j 
tiją. Gauna stambios talkos 
tame darbe ir iš nfepartijinių 
darbininkų.

Darbininkų Partija žada pa- 
skleist įmanomai daugiau pro
pagandos tarp Chicagos “stock 
yard’ų” darbininkų.

Partija dės pastangų, kad 
išjudint į veiklesnį rinkimų va
jų darbininkiškas ateivių or
ganizacijas.'.

Lietuviai, apart komunistų,

Tel. Lackawanna 2180

Otto Meyer, M. D.
245; West 43rd Street 1

West nf'Times Square ‘ I 
’ ■' -NEW YORK CITYHi,

f Ofiso Valandos:' ■ Į 
Nuo 10 ryto iki 1 po pietą <; 
Nuo 6 iki 8 vakarais i j 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutartį

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

Tel. Jefferson 10010

Automobilių Mokykla* apie elektrą, važiavimą ant viso- 
k kainų mašinų ir ant Fordo.

r Pilnas kursas šoferio-Mechaniko,
'■ x / LZZLL."du kurį veda lietuvių ir anglų kalboj

gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI-

I ČIUS. Mokykla atdara nuox9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v
NEW YORK AUTO SCHOOL 
128—2nd Ave., cor 14tb 8t.. N. Y

FIRE SALE
Parduodama pigiausia kaina, viskas, kas tik reikalinga namuose

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

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

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

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaroMACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues Brooklyn, N. Y

Telephone, Greenpoint 2372

r visai nė d a-perma^aį dir^ą( 
lyyaują tame; d;

ALDLD. ir Darbininkių Su
si vieni j imas turėtų nelaukt 
paraginimų,! bet sukrust tal
kon Darbininkų Partijai, ypač 
prisidedant prie piliečių paia- 
šų rinkimo. Tų parašų dar 
daug trūksta New York o vals
tijoj.

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

Tel., Stagg 5043

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

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

stebuklingų žolių vertes tūkstančk 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių su 
gedimo? Toks žmogus yra susirau 
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmaga 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksini kalną parodytum, tai Jaa 
malonesnė būtų sveikata, negu ta> 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jauties 
esąs apimtu kokių nors nesmagumą 
tai greit reikalauk mūsų vaistžoliu 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų Ii 
gų ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžoles yra nuo sekančių ligų 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečr^ 
skaudėjimo, 'patrūkimo, dusulic 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo p< 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki 
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ii 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gaus1 
vaistžolių, kurios jums sugrąžint 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti pervų suirimą, galvot 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gaus: 
mūsų gausius yaistus, 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 mūsę 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai.’ visuos*; 
miestuose.

M ZUKAIT1S
21 Gillet St., Spencerport. N. 1

- - . I. . I ■ - - -- - - i ~ >

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALtlETUVIŠKAS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.

KAINA $1.25

} “LAISVE”
4ft Ten Eyck St., Brooklyn. N. Y.

Puslapis .Trečias 1 T

CASTON ROPSEVICH '
f •

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

3120 Chatham Street ; ' 
PHILADELPHIA, PA.

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

SVEIKATOS IŠTYRIMAS1
Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose. Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų. Tūkstančiai vyrų ir 
moterų buvo sėkmingai išgydyta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI 

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Avė. ir Irvins Place

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro. 
Nedtliomis: 9 iki 4 po vietų.

GARSTNKITeS



STAMP

DIRBTUVE BRIDGEWATER, MASS.
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INSURANCE
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«»ABOKIUfi

BALZAMUOTO J AS

1023 MT. VERNON ST
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inkyti 
tikiuo’

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

WORKERS UNION

Bridgewater Darbininkų 
Ko-operatyvė Draugovė

NEW YORK OFFICE 
1328 Broadway 

436 Maybridge Bldg.

“Pusę valandos darbavausi 
tampiau, kraipiau, kračiau —

ilima prisirinkti tinkamus 
Kurie krautuvninkai turi

DETROIT, MICH., OFFICE
13139 Stoepel Avė. 
(Mr. 0. W. Lamb)

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškan, 

klausime lietuvių nuomones nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
Serumo, tai nėra partijų nė ginčų 
et visi sutinka, kad JŲ cigarai yra 

geriausi ir labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet_ ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO 
po lOe arba PETRO

nenusimauna batai ir tiek, o 
jis savo sustingusiomis kojo
mis nei kiek negali man padė
ti. Galų gale,, aš taip patrau
kiau, kad lavono kojos nutrū
ko per kelius, nutrūkb ir keli
nės ir viskas paliko mano ran
kose. Bet tai niekis, aš tu
riu štai batus, kad ir su sveti
momis kojomis. Tik reikia 
tas kojas iškrapštyti laukan.” 
(Mano pabraukta.—S. V.).

iRINT BŪTI SVEIKU IR STIPRIN
TI SUNKU DARBĄ DIRBTI — VALGYK

dievaičio veidą.
Senas Vincas

R. Mizara-Rasoda.

Iš Buenos Aires į New Yorką

OVER 
dirba Bridgewater Darbininką 
Kooperatyve Draugovė, kurios 
dalininkais yra virš 600 lietu- 
vią darbininką, gyvenančią 
Jungtinėse Valstijose ir Lietu
voje.

OVER GLOBE čeverykai padirbti ant “Trufit” 
arba “Eąze”' kurpalio (Last), kurie krautuvėse 
parsiduoda nuo $5,00 iki $7.50 pora. Užtikri
name, kad tiks plačiom ir tvirtom kojom.

TRUMPA PERŽVALGA AID U).
NAUJOS KNYGOS “UGNYJE

Didžiuma lietuvią turi sveikas ir tvirtas kojas, 
bet daugeliui nėra 
kojoms čeverykus.
“specials,” tai nesvietiškai brangiai už juos

logiškas išsireiškimas neturėtų 
rasti sau vietos bei pagrindo.

štai kad; ir šioj pačioj kny
goj, vienas kareivis keikia kai
zerį, o Napoleoną vadina didvy
riu. Logiškai kalbant bei pro
taujant, juk kaip vienas, taip 
ir kitas yra žmogžudžiai, kaip 
vienas, taip ir kitas paskerdė 
tūkstančius žmonių—griovė vis
ką ir naikino. Bet čia mes ma
tome to kareivio siauraprotystę 
ir trumparegystę, ir tas yra la
bai ant sveikatos apysakai bei 
jos skaitytojams. Tačiau, Ka- 
rono pasakymas mums nieko 
daugiau neduoda, apart blofo, o 
blofyti iš negyvėlio, o ypatingai 
iš priešo, atsiduoda lig ir šovi
nizmu.

Vienok, niekas 'pasaulyje nė
ra tobula, niekas negali apsieiti 
be klaidų, dirbdamas bent kokį 
darbą. Todėl ir už šias paklai
das,. už šiuos nelogiškumus, ne
galima smerkti kūrinio, nei jo 
autoriaus, turint mintyje dar ir 
tą faktą, kad veikalas sukur
tas, tokiose sąlygose, tokiose 
baisiose aplinkybėse, kokiose 
mažesnės ištvermės rašėjas nei 
pamislyti apie veikalo kūrimą 
nebūtų turėjęs drąsos.

Nepaisant tų nelogiškumų, už 
šį didelį darbą H. Barbusse už
sipelnė didžios pagarbos sąmo
ningų darbininkų miniose. A. 
jam, šis karo baisenybių atvaiz
das ilgai stovės prieš akis tų 
darbininkų, kurie tą knygą per
skaitys. a

H. Barbusse šiuo savo didžiu 
ir ištvermingu darbu nuplėšė 
nuo imperialistinio karo fronto 
veidmainystės užlaidą ir parodė 
prieš žmonių, ypatingai darbi
ninkų akis, pliką, kaip liepsna, 
karo

: Lietuvaitė . ■. < < j
į FOTOPRĄFISpTfi; 
Fotografuoju, Didinu ir Nųmąlia- 

voju Visokiom Spalvom
‘' J ' Paveikslus j į' ; ; i , 

Studija- atdara kiekvienų dienų ir 
nedėliomis nuo 9:30 ryte iki

S po pietų
Margarieta Valineius
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

Varpas Bakery, 54 Mauįer St., Brooklyn, N
A. M. BALCHUNAS, Savininkas Telephone Stagg

(Pabaiga)
Keletas Pastabų

Knyga “Ugnyje” technikos 
žvilgsniu yra puiki ir papuoš 
mūsų knygynėlius. Bet turime 
pripažinti, jog knygos kalba nė
ra sklandi, bet pusėtinai gruob
lėta. Jos kalba nesulyginamai 
skiriasi nuo A. L. D. L. D. išlei
stos knygos “Karalius Anglis.”

Tačiaus už tai- negalima da
ryti užmetimų knygos vertėjui, 
drg. V. Taurui, turint mintyje 
tą, kad ši knyga versta ne iš 
originates francūzų kalbos, o iš 
antrarankės anglų kalbos. Į 
trečią kalbą verčiant, nėra jau 
taip lengvas darbas ir negali
ma reikalauti iš vertėjo tiek 
daug/ kad veikalo kalba būtų 
jau taip švelni, kaip mes kad 
norėtume, ar skaitome veikalą 
originale j e jo kalboje.

/

Kaslink pačio autoriaus, taip
gi norisi šį bei tą pastebėti, pri
dėti, kaip sakant, ir savo grašį.

Turbūt nėra pasaulyj tokio 
rašėjo, kuris, kurdamas veika
lą, parašytų jį tobulą ir be klai
dų ar išvengtų nenuoseklumų. 
Jeigu mes, kurdami kokį veika
lą, atkreipiame savo atydą į 
vieną dalyką, tai nei nepasijun
tame, kaip apleidžiame kitą. 
Tokia tai yda lydi ir šios kny
gos autorių per visą jo kūrinį.

Matomai, H. Barbusse dėjo 
visas pastangas, kad kuoaiš- 
kiausia ateharakterizuoti karo 
fronto kareivius ir perstatyti 
jų supratimą taip, kaip jie su
prato; kuoaiškiausia . i 
karo lauko vaizdus, nupiešti iš
vaizdą tranšėjų, išvaizdą negy
vėlių ir t. t., bet tuom pačiu 
kartu jis apleido kitus, taip pat 
mums svarbius dalykus—bū
tent:

Autorius nesupažindina skai
tytojus, kokia daugybė kareivių 
grūmėsi tame beprotiškame 
darbe? Juk spėkų susirėmimas 
šitokiame veikale, mano supra
timu, daiytų daug didesnį pasi
baisėjimą į skaitytojus. Kuo
met nėra bent aplamai-pažymė-

Sudege 80 Avių
Nemunaičių valse. Eino

rių dvare pil. J. Liko buvo 
užsidegęs kluonas, kuriame 
sudegė 80 ten buvusių užda
rytų avių. Įtartas padegi
me asmuo sulaikytas.

Čia tai jau nesąmonė. Visi 
gerai žinome, kad žmogaus ar 
bile gyvūno koją netaip jau 
lengvai galima nutraukti. O jis 
nutraukė ne tik kojas, bet per
traukė ir kelines sulig kelių. 
Tokiame atsitikime, greičiau 
būtų įtikinęs skaitytoją, jei ji
sai būtų parsivilkęs visą vokie
tį su jo naujais batais; ar nu
kirtęs jam kojas, o ne nutrau
kęs jas.

Aš net < pabraukiau, kur Ka
ronas sako: “Tik reikės tas ko
jas iškrapštyti lauk.” Ir čia, 
pridurmu,. kitas kareivis jam 
sako:
. “Bet tu visuomet meluoji.”

“Jeigu tu metiki, tai pasi
klausk dviratininko Evdomo,”! 
atšauna Karonas. “Tai jis 
man padėjo: suleidome mudu 
savo nagus į batūs, na, ir kad 
plėšėme, tai plėšėme laukan 
kaulus ir Rojinių gabalų mėsą. 
Bet pažiūrėk gi sveikas, kokie 
tai batai! Argi nebuvo verta 
del jų ir padirbėti?”

Viršuj jisai sake, kad dar tie 
batai turi svetimas kojas, o čia, 
visai jam iš vietos nepasijudi
nus, jau sako, kad ir kojas iš
lupo laukan dviratininkui pri- 
gelbstint. šitokį, amerikanski 
džiokai, su.realiu gyvenimu nie
ko bendro neturinti—nekelia 
kūrinio autoritetą, nepaisant ir 
to, kad tokias nesąmones ir ne 
patsai autorius pasakoja, o tik 
paprastas kareivis.

Nesąmonės kartais yra pra
leidžiamos apysakose, bet tik
tai tokiame atsitikime, kad no
rima skaitytojams parodyti vei
kale figūruojančios ypatos cha
rakterį, kaip jis mano apie ne
įkurtuos dalykus ir 'kaip jis i 
į uos supranta. Bet šitame' at- j 
sutikime, kur kalbama apie šir- į 
dį veriančius dalykus, - tokis ne-

JOHN’S CIGARS 
•—tai faktas.

Draugas B. 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėms 
J. T. Vaitekūnas, 

JL Naujokas 670 N. Main St., 
Brockton, Mass., jau penki metai, ii 
nuolatos j sa<o didele krautuvę ga 
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 Sho- 
rlden St., Wilkes-Barre, Pa., o p 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra 
io taip: J. Naujoke, nuo agento nu 
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man 
taip Ir mano kostumieriams labai pa 
tinka.

Daugybė Brooklyn© ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą iš 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas bizhierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtaif 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuosė ir Itio 
ruošė. Mes visur prisiunčiam ir ap 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

U O IMA

se, ta ramybė, ta švara yra tik todėl, kad 
čia dūmų kaminai kunkuliuoja. Iš ten di
džiuma daiktų išgabenama, o čia apdirba
ma. Šis metropolis yra kapitalistinės im
perialistinės valstybės metropoliu, kuris 
valdo, čiulpia anas, kaip dėlė žmogaus 
kraują.

Pravažiuojame “laisvės stovylą”, imi
gracijos salą. Keleiviai nusiima kepures 
ir plasnuoja į “laisvės stovylą”. Vieni ma
tomai tai daro iš džiaugsmo, o kiti—tik to
dėl, kad anie taip daro.

—Kodėl tamsta nepasveikini laisvės 
stovylos?—klausė vienas manęs.

—Todėl, kad esu išgyvenęs čia 15 me
tų,—atsakiau žingeiduoliui.

Nežinau, ar jis suprato mane, ar ne.
Vandyckas sustojo Hobokene. Pripuo

la vienas jūreivis prie manęs ir sako:
—Ar tamsta nori išsigerti' gero alaus 

ir šnapso?
—Ar jūs turk?
—Ne, ne—atsakė jis.— Bet kuomet iš

eisi iš laivo, tai užeik ten, kur aš duosiu 
antrašą. Randasi trys geros vietos. Vi
siškai arti prieplaukos. /

Antrašo neėmiau. Grąžon užklausiau 
jo, kodėl jis man rekomenduoja tas vietas, 
bene gauna kyšį, tačiaus atsakymo nega
vau.

Visi trečiaklasiai pasažieriai bus ga
benami į Ellis Island. Didesnė pusė jų 
nusiminę. Mes gi, piliečiai, apleidžiame 
laivą ir einame muitinės šeręngą,

Štai prie durų stovi dd. Buknys su Ma
žeika. Kaip keista. ■ Metai laiko atgal, 
man važiuojant į Pietų Ameriką, d. Mažei
ka vyko Sovietų Sąjungom Kas tikėjosi, 
kad po metų laiko šitoj vietoj teks susi
tikti ?

New Yorkas—toks pats. Visur sku
bumas, visur pilna žmonių. Didelė dalis 
vyriškių—senų ir jaunų—vaikšto be kepu
rių, vienplaukiai, kaip vaikai. Tai savos 
rūšies modernizmas.

—Amerikoj didelė bedarbė—aiškina 
draugai. ,

Su godumu klausau jų šnekų apie mūs

ta, kiek kareivių guldė savo 
galvas už kapitalistų interesus, 
anot autoriaus, už purvinus re- 
vus, tai skaitydamas šį kūrinį, 
gauni supratimą, kad tiktai ke
li, 'vardais pažymėti kareiviai, 
—kurių tarpe radosi ir patsai 
knygos autorius—-kariavo tame 
fronte ir panešė visas tas bai
senybes.

Negana to. Kur tiktai auto
rius nėjo, ką neveikė, kokį vaiz
dą jis nepiešė, per visą 18 mė
nesių vis lijo ir lijo. Nors, su
prantama, lietus, purvynas, 
kuomet nėra kur išsidžiovinti, 
pasišildyti savo suvargusį bei 
drebantį nuo šalčio kūną—ne
svietiškai kareivius įvargino, 
bet per visą veikalą nepastaty
ti prieš skaitytojų akis nei vie
nos giedrios dienos .scenos — 
veikalas nustoja dalį pasitikė
jimo.

Pasekmė tų, perdėm lietingų 
dienų scenų ir piešiamų atvaiz
dų spalvos pas autorių išėjo 
vienodos: vis mėlsvai-rusvos, 
švininiai-pilkos, nepaisant ii' to, 
ar jis piešia sugriautų mieste
lių griuvėsius, tranšėjų ver
kiančias sienas ar numirėlių 
veidus.

Paskui seka tų pačių dalykų 
atkartojimai. Nors pakartoji
mų randasi neperdaugiausia, 
bet jie metasi į akis, nors ir ne
norėtumei jų matyti. O pakar
tojimų apysakorius turi vengti 
ant tiek, ant kiek galima, nes 
pakartojimai veikale lenda, 
kaip yla iš maišo ir nervuoja 

nupiešti j skaitytojus: tai įkiriausias kir- 
I minas apysakoj.

Gi ant puslapio 22, kur karei
vis Karonas ' pasakoja savo 1 
draugams kareiviams, kaip ji-j 
sai nuo užmušto vokiečio numo- j 
ve naujus 'batus, atsitikimas ne
išlaiko kritikos. Tarp smulk
meniško 'papasakojimo apie už
muštą vokietį, kurio naujais 
batais Karonas džiaugiasi, prie 
pabaigos jisai sak;o

Bell Phone» Poplar 7546

ADOLFAS F. STANKUS

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

(DOBROW) 
Grand St., Brooklyn,

Telephone: Stagg 8862

minusus, iki ■ pągalįąus pasiekėm “Laisvės’ 
naiųąT-cęntrą xj)ažahgiųj.ų1 Brpoklyno dar 
pihihkų.į'' Čia’1 baigiasi mano ^kelionė ir' die

Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažystamiem, kad aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo Ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausjiai ir 
teisingiausiai, i Meldžiu atsil 
su viršminėtais reikalais, o 
si, kad būsit užgančdinti.

JOSEPH DABRAVALCK1S

(Pabaiga)
—Ko tamsta raudi?—paklausiau mo

teriškės.
—Jums smagu, kad esate arti New 

Yorko—kalbėjo jinai.—Man gi nelaimė. 
Vyras Montevideo j operaciją darė del pa
trūkimo. Šiandien panešė valizą ir tas at
siliepė, nes nebuvo kaip reikia žaida sugi- 

• jusi. Veikiausia neįsileis...
Raminau, kiek galėdamas, bet įtikinti, 

kad “įsileis"
—Neverk—pastebėjo vienas jūreivis, 

—nes akys paraus, tuomet ištikro neįsileis.
Ši pastaba į moteriškę paveikė dau

giau negu kas kitas.
Rugpjūčio 8.

Nors iš vakaro įsakyta, kad mūs lai
vas prieplauką pasieks tik 9 vai. ryto, bet 
trečiaklasiai pasažieriai sukilo dar 5 vai. 
Kekvienas troško kuoveikiausiai pamatyt 
New Yorką. Rytas apsiniaukęs, debesuo
tas ir apsėstas migla.

Retas kuris griebėsi už pusryčių, kaip 
paprastai. Kiekvienam stovėjo klausimas, 

■ “ar įsileis”? Štai ir gydytojas ir kiti imi
gracijos oficialai. Nenoromis tenka pa- 

- stebėti, kad čia, Jungtinėse Valstijose, 
tvarka daug geresnė, negu daugelyj 
Pietų Amerikos prieplaukų. Viskas 
čiau ir lanksčiau atliekama.

Va didysai Woolworth Namas, 
dintas aplink save milžinais namais, 
vi geležies ir plytų budinkai kai kokios py- 
ramydos. Uostas pilnas laivų-lai vėlių. Vi
sur judėjimas ir knybždėsis. Koks didelis 
skirtumas tarpe tų uostų, kuriuos paliko
me Pietuose! Ten žmogaus akį traukia 
gamtvaizdžiai, kalnai, ypatinga ramybė, 
kurioje paskendę miestai. O čia, kur pa
žvelgi, visur matai tąrsi bičių avilį- bei 

? i skruzdėlyną. Visur fabrikų kaminai,“ lyg 
parmotos .ątsUtytps į viršų, o iš jų kunku- 

liup ja • dūmų verpetai. J
TĄKddel • tokis skirtumas?—pamanai

OVER GLOBE yra iš
dirbami per pagerin
tą procesą, vadinamą 
“Goodyear Welty
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Sereda, Rugsėjo 5 d., 1928 . Puslapis PdiEtas

DETROIT, MICH.
Kur Atmintis?

Niekas čia tiek neatsižymi, 
kiek vietiniai sandarokai su 
“tėvynainių” lojarium, kuris 
varde tautos “pakėlimo,” kai
po vėjo malūnas suka tautiš- 
kai-klerikališkas girnas į vie
ną ir kitą pusę.' Bėda yra ta, 
kad “augšto” stono lojaris 
taip labai “pasišventusiai” ant 
sykio keliais laiptais žemyn 
puola. Pirmas apsireiškimas 
duoda faktų, kuomet “tėvy
nainiai” su lojariu norėjo su
skaldyti S.L.A. 21 kp. tik to
dėl, kad toj kp. progresyviai 
nariai dirbo pasišventusiai ir 
prižiūrėjo, kad viskas tvarkoj 
eitų. Kokias kliūtis darė 
“tėvynainiai,” jiems buvo ga
na draugiškai pastebėta, kad 
tokis ir kitokis darbas ne tik 
S.L.A. 21 kp., bet ir visai or
ganizacijai nepageidaujamas. 
Bet “tėvynainiams” ir jų loja- 
riui tokių pastabų neužteko. 
Jie, būdami pilni ambicijos, 
melagingai siųsdavo visokius 
išgalvotus prieš progresyvius 
narius protestus S.L.A. Pildo
mąją! Tarybai. Na, o Pildo
moji Taryba tokių “triksų” ir 
laukia, kuri dabar, kaip ma
tyti, kitokio darbo ir nedirba, 
kaip tik skirsto S.L.A. narius 
į gerus ir “blogus.” Prie to 
dar tokiam lojariui ir kitiems 
“tėvynainių” lengvo būdo na
riams, atėjo į pagelbą pasiųs
tas S.L.A. “organizatorius” Vi- 
taitis. Jis pasėjo savo darbo 
vaisius ir su S.L.A. Pildomo
sios Tarybos vienpusiškumu 
sudarė mūsų “tėvynainiams” 
naują S.L.A. 352 kuopą. Da
bar jau tos naujos kp. patys 
“tėvynainiai” žodžiais nekaip 
atsimoka Pildomajai Tarybai 
ir Vitaičiui, kurie sako: “Iš
traukė mus iš didžiosios kuo
pos tik del savo išrokavimo. 
Mes niekę nuveikti negalime 
būdami mažumoje.” Tai tik 
čia yra paviršutiniai išsireiški
mai atskilėlių narių nuo S.L.A. 
21 kp. Bet tokių minčių yra 
ir daugiau tos kuopos nariuo
se. Matyti, kad už veidmai
nišką stivylimą narių ponams 
sandarokams ir lojariui, atei- 

t. tyje skambės aštresni žędžiai 
nuo tų pačių narių.

Kad pas “tėvynainius” yra 
netvarka, tai turime davinių. 
Pasiklausykite, ką pats “tė
vynainių” lojaris prunkščia 
“Sandaros” špaltose rugpjū
čio 9 d. laidoje. Jis rauda 
Detroito lietuviams (o gal jau 
ir progresyvių narių pasiil
go?) sakydamas: “Iš dabarti
nio stovio politikos esame pri
versti prisipažinti, kad kai
po grupė arba bendrame po
litikos judėjime visai menką 
rolę mes lošiam. Todėl at- 
buskim visi ir būkim politikoj 
lygūs su kitais.”

Na, o kiek čia senai tas 
pats lojaris ir kiti toj pačioj 
S.L.A. 21 kp.“šūkavo: “Dabar 
liko tik vieni protestai prie 
raudonuosius, daugiau kalbų 
nėra. Vyrai, moterys ir vai
kai, protestuokime!”

Kur atmintis to lojario, ku
ris “Sandaros” špaltose dabar 
ragina “atbusti ir būti lygiais 
politikoje?” Ve jums, pro
gresyviai darbininkai, naujie

na, kad “tėvynanių” lojaris, 
kaip ta gegutė, visą savo var-l 
dą iškukavo, kad “tėvynai
niai” menką rolę belosią. Ge
gužės 13 d., š.m., Hamtramc-j 
ko, Mich4 Kliubo fašistų vė
liavos Šventinime td® pąts po
nas saw> kalboj pasakė: «“Kas 
mums politika ? Ot, ve, kad 
Kliubo tokis narys, kaip po
nas šliužas arba aš, turėtu
me po banką, tai kitas daly
kas! Apie politiką ir kokius

JUOZAS KAVALIAUSKAS 1

LIETUVIS GRABORIUI 
IR BALZAMU0T0JA1

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

i, -
1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Keystose

TELEFONAI t 
__________ Oregon 8186 
__________ Main t6»

AMERICAN i
. AUTO SCHOOL 5

PHONE: REGENT 2177-6474 i “Tat Mokykla su Reputacija."
-Būkite Savy stovūs—Išsimokinkite Automobiliui Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokių 
iidirbimų karus j'trmhpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei Jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimą*, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
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 Qty

1UI MM IVI M

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Nau jo viski ausia Tos Rūiies Įstaiga Brooklyn©

MOTERIMS
PanedSliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vaL 

nakties
VAIKAI

įleidžiami Utarninkais

VYRAMS

Seredomis 
Ketvergais 
Pčtnyčiomifl 
Subatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktĮ

Puikiausias tabakas—-“It’s Toasted”—plačiai
supjaustytas—nei jokiu dulkiu—visi nešva 
rūmai prašalinti-—kvapsnys pagerintas.

Nei Jokid Gerkles Erzinimo —"' Nei Jokio Kosulio

© 1928,'The Aniėricnn Tobacco Co., Manufacturers

MINERSVILLE, PA

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y
________________________ ORDER BLANK:____________________

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

Vardas _
No_______
Miestas. —
Miestas__

Jis Turėjo Silpnas Kojas 
ir Puslės Trubelius

Ponas P. L. Reid. Denver. Colo., atgavo 
sveikatą ir dabar yra labai užganėdintas ir 
linksmas, ir jis nori, kad kenčiantieji išgir
stų malonią žinią. Jis rašo: • "Nuga-Tono 
yra puikios gyduolės.- Aš visuomet kentė
jau nuo didelio nuovargio ir mano kojos 
visuomet skaudėjo, dieną ir nakt] aš turė
jau silpną pūslę, turėjau šlapintis apie dvy
liką sykių dieną. Dabar mano kojos yra
tvirtos ir mano puolė veikia atsakan-

' «ai.”
VirĮ milionas žmonių yrą dėkingi dtgAti- 

<iami ’savo sveikatą su pagblba Nuga-Tėno.-' 
Jos veikia puikiausiai del tų žmonių, ku
rie turi inkstų ir puslės trubelius, prastą 
apetitą, menką virškinimą, gaivos skaudė
jimą. svaigulj, silpnus nervus, reumatiškus 
skausmus, kurie permažttl sveria, turi vl- 

, durių užkietėjimą, visuomet jąuėiasi nu
vargę ir negali gerai naktimis miegoti. Jei 
turite bent vieną tų nemalonumų, jūs tu- 
rėtumėt pabandyti Nuga-Tone. Jos tikrai 
pagelbės jums. Nuga-Tone yra parduoda
mos pas visus gyduolių vertelgas. Jei jū- 
*ų vertelga neturi jų stake, reikalaukite, i 
kad jis užsakytų jų iš olselio vaistinės.

raudonuosius, tai ir kalbėti 
į neprotiška.” O dabar jau ir 
politika “tėvynainių” lojariui 

j yra svarbi. Bet jis atminti 
turį visai mažą. Kiek čia se
nai S.L.A. seime Baltimorėj 
delegatams pareiškia, kad lie
tuviai netikę,, net “moksliškai” 
apie juos bekalbėdamas prisi
minė ir apie savo kūno suge
dusią dalį, ką jam delegatės 
ir patarė išsipjauti kuogrei- 
čiausiai. S.L.A.. 352 kp. na
riams dabar labai patogus lai
kas pakelti klausimą savo 
kuopos susirinkime, kas puldo 
tautos dvasią ir koki gali bū
ti išeitis, kuomet pats lojaris 
agituoja būti visiems lietu
viams lygiais. Jei kalbėti apiej 
lygias teises visame kame, tai;nišauskas pasigiria, 
rimtesni nariai privalo iš S.L. gero padarė del Marlin, 
A. 352 kp. šalintis nuo “tėvy- Apie jo tuos darbus ndkalbėsi- 
nainių” ir eiti 4 senesnę S.L.A. 
veikiančią 21 kp., kuri turi 
kelius šimtus narių ir visiems 
teikiamos lygios teisės. Tik 
“tėvynainių” lojaris pirma ne
teisybę sakė, o dabar atsimi
nęs visai teisybę pasakė,

Pasva/^tis,

Kas Senam Vilkui Pakels 
Nukritusią Uodegą?

Bėda, kad niekas niūsų su-

! gių. Bet ponas Banišauskas daug pagyrų puodas yra užsi- 
j atvirai išeina prieš darbininkui’ pelnęs pagyrimo, tai taip ir 
judėjimą, tvirtai laikosi įsiki-' įvertina jo daibus.
bęs Lietuvos fašistinės vai-! 
džios, ir čia remia visus reak-l 

smukusių tautininkėlių nepa-į ciopjšluis žygius. Kuomet Stą-1 
giria nei perspaudą, nei šiaip! uiškis ir Gegužis užsispyrusiai j 
organizacijose, tai patys; pasi-' ai’de S.L.A. 1-mo Apsk. kon-j 
giria svietui, kad jie yra “ge-l ferehciją, tas pats Banišaus- 
ri žmonės”, ir daug “gerų dar- rėmė tą jų politiką ir gei
bų” atlieka del visuomenės, bėjo išardyti konferenciją, kur 
Visi gerai žino, kad tįe pone-' daug žalos atnešė Susivieniji- 
liai, kurie giria save, jokių 
darbų del visuomenės neatlie
ka, bet jie daug žalos padaro 
darbininkų klasei. Kad r“ ____
kreipus tuos visus darbus, ne-! sykių? kurios^ buvo uždarytos 
naudingus darbininkų klasei,1 
tai pats save giria.

; “Tėvynės” No.34 A. J. Ba- 
, kięk jis 

Pa.

bėjo išardyti konferenciją, kur

mūi.
Toj pačioj korespondencijoj f 

giria Malone, kad tas viską 
nu“| pataisęs, atdaręs daugelį ka-

per tūlą laiką Iteadingo kom
panijos. Tai ne jis atidarė 
tas kasyklas, Banišauske, bet1 
pati kompanija. Viena prie-j 
žaštis, tai pradėjus organizuot' 
mainierių gelbėjimo; unijos.ko-, 

me, nes Jie netiiri jokfo$ ver- mitetus, prasidėjo į bruzdėji- 
tės, tik ’tuščias sąvęš ’^^fįyri-'mas. darbininkuose, ir^kompa-.

- ŽĘas > pats ' Banišauskas'piją, atidarė kasyklas, ; kad.;' 
2-jus metus tvt?r{£ ŠLAJ'Įcieli numalšinus savo-'-vergus.Į 
Srįų kuopą, tai voįneįvos | JCitą, daugiau užsakymų turi > 

trečiuose /metuose į; pabaigę O Šiuž'laikų minėta-kąmpąiĮiija.
j m liner^villęs \ir<?; :ąpjėjįnkięs ' 

liniukai - gerai žino,kiek

me, nes jie nėtiiri jokta ver- mitetus, prasidėjo < brųzdęjL

mas. Tas > pats ' BaniŠau|kas'piją. atidarė kasyklas, . kad 
per !
farmerįų kuopą, tai voą-ne;vos j JCita, daugiau

Ii f\c* n 4-ii ncin .< v\n”kAi* n»X* ii zV-» I O 1 Ir.11' m 1 Y)

kiek taį< buvoJ.konf
pasigyrimų, C d e j avimų,-

r

DU A. L CEASAR
DAKTARAS TR CHIRURGAS

Sjjedialistas del visų ligų'' ir ope
racijų: y Akių, Ausų< Nosies h1 
perklSs.'. i.Naujatfši Diagnoze ir- 
Gydyriio 'Būdai. ' J

' ./■ 127 East 84th Street • 
Tarfc’ l*irrk Ir , Lexington * ftVentaaB 
. . v, //^W;^6RK;:WYV;^ 
Vklahdoš: ib^iįci f

.. • .’O-* < > . •

Reporteris.

. ’ Išegzaminuojam dykai. 
Savo darbą garantuojam. 
Taisome ant iimokssčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chlrurgsi-Dentisjai

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

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave. 
(Kampas 5th Ave.)

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ
I. ’.4,į. i'v........ ■ t

_____ St. ir Avė.
__State-----------
__State-----------

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
t?YTI> A! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki K A Canlti
JQAllVn« Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c'v V VvHiy

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

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

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
. DRUSKINIU VANDENIU

Panedėliais n,tio 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

30TERŲ
IENOS: 

Panedeliais Ir 
Utarninkais

• 1 * >•
Trys,^gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, į Turkiškas ir

• gato vitnojimuki^kambarys. Didelis, oringas .miegojimui kambarysn 
Hdip.’'.pat RESTORANAS šu geriausiu garantuotu patarnavitau.;
29-31 Mėrrell Street, tarp Cook ir Debevoisfe Sts., . 
,/ TIES BROADWAY IIKFLUSHlNG AVE., BROOKLYN, N. Y.

. . • V • *Vv< . ’ 1 . < •- • *< .. ■ • •, . V V* •
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VIETOS ŽINIOS
NEW YORKO ŽINIOS

gra-

PRANEŠIMAI Iš KITUR

į

N. Y.

J. LEVANDAUSKAS
drau-

GRABORIUS

la-

<♦>
Pirmadienį ' užsidegė

<♦>

(Undertaker) ,

apsvilo, tačiaus nemirs? PAJIEŠKOJIMAIJC, UCl IX Vioaiuc pCTOCTCTlJ J v. | v - I . < ’J ,

Wall Stryto rankose yra visas • mušeikų, kurie atvyko tauto-
<♦> <f>

<!> <♦>

MALONAUS PASIMATYMO
REIKALAVIMAI

poli-

»
mū- 3525—3rd

PARDAVIMAI

DIDELĖS VESTUVĖS

Lais-

23 kuo-
21

visus

fe'

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS 
ateinanti SEKMADIENĮ

šalis nu- 
biedni,

TAUTININKŲ 
IŠVAŽIAVIMAS

• GAILISI, KAD NORĖJO 
NUSIŽUDYTI NUODAIS

KONE SUPLEŠKĖJO 
ŠEŠI VAIKAI

PRASIDEDA VAIKŲ 
REGISTRACIJA

GAVO GALĄ NUO 
SAVO BOMBOS

MIRĖ KAZIMIERO IR 
JUOZAPO DRAUGYSTĖS 
SEKRETORIUS

laikas, kaip 
New York o. 
žuvęs, kaip 
O tų žinelių

J?

lie- 
lai-

AMALGAMEITŲ 
RŪBSIUVIŲ UNIJOS 
APGA VINGI RINKIMAI• *

PAJIEŠKAU partnerio prie čeverykų 
taisymo. Kuris nori sau dirbti su 

mažomis išlygomis, malones atsišauk
ti.—J. Rutkus, 1331 S. 2nd St., Phil
adelphia, Pa. 211-39

RADO ŽMOGŲ 
PASMAUGTĄ JO PATIES 
MARŠKINIAIS

JAU OFICIALIAI KALTINA 
DARBININKUS Už 
“SUBVIŲ” NELAIMES

KALTINA MIESTO
MAJORĄ Už SKANDALUS

PASIRANDAVOJA fornišuotas kam
barys, geroj apielinkėj. Randa 

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

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUSvaikų 
kambarys Gramercy Materni
ty Hospital,1 Š22 E. 19th St., 

. šešių vaikų gy-

’ 5
416 Metropolitan Avenue

(Arti Marcy Ave.) 
BROOKLYN, N. Y.

J partneris išvažiavo į Lietuvą, tat esu 
jieškoti kito partnerio, 

galima plačiai biznį varyt. 
Kanton

Ave., Bronx, N. Y. 
(188—216)
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“Rūbsiuviai! Mes turime!

susiburti į daiktą po progresy- 
viška vadovybe ir kovoti prieš 
mūsų reikalų pardavikus.”

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

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

Tel., Stagg 7057 ,

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezįdencijos Antraias:

; 65-02 Grand Avenue 
MASPETH, L. I 

Tel., Juniper 6776

Pavalgius Žia malonu bfltt, 
inekučiuoti su kitais, arba ramiai 
siskaityti.—Sykj atsilankę, persitik- 
rinoit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininke

trie,’kad slaugęs greitai pama
te gaisrą ir pagriebusios vai
kus' išnešė. ' Penki - išgelbėta jį 
visai sveiki, o vie'nas' g'erokai B. Zmitris.

REIKALINGAS partneris i bučemės 
ir grosernčs biznj. Partneriu pri

imsiu ir nenatvrusi tame biznyje, 
bile tik nori mokintis fnėsą pjaustyti. 
Gera proga išmokti bučeriu. Mano

priverstas 
nes dviem

...... - milionierių D’O-j TERANDA VOTIM A T
jeigu mes išrinksime. jįer> kurio lavonas buvo rastas' izri v iiyi/ai

1 - «4-« • m Ir »i ' V 1 • v 1, 1 • • H r i*

bSwK**w>

Dar niekados Brooklyne ne
buvo tokio šaunaus išvažiavi
mo, koks įvyks ateinantį sek
madienį, rugsėjo 9 d., Forest 
Parke. Išvažiavimą ruošia A- 
merikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 1 kuo
pa. Pradžia 10 vai. ryte.

Programa bus tokia, kokios 
joks išvažiavimas šiemet dar 
nėra turėjęs. Ve kokios spė
kos dalyvaus jos išpildyme: 
dainuos mūsų didieji chorai— 
Aidas ir Lyra ir pagarsėjęs 
dubeltavas kvartetas Ufa.” 
Bus net du kalbėtojai—drg. 
Mizara kalbės apie Pietų A- 
merikos lietuvių gyvenimą, o 
drg. Bimba pasakys prakalbą 
apie siaučiantį Amerikoje ne
darbą ir kaip jį būtų galima 
prašalinti. Mes esame daug 
girdėję ir skaitę apie tai, kad 
tūkstančiai mūsų brolių ir se
serų yra išvažiavę iš Lietuvos 
į Argentiną ir Braziliją. Tai 
dabar drg. Mizara mums pa
pasakos, kaip jie ten gyvena 
Ir ką jie veikia. Drg. Miza-1 
ta išbuvo Pietų Amerikoje iš
tisus metus ir tik dabar iš ten 
sugrįžo.

Apart to, šiame išvažiavime 
bus labai skanių užkandžių ir 
gėrimų. Nereikės alkti ir 
trokšti, tik atvažiuokite į par- 
ką.

A.L.D.L.D. 1 Kp. Komisija.

Jau gerokas 
nebuvo žinių iš 
Reporteris buvo 
pavasarį sniegas, 
yra gana daug.

štai bėgyje poros mėnesių 
mūsų kolonijoj mirė trys lietu
viai. Domininkas Jušas ir Ed
vardas Miliauskas nuvyko 
pasimaudyti į < 
Abu drūti vyrai, sverianti virš 
200 svarų.' Bęt pas lietuvius 
įsigyvenęs netikęs paprotys iš.T 
ėjus iš vandens sušalusiam su- 
sišildyti, išsigeriant “naminė- 
les/’ Ir kaip visi pasakojimai 
liudija, tai ir buvo priežastis 
mirties, kuomet sušalę ir pri
valgę klemsų, jiedu išsigerė, 
viduriai neatlaikė ir į porą ' 
dienų mirė. Mano manymu, • 
lai būna lekcija visiems, kurie 
vyksta maudytis, kad nepultų 
sušalę prie gėrimo ir

Sereda, Rugsėjo 5 d., 192

PARENGIMAI IR
Susirinkimai

Jau prasideda New Yorko 
miesto vaikų registracija į mo
kyklas. Spėjama, kad viso 
bus 1,028,000 mokinių, šie
met New Yorko vaikus mokins 
net 32,000 mokytojų. Tėvai 
raginami vesti vaikus užsire
gistruoti be jokio atidėliojimo. 
* i ’ U • « > »--------  . .
PILIEČIŲ PARAŠŲ
RINKIMAS IR LIETUVIAI 
DARB1EČIAI

Kiekvieno darbo pradžia 
yra sunki. Taip ir su piliečių 
parašų rinkimu, kurių reikia 
uždėjimui ant baloto Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos 
kandidatų. Daugelis lietuvių 
darbiečių, nepratę prie tokio 
darbo, bijo pradėti ir nenori 
eiti parašų rinkti. Mano, jog 
tai labai sunkus ir nemalonus 
darbas. Bet tie draugai apsi
rinka. Tik reikia pradėt, o 
paskui tiesiai traukia eiti pa
lei stubas su blanką ir rinkti 
parašus.
.. Renkant parašus, visokių 

žmonių sutinki. Pamatai, kaip 
kas atsineša linkui mūsų re
voliucinės partijos ir gauni 
brangių įspūdžių iš darbinin
kų gyvenimo.

Kai kurie draugai ėjo para
šų rinkti ir sako, kad tai ne
sunkus darbas. Bet yra to
kių, kurie neišsirengia prie to 
taip svarbaus darbo. O tai 
negerai. Kas kitas surinks 
parašus mūsų Partijai, jeigu 
mes patys nerinksime?

Bolševikas.

•Pereitą ‘ šeštadienį, 
vės” svetainėj, įvyko didelės 
Vėštuvės J. Agurkio ir Marie 
Burduliūtės. Svečių ir vaišių 
buvo labai daug.

Nors abudu jaunavedžiai 
yra laisvų pažiūrų, tačiaus 
šliūbą ėmė bažnyčioj. Linkiu 
jiems ilgo ir gražaus gyveni
mo. Rep.

. Aktorka Ruth Touchton, 
metų amžiaus, kuri pereitą 
sekmadienį norėjo nusižudyti, 
išgerdama nuodų, dabar ap
gailestauja, taip kvailai pasi
elgus. Sakos, kad ji tuo tar- 

buvus netekus lygsvaros, 
et .baisiai užpykus ,'ant

Vakar ir šiandien, rugsėjo 
4 ir 5 d d., eina rinkimai 
Amalgameitų Rūbsiuvių Uni
jos bendrosios tarybos virši
ninkų. Tai niekas daugiau, 
kaip tik apgaudinėjimas uni
jos eilinių narių. Atsiminę, 
kad reikia kokius nors rinki
mus turėti, Hillmano-Schloss- 
bergio mašinos šulai nuspren
dė “demokratišku” būdu pa
silikti ant narių sprando.

Nors masės narių reikalavo, 
kad Beckermanas ir jo kole- snas nuvyKOi -j n . .v . , .

t i i &os pasitrauktų is vietų ir ne-

Pirmadienio vakare staiga 
mirė Jurgis Adomynas (Geo. 
Adams), apie 59 metų am
žiaus, sekretorius Šv. Kazimie- 
ro ir Juozapo Draugystės, Gy
veno 172-19—lllth Ave., Ja
maica. .

Jurgis Adomynas visą ..dieną 
dirbo ir niekas negalėjo įsi
vaizdinti, kad žiauri mirtis už
klups staiga ir nukirs gyvybės 
siūlą.

Laidotuvėmis rūpinasi 
borius Levandauskas.

LIETUVIO VALGYKLA
Vijoki,! Rūšių Šviežas Vaciai, Ganiaaui Lietuviško 

ir Amerikoniško Stiliam

RIDGEWOOD, N. Y.
Visos LDSA. 132 kuopos narės tu

rite būtinai atsilankyti į susirinki
mą, kuris įvyks šį vakarą, 5 d. rug
sėjo, Degulio svetainėj, 147 Thames 
St. Svarbu kad būtumėme ant pa
skirto laiko, 8 vai. vakare, nes yra 
daug svarbių ’ reikalų apkalbėt. 
Sekr. M. Degulienė.

‘BROOKLYN, N. <Y.
LDSA. 111 kuopos susirinkimas 

bus ketvergė, 6 rugsėjo, 218 Van 
Sicklen Avė., 8 vai. vakare. Drau
gės, atsilankykite visos,. ka<Į galė
tume pasekmingiau prisirengti ir iš
dirbti planus veikimui per agitacijos 
mėnesį.—Sekretorė. 212-13

valgymo.
Kitas lietuvis, kuris nuvyko 

pasižmonėti, įėjęs į tūlą “side 
show” ir nesiskubinant pamo
kėti tikrai, jo supratimu, ne
reikalingo mokesčio, susilaukė 
tokio smūgio, kad nuo jo pa
simirė. Dabar velionio brolis 
užvedė teismą prieš tos įstai
gos savininkus už brolio mirtį. 
Kaip teismas pasibaigs, ateitis 
parodys. Reiškia, visi trys 
tuviai nuvyko turėti gerus 
kus ir visi sutiko mirtį.

Mūsų mieste naujenybių 
bai daug.
Drg.Gricius iš Kanados sako, 

kad New Yorkas yra pasakiš
kas miestas, ir reikalauna, 
kad kas parašytų apie jį. 
Well, drauge, mūsų miestas 
valdo pusę arba visą Ameri
ką. šiame momente, kada 
verda kova už prezidento vie
tą, New Yorkas stato net tri
jų partijų žmones į preziden
to įstaigą: Smithas demokratų, 
kunigas Thomas, sociajįstų,, .gi 
rpūsų, Darbininkų (Komunis
tų) Partijos kandidatais. yra 
Fosteris t su Gitlowu. Wall 
Strytas garsus ne tik Am.eriko- 
je, bet ir visame pasaulyje.

šios šalies auksas. Apie par
kus ir didelius namus mums, 
vietiniams, nėra jau taip svar
bu kalbėti; jie visi visų po ke
lius kartus apeiti ir spaudoje 
nėra išrokavimo juos rekla
muoti. Kas atvyksta, turi pa
žįstamų, kurie parodo visas 
svarbiausias vietas. Nepralei
džiame ir garsiosios “Bowe- 

New 
liūd-

ry,” kur svečiai pamato 
Yorko ubagų tėvynę. Tai 
nas reginys.

Na, o kiek čia įvairių 
tikierių, sukčių, eikvotojų pi
liečių sumokėtų pinigų! Rynų 
department© skandalas, gat
vių valymo department© suk
tybės, ligonbučių tyrinėjimai 
ir tt. Mat, iškilo viešumon, 
kad tūlas ilgoms buvo taip su
muštas, jog nuo to mirė. “Sub
way” nelaimės. Piliečiai jau 
taip priprato, kad visiškai ne
be baisus dalykas. Juokinga 
ir tas, kad tuoj aus po įvyku
sios nelaimės vienas kapitalis
tinis laikraštis parašė, kad, 
girdi, tą dieną buvcj Sacco ir 
Vanzetti nužudymo metines 
sukaktuvės ir, gali būt, kad 
tai bus radikalų darbas! Juo
kinga, ar ne?

Draugė Iškauskienė iš Jer
sey City sugrįžo iš Lietuvos. 
Man dar neteko ją matyti, 
bet drg; Iškauskas sako, kad 
jo žmona nepatenkinta Lietu
vos gyvenimu. Girdi, 
skurusi, gyventojai 
graudu į juos žiūrėti.

Draugai, ALDLD.
pos nariai, šį mėnesį įvyks 
kuopos susirinkimas. Praleidę 
vakacijas, pasirūpinkime kiek
vienas po naują narį gauti. 
Perėję per 50 skaitlinę, ženg-' 
kime prie 60. Esu tikras, kad 
kiekvienas turite pažįstamų ir 
draugų. Jūsų privalumas pa- 
............................. * ■ ", :l ; “-j

Dz. Rep.
t
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o, kuris susimušė SįU kalbinti juos Įstoti į* tnūsų 
jos draugės vyry, meilužiū. 1 k.uopą. *• Dz*. Rep.

pasirodytų ant baloto, tačiaus 
jie visi vėl kandidatuoja. Bet 
už tai Hillmano, mašina be jo
kių ceremonijų, neleido kan
didatuoti eiliniams unijos na
riams, kurie nominacijoje ga
vo kelius sykius daugiau bal
sų, negu Beckermąno šalinin
kai. Kuomet šitaip unijos re
akciniai vadai elgiasi, kuomet 
tik jų šalininkai ir jie. tegali 
kandidatuoti, tai rinkimai yra 
niekas daugiau, kaip tik bjau
ri veidmainystė ir pasityčioji-

Piliečių Unijos organas 
“Searchlight” sako, kad New 
York o miesto majoras James 
Walker atsako už visus; skan
dalus gatvių valymo, sveikatos 
ir surpaipių departmentuose. 
Jo, kaltė yra tame, kad jis jo
kių žygių nedaro prieš šmu- 
gelninkus valdžios departmen
tuose. Kaipo miesto gaspa- 
dorius, jis galėtų tuos depart- 
mentus greitai apvalyti, bet 
dabar nieko nedaro ir leidžia 
politikieriams daryti visokias 
šunybes su gyventojų sudėtais 
pinigais.

Walker yra Tammany Hali 
žmogus, ištikimas demokratų 
partijos paryš ir geras 
gas Al. Smitho.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD. 20 kuopos susirinkimas 

bus ketverge, 6 rugsėjo, Lietuvių. 
Svetainėj, 8 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit ir naujų narių atsiveskit. Tu-i 
rime daug svarbių reikalų aptarti.! 
Reikės nominuoti kandidatus į cen- ’ 
tro pild. komitetą. Yra prisiųsta 
nauja knyga “Ugnyje,” kurią galė
sit gauti.:—Sekr. J. Gabužis.

BINGHAMTON, N. Y.
Aušros Choras rengia Šaunų pik

niką nedėlioj, 9 rugsėjo, J. M. Ka
minsko giraitėj. Bus gera muzika, 
skanių valgių ir gėrimų. Todėl kvie
čiame skaitlingai atsilankyti ir sy
kiu linksmai laiką praleisti.—Kviečia 
rengėjai. 212-13

PHILADELPHIA, PA.
Nedėlioj, 91 rugsėjo, bus Ateities 

Žiedo Vaikų Draugijėlės išvažiavi
mas į girias. Todėl visi draugijėlės 
nariai susirinkit 8 vai. ryte po num. 
1214 Spring Garden St. Atsiveskit 
ir savo draugus. Nesirengkit gerais 
drabužiais, kad nesusidraskytumėt. 
—Komitetas. • 212-14

Tel. Stagg BIOS

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

, ‘ X - Spindulių Diagno^a 
221 South 4th Street > 
(Prieiais “Bridge Plaza”) 

Brooklyn, N. Y.ft 
VALANDOS:

10-12 priei piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais Ir subatonus iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

Švietimo Lygos Pareiškimas

Darbo Unijų švietimo Lygos 
Adatos Amatų Sekcija išleido 
platų pareiškimą šių rinkimų 
reikale. Tarp kitko, pareiški
mas sako:

“Hillmano kompanična uni
ja laiko rinkimus šią savaitę. 
Bandoma rodyti ‘demokratiš
kumas.’ Jie prašys jūs, na
riai, balsuoti už viršininkus, 
kuriuos Hillmano-Schlossber- 
gio mašina paskyrė naciona- 
lėje konvencijoje už parėmi
mą Hillmano išdavikiškos po
litikos, kuri užtraukė ant na
rių štukinį darbą.

“Tiems, kurie tris ar ketu- 
rius sykius gavo daugiau bal
sų. nominacijose, kurios . įvyko 
lokalų viešuose susirinkimuo
se, neleidžiama kandidatuoti. 
Neleidžiama jiems kandida
tuoti į unjjos viršininkus ' tik t ___
todėl, kad' jie vędė kovą su Yorkė. l” 
Hilljmano pardavikiška politį- ^bė atsidūrė pavojuje?■’ Lai 
ka. 1 1 ' -11
: “Rūbsiuviai! Tuo laiku, 
kuomet jie planavo ‘demokra
tiškus’ rinkimus, reakciniai 
viršininkai organizavo gaujas 
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mobiliuose skersti rūbsiuviųs. 
Pavyzdį randame užpuolime 
ant Abe Jacobs dirbtuvėj Wil
liam P. Goldmano.

“Ką jūs laimėsite

TeL Janiper 7«M

Studentas Theodore Kucick, 
15 metų amžiaus, vartė jo pa
ties padarytą bombą savo kie
me ir džiaugėsi, kad puikiai 
padaryta. Bet tuo tarpu bom
ba susitrenkė ir sprogo, ant 
vietos užmušdama Thėodorą.

HAMTRAMCK, MICH.
Ketverge, rugsėjo 6, įvyks regu- 

liaris LDSA. 130 kuopos susirinki
mas, Yemans svetainėj. Visos drau
gės susirinkit 8 vai. vakare, yra 
svarbių reikalų. Atsineškit ir mo
kesčių knygutes, nes norime patik
rinti su finansų knygomis.—Seki’. A. 
Jonikienė.

DETROIT, MICH.
APLA. 47 kuopos mėnesinis susi

rinkimas bus nedėlioj, 9 rugsėjo, • I. 
A. S. svetainėj, 24th St. ir Michigan 
Ave. Pradžia 10 vai. ryte. Visi 
nariai dalyvaukite, nes turime aptar
ti draugijos reikalus. Atsiveskit ir 
naujų narių prirašyti prie APLA.— 
Sekr. J. Povilaitis. 212-13

BINGHAMTON, N. Y. į
LDSA. 23 kuopos susirinkimas į- 

vyks įrugsėjo (Sept.) 7, pradžia 7:30 
vai. vakare, pas drg. M. Čeponiūtę, 
17 Downs Ave. Visos narės malonė
kite. atsilankyti; 'bus skaitoma pa
skaita šiame ’susirinkime, taipgi bus 
ir arbatos su užkandžiais.—Kp. org.

LABAI ABEJOJAMA APIE 
M1LIONIERIAUS 
SAUŽUDYSTĘ 

: Į '
Juo toliau, tuo daugiau 

šiuose nuomonių atsiranda, kad kas 
rinkimuose? Kokia nauda bus nors nudėjo ]
mums, J ........... .....7 _r___ __ ___  __  .
vienus ar kitus apgavikus, ku-'gaiia žydų kapinių Maspethe.l
rie šiandien varžosi už vietas, Kuomet iškilo Queens pavie- 
kuomet reakcionieriai neleido įe surpaipių skandalas, tai 
progresyviams kandidatuoti ? ; D’Olier buvo vienas iš liūdi- 

! ninku. Spėjama, kad jo prie
šai jį nušovė ir paliko gulėti 
prie kapinių. Peršautas per 
dešinį smilkinį.

Pereitą sekmadienį, Cypress 
Hills Parke, /asistuojančių tau
tininkų buvo suruoštas išva
žiavimas pasveikinimui tik iš 
Lietuvos atvykusio senelio 
Skinderio, kuris jau sulaukė 
104 metų ąmžiaus. Buvo visa 
Čilė kalbėtojų, o visam išva
žiavimui bosavo p. Sirvydas, 
‘.‘Vienybės” redaktorius ir kar
štas Smetonęs valdžios šąlinin- 
kas. ■ ; i , -

Išvažiavime . buvo, priimta 
rezoliucija prieš Tautų Lygą 
už pavedimą Lenkijai Vil
niaus ir t>rieš lenkus. Bet 
už tai rezoliucijoje .nesmer
kiami Lietuvos kruvinieji fą- 
šistai, kurie slaptomis visą 
Lietuvą parduoda imperialisti
nei Lenkijai. Rep.

Harry Prager, 60 metų, ku
ris dienomis dirbdavo krautu
vėje, o naktimis slankiodavo 
ant Broadway, rastas negyvas 
jo paties stuboje, 235 E. 52nd 
St., New Yorke. Manoma, kad 
vagys padarė jam galą. < Ne
laimingo burna užrišta skudu
ru, o kaklais užver^ta^ jo pa
ties marškinių rankove.

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS 

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

MA SPETH, L. I.

Telephone: Greenpomt WJi

J. GARŠVA

Graborius-Under taker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu 
ant visokių kapinių; paršam do au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Aienue
BROOKLYN. N. Yi 
264 Front Street 

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ

214 Perry Avenue

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

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

Jau pradeda išsipildyti 
sų “pranašystė,” kad valdžia 
bandys visą bėdą už “subvių” 
nelaimes suversti ant. darbi
ninkų, idant nuplovus Interbo- 
ro kompaniją nuo atsakomy-’PARSIDU0DA dar visai nauji del 4 
bes. i i Valdžios “Transit .Com-i • ’
mission” '—p— 
yra perdėm atkreiptas prieš 
darbininkus. Kaip Times, Sq. 
tragedija, kurioj žuvo, 17 žmo
nių, taip Long, Island City ne
laimė, < kurioj pritroško .67 
žmonės, atsitikę todėl, kad 
darbininkai buvę neatsargūs.

Tokio raporto reikalavo In- 
terboro kompaniją. Veikiau
sia panašiai užgiedos ir dis- 
trikto prokuroras Banton, ku
ris irgi tyrinėja Times Square 
nelaimę. Nėra jokios prasmės 
laukti, kad miesto valdžia pa
smerktų savo draugus Inter- 
boro “sųbves” savininkus.

___ j “Transit .Com-j kambarių rakandai. Noriu par- 
išdavė raportą, kuris1 <luoti *isk’ k,?rtu- t0<l,el u2

labai žėmą kainą. Atsišaukit tarp 
6 ir 9 vai. vakarais.—Jonas Keraitis, 
289 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

jį « . 211-16
y—■■■' i' «4"■;—'**■»— » i ■ — ,»w■'' • —

PARSIDUODA restoranas ir fomi- 
šiuoti kambariai sykiu, geroj vie

toj, viskas gerai įtaisyta, yra lysas 
ant 4 >metu, randa pigi. Gera proga 
pigiąij pirkti. Pardavimo priežastį 
sužinosit ant vietos. Atsišaukit no 
No. 495 West St., New York. N.Y.

(206-217)

MILIŪNAS ŽMONIŲ BUVO 
IŠKELIAVĘ Iš MIESTO

Geležinkelių kompanijos ap- 
skaitliuoja, kad per “Labor 
Day” iš New , Yorko . miesto 
buvo išvažiavę ne mažiau, 
kai vienas milionas gyventojų. 
Kuomet ta masė svietelio pra
dėjo grįžti atgal pirmadienio 
vajkare, tai užkimšo 
traukinius.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
/ » ) r- Į* v { v : ,

Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę'vertę Lfetuvoje turi 
vi^bkięs mūsų vientaučių vartojamos- žolėsf išiknys ir kitokie naminiai 
vaistai. , M ūsų žmonės, taip pigiais,. nąmiiiiJIs vaistais gydo, jajeveik 
kiekvieną ligą. ' žinodamas tą ir nogėdamas’mūsų vientaučiams kuo- 
gerialisiai. patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių(Wcrai lie
tuvišku žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe Kurių irtuvišlpi žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe 
čia pąaiiotūs:; J
Apynių ' x_j—
Aviečių uogų ,
Aidžių ‘sekiūkių

Apynių

. Tel. Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS
IR MAUORIU

Nufotografuoja 
ir numaliavo 
visokius paveiks- 
) u s įvairio 
spalvomis, 
naujina senus 
krajavus ir su 
daro su ameriko
niškais.

| Darbą atlieku gerai ir pigiai
| Kreipkitės šiuo adresui 
| JONAS STOKES 
8178 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

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

daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
Šalmėčių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų . 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

i Brolelių 
! Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Džiugelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą • >»*
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, ' į J , Brooklyn, N.’ Y. 
Galite Ga«ti ir Lietuvišką Trejų Derynerių 
point 2017, 2360-8514 •iPhone, Gi




