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WASHINGTON.— Sovie
tų Sąjungos Informacijų

Sandino Apsilankė Costa 
Rica Respublikoj ■>

NEW YORKi — Trečia

KRISLAI
Philadelphiečių Piknikas. 
Mūsų Chorams.
Kaip Liberalas. 
“Krasinas” ir Argentina 
Prastas Slebizavimas. 
Buvę Argentiniečiai.

Rašo R. Mizara

Pereitą sekmadienį įvy- 
kusis dienraščio “Laisvės” 
naudai piknikas Philadel- 
phijoj dar kartą parodė tą 
didžiulę įtaką, kurią mūs 
laikraštis turi plačiose lie
tuvių darbininkų masėse. 
Tai buvo pirma tos rūšies 
iškilmė tame mieste. Be vie
tinių darbininkų, matėme 
svečius net iš Forest City, 
Pa., apie 200 mylių atstume. 
Sakoma, tą dieną kitose vie
tose mūs judėjimui priešin
gi elementai net tris pikni
kus turėjo surengę, kad pa
kenkus mums. Neveizint 
to, laisviečių pokily dalyva
vo virš 2,500 žmonių!

Tą pačią dieną dd. phila- 
delphiečiai kas met turėtų 
ruošt tos rūšies pramogas. 
Tik reikėtų paimti apštes- 
nis ir su geresniais paran- 
kumais daržas.

jai! trečioj pramogoj iš 
eilės tenka dalyvauti, kur 
■dainuoja mūsii brooklyniš- 
kiai chorai. Man rodosi, 
kad jie apleidžia vieną bū-Į 
tiną repertuaro punktą — 
“Internacionalą”. Aišku, 
nebūtinai kiekvieną kartą 
jis reikėtų dainuoti, bet di
desniuose parengimuose, 
kai pav. Philadelphijoj, jo 
apleisti negalima. Abu cho
rai turėjo jį užtraukti ben
drai, nes tai yra pasaulio 
darbininkų himnas — kovos 
daina—ir todėl ją privalo , 
dainuoti visi!

“Aš balsuosiu už Smithą, 
bet ne už Thomasą, nors so
cialistų platformoj yra 
daug, kas turėtų būti pri
imta anksčiau ar vėliau.” 
Žinote, kas šitaip šneka? 
Tai liberalų žvaigždė, Hey
wood Broun, The New York 
Telegram špaltose. Jo su
pratimu, socialistų kandida
tas ir platforma yra geres
ni už demokratu ir republi- 
konų; kunigas Thomas rim
čiausias vyras. Bet jis bal
suosiąs už demokratus, nors 
sekančius rinkimus, pasak 
p. Broun, laimės Hooveris...

Šitaip naiviai filozofuoti 
gali tik liberalas!

“Krasino” išgelbėjimas 
% italų orlaivininkų iš šiauri

nio poliaus ledynų nepa
prastai gilų įspūdį padarė 
ant Argentinos ir visų Pie
tų Amerikos žmonių, Ar
gentinos Komunistų Parti
ja, tuomi pasinaudodama, 
suruošė milžinišką manifes
taciją Buenos Aires gatvė
se, kurioj buvo reikalauta 
pripažinti Sovietų Respbli- 
kos vyriausybę. Mat, iki 
šiol Argentinos valdžia to 
dar nepadarė. Iš Visų Pie- 
tų Amerikos respublikų tik 

Avienas Uruguajus palaiko 
artimus ryšius su Maskva. 
Argentinos ir kitų pietinių 
kraštų vyriausybės klauso 
Jungtinių Valstijų ir Anglų 
direktyvų ir todėl SSSR ne
pripažįsta.

Vienas “The Nation” ben
dradarbis rašo apie “speli- 
nimą” (slebizavimą) angliš
kų žodžių. Jo nuomone, ge
ra- dalis gerų Amerikos ra
šytojų yra prasti slebizuo- 
tojai—daug klaidų palieka 
žodžiuose. Jis mano, kad 
kiekvienas rašytojas, kuris 
giliai mąstąs apie tai kas 
rašyti, pamiršta kaip rašy
ti.

Sykį vienas lietuvių senas

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraitis 
Ileina Kasdien Apart

Darbininkai Visų šalių 
Vienykite*! Jūs nieko 
Nepralaimčsite, tik Ra* 

tižius, o Laimėsite 
Pasauli!
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Yra Dvi Socialistų Partijos
MASKVA.— Antradienį 

čia atsibuvo Komunistų In
ternacionalo kongreso ke- 
turiasdešimts šešta ir pas
kutinė sesija. Sesija užsi
baigė su Bucharino prakal
ba apie programos komisi
jos darbą. Tapo vienbalsiai 
priimta programa su prie
dais ir dapildymais.

“Programos Komisija”, 
sakė Bucharinas, “ 
savo labai gerą darbą. Ma
žesnioji programos komisi
ja peržiūrėjo 600 pasiūlymų 
del pertaisymo. • Svarbiau
sias priedas programoj bu
vo, tai skyrius apie kapita
lizmo vystymąsi ir liečian
tis abelnai šeimyninius i r 
socialius santikius kapitali
stinėj sistemoj. Kitas sky
rius pridėtas, tai apie, evo
liuciją valstybės spėkos 
prie monopolistinio kapita
lizmo ir -dėstantis abelną 
krizį kapitalistinės siste
mos.

“Svarbūs pagerinimai pa
daryta kolonijų klausime. 
Permainos padarytos sky
riuj apie Komunistų Inter
nacionalo strategiją ir tak
tiką. Nauji skyriai pridėti 
apie kooperatyvį socializmą 
ir Austrišką Marksizmą. 
Taipgi dadėtas naujas sky
rius apie kultūrines revo
liucijos užduotis.”

Thaelmann iš Vokietijos 
patiekė rezoliuciją apie pa
dėtį Sovietų Sąjungoj ir 
apie problemas Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos. 
Priimta vienbalsiai.

Užgyrė Trockio Išmetimą
Kolarovas raportavo už 

Apeliacijos Komisiją, ir 
kongresas vienbalsiai už
gyrė išmetimą trockinių iš 

i partijos ir atmetė prašymą 
Trockio, iRadeko, Saprono<- 
vo ir kitų atgal priimti > į 
partiją.

Kongresas priėmė septy
nias naujas partijas į Ko- 
minterną. Priėmė Korėjos, 
Cubos, Airijos, Naujosios 
Zelandijos ir Paraguajaus 
Komunistų Partijas. Taipgi 
priėmė Ecuador ir Colom
bia Socialistų Partijas.

Kongresas paskui išrinko 
naują Komunistų Interna
cionalo Pildomąjį Komitetą 

užbaigė ir Tarptautinę Kontrolės 
Komisiją. - ■

Užsidarant sesijai delega
tai sudainavo Internaciona
lą ir kitas revoliucines dai
nas.

spaustuvininkas man tvirti
no, kad gražus žmogaus 
rankraštis* liudija skystą 
rašto turinį. Be 'abejo, kad 

; tiesos yra pas vienus ir ki
tus.

Philadelphietis d. A. J. 
Smitas nemažai rašo ir vei
kia mūs judėjime. Tai bu
vęs argentinietis ir veikęs 
tenaitiniame1 lietuvių darbi
ninkų judėjime. Dar ‘ ir 
šiandien buenosairiečiai 
gražiai apie jį prisimena. 
Bayonnėj smarkiai darbuo
jasi d. Janiūnas, Stankevi
čius, Čiurlis ir kt. Tai irgi 
buvę, argentiniečiai. Jiems, 
be abejo, smagu dabar skai
tyti “Rytojus” ir matyti, 
kad jų triūsas ten nebuvo 
veltus, nes judėjimas stip
rėja ir plečiasi. 1

Bostono Policija Užpuolė
, Streikierių Komitetą

i BOSTON.r— Komitetas iš 
40 New Bedfordo streikuo
jančių tekstilės darbiriihkų 
atvyko pasimatyti su gub. 
Fuller ir prašyti; kadį būtų 
sustabdyta policijos bruta- 
liškumas New Bedforde ir 
Fall River. Jiems einant 
per Boston ^Common linkui 
valstijos valdžios namo, po
licija juos užpuolė ir nema
žai sužeidė. Streikieriai 
dainavo streiko dainas ir 
buvo iškėlė Vėliavas, ant ku
rių buvo išrašyta reikalavi
mai, kad būtų sustabdytas 
New Bedford ir Fall River 
policijos teroras.

Po sumušimo streikierių, 
viešai tapo paskelbta iš gub. 
Fullerio raštinės, kad komi
tetas “pervėlai atėio pasi
matyti su gubernatorium”, 
bet, esą. gubernatorius su
tiks pasimatyti su komite
tu kitą dieną.

MILWAUKEE, Wis.
International Harvester 
Kompanijos i darbininkai 
stoja už Darbininkų (Ko
munistų) Partijos' kandida
tą W. Z. Fosterį į preziden
tus. Jie tatai parodė dirb
tuvėj šiaudiniam balsavime. 
Už Fosterį paduota 120 bal
sų. Hooveris, Smithas i r 
Thomas gavo tik apie pus
tuzinį balsų.

Čia darbininkai turės pro
gą išgirsti Fosterio prakai-i 
bą. Fosteris kalbės sekan
tį pirmadienį, rugs. 10 d., 
Bahn Frei Hali, 1120 North 
Ave.

Prašalino Šnipą iš 
Darbininkų Partijos

KENOSHA, Wis.—- John 
P. Būgną, buvęs sekretorius 

I Darbininkų l((Komunistų) 
Ęąrtijos; Ken Aa skyriaus, 
tapo* prašalintas iš; partijos; 
Tapo susekta, kad jis yra 
industrinis šnipas .ir žino
siąs, kaipo Q—170; dirba 
Corporation Auxiliary 
Kompanijoj, kuri yra viena 
iš ' didžiausiu industriniu v v
šnipų agentūra visoj šaly.

Pareiškime, kurį išleido 
Samuel A. Herman, Darbi
ninkų Partijos organizato
rius, partijos skyriams pa
tariama apsisaugoti nuo 
Bugnos, kaipo nuo šnipo.

Varšavos Policija Šaudė į 
Komunistų Demonstraciją

VARŽA V A.— Antradienį 
čia laike jaunųjų komunis
tu demonstracijos policija 
užpuolė; demonstrantus. Po
licija tris darbininkus per
šovė; dešimts suareštavo.

Silpnapročių Nevaisingais
' ' '1 ■ 1 ...; į 1 'i | ;

GENEVA?-- Vaud ap-, 
skričio taryba, savo'sesijoj; w , .y, n
Lausanne’ mieste, vienbak 
šiai1 perleido įstatymą; kad 
visi asmenys, daktarų > pri
pažinti silpnapročiais, > būtij- 
padaryti nevaisingais.

Sakoma, kiti apskričiai 
taipgi išleis tokius įstaty
mus.

M; , * y

3,000 Mylių Lenktynes

seVelf iorlaivių i lauko < išlėkė
37 orlaiviai- įi Los- Angeles, 
lenktynėse 3,000 myliųi tolu
mo. Orlaiviai išlėkė; kuomet' 
per I telefoną ;tapoi ^aplaiky-. 
ta garsas šūvio, kurį, palei
do Los Angeles \ majoras 
Cryer.- .Vienas; orlaivis iš
38 negalėjo pakilti. . .

Biuras praneša, kad Sovie- Frank Bonita Tapo Nužudyt as Besiartinant Mainieriy Na
tų lakūnas Čuchnovskis ir; /.inuolai YAnvanniioi Rnrlavnnmni Mainionn Ilniinc
prof. Rudolfas L. Samoi- 
lovich, kurie pasidarbavo 
išgelbėjime septynių “Ita- 
lios” žmonių leduose, at
vyks į Ameriką gruodžio, — - r; -o—----- ’
mėnesį. Dabar jie yra ant ’smrtmant mainierių nacio- 
ledlaužio Krasino, kuris dar naleI konvencijai, kurią 
jieško kitų šešių “Italios”' šaukia progresyviai mainie- 
žmonip.

Nubaudė už Rinkimą 
Auką Mainieriams

LOS ANGELES, Cal. — 
Čia Mary Ostrow, Rose El
fman ir ponia L. Hankin ta
po teismo, nubaustos užsi
mokėti po $50 kiekviena už 
rinkimą aukų be leidimo. O 
valdžia,, mędųpda —J 
rinkt :aųk'As. ‘Byla apeliuo
ta į augštesnį tėismą.

Diskusuoja Kaip Prašalinti 
Raudonuosius iš Unijy

Ispanija Sugrįš J Tautų 
Lygą

GENEVA.— Tautų Lyga 
nori, kad Ispanija vėl pa
taptų nare, ir del to, sako
ma, didžiųjų valstybių x at
stovai sutinka suteikti jai 
pusiau nuolatinę vietą Ly
gos taryboj. Keturiolika 
valstybių: atstovaujama ta
ryboj, o dabar nuolatines 
vietas taryboj turi tik Ang-. 
lija, Franci ja, Vokietija, 
Italija ir Japonija* : 1 ' ‘

PANAMA.— Čia. gauta 
pranešimas, kad Nicara- 
guos sukilėlių vadas slaptai 
buvo nuvykęs į Costa Rica 
ir ten pasitaręs su savo 
simpatikais apie teikimą jo 
vadovaujamam judėjimui 
finansinės paramos. Sako
ma; kad jis važiavęs auto
mobiliu. f T L X .

| riai 
mainierių unijos.
žudo progresyvių mainierių 
vadus, kad tik sudemorali- 
zuotj mainierius, kad pa
kenkti budavojimui naujos 
unijos;

Progresyvių mainierių va
das Frank Bonita tapo nu- 
žudytas. Jo paties namuose 
užpuolikai suvarė penkias 
kulkas į jo kūną. Sakoma, 
kad užmušėjas esąs Lewiso 
mašinos agentas, ir kad

priedanga' ‘ kazyravimo, 
idant būtų galima geriau 
paslėpti užmušystės tikslą.

Iki šiol dar žmogžudystė 
plačai neištirta. Valdinin
kai iki šiol mažai ką nuvei
kė. 'S Bonita namuose krau
jais aptaškytas kambarys 
Darddo, kad kova buvo dide
lė, kad Bonita kiek galėda- 

gelbėjo savo gyvastį ir,sufabrikuotus

LONDONAS.— Anglijos 
Darbo Unijų Kongreso gel
tonieji vadai metinėj kon
vencijoj, Swansea mieste, 
svarsto, kaip prašalinti iš 
unijų komunistus ir mažu
mos judėjimo narius, kad 
raudonieji neužvaldytų uni
jas.

, Anglijos reakcionieriai
taip pat ardo, unijas, kaip ko, kad Frank Bonita vedė 
ir Amerikos < reakcionieriai, mirtiną kovą su savo už
mėtydami-iš unijų kovojan-j pUoiikais.
Č1US narius. i Rnsq Nilo kitnin nnRivn-

mas 
kad 
ryžęs jį nužudyti, nepaisant
kas atsitiktų.

Išvartytos ir sulaužytos 
kėdės, sudaužyti paveikslai 
ir alpkruvintos sienos paša-

tačiaus pripažino, kad 
žmogžudystė galėjo būti pa
sekmė jo priešų nusprendi
mo, kad Bonita “perdaug 
žinojęs” ir del to jis turėjo 
būt “nukirstas”.

Tame sąryšy jie prisimi
nė, kad Bonita veikiausia 
jau žinojęs arba buvo besu- 
žinąs žmogžudžius, kurie 
nužudė Lillis, Campbell ir 
Reilly, progresyvių mainie- 
rių vadus. i •

Laike žmogžudystės stu- 
boj buvo Bonita žmona Su
sie ir dvi jo mažos dukre
lės, viena trijų, kita vienų 
metų amžiaus.

Frank Bonita buvo Uni
ted Mine Workers of Ame
rica- unijos sekretams ir 
buvo narys Pirmo Distrik- 
to delegacijos, kurią tas di- 
striktas buvo pasiuntęs į 
Unijos Gelbėjimo Konferen
ciją, Pittsburghe, balandžio 
1 dieną.

Sam Bonita, jo jaunesnis 
brolis, nuteistas ant 10 me
tų į kalėjimą ir dabar sėdi 
kalėjime, padarius prieš jį 

; kaltinimus 
įvėlimui jo į nušovimą 
Frank Agati, kuris buvo už
puolęs jį susirinkime su tik
slu užmušti.

ST. LOUIS.— St. Louis 
kepęjų ųpija aptak^ąvo po 
dolerį savo narius Šelpimui 
mainiėri^U rDar daugeliui 

■ iš streikavusių mainierių 
I reikalinga pagelba. Daug 
mainierių. buvo .; suąreštuo-; 
taį‘ reikia vesti jų bylas. f .

Už tai tapo atnaujinta 
kampanija .rinkimui aukų 
šelpimui, mainierių.i : ,

1 ' ■ v > , i • ;

Iš Baimes Pasikorė

labai su namiškiais ir sakę- 
sis jiems keršysiąs. Del to 
tėvas sūnų. į tarė ir labai ant 
jo barėsi, taip pat, jam gra
sindamas. ’Sūnus, matyt, iš 
baimės, nuėjo į arti namų 
esantį mišką ir pasikorė. 
Lavoną, žemai ant medžio 
kybantį rugpjūčio 10 d. už
ėjo vieiias žmogus, eidamas 
per mišką. , . ,

Ross Nilo, kitaip pasiva- 
i dinės Rosario Chiodo, taria
mas Bonita užmušėjas, ir 
Joe Mogentale, kvatieran- 
tas
si Mid-Valley ligoninėj su
žeistomis rankomis. Nilo 
.šlaunis sužeista. Paul 
Schdlegįs (veikiausia lietu
vis); : įtaipęd' 
žmogžudystėj, yra po areš
tu. Į

Sulig policijos pasakoji
mo, į Bonitą namus atsilan
kė jo draugai, o jų tarpe ir 
jo užmušėjai, ir kad (Suma
žinti jo nuožiūrą, jie prisi
viliojo jį pakazyruoti. Ne-

Vilkavišky Laisvės gatvėj 
buvo sulaikyti Edv. Lema- 
nas ir Vikt. Riešai tis. Ap
žiūrint Lemaną užanty ras
ta raudona vėliava, kurios' 
vienoj pusėj baltais kaspi
nais išrašyta “Šalin fašiz
mo diktatūra”, o kitoj—dvi 
penkiakampės žvaigždės ir 
įrašas “Tegyvuoja L.K.P.”

Lemano bute kratos me
tu rasta rankraštis dialogo 
“Komunos kankiniai”. Są- 
ryšy su tuo dar pas 3 asme
nis padarytos kratos, u v

. i''      ■rfrr-l 1 .■ * f* *

tru
kė.
išsitraukęs revolverį pradė
jo šaudyti. Bonita matomai 
gynėsi kiek galėdamas, bet 
pagalios tapo mirtinai per
šauta^ 'Bijodami sugavimo,

Bonita Kraujo Klane
Išgirdę šaudymą, kaimy

nai pranešė policijai, kuri 
pribuvus surado Bonitą gu
lint 
kulkos buvo suvarytos į jo 
kūną.

I’olięija.
dar 
rėd

RADO DVI KOM. VĖLIA
VAS TELŠIUOSE /

Telšiuose palei stotį ras
tos dvi komunistinės vėlia
vos su užrašais: “Tegyvuo
ja 10 metų Lietuvos Komu
nistų Partijos sukaktuvės”. 
Be to, prie vėliavos rasta 
primėtytų kom. proklamaci
jų.

Elizabeth, N. J.
Didelis Piknikas

ADP. Miesto Centrąlinis 
Komitetas rengia milžiniš* 
ką pikniką, nedėldienį, 9 d. 
rugsėjo, visiems žinomoj 
vietoj, Willick’s Farmi, Lin
den, N. J. Visų darbininkų 
pareiga atsilankyti.

Komitetas.
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Mainieriai, Beliko Tiktai Trys Dienos 
Iki Jūsų Nacionalio Suvažiavimo!

Neteisybę sako darbininkui mo žmonės; iš kurių susidarė 
priešai, būk komunistai skal-! naujosios Kasyklų Darbininkų1 
dą ir ardą Jungtinę Mainierių! Unijos organizavimo i komite- 
Uniją, organizuodami naują tas. ~ 
Kasyklų Darbininkų Uniją. <

, Tas komitetas šaukiama 
cionrilį (visos šalies) ‘ mAiniė

- ■ ! I 1 1 Į ~ 7”
—----------------------—...............    y ■ i 1 ‘ 1 •............M
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Kaip Aftialgaineitų Rūbsiu- 
vių Unijos Lyderiai j 
Apgaudinėja Narius.

Hillmano mašina labai 
džiaugiasi, kad jinai išradus 
“naują kovos būdą” prieš 
darbdavius. Lietuviškam 
“Darbe” ir angliškam “Ad
vance” skaitome praneši
mus iš Milwaukes, kur “tas 
naujas būdas” vykdomas 
gyvenimam Sakoma:*

. / < . i i?
Pati ! Amalgameitų i unija 

steigia Milwaukee 1 ‘dirbtuvę. 
Ir toje .dirbtuvėje ras1 sau'

Ne sugriaut mainierių orga- rių delegatų suvažiavimą, ku- (Jaibo 800 siuvėjų
nizaciją nori’komunistai ir ko
vingieji angliakasiai; jie sten- 

. giasi atgimdyt ir praplatint 
buvusią galingąją angliakasių 
uniją, kurią suskaldė, pakrik- 
dė ir šuąrdė neteisėtas jos 
prezidentas John L. Lewis su 
savo pardavikiškąja mašina.

PO atkartotinų išdavysčių ’ mentasj 
iš Lewiso pusės, beliko tiktai' 
grobiai iš buvusios Jungtinės 
Mainierių* Unijos, ypač minkš
tųjų angliakasyklų srityje.

ris įvyks Pittsburghe; prasi
dės rugsėjo (September) 9 d..

kuriems Adlerio firma pa
skelbė lokautą. Unija paims

Iš PHILADELPHIEČIŲ JUOKAI NE JUOKAIRęvoliucija, tiesa,1 laimėje, 
bet Rą^S teko Rusijos tautai ? 
Jos laimikis nepavydėtinas: 
už milioną paguldytų galvų 
Rusija apturėjo Vietoj monar- 
chistinio režimo daug bloges
nę bolševikų diktatūrą ir s 
juo einantį Rusijos pUOlim 
politiniu, kultūriniu, doriniu, 
ėkonoiriiniu atžvilgiais.

PIKNIKO “LAISVES"
NAUDAI

u 
ą pustrečio tūkstančio’ Apie 

žmonių, suplaukusių iš Phila- 
delphijos ir apielinkės į “Lai
svės” pikniką, gavo, kas buvo 
žadėta. Rengėjai žadėjo pui-Į 
kią programą ių savo pažadą 
išpildė.

Buvo vietinis (Philadelphi- 
jos) Lyros Choras, vadovau
jamas Jurčikonio. Dainavo 
gražiai. Visas Brooklyn© 
Ufa kvartetas ir jų mokyto
jas Vladas. Žukas, pripažino, 
jog philadelphiečių choras 
puikiai išlavintas. Brooklyno 
Aido* Choro buvo ‘ apie pusė, 
bet sudainavo puikiai, vado
vaujant Žukui. .Maspetho Ly
ros Choro buvo daugiau, negu 
Aido choro narių. Smagiai už
traukė ir jie, taip pat Žukui 
diriguojant. Labiausiai publi
kai patiko Ufa Dvieilis Kvar
tetas. Jie dainavo darbinin
kiškų dainelių ir keletą ko
miškų. Gavo garsių aplodis
mentų. Prasideda kumštynės, 
kurių visi laukė su nervuotu 
susijudinimu. Dar chorams 
dainuojant buvo girdėt publi
koje kuždėjimai, kad kumšty
nių nebūsią. Girdi, nesą tam 
ženklų. 'Kai kurie jau išme
tinėja rengėjams, kad būk šie 
tik prigaudinėją publiką kum
štynių pažadais. Tvirtina vieni 
kitiem: niekur nematyt jokių 
kumštininkų. Staigiai su
skamba , skardus Bendoravi- 
čiaus balsas: “Muzikalė pro
grama pasibaigė. Sekantis 
punktas iš programos kumš
tynės!” Publikos šauksmai 
ir aplodismentai spiegia ausy-- 
se.

žengia ant , pagrindų d. 
Buknys su kumštininkais — 
Billy Walton įr jaęk Wins
low*. Buknys per^tątb boksi- 
,ninkps. Publika t sveikina 
įjuos šąuksmąis, užimu. Billy 
Waltono mąnądzeris J. Pe
terson, ;. Jack ' Winslbwo,—-Ay. 
Vilkausimas. Abiejų manadže- 

_ . • • • i.. • ,

rio dirbtuves savininkai ga
li tik pasidžiaugti, kad pi
kieto prie dirbtuves nebesi
mato, streikieriąi nepasiro
do. Jie dabar Samdysi rūb- 
siuvius iš bedarbių eilių, su
riš juos j su individualiu 
kontraktu, kuriame kiek
vienas turės pąsižadęti ne
priklausyti, prie unijos. Va
dinasi, Hillmarįaą streiką nę 
laimėjo,, bet, pardaye^ jį. Tą 
mato visi.i * , . > i >

, Kad* įbubžuazinė i spauda 
giria 'Amalgameitų >fvadus 
Už šita žygį, tai nėra joks 
kreditas ’tiems Vadams. Tai 
tik1 parodoj1 kad tie vadai 
puikiai tarnauja buržuazi
jai. Btįrž'ųažinė spauda' nią- 
to,1 kaip Amalgameitų uniją 
bėga iš kovos lauko, trau
kiasi atgal, sėja nariuose 
iliuzijas, kad jie gali už
griebti. ■ pramonę, nuban- 
krūtuodami kapitalistų 
dirbtuves pagelba unijos

Ypatingai Rusijos puoli
mas ryškiai yra pastebimas

3.
i-
3-
U

jos mokykliniame darb 
Mokslas dabartinėse bolšėv 
kų mokyklose stovi daug ž 
mesniame laipsnyje, neg 
carų laikais. Mokslo sriuy 
nieko naujo nekuriama, o t k 
nuobodžiai, . apleidžiant tai? 
kas bolševikams f fieįąįidiiigą 
ar pakenkti gali, tėra kart

Am
;O-
P

atmeti
Į prie-

I. - —

/ PRASTA UŽBAIGA
Autorius.—Aš stačiai nesu

prantu, kodėl _ 
mano apysaką ir 
šingas, kad apysakos
ir karžygė pabaigoj < 
da?

Redaktorius.—Publika labai 
nemėgsta liūdnu užbaigų. ,

SUNKIOS BUVO APLlNkY.J B£s , ■
-L-Ar tu tiki, kad -Jurgis 

Ona per dvejus metus* t L..L 
sužiedotiniais ir negalėjo cųpįsi-s 
Vesti ?; • i •. t», -

—Kokios priežastys jiems 
neleido apsivesti? t :

—Matai, kuomet Jurgis bū
davo girtas, tai Ona su juomi 
nenorėdavo eiti apsivesti, o 
kuomet išsipagiriodavo, tai jis .a , 
su Ona nenorėdavo eįti. <. .

—Tai kaip jiedu apsivedę?
-—Pirma apsivedimo abudu 

pasigėrė.

jarrią; has,kitų su^kurta^ T 
pat ir mokykįinįame daribe 
stengiamasi perduoti žinias 
taip,1 khip tas naudinga1 bol
ševiką nušištatymui! Auklė- 

- jimū, t.1 yi būdo, valios ir šir
dies tobulinimu, visai nesirū- 
pinahia. ■ Jhuniihaš Vta įsta- 
.tytaš pripuolamiems ; gyveni
mo įtakoms. Ir kadangi re
ligija yra ant kiekvieno žing
snio begėdiškiausiai' niekina- 

, ma, tai aišku, kad ji nebeda
ro tos dorinančios įtakos į 
žmonių viešąjį gyvenimą. 
Viešasis gi gyvenimas, ne
tvarkomas dora, žinoma, tik 
neigiamos įtakos tegali pada
ryti į' besimokinančią bebręs- 
tančią jaunuomenę.

sekmadienį, ir tįsis iki rugsė- tinkamą vietą| upija pujirks 
mašineriją, o Adlerio- buvu
sieji siuvėjai ves vib£ biznį.

i ’ i Tuo pačiu laiku iš Chica- 
gos atėjo kitas pranešimas: 
su didžiąją Hart, Schaffner 
& Marks firma padaryta su
tartis, sulyg kuria Amalga- 
meitų šapoje Milwaukee (bus 
dirbama < ’ 
darbas tokioj produkcijos li
nijoj, kokios nėra paš Hart, 
Schaffner & Marks Chicago- 
je. Vadinasi, Milwaukee dir
bamas darbas negalės atsi
liepti ant Chicagos firmos1 
darbininkus ir biznį, o 1 
pačiu sykiu Milwaukee Amal- 
gameitams darbas bus užti
krintas.

jo 16 d:

Kairieji Statoj o ne Ardb 
Uniją

Kairysis darbininkų ele- 
dabar organizuoda

mas naują angliakasių uniją, 
varo kuriamąjį, o ne ardomąjį 
darbą, kaip kad piktai šmei
žia rankpelnių nevidonai.

Reikia surinkti iškrikdytus 
I buvusių organizuotų mainierių 

Lewiso šaikos išdavikiški darbai likučius; reikia juos sutraukti 
yra perdaug gerai žinomi darbimn- . sutart:na uniiine mase- rei- kiškos spaudos skaitytojams, kad sutartiną unijinę masę, rei- 
reikėtų čia juos plačiau pakartoti, kia suorganizuot ir tuos sim- 
Užteks prisiminti tik porą trejetą fus tūkstančiu 
ženklingesnių Lewiso judošystės -. . *
žingsnių. i Kurle

Šiemet Lewis pardavė pusantrų! Per. 
: metų ilgio streiką minkštųjų anglia-1---- :

Kasyklų. Paskelbdamas streiko pra
laimėjimą, liepė mainieriams grįžt ... _
atgal darban be jokios bendros su- klasines kovos ryšiais, tun but 
tarties, kuri apimtų bent minkštųjų pastatyta galinga industrine 
kasyklų vitfus unijinius darbininkus. i___vi_iu darbininku uniia Jis atsisakė nuo Jacksonvillės sutar- kasyklM darbimnKų unija, 
ties sąlygų; paliko atskirų distriktų! 
mainieriams derėtis su samdytojais,' 
kokiomis algomis bei darbo sąlygo
mis turės angliakasiai toliau 
gaut.

Dar streikui beeinant, Lewis 
atskiras sutartis tarp pavienių 
triktų (pav., III., Ind.) ir darbdavių, 
taip kad vieni distriktai gamintų 
anglį ir laužytų streiką, kuomet kiti 
'streikuoja, kentėdami badą, -Šaftfr:li
gas ir negirdėtą dar smurtą iš skur- 
lupių pusės. J I

O dar pirmiau Lewiso “gengč” 
suskaldė buvusią vieningą Mainierių 
Uniįą ; kietuosius ir minkštuosius 
angliakasius, su atskiromis sutarti
mis vieniems ir kitiems, taip kad 
vieni būtų “ verčiami streiklaužiaut, 
kada kiti, jų broliai kovoja.

Jeigu to dar negana, -tai ar reikia 
begėdiškesnės pardavystės, kaip kad 
Lewis atliko, anais metais atmesda
mas 100,000 Fayette pavieto, Pa., 
mainierių, kurie po ilgam streikui 
prašėsi priimt juos į Jungtinę Mai
nierių Uniją?

Didžiosios Pardavystės

angliakasių, 
buvo neorganizuojami 

kriminalį pardavikišką 
ilgio streiką minkštųjų anglia-' apsileidimą Lewiso ir jo tarnų, 
lit Do ol/nlk/ln m ore? cfroiVo nrfl — 1 X »• • 1 „ • • •Visus j krūvą sujungiant

ve r-

darė 
dis-

to dar negana, tai ar reikia

chicagiškės firmos dirbtuvių ir t.t..•!
rirvi nrndiikniina Ii- • * < ' >

“Advance” rugp. 31 
editoriale prisiekia: ,

Kuomet Priešai Amžinai 
Nusimeluoja

Bostono špitolninkų “Dar
bininko” Nr. 67 perspaus- ... . . .... _ . .

straipsnis “Dabartinė Rusi
ja ir Jos Mokyklinis Jauni- 
'mas”. Štai tik žiupsnelis 
melų ir nesąmonių iš to 
straipsnio: į

tuoĮcįinths iš kunigų “šaltinio ~ ~ 1 1 J • • f Z TTA 1 J • — T-l •
Tai amžinai nusimelavu- 

siū darbininkų priešo plepa
lai; . Jis, matyt, gailisi ca- 
rjs'tines Rusijos ir todėl 
drebia Sovietų Respublikai 
į akis tokiais purvais, ko
kius tik pasigriebia.

NURAMINO
Ji.—Ar tu mane taip mylėsi 

ir tuomet, kuomet apsivesime, 
kaip dabar myli?

Jis.—Nebijok! Aš daug 
karščiau myliu vedusias mote
ris, negu merginas.

Kuomet Dayid Adler & 
Sons vėl sutiks laikytis savo 
obligacjjų (pąreigų)} tai Uni
ja likviduos savo šapą ir, su
grąžins darbininkus prie pir
mesni© darbo. ; < < 1

BALSAVIMO ĮSTATYMAI

TAS JAU PRAĖJO
Jis.—Pereitą savaitę sakei, 

kad aš paveržiau tamstos šir
dį, o dabar taip šaltai linkui 
manęs atsineši? * ’*

Ji.—Tai buvo pereitą savai
tę, o dabar jau praėjo ir tams- ’ 
ta negali nuo m^nęs reika- • 
lauti to, kas buvo seniau.'

Surinko Papliauška.

Organizacinio Komiteto 
Atsišaukimas

Naujosios unijos organizuo
jamojo suvažiavimo komitetas 
šaukia:

Sustot mokėjus 
wiso mašinai.

Sušaukt lokalų
išrinkt delegatus į _
suvažiavimą. Jeigu kur lewi-| vadai neatsako. Tik pusiau 
siniai lokalų valdininkai aįsi-iĮūpų jie prasitaria, Jcą.d be
sakytų šaukt lokalo mitingą, isias* tęsiamas streikas Fpries 
ten progresyviai mainieriai 'tu-!jtU0s darbdavius.' Bet' tai 
ri patys sušaukt mitingą, ei-^lcfas. Jeigu visi buvę Ad- 
dami per vi^ininkų galvas. į darbininkai dirba nau-

Po vieną delegatą rinkt; irl>4 
siųst nuo 1 
kasyklos ir 
nuo kiekvieno šimto narių. 1

T- i . . . . v. . . . viams bus labai lengva pri-
Užkirstų kelią sušaukimui lo-lsisamdyti naujų darbininkų 
kalo mitingo, ten turi visi pro- lr paleisti darbą visais ga- 
gresyviai mainieriai sueiti į rais. Vadinasi, Adlerio sa- 
savo reguliarį mitingą ir iš
rinkti delegatą bei delegatus

duokles Le

mitingus ir 
Pittsburgh©

O kas bus, . jeigu David
A Adler (Sops > visai: ąjteiąą-: 
ir kys taikytis1 su u&jai?

tą klausimą Amalgameitų

kiek^olokMoKi'joj ^Poįi.< k,as 
ir dar po delegatą kuos.x^ Jeigu riebus pikieto

prie dirbtuves, tai darbda-

Prie Ko Privedė Neorgani- 
z a vi m as Angliakasių

Lietuviškų social-mulkintojų 
“Naujienos” mainierių vargus 
ir nepasisekimus aiškina tuom, 
kad permažas nuošimtis esąs 
organizuotų angliakasių, o Le- 
wisą jos glosto.

Bet kas prie tokios nelai
mingos padėties privedė, kad 
dabar tiktai 25 nuošimčiai an
glies pagaminama unijinėse 
kasyklose, o 75 nuošimčiai an
glies pareina iš neorganizuotų 
fnainierių? Ne kas kitas, kaip 
tiktai Lewis su savo niekinga 
kompanija. Nors kasyklų 
darbininkai šaukė, prašė, maD 
davo ir reikalavo, kad Mai
nierių Unijos valdyba ką nors 
darytų, kad padėtų jįems su- 
siorganizuot į unija1, tačiaus , . J . , .v.
Lewis liktai spjaudė’ ant tų i k,et«y , angliakasyklų sričių, 
reikalavimų ir maldavimų. O 
jeigu kur jis neva buvo pra
dėjęs organi žavinti) darbą, 
kaip kad West Virginijoj, tai 
daugiaū traukė atgal, nekaip 
pirmyn; ištaškė milionus dole
rių Mainierių Unijos pinigų ir, 
nieko tikro* nenorėdamas nu- 
veikt, •nuklemšiojo atgal, pa
likdamas ten mainierius valiai 
išnaudotojų.

Tuojaus Rinkite Delegatus; 
Rūpinkitės ir Finansais!
Trys dienos beliko iki suva

žiavimui. Mainieriai, sukrus
kite ne tik delegatų rinkimui. 
Nepamirškite ir finansų. Rei
kės apmokėt delegatų kelio
nės lėšos; bus ir kitokių suva
žiavimo išlaidų. Finansai bus 
reikalingi ir pradžiai kuriamo
jo darbo naujosios mainierių 
unijos..

Suvažiavime dalyvaus ' kaip 
organizuotų, taip ir neorgani
zuotų angliakasių delegatai, 
kaip iš; minkštųjų,; taip | įr iš

Lewis Galutinai Sunaikintų 
Unijos Likučius

Kas gi tat išeina ir ko gali
mą butų tikėtis iš tolesnės Le- 
.wiso politikos tarp mainierių ? 
Ni£ko. daugiau, tiktai galutino 
stitfrpdymo ir išdraikymo pas
kutinių angliakasių organiza
cijos liekanų.

Tokio likimo tai ir nežada 
prisileist sąmoningesni eiliniai 
mainieriai irf vadovaujantieji 
jiems i 1

539 delegatai jau išrinkti ir 
prisiuntė savo įgaliojimus; ta
me skaičiuje yra 70 mandatų 
nuo neorganizuotų- Pennsylva- 
nijos angliakasių, — kaip kad 
praneša rengimo komiteto pir
mininkas John J. Watt ir se
kretorius Pat Toohey.

Mandatus-įgaliojimus siųst 
šiuo adresu: National Miners’ 
Convention Arrangement 
Committee, 119 'Federal Št., 
N. S., Pittsburgh, Pa.

Suskubėkite, draugai mai
nieriai! Įtempkite savo pa
stangas delegatų rinkimui ir 
reikiamų finansų sudarymui. 
Juk nuo to žingsnio, nuo visos 
šalies mainierių suvažiavimo 
Pittsburgh© priklausys jūsų 
ateitis, kaipo kasyklų darbi
ninkų !

pa pasiliks1 neorganizuota, 
800 rūbsiuvių bus už unijos 
sienų, šitokia padėtis grū
mos unijai.

Antra, Amalgameitų va
dai būdavo pri’ešingi kūri
mui dirbtuvių,; nes aiškus 
dalykas, kad tuo keliu uni
ja nenugalės darbdavių, 
kad unija pavirs į kontrak
torių susivienijimą, o dar
bininkų reikalai jai visai 
nebęrūpė^. , O :dąbar, mato
te, jau džiaugiasi, kad unija 
steigia dirbtuvę ir patys' 
darbininkai taps “kapitalis
tais”.

Tai^i, Ąmjąlgąmeitų hilj- 

jį būdą me 
viais, bet mulkinimui ir ap
gaudinėjimui darbininkų, 
naikinimui pačios unijos, 
kaipo darbininkų kovos or
ganizacijos.

Kas gi reikėjo daryti su 
Milwaukes streiku ? Reikė
jo laikyti darbininkus r vie
nybėj, šimtus stąt^ti i bu
kietą, i kariauti priėš [gabe
nimą skebų. Dabar Adle->

maniniai' vadai’ išrado nau- 
ovai? su1 darfcda-

> ' Rinkimai, artinasi.’' į
nas pįlietię pagiriamas i baĮshoį,! 
bet tą daryti liirf aįšip'ažinti su 
savo . valstijos įvairiomis teisė
mis. . Jungt. Valstijų Konstitu- 
ciją: duodąs. kįekyįęiwyąįstįjąi 
sutvarkyti’ ^^^ešF'tsavb^ -rlnkU 
mus. Kad nors pilietystė, su 
savo visomis privilegijomis, 
yrą konstitučionalė tpisė, įį^yįą 
gimįrriū atba hąturalizati’ją, .bbt 
kįekSvieųa?: valstija turi tei^ę 
suorganizuoti savo piliečių bal
savimą. Ir pasekmės to viso 
yra, kad valstijų rinkimų įsta
tymai ne vienodi; daugelis val
stijų turi savo specialius reika
lavimus.

Užsiregistravimas

Tik dvi valstijos, Arkansas 
ir Texas nereikalauja piliečio 
užsiregistruoti pirm balsuojant. 
Višpse kitose valstijose balsuo
tojas pilietis turi užsiregistruo
ti. Tikslas to yra—-valstija per
sitikrina, ar balsuotojas turi 
teisę balsuoti, ir neleidžia pilie
čiams 'balsuoti kelis kartus ke
liose Vietose, kaip kadaise dary
davo.

Batuotoj as užsiregistruoja, 
paduodant vardą, senumą, gy
venimo vietą, kaip ilgai valsti
joj gyvena ir kaip ilgai tame 
rinkimų dist^ikte gyVena. į Kai 
kurie miestai, reikalaują kasme
tinio užsiregistravimo; t-bet ma
žesniuose miesteliuose, kur 
žmonės viens kitą labai gerai, 
I)ažį^|ą, . ųefąihaįauj^j tj^kftus 
ūžsiregištravifrto.'

Miestuose laikas paskirtas, 
kada galima užsiregistruoti, ir 
per laikraščius per ilgą laiką 
raginama užsiregistruoti. Ku
ris neužsiregistruoja, pameta '» i i i • i v* • i •

1 • ; j * ,

York, North Cąrolįoa, North 
Dakota, Oklahoma Oregon, 
South. Carolina,; Virginia, Wa
shington; jir i Wyoming. Conn
ecticut/ Mississippi,. Virginia ir 

.Wyoming ureikajaujama tik 
Wąįtytii.' r

j ’ifcai kuriose' valstijose tie eg-

J Lewiso agentai,. bęgyj.e kele- 
kolnunistinio nusistaty- to paskutinių mėnesių, nužudė

jau ketvirtą pažangią mainie
rių veikėją, Frank Bonitą. Bet 
jie negalės nužudyt, viso klftsL 
nio mainierių judėjimo. Į žrSjjg- 
žudiškus Lewiso mašinos ^žy
gius šimtai tūkstančių mainie
rių, atsilieps su. dar uolesniu 
pasiryžimu iššluot lewisinius 
kriminalistus iš organizuotų an-

I.W1 ,M». -w-i® įtfSŽSr'SB: 

reė žemaitis, laiko tėmytojas 
Povilionis. * 
balsas “Time!”

lose. Pilietis gauna mokslumo 
ędrtificiatą’ ! ir tas; certificatas 
pavėlina balsuoti be tolesnių 
egzaminų. ■

į 1 Kitos Taisyklės
i Kiekvienoj valstijoj balsuoto

jas turi būti • 21 metų arba 
daugiaus. Pilietystės reikalau
jama visose valstijose apart 
Arizona, Missouri ir Texas, kur 
pirmų popierų savininkai gali 
balsuoti. Toliaus iš balsuotojo 
reikalaujama išgyventi paskir
tą laiką (nuo trijų iki dviejų 
mėnesių) toj ■ valstijoj ir tarne 
rinkimų distrikte (nuo 1 dienos 
iki 6 mėnesių). Pennsylvania, 
New York, Illinois, Ohio, Wis
consin ir kelios kitos valstijos 
reikalauja vienų metų išgyveni
mo (rezidencijos).

Pennsylvania reikalauja už
mokėsimo taksų, pirm negu bal- 
sūptojas 2'2 metų amžiaus ar
ba; daugiau gali balsuoti. Nuo 
jpi reikaląujama parodyti dvie-. 
jųį rnetų taksų “rąsytes’’ (kvi
tas) (nejųdinaipo. turto, užsiė
mimo a;',bą.* “poli’’ taksus). Tie 
ybpll” taksai turi būti užmokė
ti! prieš rugąėjo ^ichpĮRęikią pu 
liĮuom reikalavimu 'gerai! apsi- 
pažinti. Arkansas, Massachus
etts, Missouri, ■ Tenpesšee, Te-
f l •Xas ir Vįrginią ,reikalauja pri- 
rJdyj;į įužsįmokėjimą taksų.
į. įhitigt. Valstijų kareiviai irteisė balsuoti sekančiuose rinki- vaisriJU Kareiviai irleisę baisuos sekančiuose imki negali balsuoti Miline-

muo ’ sb'ta,' North Dakoth, Arkansas,
miesteliuose reikal/uja is "nau- '^xirVi’r^ni’a

btilstibtojų’t užsirėgistruoti. (f8,®’, y’®?01!’ /exas, Virginia 
^.;Lii„,Jk i™~ if-West Virginia valstijose.

Net ir mažuose miestuose ir 
miesteliuose reikaląuja iš “nau-

bįžtur'ąlizudti '^piliečiai, kurie 
balsudja ■. pirmu! kartu, turi su 
savim neštis pilietystės popie- 
ras, nes tūri parodyti, kad gali 
balsuoti.

Rastumo Liudijimai (Lite-
< i y į įC^rtif icatįes) > * ']

Sekančios valstijos įvedė rei
kalavimą mokėt angliškai skai
tyt ir rašyt balsuotojams: Ala
bama, Arizona, California, 
Connecticut, Delaware, Geor- 

Massą* 
ehūšetfe -New*'Sam^TtiH/' New

gliakasių tarpo į r-įsteigt. naują gia> •< Louisiana,; .Mainę, 
klasinę, masinę mainierių tini ją. ėliusetlJs‘, '^TW- i-falh^šK

Ip\va, Delaware, Missouri,' Neb
raska, Oregon, ;Texas, Virginia

!' ‘Silpnapročiai ir bepročiai ne
gali balsuoti.
j Ypatos, kurios turi globėjus, 

negali, bąlsuoti . Massachusetts, 
l£|ho, Minnesota, North Dako- 
tA,’ South Dakota, Wisconsin, 
Arizona, Colorado, Kansas, 
i|aine, Floridą' įr J Rhode Island 
valstijose. ■ .
( Piliečiai, kurie laužo rinkimų 
įštatymtiš, negali balsuoti Penn- 
sylvkhijoj, Mašsacjhųsętts, Ida-, 
įo, Indiana, South Carolina, 
uįah, ir Maryland.'

’PASTABOS
Kada didžiosios valstybės 

Garsiai suskamba pasirašė po antikarine sutar- 
Boksininkai čia,l iškepta Washington© ke- 

i strakt ant kojų ir žengia į vi
ri u r į platformos. Referee 
suleidžia jų rankas. Kumš
tininkai po« žingsnį atgal ir 
staiga pradeda ,kultis. Pub
likoje tyla. Tėmija visi su į- 
tėmpimu nervų. Pirmame 
raunde smarkiai apsikūlė vie
nas antrą, bet abu lygiai lai
kėsi. Antrame raunde Wins- 
lowas ima viršų ant Waltono. 
Kulia jam į žandus iš vienos 
ir antros pusės. Waltonas iš
balo, prakaitas iš jo lyte-lyja. 
Publika rėkia (labiausia mer
ginos) : Jack, beat him! Knock 
him out!” Bet Waltonas apsi
gina. Trečiame raunde Wal
tonas puola Winsloyvą, kai įer
zintas liūtas. Iš viršaus ir iš 
apačios šaudo į srhakfą ir į 
veidą. Winslowui iš nosies 
rasoja kraujas. Publikoje di
delis sujudimas. Nors plat
forma buvo aptempta virvė
mis, bet publika besiveržda- 
rna į priekį < taip įtempę vir- 
Vek, veik apgulė boksininkus.; 
Abiejų, pusių man^džeriai ir

pykloj, tai visi buržuaziniai 
laikraščiai sušuko, kad dabar 
jau galas karams. Net pa
veikslą įdėjo, kuris parodo, 
kaip tie ponai savo parašais 
sukaustė į retėžius karo die
vaitį Marsą.

Bet tuo pačiu sykiu laikraš
čiai pranešė, kad Anglijos ka-__
ro ministeris užgyrė naujai iš
rastus automatinius šautuvus, |
iš kurių į minutą galima iš- |
šauti 35 sykius.

Vadinasi, rengiasi prie “tai- ,
kos” su naujais automatiniais 
šautuvais. . w J

Rygoj randasi darbininkų 
sporto sąjunga, vadovaujamą/ 
socialdemokratų. Maskvoj^ \ 
buvo surengta spartakiada, ''y'* 
kurioje dalyvavo Latvijos dar-''fi<? 
bininkų sporto sąjungos keli 
nariai. Ponai socialdemokra- 
tai labai įsižeidė tų narių to- . 
kiu pasielgimu ir pranešė per :.: 
savo organą “Socialdemokra-. 
tą/’ kad penki nariai, dMy-iy,/ 
vayę Maskvos spartakiadoj,

rengėjąi, pabdgę/Jfcad netruk- išmesti iš Sąjungos. , Išmesti . 
tų virvės ir kad kas nesusižei-’ Pieninis, Krubinskas, t KoHatU4«L

• ’’ t— i • 1 . . a • 1 14 /k e* ‘ji M • I /ii ostų, nusprendė sulaikyti kum
štynes. Nors tam priešinosi 
abu boksininkai^ tačiau tęsti 
jau nebuvo drąsos. Paskelb
ta, kad. kumštininkai išėjo 
ant lygių ir Billy Walton dar 
pasilieka čampionu.

Iš priežasties vėlaus atvyki
mo brooklyniečių> programa 
susivėlino. Todėl, pasitarus 
rengėjams su kalbėtojais, nu
tarta prakalbų neturėti.

Philadelphiečių piknikas 
buvo zpasekmin'gesnis už visus 
mūsų spaudos naudai rengtus 
piknikus, žinoma, jis dar 
menkesnis už brooklyniečių ir 
chicagiečių, bet pralenkė vi
sus kitus iniėstus.

Papilietis*

Milwaukee, Wis. — Ro- 
bėrt M.1 Lą ^Follette vėl iš- 
baujb nbwnuoths į J. V. se
nd to riiiš.

ginas, Krusliauskas ir Vllčins.
.Jieigu jie būtų dalyvavę fa-,- 
šistų ' surengtoj 1 olimpiadoj. ‘ 
tai ponai socialdemokratai} 
nieko nesakytų.

metų atgal Anglijos,'j 
pasigedo slaptų aoku- 
kuriuos nežinia kas^
Tuomet visą bėdą su^r

Pora 
valdžia 
mentų, 
išvogė, 
vertė ant Sovietų, atstovybės Ji 
Anglijoj, užpuolė ją ir su So- 
vietų Rusija pertraukė visus 
ryšius.

Ątžagareive Anglijos vaU***-‘ 
džia nusidžiaugė, kad jau iš
vijo visus nevidonus ir dabar 
galės ramiau atsikvėpti. BetJjJl 
štai vėl laikraščiai tpr&riejsa, ... 
kad vėl nežinia kas išvogė 'w s 
labai svarbius dokumentus,. SU; 
tarpe kurių buvę ir karinės 
žvalgybos, dokumentai.; , .,

Dąbar Anglijos valdžia vėl 
turėtų kaltinti Tarybų Rusiją, 
už išvogimą tų dokumentų.

Švenčioniškis.
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S. V. Ramutis.
1

Amerikos Darbininkų (Ko- maršrutą, su kuriuo aplankys
PLYMOUTH, PA

ir

A. M. Metelionis.

SOUTHBURY, CONN
225

IR

of the Workers j §aukia iki $100,000, kurie par-

- \

AR BIBLIJA NEKLAIDINGA?
• v
1S WATERBURY, CONN

Nare.

SHAMOKIN, PA.

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

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

Telephone, Greenpoint 2372

*

Lt i

Party." 
angliškai

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

prietelius ir draugas.

Dar-
va-

dau-

paskai- 
fa įsi
gali ją 
(bran-

Struggle; Natio-

Nusižudė

metai atgal, dirbant 
kasykloje/ griūdama 

labai sutrynė strėnas 
Percafskiui. Per tuos

100,000 Darbininkų Parti- Partijos kandidatas į Jungtinių
* jos Platformų j Valstijų vice-prezidentus, jau

. . I pradėjo savo platų prakalbų

Lewis’o knyga: “The 
Unmasked”, o daug ką 
ą “šventą knygą” suži-

Pgun, 
myn

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės i 
mane .0 gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės Šiuo antrašu:

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Partijos žydų 
kalba

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

'p. 3: 1 ir 4: “

munistų) Partija išspausdino 
100,000 egzempliorių savo plat
formos šiemetiniams rinki
mams.

Platformoj pamatiniai nu
šviesta ne tik klasiniai-darbi- 
niakiškoji politika Amerikos 
Darbininkų Partijos, ne tik iš
dėstyta mūsų partijos tikslai ir 
priemonės, kuriomis šios šalies 
darbininkija gali tų tikslų pa
siekti. Joj taipgi atvaizduota 
reakcinė politika Amerikos ka
pitalistų, imperialistų, republi- 
konų, demokratų, buržuazijai 
tarnaujančių socialistų ir vyliu- 
gingtj darbininkijos vadų iš A- 
merikos Darbo Federacijos ir 
Socialistų Partijos.

Mūsų partijos rinkimų plat
forma yra labai svarbus, istori
nis dokumentas. Ji apima ži- 
notiniausius darbininkui šiuo 
momentu klausimus. Jinai yra 
sutrauka ilgų laikų patyrimų 
darbininkų kovoje su kapitalis
tiniais reakcionieriais. Ji, tuo 
žvilgsniu, apima kur kas dau
giau, negu patį laikotarpį nuo 
pereitų prezidentinių rinkimų 
iki šių.

Darbininkų Partijos platfor
ma yra išleista pavidale gra
žias knygelės 64 puslapių. Par
siduoda tik už 10 centų. An
gliškai vadinasi “The Platform 
of the Class 
nal Platform 
(Communist)

Kiekvienas 
tantis draugas privalo 
gyt. Partijos nariai 
gaut per savo nucleus 
duolius). Jinai pardavinėjama 
ir įvairiuose partijos rengia
muose mitinguose bei pramogo
se.

IjPar bininkų 
Frakcija. išleido savo 
l&OOO egzempliorių tos platfor
mos, o Finų Frakcija—1,000.

Lietuvių Komunistų Frakci
ja rengiasi trumpu laiku išleist 
platformą trumpesniame pavi
dale, su visais svarbiausiais 
dėsniais.

Tikimasi, kad Darbininkų 
Partija išplatins visus 100,000 
egzempliorių savo platformos.
Gitlowo ir Fosterio Marš

rutai
Benjamin Gitlow, Darbininkų

svarbiausius šios šalies centrus. 
Jis pradėjo nuo kietųjų anglia- 
kasyklų srities.

Fosteris, Darbininkų (Komu
nistų) Partijos kandidatas į 
prezidentus, padarys pradžią 
savo maršrutui Detroite, rug
sėjo (Sept.) 9 d. Jis grįžta iš 
Maskvos, kur dalyvavo šeštame 
Kongrese Komunistu. Interna
cionalo.
Mūsų Partija Dalyvausianti 
Rinkimuose 31-je Valstijoje

Darbininkų (Kom.) Partijai 
surinkta septyniolikoje valstijų 
užtenkamai piliečių parašų, kad 
ji ten galėtų oficialiai su savo

Puslapis Trečias

Įima spausdinti.
Kas moka anglų kalba, tai 

tam patartina perskaityt Jo
seph 
Bible 
apie 
nos.

Kada jums kunigas, biblijos 
studentas ar kitas koks “dan
gaus agentas” pradės pasakot 
apie “dievo žodį” ir “neklaidin
gą bibliją”, tai paduokite pasi
skaityt šitą straipsnį, o bėgs, 
kaip katinas nuo pipirų...

Rašydamas šitą straipsnį, 
naudojausi \ biblija ir knyga 
“Self-Contradictions of the 
Bible.”

Įspūdžiai iš A.L.D.L.D.
Kuopos Pikniko

Kadangi 26 d. rugpjūčio 
Waterbury jokio parengimo 
nebuVo, tai labai žingeidavau 
nuvažiuoti į draugų farmerių 
rengiamą pikniką, pasimatyti 
sų draugų Sinkevičių šeimyna.

mainierių gyvastis apsaugota 
ar ne. Mainieriai, negaudami 
užtektinai atlyginimo už savo 
sunkų triūsą, irgi negali užteki 
tinai apsisaugoti nuo nelaimių 
net ir ten, kur pavojai būtų 
išvengiami.

Frank Percafski buvo 40 
metu, v

Tel. Lackawanna 2189

Otto Meyer, M. D
245 Wert 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

$1,000 TIK UŽ 60 GENU
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visetu 

stebuklingų tolių vertės tūkstanči- 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleri, 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apin 
tas kokios nore ligos bei vidurių 
gedimo? Toks žmogus yra susirat 
kęs, nelinksmas ir Jvairių nesmagi 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogų 
ir auksini kalną parodytum, tai Jan 
malonesni būtų sveikata, negu ta 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jauties 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolh 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų Ii 
gn ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali 
mo, nenoro valgyt, strėnų Ir pečh 
skaudėjimo, patrūkimo, dusuli, 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo p< 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki 
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, i) 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gaus 
▼aistžolių, . kurios’ jums sugrąžin 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvo« 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gaus 
mūsų gausius vaistus, taip vadina 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii 
ga yra labai blogas dalykas, bet mfl 
sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii 
gal kelią ir suteikia žmogui ramumą

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

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

CASTON ROPSEVICH

Rugpjūčio 19 d. vietos 
apielinkės tautininkai buvo 
surengę ant farmos pikniką, 
jeigu tik taip galima pavadin
ti.. Ten jiems bepiknika'ujant 
M. A. Raginskas nusilaužė 
dešinę ranką. Kai kurie juo
kiasi, kad jie ten lavinosi, 
kaip prieš bolševikus kovoti ir 
patiko j nelaimė. ,

Jeigu taip s būtų įvykę bolše
vikų tarpe, tai visi tautiški ir 
“socialistiški” laikraščiai rėk-Į 
tų, kad bolševikai girti laužo-' 
si rankas. Bet kaip nelaimė 
patiko savąjį ir dar bolševikų 
priešą, tai tyli.

Pilietis.

Tel., Stagg 5048

Pranešimas Visuomenei
Kas su Angell Bieliausku bizni 
darysit, tai niekados nesigrau- 
dinsit. Aš parengiu su naujausios 
mados parengimais, duodu viską, 
kas tik reikalinga del šermenų, 

i Per mane gali pasilaidot tik už 
$150.00—pilnos šermenys.
Ateikite ir persitikrinkite, tai ta
da pamatysite ir kitiems pasa
kysite. Manau, kad būsite užga
nėdinti.

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLISJ. VARNELIS

Tel. Jefferson 1OOM
IŠ 18,000 ŽODŽIŲ

651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir 

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

kandidatais daly\aut sio^ iudens | apart senukų Sinkevičių 
Į ir jų vaikai progresyviai, taip
gi draugas Čepulis toj kuopoj 
darbuojasi.

Pasitarę su draugais Bart
le ais, jų automobiliu nuvažia
vome į pikniką. Iš ryto lijo, 
bet apie antrą valandą trupu
tį prasiblaivė. Pribuvus mums 
į vietą, jau buvo visi' vietos 
farmeriai susirinkę ir užėmę 
vietas prie darbo. Kas mane 
nustebino, tai kad ir seniai 
Sinkevičiai buvo prie darbo.

Jau buvo keletas automobi
lių atvažiavusių, bet greitu 
laiku pradėjo važiuoti iš vi
sur. Pasirodė daug draugų 
pažįstamų ir išrodė, kad pik
nikas bus geras. Bet tas ne-1 
labasis lietus pradėjo pilti 
kaip iš viedro ir viską sugadi
no. Farmeriai, keikdami lie
tų, viską pradėjo gabent pas. 
draugus Kaičius. Veik visi1 
farmeriai ir kai kurie iš kitur1 
susirinko pas Kaičius.

Gaila, kad draugams nepa-1 
vyko piknikas, > bet ką pada-i 
rysi, visiems pasitaiko nepasi*| 
sekimų, žinoma, farmeriams 
brangus laikas, jie turi dar-' 
buotis ant ūkių, neturi laiko 
nei sekmadieniais. Bėt visgi 
girdėjau, kad jie dar rengs ki
tą pikniką, kuris gal bus pa
sekmingesnis.

Kuomet visi pas draugus 
Kaičius linksminosi, šoko, tai 
aš pasikalbėjau su draugais 
Sinkevičiais apie senus laikus, 
apie praeitį. Senukas Sinke
vičius mums papasakojo, nuo 
kada jis atsimetė nuo bažnyti
nių prietarų, pradėjo netikėti 
į atbulkalnierius. Tai labai 
simpatiški senukai. Jie nors 
ir seni, bet žepgia su naujos 
gadynės žmonėtnis. Kad dau
giau tokių žmonių būtų.

Darb. Org. Narė.

prezidentiniuose ir valstijiniuo- 
se rinkimuose.

Yra geros vilties, kad dar ke
turiolikoje valstijų bus galima 
padėt Darbininkų (Komunistų) 
Partija ant balsavimo balotų. 
Taigi partija, atrodo, dalyvaus 
rinkimuose 31-noje valstijoje, 
kaip kad išanksto numatė mū-Į 
siškis Nacionalis Rinkimų Kam
panijos Komitetas.

$100,000 Rinkimų Vajaus 
Fondo Reikalai

Smagu pranešti, kad į 
bininkų Partijos rinkimų 
jaus fondą pradeda ateit 
giau aukų. Bet vis dar toli

• tijai būtinai reikalingi, idant 
galima būtų tinkamai išvystyt 
rinkimų kampaniją.

Darbininkų Partijos nariai ir 
komunistij simpatizatoriai gau
singai aukojo šelpimui strei
kuojančių mainierių ir audėjų; 
bet jie supranta, kad negalima 
apleist ir komunistinės rinki
mų kampanijos reikalų.

Darbininkų (Komunistų)Par
tijos rinkimų vajus suteikia jai 
geriausios progos pasiženklinti, 
kaipo vienintelei darbininkų 
klasės partijai visoje šalyje, 
kaipo tokiai partijai, kuri stovi 
pirmoje eilėje darbininkiškų 
kovų delei laikino būvio page
rinimo darbininkamš ir delei 
galutino jų liuosavimo iš kapi
talistinių pančių, bežengiant 
linkui Darbininkų ir Farmerių 
Valdžios įsteigimo Jungtinėse 
Valstijose.

-

Automobilių Mokykis Praktikos pamokos išardyt, šutai- 
| syt ir sudėt visokius motorus, ir 

apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kurj veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri- 

k tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
| CIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryt* 
F ki 9 vak Nęd nuo 11 r ik: 1

VORO o <
» v. «>> »l t V

KAINA $1.25

“LAISVE
L X..|,

SVEIKATOS IŠTYRIMAS
Spccialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nčjusiuose 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-SfrNDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos 

PASITARIMAI 
EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe <tb Avė. ir Irving Place

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

Po Gaisrui Išpardavimas 
Fornišiu

(Pabaiga)

wNebus Prisikėlimo 
Numirusių

Knyga Jobo, perskyr. 7:9: 
“Dtbesys pereina ir nueina, 
šitmpo, kursai į grabą žemyn 
nueina, neišeis vėl augštyn.”
Biblija Sako, Kad Juoktis I. -

Nėra Griekas ll’ . ............visi jus vargingieji ir apsun- 
Saliamonas mokytojas sako, kintieji: aš jus atgaivinsiu, nes 

Kožnas daiktas mano jungas ne sunkus ir ma- 
turi savo čėsą verkti, juoktis, no našta lengva.” 
dejuoti, šokti.”
Biblija Sako, Kad Juoktis 

Didelis Griekas
Evang. šv. Lukošiaus persk. 

6: 25: >“Bėda jums, kurie Čia 
juokiatės, nes jūs verksite ir 
raugsite.’ ’
Pikti Gundinimai Reika-

■fetomata šv. Jokūbo p. 1:2: 
“Laikykite tai už vien džiaugs
mą, kad į tūleriopus gundymus 
jpuolate.”
Pikti Pagundinimai Nerei

kalingi
i

g Evang. šv. Mateušo p. 6: 13: 
’ftjevesk mus į pagundymą, bet 

gelbėk mus nuo pikto.”
^Biblija Sako, Kad Tik Vie
kas Kristus Įženge į Dangų 

Evang. šv. Jono p. 3: 13:
f “Ir nei vienas neužžengia dan- 

kaip tik iš dangaus že- 
atSjųsis.”

Biblija Sako, Kad ir Eiijo- 
šius Įžengė į Dangų

Antra knyga apie karalius p. 
2:11: “Ir Elijošius taipo vėt
roje dangun užžengė.”

Krikščionių Jungas
Lengvas

Evang. šv. Mateušo p. 11:28 
“Eikšte šen pas mane

Rugsėjo 9 d. įvyks piknikas 
LDSA. 12 kuopos lietuvių dar
že, už Lakewood ežero. Vie
ną pikniką turėjome 30 d. lie
pos, bet buvo nepasekmingas 
del blogo oro, tai manome, 
kad šis bus pasekmingesnis. 
Todėl visus vietos ir apielin- 
kių lietuvius kviečiame atsi
lankyti į mūsų rengiamą pik
niką.

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

Krikščionių Jungas Sunkus
Gromata Ebrionump p. 12: 

6 ir 8: “Nes kurį viešpats 
myli, tą jis baudžia, bet jis pla
ka kožną sūnų, kurį jis prii
ma. Bet jei esti be baudimo, 
kurio jie visi dalyviais pastojo, 
tai esti iš kekšiniais, o ne vai
kais.”

Arba biblija sako, būk už tai, 
kad Adomas ir Jieva rojuj val
gė “uždraustą vaisių”, sugrie- 
šijo, tai dėlto dabar visi žmo
nės miršta. Bet juk gyvuliai 
ir žvėrys nesugriešijo, tai ko
dėl jie miršta?

Kadangi jau straipsnis ir 
taip gana ilgas, tai manau, kad 
užteks to, ką čia pasakiau, 
idant prirodyt, kiek biblija “ne
klaidinga”? Biblijoj yra šim
tai, jeigu ne tūkstančiąi, įvai
rių klaidų, prjėštaraviipų ir jų 
visų negalima surašyti. Bibli
ja pilna ne tik klaidų, priešta
ravimų, bet ir nemorališkų ap
rašymų, kurių laikraštyj nega-,

Keli 
anglių 
anglis 
Frank 
kelis metus vargšas mainierys
labai prisikankino. Rugpjūčio 
25 d. rengėsi važiuoti į Dan
ville State Hospital. Bet, ne
tekęs vilties pasveikti, nenorė
damas likti amžinu paliegėlivf, 
apsunkinimu kitiems—skustu
vu persipjovė sau gerklę nuo 
ausies iki ausies ir už kelių 
minutų mirė.

Tai viena kapitalizmo auka 
iš tūkstančių. Anglių kasyk
lose nelaimių būna kasdien: 
vienus gazas sudegina, kitus 
anglys, bei uolos griūdamos 
užmuša, arba sužeidžia, nes 
nėra tinkamos apsaugos. Kom
panijos, norėdamos kuo di
džiausių pelnų, nepaiso ar

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

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir

MACYS BROS. FURNITURE CO.



' Puslapis Ketvirtas Ketvergas, Rugsėjo

DARBININKU SVEIKATA
R*io Dr. J. J. KAŠKIAUCIUS 

341 Walnut Straat, Newark, N. J.

tą 
ge- 

val-

„į (t >įį,„| į, Į, , 1^1,11!,H<; .'——y

Į ir po keleto savaičių išliko svei
ki ir gyvi. Tai yra punktas 
už žalią mėsą, jei tik, žinoma, 

; ji yra sveiko gyvulio ir tebėra 
Į šviežia. Kitokiam pavidale var
toti mėsa yra negerai ir smerk
tina. Geriau jau ir visai be jos 
apseiti. Juk tiek daug yra to
lygaus savo maĄStingumu mais
to! Kodėl jo nevartoti vietoj 
mėsos? Tai bus bent daugiau 
įvairumo, ir tas įvairumas ge
rai atsilieps į vidurius ir 
są organizmą.

(Bus daugiau)

Prot. Sekf. P. Janiūnas, 128 W. 4^£h
:St. ; t • ; r i ; t : į f >

Fin. Sekr. . T. Stankevičierieį 431 
Boulevard!

Kasierius'F. Lukaitis, 830 Broadway.
Kasos globėjai:

J, Laurinaitis, 348 Avenue C.
V. Vaclavičius, 20 E. 21st St.

Maršalka L. Rimša, 26 E. 21st St. 
Visi Bayonne, N. J.

Susirinkimai atsibūna seredomis po 
pirmam kožno mėnesio, Wm. Ruzgio 
salėje. 26 E. 21st St., Bayonne, N- J«

INSURANCE n •
' * I • f ’

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

. ' i LietuvaJtB'
FOTOGRAFISTB "j

Fotografuoju, Didinu ir N u mali*- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvienų dienų 

nedeliomis nuo t:SO ryte iki 
t po pietf

Margarieta Valinčius
Room 82 WeitzeUcom

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

pajėgia gerai suvirškinti. Sa
kysim, žalios bulvės arba žali 
miltai valgyt netinka. Tačiaus 
paprastos daržovės visai nerei
kalinga virinti, ’ šutinti bei tu- 
šinti per ištisas valandas, kaip 
kacf beveik kiekvienoje virtuvė
je lig šiolei tebedaroma.

Ištikrųjų, sumaniai veikiant, 
daržovės galima pakankamai iš
virti per 5—10 minučių, ir jos 
esti skanios, sultingos, gražiai 
atrodo ir naudon eina. Daryk 
šitaip. Stambesnes daržoves 
ir kietesnes jų vietas supjaus
tyk, apsemk vandeniu, vartoda
mas kuo mažiausiai 
tik tiek, kad apsėmus, ir už-1 žinišką pikniką 
kaisk be druskos, be nieko. Te- “Vilnies” naudu*. 
gul paverda 10 minučių, ap-1 piknikas rengiamas “Laisvės” 
dengtam'puode. Tada kiek pa-’ir “jVilniep”; naųdaį ir kadan- 
sūdyk, įdėk, jei tinka, kokio už- , gi jis bus’ paskutinis užbaigi- 
udaralo ir užsuk gazą arba už 
gesyk ugnį, bet puodą palik už- todėl visi “Laisvės” skaityto- 
dengtą kokią 10 minučių, kol i jai 
tuo tarpu apdengsi stalą. Per 
tas 10 minučių apdengtam puo
de maistas dabaigs virti ir ge
rokai suminkštės. Tada jau ga
li nukaisti ir dėti ant stalo, 
vartodamas ir pačias daržoves 
ir jų supką.

Supjaustyti kopūstai tokiu 
būdu galima išvirti per 5 mi
nutes. Svarbu paskui da pen
ketą minučių palaikyt tas 
ralas apdengtam puode, be 
nies, ir tik tada nukaisti, 
nenori pjaustytų kopūstų, 
reikės jie virti išviso 10 minu
čių. Pat pirma nupjaustyk ko
pūstus nuo koto. Supjaustyk 
patį kotą (šerdę) į keletą ga
balėlių ir lapų kamblius ir 
užkaisk. Pavirinęs 10 minučių, 
užsuk gazą, bet puodą apdengtą 
palaikyk ten pat da gal desėt- 
ką minučių. Gatava. Dabar 
jau gali vaišinti savo brangius 
įnamius ir svečius. Jei nori i 
kokio riebalo ar taip kokio už-1 
daro dadėti, tai gali jo dėti, 
jau gazą užsukęs.

Teisybę sakius, kopūstai vi
sai nevirti, žali yra geriausia. 
Bet, įvairumo delei, galima ir 
kiek pavirinti, tik * neilgai. ;

O kaip su mėsa? Kaip ilgai 
ji virti? Na gi geriausia visai 
jos nevirti. Mėsa sveikiausia 
yra visai žalia, tik turi ji būti 
šviežia ir sveiko gyvulio. Jei 
mėsą verdi, tai beverdant jos 
plušai ir gyslukės nuo karščio 
sukietėja ir lieka sunkesni vi
duriams. Virta, kepta bei tu- 
šinta mėsa visai netinka mais
tui. Bandyk apseiti visai be; 
jos, o jei kada užsimanai, tai 
pasivaišink žalia mėsute. ža
lia mėsa, žalios žuvys, žalios 
kiautvarlės, kaip ir žali kiau
šiniai ir žalias pienas, yra svei
kiausia vartoti ir lengviausia 
viduriams.

Su mėsa abelnai reikia at
sargumo. Mėsa yra jau nebe
gyvas daiktas ir ji labai greit 
genda. Joje įvyksta visa eilė 
painių keyiinių atmainų, nuo 
kurių joje susidaro tam tikrų 
rūkščių, kurios apsunkina 
mums organus ir liaukas ir ga
dina kraują. Be (o, mėsoje įsi- 
veisia daugybė puvimo bakteri
jų, kurios da labiau ją gadina. 
Nuo jokio kito maisto žmonės 
taip daug neserga, kaip nuo 
mėsos, nuo mėsiškų valgių, j 

Tačiau pat savaime, savo es
mėje mėsa yra neblogas mais
tas. Yra žmonių, kurie beveik 
vien tik mėsa ir gyvena. Pa
vyzdžiui, eskimosai. Bet jie 
žmonės necivilizuoti ir mėsą 
vartoja jie necivilizuotai, tai ir 
tikslingai. Jie mėsos niekad 
neverda, bet čia pat, gyvulį nu
galabiję, tuč tuojau jį supjaus
tė ir valgo visą užvien: ar tau 
gysla, ar timpa, ar kremzlė, ar 
koks žarnagalys, ai’ kaulas, — 
vis ką suniamnėja, sumala savo 
galingų žiaumenų girnose. Ir 
sveikumo tokie necivilizuoti 

ki. . žalia'mėsą. įvairiose vieto
se turi po truputį ir vitaminų 
ir kitokių reikalingų dėsnių, 

.s mokslininkas

DETROIT, MICH

VI

Ka» Bus 16 d. Rugsėjo

Rugsėjo 16 d. bus nepapra
stas : įvykis. ; Tą dieną visos 
darbininkiškos organizacijos 

vandenį | bendromis jėgomis rengia mil- 
i “Laisvės” ir 

Vilnies” naudai. Kadangi

Žmogaus kūno mekanizmas 
dažnai lyginama su mašinerija. 
Kaip tas, taip ir ta reikalauja 
sau kokio maisto, kokio kuro. 
Kitaip nebūtų garo, nebūtų ši
lumos, elektros ar kitokios ener
gijos. Vis, mat, reikia naujos 
medžiagos, įad, jai besikei
čiant, eitų gyvenimo apsireiški
mai. Medžiagos apskaita yra 
pats tas organinio, gyvenimo 
pamatas.

Paprastos masinos atžvilgiu 
ta reikiamoji jai medžiaga yra 
kūrąs—anglis, malkos ar taip 
koks degamas daiktas. O žmo
gaus organizmo atžvilgiu 
medžiagą sudaro maistas, 
rai pritaikomas rinktinis 
gis.

Visokių yra mašinų, visokio 
yra ir kuro tų mašinų energi
jai gaminti. Kas tinka vienai 
mašinai, tas netinka kitai. 
Žmogaus painios mašinerijos 
energijai gaminti irgi reikia 
atatin kam o rinktinio kuro — 
tikslingo maisto. Vadinas, įvai
rios mašinos reikalauja sau ir 
įvairios dietos, kad geresnės 
būtų pasekmės.

Ir dabar da yra tokių vietų, 
kur traukinio garvežiui kūrenti 
tebevartojama malkos, Toks 
traukinys, žinoma, nekažin kaip 
greitas. Daug greitesni trauki
niai kūrenami anglimis, o pa
tys moderniniai traukiniai var
toja jau elektros jėgą. Bet ar 
šiokia ar tokia mašina, ji vis 
reikalauja sau “veiklaus”, ener
giją gaminančio maisto.

Mūsų organizmas, kaipo sa
vo rūšies labai įstabi mašina, 
irgi nuolat reikalauja tikslingo 
maisto—natūralaus, gamtinio, 
nesugadinto, energija virbinčio 
maisto. Kolei mes tebesam kū
dikiais, tokio gyvo, virbinčio 
maisto mes traukiam iš gatavų 
gamtos tyčia pateiktų rezervu
arų—iš motinos krūtų. Kiek 
paskiau, kiek paaugėję ir pra
kutę, mes sugebim jau ne tik 
4įsti, čiulpti, bet ir krimsti, 
kramtyti, čia mums pati mo
tina gamta laiko ant saulės iš
kabinusi įvairybę gyvo, virbin
čio maisto: medžių, krūmų, 
virkščių bei kamienų vaisiai ir 
daržovės, saulės išbučiuotos ir| 
iš saulės įgavę sau energijos 
traukte savęspi traukia, masina 
mūsų burnas ir dantis. Mes 
jau mokam kramtyti, ir be- 
kramtydami, mes išmankšti- 
nam žiaunų raumenis,—tvirtes
ni mums išauga žandai, dantys 
ir jų smegenys. Visuomet yra 
labai svarbu gerai maistas 
kramtyti.

Natūralinis gyvas maistas su
teikia mums visų mūsų orga
nizmui medžiagų. Ir tokio 
maisto mes daugiausia ir pri
valom sau j ieškoti-—tokio mais
to, ką auga ir geria saulės 
spinduliuojančią energiją. To
kie valgiai, kurie auga, beaug
dami, pasiekia savo čiukuro. 
Kai jie esti išsirpę, pribrendę, 
jie geriausiai tinka maistui. 
Nuraškyti, nuskinti nuo savo 
gyvojo kamieno, tie valgiai pa
mažėl vėl atgal grįžta į negyvą 
mineralinį pasaulį.

Su gamtiniu maistu taip yra. 
, J.is geriausiai tinka valgyt ir 

geriausių duoda pasėkų, jei jis 
taip žalias, nevirintas, nespir
gintas ir vartojama. Kuo dau
giau toks maistas visaip maišo
ma, kepinama, virinama, tuo

* labiau jis sugenda ir palieka 
r nebegyvas. Truputį parengti,

apvalyti ir kartais kiek pavi
rinti maistas yra gerai, užtat 
yra suvisu netikslinga ir pai
ka jis visaip gadinti, darkyti, 
vien tik tafo, kad patenkinus 
atbukusį gomurį,—gadinti ir 
darkyti tai, ką saulė, pati gam
ta pagamino savo stebėtinoj la- 
fcoratorijpj.

Nesakysiu, kad visa kas rei
kia žalia valgyti., Kai kurie ( 
valgiai reikia kiek “paciyilizuo- mėsaėdžiai yra pusėtinai svei- 
ti”, bet jau ne tiek daug, kaip

• tat virtuvėje paprastai daroma.
/Didžiuma javinio (grūdų) mai
sto ir tūli šakniavaisiai, turį Nesenai įžymu; 
savyje daug skrobylo bei krak- V. Stefansonas ir pora jo drau- 
molo,’. reikia kepti, virti, nes ža- gų liuosa valia apsiėmė misti 
Hd krakmolo mūsų viduriai ne-, vien tik žalia mėsa, ir vandeniu

Vilnies” j naudai 
is bus paskutiri

mui mūsų vasarinio sezono,

128

St.

St.

vi- 
ug- 
Jei 
tai

ir skaitytojos privalome 
jau dabar pradėti darbuotis, 
kad jį padarius istoriniu pik
niku.

Kaip darbuotis?-
Būdų yra įvairių. Reikia 

kuo plačiausiai išgarsinti ren
giamą pikniką ne tik plakatų 
išdalinimu, bet ir žodžiu. Rei
kia išaiškinti svarbą rengia
mo pikniko, svarbą darbinin
kiškos spaudos, kurią mes 
privalome remti ir t. t. Pas
kui reikia pasidarbuoti išpla
tinti įžangos, ženklus (tikie- 
tus). žodžiu, darbo 
tektinai, tik reikia 
buoti.

Todėl visi ir visos 
me griebtis darbo, kad mūsų 
rengiamas piknikas duotų pa
geidaujamus vaisius.

‘“Laisvės” Skaitytojas.♦ . < ' ■' i

I Rices Landing, Pa.
14— R. Beniušis, 911 Jones Avenue,

, North Braddock, Pa.
15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St.,

Woodlawn, Pa. ‘ 1
16— A. Besasparis, P. O. Box 40 K. 

L., Aliquippa, Pa.
17— T. Treinauskas, P. O. Box 163, 

E. Pittsburgh, Pa.
19— J. Preikšą, Box 201, Minden,, W. 

Va.
20— A. Botyrius, Box 237, Burgetts

town, Pa. ,
21— J. Lingevičius, P. O. Box 528, 

Westernport, Md.
22— P. Cibulskis, 7042 Lint Court, 

Maspeth, N. Y.
23— M. L. Balčiūnas, P. O. Box 

Thomas, W. ,Va.
24— D. Vaikutis, 2514 Kooper 

Youngstown, O.
25— V. Peža, 242 So. Division 

Buffalo, N. Y.
26— A. Dambauskas, 224 E. Maha- 

noy Ave., Girardville, Pa.
27— M. Batutis, Box 24> Wilsonville, 

Ill.
28— J. Džikas, P. O. Box 105, Frpm, 

W. Va. j , r
29— J. Carvalles, Box 2, Coal Center, 

Pa.
30— J-J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St.,

. Benton, t 111. . , <
32—P. Klova, 133 So. 13th Street,' 

Easton, Pa.; ! ; 1 : \ ; •:
83—A. B. Shatkus,1 1256 • Scribner, 

Ave., Grand Rapids, Midh. 1 ' ' 1
34— J. Audiejatis, Box 113, Royal

ton, Ill. ! ' . •
35— K. Bagdonas, 114 įN. Vine St., 

Shamokin, Pa.
86—K. Vaičiūnas, 929 So. Hobson 

St., Harrisbug, Ill.
37— L. Aimanas, P. O. Box 568, 

Castle Shannon, Pa.
38— B. Yuškauskas, Box 253, West 

Frankfort, Ill.
39— J. Chiplish, 611 Vandalia St!, 

Collinsville, Ill.
40— A. Kirtikliene, 1388 Andrus St., 

Akron, O.
41— J. Guzevičienė, Box 400, Benld, 

Ill.
42— -F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43— S. M. Liesis, 134 Williamson St., 

Saginaw, Mich.
44— L. Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, 

Ill.
45— Ig. V. Savukaitis, P. 0. Box 262, 

Cuddy, Pa.
46— P. Rasimov, Box 14, 

Ind.
47— J. Vaitkevičius, 5768 

Ave., Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, P. O. 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck 

St., Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtė, 1445 Western 

Ave., N. S, Pittsburgh, Pa.
51— J. V. Stanislovaitis, 307 Ply

mouth Ave., Wilkes-Barre, Pa.
52— J. M. Kaminskas, 3116 S. Hal- 

gted St., Chicago, Ill.

Blanford,
Addison

Box 246,

yra uz- 
pasidar-

privalo-

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi-. i 

; jSayaitipis laikraštis 
(su paveikslais)

BALSAS”4 i

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

’ “BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

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

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

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

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “laisvę” už Organą

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pirm. IG. V. SAVUKAITIS, 
P. O. Box 262, Cuddy, Pa.

Vice-Pirm. K. URMONAS, 
1445 Western Ave., N. S. 
burgh, Pa.

Sekr. J. GATAVECKAS,
109 Cress St., Cąrnegie, Pa.

Ižd. J. JASADAVIČIUS,
538—3rd Ave., Parnassus, Pa

Iždo Globėjai:
JOS. TAUROZAS,

31 W. Main St., ~ ‘ '
J. GIRSZTOFF,

524 Washington 
Carnegie, Pa.

J. ČIRVINCKAS,
230 Magazine St., Carnegie. Pa.

Pitts-

Carnegie, Pa.

Ave. Extension,

A.P.L.A. KUOPŲ ANTRAŠAI
Kp. Sekr. antrašas.

2— K.Zabela, 3403 W. Carson Street, 
Pittsburgh, Pa.

3— J. čirvinkas, 230 Magazine St., 
Carnegie, Pa.

4— F. Pikšris, 1331 Penn Avenue, 
Pittsburgh, Pa. 1

6— M. E. Custeriene, 1009 E. 74th 
St,, Cleveland, Q.

7— J. D. Sliekas, 215 Overbrook 
Blvd., Pittsburgh, Pa.

8— W. Stačinskas, 2810 . Sarah St., 
S. S. -Pittsburgh; Pa. d ; ' • ,

9— U. Načajienė, 1722 Kenneth Ave., 
Arnold, Pa.

10— J. Albauskis, 150? Wentworth 
Ave., Chicago Heights, Ill.

11— D. Lekavičią, P. O. Box 52, Fin
leyville, Pa.

12— J. Kinderis, 439 Maplewood 
Ave., Ambridge, Pa. .

13— Wm. Urbon, R. F. D. No. 42, 
.• ; * t ? • ; i ■■ į t

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm,—Jonas Drulįs, 321 Bond St. 
Vice-Pirm.—Juozas Krukaųskis, 

300 First St.
Protokolu Raš.—B. Burkaųskįs, 

255 Pine St. : 1
Finansų East.'—Jonas Poškus, 

118 Court St.
Iždininkas’—Martinas Budreękis, 

163 E. Jersey St. (
Iždo Globėjai-^- M. Gedminiene,. • 

111 Court St., ir
St. Morkis, 321 Bond St.

Nauji: Raš. Orga.-—<M. Zabrauskienė, 
274 Sencond St. 1

Draugystes korespondentas — Ant. 
Grigutis, R. F. D. No. 2, Box 306 
Maršalka Juozas Kicena, 

259 Broadway 
jums išį blselio vaistinės.

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, ■ MON
TELLO. MASS., VALDYBA;

Pirm. Elzbieta Benfulienė, 90 Porter 
Ave., Montello, Mass.

Pirm. Pag. Ona Turskienė, 79 Vine 
St., Montello, Mass. !

Fin. Rašt. Kazimiera čereškienė,, 87 
Lansdowne St., Montello, Mass.

Prot. Rašt. Teodora žižienė, 673 N. 
Main St., Montello, Mass.

Ižd. Ona Šukienė, '75 Melrose Ave., 
- Montello, Mass.

Ligonių Rašt. Marijoną Potsus, 184 
Arnes St, Montello, Muss.

Kasos Apiekūnai; | | r i
Kleofasa Sireikipųė, Į8 Holbro.ok AAe.,į 

Montello, Mass. , ' ' 1 ;
VladislaVa Baroniene, 722 N. Mon-, 

tellO St.', Montello, Muss. , .
Viktorija 'Bartkienė,. 58 Trout St., 

Montello, Ma£s.. Hi
St., Montello; Mass.* ! ■.

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
, ' { | < ; Detroit, ( Mjch.

Valdybos adresai; ; * ’ .
Pirmininkas p.1 GYVIS, ; 1

7148 McKenzy Avė.
Vice-pirm. M. BIRŠTONIĖNĖ, '

2739 Carson* Ave.
Fin. Sekr. J. OVERAITIS,

4689 Brandon Ave.
Nutarimų Rašt. V. J. GERALTAUS- 

KAS, 1946 Sharim Avė. .
Iždininkas A. VEGELA,

7715 Dayton Ave.
Iždo globėjai: E. Vėgėlienė ir J. 

Kašelionis.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 3 vai. 
po pietų, ant 25th St. ir Dix Avė., 
Lietuvių Svetainėj.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir D. D. Valdyba 
Del 1928 m.

Seliokas, 64 Morris St.; 
O. Giraitienė, 431 Summit 
Rast. J., Kazlauskas, 481

Pirm. M.
Vice-Pirm. 
St.; Prot.
Hudson St.; Fin. Rašt. J. Pilkauskas, 
64 Chadwick Ave.; Iždininkas A. 
Raulinaitis, 556 Zion St.; Maršalka 
J. Giraitis, 174 Ashley St.; Organo 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinkimai atsibūna kas 
2-rą ketvergą kožno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

. ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
. Montello, Mass.

Pirmininkas »A.; Krukonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagelb. M'. Meškinis, 9 
Burton St.; Užfasų Raštin; V..Gelu- 
f&Vičius, 51 Glendale >St.; Piniginis, 
Maštinin. > J. Stripinis, 49' Sawtell 
Ave.; Ligonių Rast. J. Sto'škiis, :20! 
Faxbn St.; Iždininkas I. PetraĄiskas> I 
2£ Merton St.; Iždo Globėjai; J. i 
Tautv’aiša, 678 Main St.; S. Pdtravi- 
čia, 1150 Melrdse St.; M. Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J, Pilipaus- 
k^s, ? 19. Amęs Sp. ■ ■ >

<1

■■ PS

L , DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS;
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vai»’ 

p tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu Ifciku
- ’ | , |A. M. KISHON, Ąptiekorius Savininkas

, ?<7bi jos. camp^u Avė., ir me chene st., detroh

IR ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIŲ DARBAS 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO 
Kep «

Varpas Bakery, 54 Maajer St., Brooklyn,’N. T
A. M. BALCHUNAS. Savininkas Tolaphone Stagg 658

Bell Phone, Poplar 754fi r . . , ; i ‘ f i

. ADOLFAS F. STANKUS

t
1023 MT. VERNON ST.,

ir
BALZAMUOTOJ A>

PHILADELPHIA. PA

( DETROIT, MICH.
LIET. SŪNŲ IR'DUKTERŲ DR-TĖ 

GRAND RAPIDS, IMICH.
. Valdybos .Adresai: 

Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 ^alk- 
er Avė.

1552—10th Vice-prez. A. KRASNAUSKAS, 1568 
į Quarry Ave.

1512—llth Tarimų raštininkas K. RASIKAS, 
R.R. 9, Box 117.

Fin. rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 
—llth St.

Ligonių globėjai: J. SKRIPKŪNIE- 
NĖ, 1529 Hamilton Ave., ir K. 
MEČIONIS, 1516 Hamilton Ave.

Iždininkas D. KRASNAUSKAS. 1568 
Trustisai: A. B. šATKUS, J. URBO- 

Quarry Ave.
NAS. J. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S. KORSIKAS.
Visi Grand Rapids, Mich.
Draugystės susirinkimai atsibūna 

kas antrĄ utaminką kiekvieną mėne
sį, savam name. 1057 Hamilton Ave.

349—10th

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ, MOLINE, ILL., 

VALDYBOS ADRESAI
Pirm. B. Daucenskas, 

Ave>) E. Moline, III.
Vice-pirm. A. Milius, 

Avė., E. Moline, III. 
Prot. sekr. A. Trepkus, 

St., Moline, III.
Fin. sekr. K. Shimkus, 135—36th St„ 

Moline, iii.
Iždininkas P. Cervinskas, 602—5th 

Avė.> Moline, Ill.
Iždo globėjai:

A. Matusevičia, 349—9th St., Mo
line, III.

J. Verikas, 350—9th St.,' Moline, 
III.

Maršalka J. Kairis, Plaw Station, 
Moline, III.

PITTSBUKGHAS IR APIELINKĖ
Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way, 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Viėe-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon 

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion ).

Prot, sekr. E. K. šiurmaitienė, 315! 
Carothers Avė., Carnegie, Pa.

Fin. isekr._ R. Beniušis, 911 Jones 
Ave., N. Braddock, Pa. ,•>
Ižd. J. Mažeikis, ,809—8th, St., Mc
Kees Rocks, Pa. . '
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, jO siųskite( ,f|nangų serketoriui.—

• 1 • ; . I ' / • »
—‘‘10""’"' ;'T—::— 
VIENYBES DRAUGYSTĖ, 

MONTELLO,
i Valdybos Antrašai 

Pirmininkas A. Krukonis, 
23 Banks St.

Pirm, pagelbininkas P. Krušas.

Stripinis,
Venslauskis,

Gelusevičią,

MASS.

99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J.

49 Sawtell Ave.
Finąnsų .raštininkas K.

12 Andover St. 
Ligonių raštininkas W.

51 Glendale St.
Kasierius M. Podžiūnas,

29 Arthur St.
Kasos globėjai: :

A. Ąmšejus,129 Ames St.
J. Povilaitis, ’ 222 Ames St.
M. jųzbkėvičia, J53 Ames St.

Maršalka p. Sawlenas,
20 Faxon St. i Visi Montello,
Mass.

DARBININKE STOK Į TIKRĄ KOVĄ
Rinkimų Vajus Gavimui Naujų Narių į Komunistų 

Eiles

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekono$iSkarr 

klausime lietuvių nuomonės nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tąi nėra partijų nė ginčą 
bet visi sutiųga. kad JŲ cigarai vtf 
geriausi ir" labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai 
po | vardu JONO—JOHN’S CIGARt 
po 10c arba PETRO—tai faktas. ,

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

■ ■

s

J. Naujokas

Draugas' M 
Rėikauskas, 214 
Schuylkill . Ave. 
Shenandoah, Pa. 
^katančiais pdr 
įtraukia ir sek 
minga) pardavi 
n čia. Rašo: Jūi 
labai patinka Ci' 
garai žmonėms 
J. >T. Vaitekūnas. 
670 N. Main St.

ii

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

(Komunistu) Partiją

Brockton, Mass., jau penki metai, b 
nuolatos j sa<o didele; krautuvę ga 
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 She 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra 
Io taip: J. Naujoke, nuo agento nu 
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man 
taip ir mano kostumieriama labai pa 
tinka.

Daugybė Brooklyn© ir kituos 
miestuose taip dėkavoja už gerą ii 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau 
gai, savo miestuose pas biznieriui 
visur reikaląųkite viršuj paminėtai! 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei 
gosę, pas Barbenus, Kliubuose ir ito 
ruošė. JMes visur prigiunčiam ir aj> 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje

nuolatos į saro didelė; krautuvę ga 
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 She

■* -,LJL" ■ .... į lnvik<»XIl IJCIT3VU ICSaOt YIDUI

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS Rūkysit ir džiaugsitės, "
VIRŠININKŲ ADRESAI'bayonne, n. j.

Pirm. B. Stankevičius, 431 Boulevard.
Vicė-pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.

h M tyli'š ’ t .j i j. t ę i k r, >

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 DIVISION AVENUB

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

Vardas ir pavardė .

Antrašas

Užsiėmimas

Jeigu ėsi strbikieris arba bedarbis ir negali 
simokėti įstojimo mokesties, tai pažymėk ir būsi pri^ 
imtas į partiją be mokėjimo įstojimo mokesties. Taiw
pąt nereikės mokėti narinių duoklių, kol pasibaigt 
streikas arba gausi darbą.

(čionai įdedu $1: 50 centų įstojimo mokesties ir 
50 centų narinė mėnesinė duolde.

Brooklyn, N. Y.
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; Puslapis Puikias

RAUDONOS VĖLIAVOS IR PRIESFASISTINIS 
VEIKIMAS LIETUVOJ

ir kankinimai 
bolševistiniai- 

veikimas Lietu- 
kasdieną, kurį

mui ir nuperka tikietą be jo-! Darbininkų Apsigynimo, šie-j ninkiškos organizacijos hepri-i 
kio išsisukinėjimo. , -met ypatingai paspaudė mus.! valo rengti, parengimus minė- 

Bene dar daugiau būtų likę . Mūsų piknikas, kuris visuomet dienoj,
pelno, bet po laikui nėra ko, duodavo didelės finansines pa- 
graudintis. Mat, nekurie drau-iramos, šiemet nepavyko-taip, 
gai, pikniko darbininkai, ture- fcaip tikėjomės, nes turėjome 
jo apleisti ant poros valandų perkelti delei prasto oro. O 
pikniko vietą ir važiuoti su lėšos šiemet buvo itin didelės, 
svarbas mkatens už 15 ang- įes ]abai daug bylų turėjome 1 ' Buvęs New Yorko miesto 
liškų myhų nuo pikniko vie-. vesįį įr daug pagelbos duoti 
tos į Portland, Ore. Portlan- persekiojamiems 
de tą dieną įvyko Amerikos kams. 
Darbininkų (Komunistų) Par-1 
tijos susirinkimas ir buvo ren
kami Amerikos piliečių para
šai, kad padėjus ant baloto 
Oregono valstijoj A. D. (K.) 
P. kandidatus į prezidentą 
Fosterį ir vice-prezidentą Git- 
lową. O išvažiavusiųjų vie
ton prie įžangos vartų negali
ma buvo gauti atsakančių 
darbininkų. 5

Draugas A. Karsokas,: vie
nas prie dvejų vartų, darbavo
si sušilęs, bet daug žmonių' įė- 

Vilniaus“ Vadavimo 'klau-į.(° i® negalima
,■ Bet geriau sakant, tai1 P.r,ale!stl nepaklausus kas pa- 

5S - sidarė su vienu Willamette o,
. ‘draugu” K., kuris buvo iš-Į 
rinktas darbininku, kad nebe-i 
silanko į parengimus ir nepil-1 
do Savo pareigų ?

Pinigai $21.30 tapo pasiųs
ta streikuojančių mainierių 
šelpimo komiteto finansų sek
retorei E. K. šiurmaitienei. 

Portlando Daktaras.

aišku, kad darbininkų judėji
mas Lietuvoj yra nenuslopina
mas nei kalėjimais, nei ugnim 
ar mirčia. Jis eis ir toliau, 
kol galutinai nušluos šalin ap
gaulingąją buržuazinę demo
kratiją su visais daVbo Žmonių 
išnaudotojais ir tamsybės apaš
talais kunigais ir įsteigs laisvą 
darbininkų tėvynę — Lietuvos 
Tarybų Respubliką, vadovau
jamą Komunistų (bolševikų) 
Partijos.

Raudonas Gaidys.

CLEVELANDO ŽINIOS

Po fašistinio perversmo nu
džiugo visuose kampuose dar
bininkų klasės' engėjai-išnau- 
dotojai, būk jų buržuazinei 
tėvynei atėjo amžinos aukso 
dienos ir užgiedojo jai buožinį 
tėvynės himną, iššaudę, išblaš
kę ir į urvus pūti sukimšę 
veiklesnius darbininkų klasės 
darbuotojus ir vadovus.

Bet nepaisant to, kad tebei
na šaudymai 
darbininkų, 
priešfašistinis 
voj stiprėja
darbininkų priešai socialdemo
kratai ir fašistinė Smetonos 
valdžia kuo labiausiai slepia 
nuo darbo minių, kad jos pla
čiau nesužinotų, kur ir kaip 
kovoja komunistai prieš krau
gerius fašistus.

Prieš darbininkų šventes fa
šistai apstato visus viešai' ir 
slaptai nužiūrimus užkampius 
žvalgybomis, nepralenkdami 
nei jų sušaudytų mūs draugų 
kapų, tėmydami, kada ateis 
gyvieji naktį aplankyti žuvu
sių už darbininkų klasės rei
kalus didvyrių kapų, papuošti 
juos raudonomis su obalsiais 
vėliavomis, gėlėmis ir atsišau
kimais į darbo žmones. Bet,
žiūrėk, ryte vis tiek ten ple- nai, 
vėsuoja raudonos vėliavos ir 
atsišaukimų nusėta, kuriuos 
žmonės renka ir skaito, kol at
bėgus jų nesurenka žvalgyba.

Tas rodo, kad vietomis ir 
pati žvalgyba, būdama stipres- 
jiė už darbininkus, . pasitrau
kia naktį šalin, nenorėdama 
žūti atakoj su jais, varant pir
myn komunistinį darbininkų 
klasės laimėjimo inžiną, ir tik 
ryte atsargiai nuima raudonas 
vėliavas ir atsišaukimus suren
ka.

Prie Kupiškio ant Priekal
nio sekmadienio rytą< prieš 1 
d. gegužės buvo iškelta raudo
na' vėliava ir atsišaukimų pri
mėtyta komunistų. Žmonės 
eidami rinko ir skaitė. Laič- 
penėse ir kitur tas pats buvo. 
Bet prieš pirmąją dieną ge
gužės Kupislcin ir kitur įirdėi 
buvo atgabenta slaptai daug 
pėsčios ir net raitos žvalgybos, 
suruošti visi šauliai, daug mo
kinių, visa juodoji miestelio ir fceriu
sodžiaus armija gaudyti ko
munistus, platinančius atsišau
kimus ir rišančius raudonas 
vėliavas net ant pavojingiau
sių vietų. Taip buvo ir kito
se Lietuvos dalyse tą naktį.

Minėtas prie Kupiškio Prie
kalnis, po kuriuo žemiau ran
dasi vokiečių žandarų sušau
dytų revoliucionierių kapai, 
įduotų kunigų fašistų kaizerio 
valdžiai del sušaudymo, vis 
tiek 1 d. gegužės buvo papuoš
tas didžiule augštai iškelta 
raud. vėliavą su ©balsiais ir at
sišaukimais komunistiniais pri
mėtyta ir kol žvalgyba atėjo, 
žmonės eidami pasirinko atsi
šaukimų. Ant viešų kelių ir 
kitų vietų taip pat buvo raudo
nų vėliavukių ir atsišaukimų 
priklijuota, nors ir labai visur 
šnypštė žvalgyba ir tėmijo na
miškiai savuosius prieš 1 die
nų gegužės, bet tikslas vis tiek 
buvo atsiektas. Atsišaukimai, 
komunistų platinami tarp ka
reivių, ir raudonos vėliavos pa
sirodė ant augštų saugomų ka
reivinių. Pereitą žiemą prie 
Kupiškio, ant Drulenų so
džiaus kryžkelio, sekmadienio 
rytą vienas vaikutis įlipęs me
din rišo raudoną Vėliavą, o ki
tas vaikutis, jo draugas, sėdė
jo rogėse su arkliu ant kelio. 
Žmonės pralenkdami juos va
žiavo Kupiškin. Vaikučiai, 
atlikę didvyrišką darbą, nuva
žiavo toliau, pamėtę dar kele
tą atsišaukimų, 
galėjo užpult, 
įduot fašistams.

Juos bile kas 
kad suėmus 
Bet jie buvo 

| jauni karžygiai, pasirengę į 
■ mūšį su užpuolikais ant jų gy-
®vybės, ką kiti, gal nujausdami 

tą, nedrįso užkabinti tų dviejų 
vaikučių.

Po fašistinio perversmo, Ku
piškio miestelyj apie 10 metę 
X vaikutis buvo areštuotas', 
bauginamas sušaudymu, vė
liaus paperkamas šimtu kitu 
litų, kad išduotų savo draugus 
-—metė į akis žvalgybai pini
gus ir buvo spardomas Kupiš
kio žvalgybos ir išvytas per 
duris namo atgal. Tat yra

kio išsisukinėjimo.

’ ŠMUGELIS POLICIJOS
DEPARTMENTE

***; ***************—***** ***»*<*«*♦»«»***»»««»«»»«»..«»«
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BOZ AS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORItJS

IR BALZAMUOTOJA8

darbiniu-

29 rugp., /Lietuvių svetainėj, 
buvo surengtas protesto mitin-j 
gas 
simų 
buvo gerai, štigAlvotas skymas 
pagirti dabartinę valdžią ar-; . 
ba nei žodeliu neprasitarti 
prieš ją. Visų kalbėtojų kal
bos buvo nukreiptos prieš 
lenkus, prieš Tautų Lygą.

Kalbėjo sandarietis-liaudi- 
įlinkas p. žiuris, radikalas, bu
vęs kadaise socialistas Keršis 
ii* klerikalas Česnulis.

Visi trys kalbėjo “raudo- 
kiek mokėjo . Visi smer

kė labiausiai ir prasčiausiai 
piešė lenkus, kaip mokėjo, bet 
nei žodeliu neprisiminė, apie 
kruvinąjį fašistų rėžimą pa
či dj Lietuvoj.

Tik visi trys pripažino, kad 
bolševikai atėmę Vilnių iš len
kų, atidavė lietuviams ir to 
po šiai dienai laikosi, kad Vil
nius prikldųšo Lietuvai.

Priimta režoliucija, kurioje 
reikalaujama / Tautų Lygos 
panaikinti ambasadorių tari
mą ir grąžinti Vilnių Lietuvai 
su visa Vilnijos teritorija.

Rinkta aukos del išlaidų pa
dengimo; surinkta 30 dol. su 
centais.

Kadangi “Laisvėj” ir “Vįl- 
nyj” tilpo pranešimas apie šį 
neva pusiau progresyvį pro
testo susirinkimą, tai nemažai 
ir tų laikraščių skaitytojų ‘bu
vo atsilankę ir kartu papuolė 
ant fašistų meškerės.

“Radikalės kalbos” tų “spy- 
j” dar daugiau menkai 

politiniai mąstančius patrau
kė linkui savęs. “Gerai kal
ba,” “gerai kalba,” girdėjosi 
nuo tokių, kurie nepermate, 
kas slepiasi už nugaros ‘^Vil
niaus vaduotojų.” Vilniaus 
vaduotojams, kurie susideda iš 
klerikalų ir tautininkų fašisti
nio plauko, pasisekė šioks toks 
tikslas pasiekti Smetonos šai- 
kos naudai.

Kalbėtojas, kurs sakėsi esąs 
radikalas ir karšiąs Smetonos 
kruvinąjį režimą, irgi nedrįso 
užgauti česntilio-Rūsėcko jau
smų. Viso pro viso, ką fa
šizmo šalininkai ląfmėjo, tai 
galės pasigirti, kad skaitlin
gas mitingas buvo.

Bet nėra to “gėro,” kad ne
išeitų ant “blogo.” Tai visų ; 
pripažinimas, kad Sovietų Ru- ; 
sija yra artimiausias Lietuvos 
draugas kartu su Vokietija.

Vadinasi, nors kartą išdrįs-; 
ta pasakyti teisybę apie bolše-. 
vikus.

“Laisvės” Skaitytojas.

“Pasekmės tokios, kad da
bar T. D. A. iždas beveik tuš
čias. O apsigynimo darbas 
negali ir neturi apsistoti. Dar
bininkai areštuojami ir kali
nami. Juos reikia ginti. To
dėl visos kuopos turi tuoj aus 
pasidaryti planus veikimo se
zonui, kad sukėlus pinigų ap
sigynimo reikalams ir kad pri
traukus daugiau narių į mūsų 
brangią (jr'g’anižjaclją. .

“Taip ' pat nepamirškit^ T. 
D. A. didelio , baliaus, kuris 
įvyks spalių 27 d., Webster 
Hall, 119 E‘. 11th St., Ne(w 
Yorke. Kuopos ir kitos darbi-

majoras, p. Hylan, išleido pa
reiškimą, kuriame jis kaltina 
New Yorko policijos depart- 
mentą didžiausiose vagystėse. 
Jis sako, kad bėgyje tik vienų 
metų New Yorko policija pa
ėmė nuo būtlegerių, prostitu
cijos užlaikytojų, kliubų savi
ninkų ir tt., kyšiais $15,000,- 
000. šitam šmugelyje esą į- 
velti augščiausi policijos de- 
parmento viršininkai.

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir ui prieinam* 
tainą. Nuliūdimo valandoj® prašau 
Rinktis prie mane*.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA. PA.

Bel.’
TKLKFONAIt 
_________ Oregon 51M
—_______ Mala *M*

mMM*

Fosteris ir Gitlowas

PORTLAND, ORE

VIETOS ŽINIOS
NORf-JO ĮKURTI MIESTĄ 
MUSSOLINIO VARDU

Nešenai susidėjo grupė fa
šistinių kapitalistų ir nupirko 
didelį plotą žemės Westches-! 
ter paviete, šalia New Yorko. 
Jie galvojo &pie įkūrimą mie-,- 
štelio vardu “Mussolini.” Pra-1 
yadorium to plano buvo krūvi-1 
no j o Mūssolinio garbintojas p. j 
Gugliucci. Dagirdo apie tai 
Mussolini ir pranešė savo pa
sekėjams Amerikoje, kad toks 
miestelin tik erzintų Amerikos 
žmones ir 'todėl jb nereikią. 
Visi fašistų planai ir subyrė
jo. i /...•;?•

Pąts Musolinį suprantą,' 
kad jo vardas sukelia didžiau-. . Ii . . .M ! • • A . !sį pasipiktinimĄ visuose Ame
rikos gyventojuose. i

ATSIŠAUKIMAS į 
TARPTAUTINIO
DARBININKŲ APSIGYNIMO 
KUOPAS

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo New Yorko sekci
jos sekretorė draugė Baron 
padarė atsišaukimą į visas 
Vietines kuopas, kad jos pra
dėtų ruoštis prie smarkesnio 
veikimo.

“Vasariniai mėnesiai,” sako 
drg. Baron, “visuomet sunkūs 
finansiškai delei Tarptautinio

Rugpjūčio 12 d. Rortlando 
ALDLD. 4 kuopa ir Wrilamet- ■ 
te’o 223 kuopa turėjo bėhd-; 
rą pikniką Schmeer’s Parke, 
Willamette, Ore. Diena pasi- • 
taikė graži; publikos atslankė 
vidutiniškai. Pelno nuo pik
niko liko $21.30. Iš tokių ma-- 
žų lietuvių kolonijų daugiau 
ir negalima reikalauti. Už tai 
šį sykį gerokai pelno liko, k&d 
nekurie draugai energingai iš- 
anksto pasidarbavo, išparduo
dami pikniko tikietus. Nes i 
daug tikietų buvo išparduota 
svetimtaučiams, kurių visai; 
mhžai atsilankė į pikniką/ O » 
kifa, bene daug pagelbėjo ti-1
kifetų svetiihtaučiam s t išpar
duoti tas, ką d piknikas Vb^o/ 
rehgiamas pagelbai streikuo
jančių angliakasių. Paaiški
nus dalyką, kam bus skiriamas 
nuo pikniko pelnas, daug atsi
randa ir svetimtaučių simpati- 
zatorių darbininkiškam judėji-

■ MM!

SKAITYKITE IR 
;PLATINKITE

•;"‘“LAisvę”

AMERICAN
AUTO SCHOOL

I • i

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

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai. Leidžia 
. Savo Savaitinj Laikraštį i

/‘RYTOJUS”
Jis pilnas žinlą’apie Argentinos ir 

avisos Pietų Amerikos darbirijnkų 
-gyvenimą; telpa daug gražių eilia-‘ 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas. , ' ' ' ■’‘
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi> skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.’’ .Tuomet jis susipa- < 
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Anlėrikoj.'

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

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Brooklyn LABOR IICEI)»
DARBININKŲ IŠTAIGA.

Salės dėl Balių, Koncertų, 
Metų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
puikus steičius su naujaisiais 
mals. Keturios bolių alleys.

1 KAINOS PRIEINAMOS.,

M»—959 Willoughby Av&
T.L S84S Stair*.

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

, Už Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia .skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
^Gausite; puikų atlyginimą 
platinimą.;

Visais reikalais rašykite :
? “LAISVĖ”.

46 Ten Žyck St.,
Brooklyn, N.

u z

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

ACCEPTANCE SPEECHES
> • > . ■

Just Published
A FORTY-EIGHT page pamphlet containing the acceptance 

speeches of WillianUZ. Foster and Benjamin Gitlow, Work
ers Party candidates for President and Vice-President of* 

the United States of America. , ‘ .

Included also is the nominating’ speech delivered by Bob Minor, 
Edito of the Baily Worker,’ and the closing address by Jay Love- 
Stone, Executive Secretary of the Workers (Communist) Party, 
summarizing the achievements of the National Nominating Con
vention. : :. ' 5 1 ‘ z ■ i . ■ . . ■

Each pamphlet carries' a ’plhte with the latest photographs of 
Foster and Gitlow splendidly done. '

Price 5 cents
In lots of 100 or more—30% off

NAMAI ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE
1 43 East 125th Street t

All Orders must be accompanied by payment

. AUTO SCHOOL
PHONKi HKGBtPr 1177-8474 “Tai Mokyki, n Reputacija.* V 

1 . . . . * I '

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio
Mūsų ekspertai instruktoriai .išmokyt,, jus važiuoti ir taisyti visokiu 
iidirbimų karus į thimpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki*, 
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. \ Jei jfls. 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jum& ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių Turjme savininkų, šoferių, mechaniką 
taipgi ir moteriškių klases.

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

Telephone. Stagg 8826
9*45

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies įstaiga Brooklyn*

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 w»! 

naktitft
VAIKAI 

{leidžiam? Utarninkais

i I • > L

VYRAMS

Seredomis ’ 
Ketvergais 
PStnyčiomia 
Eubatomis 
Nedėliomia 
dieną ir naKtį

82-86 Marcy Avenue
BROpl^Y^ N. Y.

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

ligas jvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja
1)0 plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo 1

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
—----- _________- —ORDER BLANK .....

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

Vardas
No____
Miestas
Miestas

MOTERŲ 
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utdmlnkais

__St. ir Avė.
State——
State-----

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
CYTDA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki EA Cndtfa I 
uAlIui. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c'?Jv UvUlĮĮ J

M. TEITELBAUM, Manadžeris . 1
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidate naujausios 

rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais j
ČIA ĮTAISYTA DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIEŽIU 

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU

Panedėliais nuo 12-tos
valandos dieną per visą 

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

Z* nakties

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kąmbarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. ;
29-31 Morrbll Street, tarp Cook ir DebevOisfe Ste.> į

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



VIETOS ŽINIOS
TĖVŲ PROTESTAS PRIEŠ 
PANAIKINIMĄ PRADINĖS 
MOKYKLOS

sumanė

RUOŠIASI PRIE DIDŽIOJO 
SPAUDOS BAZARO

Komunistinių dienraščių 
“Daily Worker” ir “Freiheit” 
bazaras įvyks spalių 4, 5, 6 
ir 7 dd. New Madison Square 
Garden svetainėj. Tai bus di-j 
džiausią darbininkų iškilmė. 
Pernai spaudos bazarą toj pa
čioj svetainėj aplankė 50,000 
New Yorko darbininkų, šie
met dar uoliau rengiamasi 
prie bazaro ir tikimasi turėti 
daugiau publikos, negu per
nai.

Daiktus delei bazaro reikia 
siųsti Daily Worker-Freiheit 
Bazaar Committee, 30 
Sq., New York City.

Union

AIDIEČIĄI!

Visi atsilankykite į repeti
cijas penktadienio vakare. 
Nors mūsų mokytojas nepri
bus, nes susirinkimo nutarta 
duoti jam vakaciją, vis tiek 
bus kitas mokytojas ir repe
ticijos įvyks.

A. Jeskevičiūte, Pirm.

VĖL SUSIKŪLĖ 
POŽEMINIAI TRAUKINIAI

Antradienį, vėlai vakare, 11 
valandą, Interboro “subvėj” 
ties 150th St. stotim, susikūlė 
du.traukiniai. Laimė, kad abu 
traukiniai buvo tušti, tai yra, 
neturėjo pasažyrių. Tik vie
nam darbininkui nukirto ko
jas ir nelaimingasis pasiliks 
paliegėliu visą gyvenimą.

Prieita prie tos vietos, kur 
visai pavojinga važinėti Inter
boro traukiniais. Beveik kas
dien įvyksta nelaimės. O kom
panija nesistengia apsaugoti 
žmonių gyvybę. Valdžia taip 
pat nieko nedaro prieš 
paniją.

kom-

SOCIALISTINIAI 
MOšElKds Renka 
NARINES DUOKLES

Moteriškų drapanų siuvėj ii 
įsikūrė naują uniją po vado- 
vyste progresyvio sparno ir at
sisako mokėti duokles į skebi
nę socialisto Sigmano ir 
Schlessingerio organizaciją. 
Bet skebinės unijos socialisti
niai vadai nepasiduoda. Sig
mano ir Schlessingerio mašina 
išgalvojo naują būdą išrinki
mui duoklių iš darbininkų. Jie 
pasamdė gaujas mušeikų, ku
rie, apsiginklavę peiliais ir re
volveriais, eina palei šapas 
duokles rinkti. Kai kurie dar
bininkai atsisako mokėti duok
les į skebinę uniją, nes jie pri

sinta laikraščiuose, bet niekas 
neatsišaukė. Dabar Max tam
pa savininku $778.

PERKRAUSTYMO LĖŠOS 
NESVIETIŠKAI PAKILS

Rakandų perkraustytojų 
sįvienijimas pareiškė, kad 
eityje New Yorke bus panai
kinta sistema mokėjimo už 
perkraustymą rakandų nuo 
vežimo. Būdavo, žmogus pa
sisamdė vežįmą už $10 bei 
$15, susideda visus rakandus 
ir persikrausto į kitą vietą. 
Ateityje ture? mokėt nuo va
landų, Iki rugsėjo 15 d. rai
kės mokėti po, $10 už valan
dą, o po tam’ kaina pakils iki 
$14 į. valandą.

šį rudenį New Yorke kraus
tysis į naujas vietas apie 100,- 
000 šeimynų. Jeigu didžiu
ma praeityje persikraustyda- 
vo už $15 ar $20, tai šiemet 
jos turės išleisti perskrausty- 
mui nuo $45 iki $50. J bus 
daug tokių šeimynų, kurioms 
persikraustymas lėšuos nuo 
$75 iki $150. '

Viskas eina brangyn, tik 
darbininkų uždarbis nuolat 
mažėja.

su- 
žit-

LAIDOTUVĖS ŠV.
KAZIMIERO IR JUOZAPO
DR-TĖS SEKRETORIAUS

Jurgis Adomynas (George 
Adams), 59 metų, gyvenantis 
172-19—lllth Ave., Jamaica, 
L. L, staiga pasimirė 3 d. rug-i 
sėjo, 9 vai. vakare. Velionis 
visą dieną “pentino” rūmus 
pas savo gerą draugą V. Či- 
kinavičių. Vakare pajuto, 
kad jam labai bloga, ir pakol 
daktaras pribuvo, Adomynas 
jau buvo miręs. Bus palaido
tas penktadienį, 7 d. rugsėjo, 
2 vai. po pietų, U. S. Nation
al kapinyne, nes velionis bu
vo ispaniško karo veteranas. 
Palikd ’dideliam nuliūdfrhfe 'ša- 
vo moterį, sūnų ir dukterį, jati 
vedusią. ’ • i .

Laidotuves prižiūri grabd- 
rius J. Levandauskas.

svieto nebebūtų •> merginų,,. 
Draugas nusistebi ir neturi at
sakymo. Reporteris išpasako- 
ja viską kitam draugui ir vis HARTFORD, CONN.

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
paversti viešąją mokyklą No.
50, kuri randasi ant kampo Įėjo jam mintis,
Driggs Ave. ir S. 2nd St., į pasiteiraut pas moteris. Ir štai 
augštąją 1 mokyklą (high kur reporteris patyrė, kąd mo- 
school) ir vaikučius iškilnoti į terys daug supratlyvesnės, ne- 
kitas, kaimyniškas, pradines gu vyran 
mokyklas.' Vaikų tėvai pakė
lė griežtą protestą prieš šitą 
tarybos žygį. Jie sako, kad 
jų vaikams grūmoja pavojus, 
jeigu jiems reikės lankyti toli
mas mokyklas ir vaikštinėti 
skersai gatves.

Tėvų komisija atsilankė pas 
miesto 
kda. jis neleištų Apšvietos Ko
misijai daryti permainą mo
kykloj No. 50.“ Walkeris pri
žadėjo pasikalbėti su taryba^ 
ir patirti priežastis,1 kodėl 
nai daro tas permainas.

Pagaliaųs, ant galo, dingte- 
kad reikia

mo kuopos susirinkimas bus ketver
ge, 6 rugsėjo, po No. 29 Lawrence 
St. . Pradžia ?:30 vai. vakare. Visi 
nariai susirinkit, yra svarbių reika
lų aptarti. Taipgi pasirūpinkit už- 

i šimokėti mokesčius;—Sekr. J. Kaz
lauskas. ’’

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiy Rūšie Šviežas Valgiai, Ganiaaau Lietuviško

majorą ir reikalavo

ji-

MIESTO MAJORAS TYLI 
APIE JAM DAROMUS 
UŽMETIMUS

Majoras James Walker nie
ko neatsako į “Piliečių Uni
jos” daromą jam užmetimą, 
kad jis yra kaltas už visus 
skandalus ir šmugelius val
džios departmentuose. Jeigu 
jis kovotų prieš vagystes ir 
šmugelį, tai senai būtų išvijęs 
iš valdžios visus grafterius.

Kuomet laikraščių reporte
riai užklausė Walkerio, ką jis 
mano apie jam daromus kal
tinimus, tai jis atsisakė tuo 
klausimu kalbėti.

Pirmutine moteriš- 
papasakojau savo 
išrišo man tą pa- 
aiškiai, kaip ant

kė, kuriai 
patyrimus, 
slaptį taip 
delno. Jinai skaniai nusijuo
kė ir sako: “Koks tu kvai
las. Ten buvo kunigo darbi
ninkė, o ne gaspadinė. Pama
tytum tu jo gaspadinę, tai pa- 
tnislytum, kad kokią grafienė 
iš Lietuvos atvažiavo.” !

Tegu1 gyvuoja moterų su- 
prat'lyVufnas! ' •• •’ *

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos susirinkimas bus 

pėtnyČioj,( 7 rugsėjo, po 1 No. 269-73 
Second St. 7 Pradžia 8 vAl. vakare. 
Visi nariai • ateikit ir naujų narių 
atsivėskitj yfra svarbių reikalų.-—Org. 
rašt. M. Zebarauskienė.

ir Amerikoniško Stilių ’
Pavalgia* tla malonu bfltt, pam« 

•nekučiuoti »u kitais, arba rainiai pa* 
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik* 
rinsit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ ;

Savininkė

SPORTAS
NUBAUDĖ VISĄ EILĘ 
SPORTININKŲ

Bokso Komisija laikė savo 
reguliarį savaitinį posėdį ir 
nutarė, kad Knute Hanseno, 
sunkiojo svorio boksininko, 
manadžerium yra Walter 
Friedman. Pasirodė, 
Friedman turi padaręs 
traktą su Hansenu, kurio 
senas nenori laikytis.

Pats Hansenas nepribuvo į 
komisijos posėdį ir todėl jį su
spendavo neribotam laikui.

YONKERS, N. Y.
ALDLD. 172 kuopos susirinkimas 

bus petnyčioj, 7 rugsėjo, po No. 252 
Warburton Ave . Pradžia 7c30 vai. 
vakare. Visi nariai ateikit laiku, yra 
svarbiu reikalu.—-J. Yodeikis.

213-14
■ ________ ______________ i

BINGHAMTON, N. Y. |
Aušros Choras rengia, šaunų pik

niką nedėlioj, 9 rugsėjo, J. M» Ka
minsko giraitėj. Bus gera muzika, 
skąųių valgių ir gėrimų. Todėl kvie
čiame skaitlingai atsilankyti ir sy
kiu' linksmai Iriiką1 praleisti,—Kviečia 
rengėjai., ; . 212-13

PHILADELPHIA, PA.
Nedėlioj, 9 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

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

Tel., Stagg 7057
I i •' ' ’ ‘ * . )

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

i. Į 197 Havemeyer Street
, (Wiliamsburgh .Bridge PJąza) 
, ■ BROOKLYN; N. Y.
I Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776

| Tel. Stagg 8105

Dr. A. PETRIKĄ
| .. LIETUVIS DENTISTAS
S X - Spindulių ’Diagnoze
| ; 221 {South 4th Street

(Priešais’“Bridge Plaza”) f 
... Brooklyn, N. Y.

f VALANDOS:'
8 10-12 prieš piet; 2-8 po piet
S Ketvertais ir subatomis ild 6 
? valandai. Penktadieniais ir sek- 
? madieniais tik sulyg sutarties

kad 
kon- 
II an-

| ir savo draugus. Nesirengkit gerais 
drabužiais, kad nesusidraskytumėt.

” ' 212-14
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 
naujti narių prirašyti prie APLA.— 
Sekrf J, Povilaitis, 212-18

—Komitetas.

J. LEVANDAUSKAS Tel. Jnniper 7646

GRABORIUS RAP. KRUCH’AS
( Komisija suspendavo Char
ley Rosen, boksininką, ir Hans 
Steinkę, ristiką, už laužymą 
sporto taisyklių. Taip pat ta
po priimtos naujos taisyklės 
delei keturių raundų kumščia- 
vimosi. Pavyzdžiui, jeigu! 
kumštininkas savo oponentą' eina iš Enzelių kaimo,Višakio Rū" 
supliekia pirmam raunde, tai 
jis gauna $70, o pralaimėto
jas tik $10. Pirmiau laimė- 

i toj as tokiame atsitikime te
kinio ; blanką ir traukiu ant gedavo $40. 
South 4th St. Nė nepastebė- k J
jau, kąd aš< savo, krumpliais SARTININKAS NUGALĖJO- 
barškinu , kunigo „J_____
klebonijos d^ris. , Tos; .durys' ‘ 
skamba, o aš plįękiu, bet pjė-j v . _ ,.
ko viduje nesigirdi. , Pasijsė-j Helen
jau; ir vėl dupdu. ;! i i Fntz^ Mercur.

■TTžcrirstu. knd kažin kas ko-' kišo' 3 punktais prieš 6.

“LAISVĖS” REPORTERIO 
KURIJOZAI

PAJIEŠKOJIMAI

KĄ AŠ MAČIAU 
KLEBONIJOJ

Pasiimu Darbininkų (Ko
munistų) Partijos parašų rin-

PAJIEšKAU Edvardo Mikušausko, 
seniau gyveno Baltimore, Md. Pa-

dos parapijos, Suvalkų' f radybos. 
Meldžiu atsišaukti greit.—Edward 
Bazilauskas, 180 Walnut St., New
ark, N. J.
PAJIEšKAU jono Tamulionio, kuris 

dabar randasi Bostone arbą Cam
bridge, Mass. Meldžiu prisiųsti sa
vo adresą, greitu laiku, nes turiu la
bai svarbų reikalų.—John Linkūnas} 
107-02 Woltham St., Jamaica, N. Y, 
PAJlEškAŲ draugą', Juozo Taručio.

Seniau , Jis gyveno . NeW .Britain, 
Conn, . Meldžiu .atsišaukti ariba kas 
žii?qte - malonėkite. ■■ pranešti.—J., Ra
bikauskas, 107-02 Woltham St., Ja-/ 
maica, N. Y.' t < 213-15.

Nė nepastebė- A o A
RSikoS SPORTININKĘ ■ ,

i • ; <■ , j 4-------------- ■, { ? 5 :. < .

Nesenai lošė|'tennią garsioji 
' Wills :• ' SU

■ ' ; ' ' ; Fritz Mercur. Pastarasis pra-
lUžgirętu, kad kažin kas ko-, 8^punktais prieš 6. Mer- 

ridorium atmaršuoją., Ura- ctlr0_ draugai *nedayė .jam pra
džiugau, nes buvau tikras, kad kad jį mergina suplie-
pąts kunigėlis, išeina mane pa-. Neiškęsdamas, Mercur 
sveikinti. Bet. . .atsidarė du-.užkvietė panelę ų Wills dar 
rys per porą colių, nes lenci+t-į kartą persiimti, : 
gas toliau neleidžia, ir iškišo Antras persiėmimas įvyko 

Samuel Lenskio žmona pra- nosį pusamžio moteriškė. pu-:Forest Hills ir šmo tarpu Mer
dėjo kaltinti savo vyrą, kad Setipąi apdulkėjus,, murzina.

Kadangi Lensky kepUrę sakau.
“O ko nori?” klausia mote- sP°Uo mėgėjų.

“Ar randasi čionai piliečių ? partne?i7?švaž^i Uetuva.
Aš renku Darbininkų Partijai Pries.

DVI MOTERYS KALTINA 
VIENA KITĄ NUŽUDYME 
VYRO

Antras persiėmimas įvyko

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

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

r—"—’*'* «■.« ■
Telephone: Greenpoint 2126

J. GARŠVA

TELEPHONE: STAGG 4409

A RADZEVIČIUS

Graborius- Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, 

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

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

< ENTkAL BROOKLYN, N. I.

( Undertaker)

PAJIEŠKAfU partnerio pHe 'čeVerykų 
taisymo. Kuris nori sau .dirbti su 

mažomis išlygomis, njalonės ją^sišaųk-j 
ti.—J. Rutkus, 1331 S. 2nd St, Phil-’ 
adelphia, Pa. 211-39

jis draugauja su Mary Beh- 
rendiene. 7"
yra “motormanas” ant Park 
Ave. karo, tai jo pati tvirtino, 
kad žmonės kalbą, kad Beh- 
rendienė tankiai tuo karu va
žiuojanti.

Samuel Lensky ramino savo

“Gerą vakarą,” nusiėmęs

klauso prie naujos organizaci-l pačią ir sake, kad tai tik svie- §irdies>.
VAfl 4*ii/xcs rvMlSailzna VI OI i 1 fl 1 m' Tvrv Ir o z4 .. ~ .

parašus ir norėčiau, kad pasi
rašytų,” aiškinu iš gilumos

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris į bučemės 

ir grosernės biznį. Partneriu pri- 
,, , . -irnsju ir nepatyrusį tame biznyje,rėmime Mercur laimėjo bile tik nori mokintis niėsą pjaustyti.

. Mano 
partneris išvažiavo į Lietuvą, tat esu 
priverstas jieškoti kito partnerio, 
nes <Jviem galima plačiai biznį varyt.

Kanton \
3525—3rd Ave., Brorix, N. Y. 

(188—216)

cur laimėjo. Tai buvo rim
tas ir sunkus susikirtimas dvie
jų gerai išsilavinusių tennis 

Pirmam susi-

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) , 

BROOKLYN, N. Y. SKAITYKIT IR PLATIN’ 
KIT “LAISVĘ”

jos, tuos mušeikos peiliais su
pjaustė.

Antradienį gauja tokių 
“kolektorių” įsiveržė į Bellard 
Cloak Co. dirbtuvę, 130 W. 
25th St., New Yorke. Dar
bininkai buvo užimti darbu ir 
nepastebėjo iš sykio, kame da
lykas. Mušeikos priėjo prie 
vieno “preserio” ir pareikala
vo pinigų. Darbininkas atsi
sakė mokėti į socialistų skebi
nę uniją, nes jisai priklauso 
prie naujos unijos, kuri tikrai 
gina darbininkų reikalus. Vie
nas mušeika tuoj aus išsitrau
kė iš kišeniaus peilį ir pradė
jo grūmoti. Tuo tarpu užma
tė kiti darbininkai, kad Sig
mano šaikos mušeikos atėjo

to liežuviai. Jis patapė, kad 
jie pasišauktų į savo namus, 
17 Whipple St., Behrendienę 
ir visi bendrai tą klausimą iš
siaiškintų ir išrištų. Pati su
tiko. Sutarta visiems susiei
ti 4 vai. po pietų pereitą ant
radienį.

Lensky parėjo iš darbo ly
giai kaip 4 vai. Bet pusė po 
keturių jis išvirto iš savo stu- 
bos, ranką prispaudęs' prie 
krūtinės, sukniubo ant žemės 
ir nugabentas į ligoninę pasi
mirė, neatgavęs sąmonės.

Pribuvo policija ir pradėjo 
teirautis, kas jį nudūrė. Lens- 
kienė, kuri su savo 11 metų 
amžiaus sūnum buvo stuboje 
ir isteriškąi verkė, policijai pa-

Bet panelė Wills ne
norėjo pasiduoti ir prašė Mer
cury, kad dar kartą suloštų.; 
šiuo , sykiu Wills laimėjo 6 
punktais ‘prieš 4. Bet kądan- 
gi . du sykiu iš trijų laiihėjo 
Mercur, tai jis ir liko nugalė
toju panelės Wills.

Sporto mylėtojai dabar dis-r 
kusuoja klausimą, ar gali mo
terys susilyginti su vyrais 
sporto kovos lauke? Vyrų ša
lininkai tvirtina, kad / šitas su
sikirtimas Mercuro, su Wills 
aiškiai parodė, kad moterys 
negali sumušti vyrų ir tiek. t

MALONAUS PASIMATYMO

?U“.J’-riVerStL. m0kxTtLd.U"kLe? šakojo, kad Behrėndienė duo- 
niniu peiliu pervėrus, Lenskiui 
krūtinę, kaip greitai pastara
sis įžengęs į stubą.

Policija paėmė Lenskienę ir 
nuvažiavo pas Behrendienę. 
Pamačius Lenskienę, Behren- 
dienė pradėjo gvolto šaukti, 
kad jinai nudėjus savo vyrą. 
Moteriškės pradėjo koliotis ir 
spiegti. Lenskieiiė rodė pirš
tu į Behrendienę ir sakė: 
“žiūrėkite, jos rankos tebėra 
kruvinos.” Ištikrųjų ant Bęh- 
rendienės rankų ir buvo krau
jo taškai. Bet Behrendienė 
rodė pirštu į Lenskienę ir šau
kė, kad jos drabužiai kruvini. 
Ištikrųjų Lekienės drabužiai 
ir buvo kruvini. | j\ t5. į 

Abi moteriškės fcasodihtos 
kalėjįman ir kaltinamos nu
žudyme Samuel Lenskio. ;;; j

į skebinę uniją. Nelaukdami 
nieko, jie leidosi ginti užpul
tąjį darbininką ir mušeikoms 

v kailį perti. Kovai besitęsiant, 
pribuvo ir policija ir mušei
kas suareštavo. Tuo būdu so
cialistiniai razbaininkai nega
vo duoklių nuo šios šapo.s dar
bininkų.

13 METŲ VAIKAS 
RADO $778

Maxšeši mėnesiai atgal 
Snyder, 13 metų vaikas, 228 
Audubon Ave., bekasinėdamas 
kieme, rado dėžutę su $778. 
įstatymai reikalauja, kad tik 
už šešių mėnesių, jeigu niekas 
neatsišauks, radėjas gali lega- 
liškai pasisavinti radinį. Pra
ėjo tie šeši mėnesiai, buvo gar-

“Čia klebonija, čia gyvena 
kunigėlis,” atsiprašinėja varg
dienė.

“Tai kas, kad klebonija, juk 
ir kunigas gali būt pilietis, ar 
ne?” . /'

“Ne, ponuli, kunigėlio nėra 
namie.”

“Tai kur jis išėjo?” žingei- 
daudamas.klausiu. . (

Bett matau, kad jpoteriškė1 
pradeda pykti, o “Laisvės” re- 

f p orte rife i < žino geriau, negu 
pyktis ' Su moterinfiis* < Todėl 
nusukau kalbai į <kitą pusę.

“O gal viršuj gyvena pilie
čių?^' ( U” f

“Ne, ne,“čia niekas 'negyve
na,fčia klebonija,” jau rūs
čiau atsakinėja mano infor
matorė. ' ’ • f ’

“Tai kas; kad klebonija, {ne
jaugi vienas kunigas visą, šitą : 
didelį namą turi apėmęs?”1 ‘ i

Reporterio piemeniškas už- ’ 
sispyrimas ] 
moteriškę iš kantrybės, 
trenkė duris 'man į veidą, len
ciūgas sučerškė jo ir aš pali
kau vienas lauke. * i ' 

Vidutinio razumo paprastas 
žmogus būtų čia ir pabaigęs 
savo nelaimingą misiją. Bet 
ne taip su reporteriu. Jis ne-1 
nutils, kol neprieis prie pat esate užvilkę mokesčius, būtihai tu- 
medžio šaknų. Bent toks yra rite užsimokėti > šiame susirinkime.— w i • ' A TVUVna OI O_1 A“Laisvės reporteris.

Jis susitinka vieną draugą
ir pasakoja jam savo įspū- , . , _ - ..
džius apie kleboniją. Pąsmer-
kia' kun. Remeikos!skonį, kad gės, atsilankykite Visds, kad gale- 
jis laiko, tokią mUVrtnąj Varg- tume pasekmingiau prisirengti ir iš- 
i j. m i. dirbti planus veikimuisę : gaspadinę. . Tartum ; ant mgnesį.—Sekretorė. >

. x V r > 4'

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Ice Cream Parlor ir 

cigarų krautuvė, biznis eina labai 
gerai, kad vienam begalima apsi
dirbti. Kas ateis persitikrinti, tas 
pamatys. ( Prie štoro yra 4į kairiba- 
riaį gyvenimui. Randa tik $30.00 į 
mėnesi. Yra lygas ant 2 metų. Par
davimo priežastį sužinosit ant vie
tos.' Atsišaukit po No.' 167 Hobort 
Ave., Bayonne, N. J. ; 213-24

> , - ■■■■" -----------7—;---- i PARSIDUODA dar visai nauji del 4
(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5) j; kambarių rakandai; i Noriu par-

’ ____L _____ _ I du'oti viįską kArtų, todėl atiduosiu uža < A' t tlabaižemą kairią. Atsišaukit' tarPARENGIMAI IK jt.6 ir 9 vai. vakarais.—Jonas Keraltį;

sisirinkim Al

214 Perry Avenue

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

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

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

/labai, žemą kairią. Atsigaukit' tarp
■ \ . • -!p’ 

289 • Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
. a ;• 211-16

PARSIDUODA restoranas ir forniį i . ■ A ZXJL VKz A JLz A LVA UllUO AA 1UA11A"

S.L.A. 83 KUOPOS SUSIRINKIMAS, giuoti kambariai sykiu, geroj vie- 
SLA. 83 kuopbA mėridsinid susirin-Į toj,- viskas gerai įtaisyta, yra lygas 

kimas įvyks ketverge, 6 dieną rug-’ —* A
sėjo, “Laisvės”, svetainėj, 46 Ten pigiai pirkti. 
Eyck St.', Brooklyn, N. Y/. Pradžia sužinosit ant 
8 vai. vakare. Viaį- nariai dr narės L 
būtinai dalyvaukite šiaure susirinki-:

„ .. .v j- me, nes jau artinasi rudeniriis se-pagaliaus ; įsvede zonas it* tokiu būdui turėšiine apkal-
i----vJi bėti apie veikimą' laike ateinančio

ant 4 metų, randa pigi, i Gera proga 
A' Pardavimo priežastį 

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

' (206-217)

sezono, 
reikalų 
kuopos

Taipgi yrą ir kitų svarbių 
apkalbėjimui.-L-J.

sekretorius.
BROOKLYN, N. Y.

Amį Piliečių Kliubo susirin-

Alekšis,)

Liet. . .
kurias bus petnyčioj, 7 rugsėjo, kliu,* 
bo kambariuose, 220 Leonard St. 
Pradžią 7:^0 vai. vakare. Visi na
riai malonėkit susirinkti. Kurie

Sekr. A. Deikus. 218-14
BROOKLYN, N. Y.

LDSA. 111 kuopos susirinkimas

dirbti planus veikimui per agitacijos
■ •n — g-JJl'2-13

ir MALIORIUS 
"Ilk Nufc/tografuoja 

Ir numaliayoja 
visokius paveiks- 
1 u s < įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
krajavus, ir su- 

_ daro su ameriko-
niškais.

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresui 

^JON AS STOKES , 
1761 Badge 8t., C. Br<mklym N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
i ■ Kiekvienas iš’ rnūšų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
! visokios* mūsų viehtau&ų vartojamos žolės, šaknys ir kitokie .naminiai; 
; vaistai. Mūsų žmonės i taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik; 
.kiękvįeną1 ligą, ižinodamaą tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kųp-; 
geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie-! 
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir! 

; čia paduotuss?
! Apynių 
! Aviečių uogų 
iAnižiu sėklukių 
! Brolelių 
: Bernardinų > > ■ 
Bėzdų žiedų 
Badijonų; ‘ >
Čepronėlių /. 
čobrių t
čyščių z
Dobilų i J
Daržų ; našlelių ______,
Devinmečlų dūmropių Mėlynių uogų 
Dzingelių ' Našlelių 
Dagilių i) 4 " ’
Debesiįų y > 
Garstyčių į .;

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

s Petras Kundrotą ><
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenueį | p ' Brooklyn, N. Y. 
Galite (Žanti Ir Lietuvišką Treją Devynerią

.Phone, Greenpoint 2017, 2860-6514: • : : . ;

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių 

r Medetkų
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

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




