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t Kiekvieny 64 Ždtyni 
Pasaulyje Yra Viepi 

Automobilius
*WASHINGTON.

kybųs depąrtmentas 
W skaitlines, kurios

J

tat Lietuvių Darbi

ninkų Dienraitis 
na Kasdien Apart

K Nedeldienių

Darbininkai Visų Sai
< • *

Vienykitės! J ils niek
Nepralaimčsite, tik R* 

težius, o Laimėsite
Pasauli!

. kad dabar ant kiekvięri.tį 1 
žmonių pasaulyj yra vfen<. 
automobilis. Du metą! ii 
gal 66 akmenys turėjd vfy 

. ną automobilį.
Pasaulyj žmonių už ,19

. metus apskaitliuojamai 
0,000,000;’ naudojąr 

automobilių yra 29,700,01
Jungtinėse Valstijos©-y 

vienas automobilis įlčji 
kiekvienų penkių/ asmei 
Tokioj šalyj,‘kaip Abyssin 
yra tik vienas automobi 
ant kiekvienų 91,743 gjyvi 
tojų. - v

Anglijoj yra vienas^ū 
mobilis ant kiekvieno 41

• mens; Francijoj vienas ; 
kiekvienų 40 asmenų; 
kieti joj vienas ant kiek\ 
nų 137 asmenų; Italijoj ' 
nas ant kiekvienų 254 ašį

N nų. , . •

Briedis Išdaužė Keliy Krai 
viii Langus ir Duris

■ Poughkeepsie
POUGHKEEPSIE,. N

— Trečiadienio vakarą 
; tikėtai čia gatvėse pasii 
’ briedis. Bebėgiodamas 
nur kitur, įšoko per la 
į automobilių krautuvę, 
kelių minutų iššoko a 
pe^ tą patį langą, susi: 
d&pas. į sudužusį lango :

skui per stiklines c 
jbėgčK.į departmentinę k 
fuvę. abėgiojęs vidų; 
lėkė pei\ kitas stiklinei 
ris. <

Pąma skersai gatvt 
tiek\ įšoĮcoJ ją per s 

Paskui 4šbė} 
aptiekos ir iš miestelio 

Ketvirtadienį briedis, 
atrastas priemiestyj. 1 
pabėgęs iš College Hill 
ko, kur buvo laikomas, 
tomai, iššoko per ai

, tvorą.

*

LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., P|n|edeliSj Liepos (July) 2 d., 1928

lašina Sutrynė Darbi- 
ainką Fiske Gumo 

Dirbtuvėj
rCHICOPEE, Mass.—Fiske 

gilino kompanijos dirbtuvėj 1 
mašina užmušė darbininką 
Alecsub Prokub, 39 metų. 
Jo galva buvo įtraukta tarp 
šaldymo mašinos rolių. Kiti 
darbininkai, išgirdę jo šauk
smą, sustabdė mašiną, bet 
jąu^^yo pervėlu jį išgelbė-

“<BROOK HAVEN, Miss.— 
Penktadienio vakarą minia, 
susidedanti iš kelių šimtų 
.žfttefflų, pasigriebė' iš vietos 

1 du negrus ir nu-
yyųmąvo. Negrai, James ir 
StįąWy Bearden, buvo kal- 
Jnarįii “įžeidime” vietos

Pabėgo 9 Internuotieji iš Varnių Koncer 
tracijos Liogerio; 6 Liko Suimti

l 
f - -------------

“Lietuvos Žinios” Nr. 127 
praneša sekamą žinią:

Naktį iš 10 į 11 birželio, 
pasinaudodami audra, pabė
go iš Varnių koncentracijos 
stovyklos perkirpę spygliuo
tas vielų tvoras devyni in
ternuoti piliečiai: Markelis 
Jonas, Marcinkevičius Juo
zas, Gilinskis Jonas, Vaišė
ta Alfonsas, Rūškys Teofi
lius, Radys Nekodimas, Ste- 
paitis Jonas, Daškus Vla

das, Matutis Nekodimas.
Pabėgėliams sulaikyti p 

dąryti atatinkami žygi 
Paskutinėmis žiniomis, $t 
iš pabėgusiųjų jau yra su
imti. 'T

• .v f
Vėlesnėmis žiniomis suln1’- 

kyti šie pabėgę, internr 
jie buvs Seimo narys 
dis, Marcinkevičius, •. 
kas, Vaišėta, Daškus ii Ma
tutis. . ’ -

Reikalauja Paliuosuotii Nelaimės Didėja Auto-i 
Alzacijos Autonomistus mobiliy Išdirbystėse

PARYŽIUS. — Parlamen- DETROIT, Mich. — Ro- 
to atstovai komunįstąi to- bert W. Dunn rašo Fede- / 
liaus tęsia reikalavimą, kad ruotoj spaudoj apie nei L 
būtų paliuosuoti iš kalėjimo įmes automobilių pramonpj^ 
Alzacijos atstovai • ąutono-1 kur dirba 625,000 darbimn- 
mistai, Rosse ir Ricklin. Del kų. Kartu su vertimu dar- 
to ketvirtadienį parlamente bininkų skubiau dirbti; 
buvo didelis triukšmas. Vai-1 
džios atstovai pagalios pa
skelbė, kadj jie nedarys jo
kio žingsnio, kuomet įkalin
tųjų dalykas yra teisme.

Komunistų atstovai at- 
kartotinai pareiškė, kad val
džia ' nelegališkai įkalino 
tuos atstovus. Socialistai 
nalaikė komunistus tame

> x I

Tai toks “Naujienų” išgarbintas “socializmas” Vokietijoj. Grigaitis “Naujienų” No. 126 
užgiedojo: “Taigi stambiausią dalį savo politinės teorijos Vokietijos socialdemokratai jau į- 
vykdino. Dabar belieka tiktai tobulinti tą, kas jau atsiekta. ”

1 Masinis Teksjiliečiy Susirin
kimas Fall River, Mass. ’. >___
FALL RIVER, Mass. — 

Policiją dėjo pastangas, kad 
nedaleisti tekstilės darbinin
kams laikyti masinio susi
rinkimo po vadovyste Teks
tilės Dirbtuvių Komiteto ir 
Amerikos Civilių Laisvių 
Unijos. č V . '

Masinis susirinkimas įvy
ko pereitą ketvirtadienį,, 
lauke ant tuščio loto, atsisa
kius svetainės savininkui 
atidaryti svetainę Casino. 
Susirinkime dalyvavo su
virš 3000 darbininkų. Sve^ 
tainė buvo paimta ir pinigai 
užmokėti, bet policija įsakė 
svetainės savininkui neleisti 
darbininkams susirinkti.

Apart kitų kalbėtojų, susi
rinkime kalbėjo x Albart 
Weisbord, galva Nacionalio 
Tekstilės Dirbtuvių Komite
to.

Darbininkai su entuziaz
mu pritarė kalbėtojams, 
kuomet tik kalbėtojai pri
minė, kad Fall River darbi
ninkai privalo kovoti prieš 
riukapojimą algų, išeinant? į 
generalį streiką, sykiu strei
kuoti su New Bedfordo dar
bininkais.
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Heflin Sako, kad Demokratai 
Prakiš Pietinėse Valstijose

5ena-TOWANDA, Pa.
torius J. Thomas Heflitf iš 
Alabamos čia kalbėdamas 
ketvirtadienį pareiškė, kad 
Smitho ir Robinsono tikie- 
tas esąs silpniausias tikie- 
tas, kokį galėjo Demokratų 
Partija pasirinkti. Jis sa
ko, Kad delei Smitho n0mi- 
nacijos tvirtos pietinės Vals
tijos neišsilaikys čiely bej už* 
demokratus, kad Smithas 

' gaus tokį smūgį, kokio nėra 
gavęs joks demokratų kan
didatas. Jis mano, kad Ma
ryland, North Carolina, 

k ’ Kentucky, Tennessee, Okla
homa in- Virginia valstijos 
neremsiančios Smitho rinki
muose lapkričio mėnesį,’

Heflin sako, kad jeigu se- 
' natorius Reed iŠ Missouri 
būtų buvęs nominuoti^, tai 

laimėti. < ,
“Reed yra biskį šlapias, 
st neperšlapias,” sakė jis, 

partijos eiles būt|j gali-.
£įa suvienyti, Tbėt to nebus 
su Smithu.” '

‘ Senatorius Hpflin kriti
kuoja Smithą kaipo popie

tis agentą, nes ^rhithas 
ra karštas katalikai Hef- 
“ ~ra Ku Klux Klįno ša- 

as. •• ’■ i' '

Stambus Kapitalistas Numa
tomas Demokratų Pirmininku

g

dėj a nelaimės.
Nesenai Amerikos Inži

nierių Taryba užbaigė stu
dijuoti automobilių 
vėse saugumą ir ^g 
ją. Išstudijavo apie 40 pra
monių. Surado, kad nelai 
mių skaitlinės

Lietuvos Fašistai Prašo Lenkijos Pripažint Sovietai Įsteigė Tėkšti- 
lės Tyrinėjimo Institutą

I
WASHINGTON. — So

vietų Sąjungos.Informacijir 
Biuras * čia praneša, kad 
Sovietų Sąjunga įsteigė 'ih-1 
stitutą vedimui tyrinėjimo' 
tekstilės pramonėj.

1 Kol bus pastatyta specia
lus tyrinėjimui laboratori
jos, visų valstybės hugštes- 
nių mokyklų laboratorijos 
bus naudojamos tam tikslui.

Bus tyrinėjama kiekviena 
drabužio dirbimo fazė. Dra
bužio gaminimas bus geri
namas.

PIERCE ARROW PEREIS 
ISJUDEBAKER RANKAS 
7 BUFFALO, N. Y.-Stude- 
baker automobilių kompani
ja planuoja perimti į savo 
rankas Pierce-Arrow Mo
tor Car kompaniją. Pasta
rosios kompanijos direkto
riai užgynė sujungimą abie- 

kirtimas taip skebų ir uni- jų kompąnijų.į vieną trustą. 
jistų mainierių. Skebai bu
vo penki. Unijistų mainie
rių iš Kansas anglies laukų 
buvo atvykę apie 200. Sep
tyni asmenys sužeisti. Dų 
unijistai ir du skebai pavor 
jingai sužeisti, . i 1 - į

Kpmpanijo^ i kasyklą No. 
23 ’buvo uždaryta, nuo :ba^ 
landžio 1 d. iš priežasties 
nesutikimo * tarp kompanijoj 
ir unijistų ihainierių algtį 
klausime. Penktadienį kom
panija bandė . pradėti ope
ruoti kasyklą streiklaužiais.! 
Unijistai automobiliais at-į 
vyko pikietuoti kasyklą;, 
Penki skebai į buvo nuvykę 
į lįamąr, Mo., pernakvoti, 
ir iš teii ryte automobiliu 
vyko į kabyklą. Ųnįjist? 
juos sutiko dnt kelio netoli 
kasyklos. T m įvyko susi
kirtimas. ^tfeiklaužiai liko 
smarkiai apmušti. f Streik
laužiai pradėjo šaudyti į 
unijįstus. .. f y

Lietuvai 1920 Mėty Rube:
KAUNASu r— Lietuvos fa

šistine valdžia įteikėf čia' 
esančiai Lenkijos delegaci
jai saugumo sutartį, prašy
dama Lenkijos pripažinti 
Lietuvai tuos rubežius, ku
rie egzistavo 1920 metais. 
Lietuvos rubežiai, kaip nu
žymėti tame prašyme, ap
ima, ir Vilnių.

> Lenkijos fašistinė valdžia 
greitu laiku atsakys į šitą

Lietuvos, f*$stų 1 prašymą. 
Tačiaus’ „r nemanoma, kad, 
Lenkija ąutiks išpildyti Lie
tuvos prašymą: t Manoma, 
kad ji duos atsakymą, jog 
Lietuva dabartiniuose rubę- 
žiuose turi pasilikti. Mat, 
imperialistinė Lenkija nėra 
pasitenkinus • ir tub.mi, 
ką turi užgriebus nuo Lie-ž 
tu vos daro visokius pla
nus, kad pasigriebti visą 
Lietuyy ■

ciais %

jimo vajų ir prop
Bet kas svarbiausia, tai di
desniųjų nelaimių skaičius 

I padidėjo iki 22 nuoši:Numatoma Susikirtimas Tarp
Quango ir Fengo del Pekino ^““uos keturis rneus.“*”

Blogas Oras Trukdo. Soviety 
Orlaiviui Jięškoti Amundsen

7 Sužeisti Susikirtus Unijis- 
tams Mainieriams su Skebais

Ta taryba sako^ kad nelai 
mių padidėjimas paeina nu 
padidėjimo intensyvi 
prie darbo.

Socialistai Užima Svarbiau
sias Vietas Ve

LONDONAS. — Čia gau- 
ta nepatvirtintas praneši
mas, kad generolas % Chiang 
Kai-shekas, vyriausias Chi- 
nijos nacionalistų kariuome
nės vadas, dabar traukia į 
Pekiną, kurį laiko užėmus 
viena iš jo armijų.

Generolo Feng Yu-hsian- 
go svarbiausia spėka randa
si apie Hokien, o dalis jo ar
mijos randasi ant Laufąng 
gelžkelio. Numatoma susi
kirtimas tarp Chiango ir 
Fengo. Fengui, sulig senos 
sutarties, yra pažadėta kon
trolė ant Pekino, a dabar 
Chiangas nori Pekiną val
dyti. > V • : ,

Taipgi tikimasi kito 
kirtimo su šiauri*
VZ * * / W « •'t

kos.e Kąįlan mainų . plotą; 
.15^000 šiauriečių kreivių 
laiko fu?ęmę Togshąn plptą, 
Numatoma, kad nacionalis
tų armija maršuos kąriauti 
prįeš juos.
V Chiniečiai bankieriai, pir- 
kliai ir pramonininkai, va
dovaujami T. V. Soong, na
cionalistų finansų ministe
rio, susirinko Shanghajuj į 
konferenciją ir priėmė rezo
liuciją, pripažindami visas 
užsienines skolas. Taipgi 
rezoliucijoj reikalaujama, 
kad tuojaus būtų sumažinta 
kariuomenė iki 500,000 ka
reivių ir kad tuojaus būtų 
sugrąžinta visa konfiskuota 
nuosavybė. f

Liepos 15 d. ši rezoliucija 
bus patiekta Kuomintango 
Centro Pildomojo Komiteto 
konferencijai del užtvirtini
mo.

BERLYNAS.— Herm 
Mueller, socialistas 
rius, pagalios sudarų jį 
cinį kabinetą, į kurį įeina 
keturi socialistai, du demo 
kratai, du klerikalai, du Na 
cionalės Liaudies Partij 
atstovai ir vienas “neri 
vis”. Keturi sociali 
ima svarbiausias vi 
Mueller kaipo 
Cąrl Severing vidaus _rei 
lų ministerio vietą, 
Hilferding finansų minis’ 
rio vifetą, Rudolf * 
darbo ministerio vie

įkalino Norvegijos 
Vadą už Gelbėjin 

kieria

• MINDEN MINES, Mo.— 
Anksti penktadienio rytą, 
prie Western Coal and Min
ing Kompanijos kasyklos, 
netoli nuo Čia, įvyko susi-

MASKVA. — Bevielinis 
pranešimas nuo Sovietų 
ledlaužio Maligin sako, kad 
jau trečią dieną iš eilės blo
gas oras trukdo Sovietų or
laiviui, kuris yra ant to lai
vo, lėkti jięškoti Amundse-, 
no ir dingusių “Italics” įgu
los žmonių. : •

Norvegijos valdžia aplai- 
kė pranešimą, kad žvejoto- 
jai, kurių laivas tik ką su
grįžo iš Bear Saloš apielin- 
kės, esą matę dingusį orlai
vį Latram, kuriuo, lėkė 
Amundsėn su savo bendrais, 
dvejotojai sąko, kad jie ma- 

\ už 
24 .mylių, į šiaurryčius nuo 
Bear, Salos. Orlaivis skridęs 
žemai. , ’ ’. ’ ‘ ‘ '

Kapitonas Amundsen su 
penkiais savo draugaiš bir
želio 18, d. išlėkė orlaiviu iš 
Tromso, Norvegijos/jieško
ti dirižablio “Italios” dingu
sių žmonių. Bear Sala ran
dasi vidurkelyj tarp Tromso 
ir Spitzbergen.

IŠAIKVOJO 16,000 LITŲ
Gegužės 14 d. policija su? 

sekė, kad Plungės smulkaus 
kredito banke išaikvota 16,- 
000 litų pinigų suma. IŠaik- 
vojime kaltinamas to banko 
reikalų vedėjas Kostas Meš
kauskas, kuris sulaikytas ir 
atiduotas Telšių nuovądos.

HOUSTON.— Dabar pra- 
sidė j o smarkūs ginčai tarp , 
respublikonų ir demokratų 
klausime, kuri partiją gal;dvejotojai sąijo, Kad ne 
gėriau tarnauti dideliems,Stę orlaivį birželio 18d 

'Žį.mylių, į ši'ųųrryČius 
Bear Salos. Orlaivis ski

Reikalauja Mirčia Nubausti 
22 Doneco Sabotažninkus
MASKVA. — Užbaigiant 

Doneco sabotažninkų teis
mą, ' prokuroras Krylenko, 
nurodydamas, kad kaltina
mieji asmenys buvo sudarę 
suokalbį sabotažuoti darbą 
Doneco 1 anglies kasyklose, 
kad pakenkti 'Sovietu ’Sąjun
gai ; nurodydamas, kad sa- 
botažninkai turėjo ryšius su 
Sovietų Sąjungos priešais 
kitose Šalyse,- reikalavo 22 
sabotažninkus nubausti mir
čia, o kitus nutausti kalėji
mu. Suvirš 50 sabotažnin
kų buvo teisiama. >

SAKO. SMITHAS TVIR
ČIAUSIAS DEMOKRATŲ 

ŽMOGUS
WASHINGTON. — Re- 

publikonų partijos lyderiai 
sako, kad gub. Šmithas esąs 
tvirčiausias Demokratų Par
tijos žmogus. Apart kitų 
republikonų lyderių, tokį pa
reiškimą padarė Hubert 
Work, pirmininkas Repub
likonų Nacionalio Komiteto.

Užbaigiant iTaipgi tikimasi kito susi
kirtimo su šiauriečiais. 
Šiauriečiai laiko savo ran-

gėriau 
bizniams.

Kad įrodyti, kad demokra
tų partija taipgi yra gynėja 
stambiųjų biznio interesų, 
Demokratų Nacionalio Ko
miteto pirmininku norima 
paskirti stambų kapitalistą 
Owen D. Young, kuris pir
mininku General Electric 
Kompanijos direktorių ta
rybos. Sakoma, kad Smi- 
thas, paskirtų jį valstybės 
sekretorium, jeigu būtų iš
rinktas prezidentu.

Konvencija užsibaigė su- 
batoj. “Sausieji” demokra
tai, nepasitenkinę Smitho 
pareiškimų blaivybės klau
sime, rengiasi sušaukti savo 
konferenciją 11 d. liepos ir 
pradėti “faitą” prieš Smi- a M• • A

Kapitonas Amundsen su

želio 18, d, išlėkė oriai}

tušti. Streik

vals

įsia
pa- - s .ų. thą ir jo rėmėjus.

< 6 ŽUVO rNUO AUDROS

NASHVILLE, T* 
Tennessee ir Kentuc

ė audra. Žuvo tn 
įsmenys; nuosf 

už miUonus <

Panevėžy^Panevėžys. — Panevėžio 
rusų gimnazija nuo ateinan
čių mokslo pietų likviduoja^ 
ma.. '■

OSLO, Norvej 
ryšyj su spaust 
nįnkų ir namų _ 
streiku, tapo suai 
įgrūstas į kalėjimą Nor 
gijos komuniątų 
Christiansen. Jia st 
įį^tas vaduojantis ' 
mu, kuris u ž d r a udžu 
streikus. Nesenai tą įsta t 
tymą išleido Norvegijos par
lamentas. Įstatymas taipgi 
skiria bausmę asmenims 
gelbėjimą streikieriair' 
mažas skaičius as^ 
tapo nubaustas 
pinigines bav 
jimą str 
žai d^ 
jbup*

4
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DIENOS KLAUSIMAIS 1
Meksikos Klerikalai. _ |bėn.

Tebesidarbuoja ■">
Birželio* 29 d. Meksikoje galą.

Tebesidarbuoja
. Dabar už viską -turės 

skaudžiai užmokėti. • Prilipo » » i • t

;viram mūšyje . federate 
•riuomenė nukovė 31 reak-
nierių klerikalą. Mūšis 
ėsi 8 valandas* Klerika- 
buvo gerai ginkluoti’ ’

Tas parodo, kad Meksikos 
juodieji klerikalai tebesiekia 
atstatyti katalikų bažny; 
‘ ‘ galią ant liaudies

< 4o. Jie nori atgauti 
sius turtus ir pasi- 
liuosas rankas smau

gimui darbininkų ir valstie
čių.

Keista tik tas, kad jie prie 
to eina ne maldų ir savo vi-, 
sagalinčio dievo pagelba, 
bet ginklų ir žmogžudys
čių. Susiorganizuoja bū
riais, apsiginkluoja ir užpul
dinėja traukinius, išžudo 
keliauninkus, pasigriebia pi
nijus ir šaukdami “Lai Gy-j 
vuoja Kristus”, nusidangina 
į r kalnuotus miškus. Mat,1 
vardan dievo viskas galima: 
vogt, plėšt ir žudyt žmones. 
Tai katalikų bažnyčios mok
slas. • ,
Kantr- revoliucio n i e r i a i 
Prieš Liaudies Tribunalą
Maskvoje pasibaigė byla 

53 kontr-revoliucionie'rlų in- > 
žinierių anglies pramones. 
Valstijos ’ prokuroras,,' dj 
Krylenko savo i j* ■ “ — —
tažninkam ir banditam! mir
ties bausmės, o likusiems il-

1 Demokvatų Kandidatai• ; i r. i ..
. K4ip -buvo : .spėką,; taip dr; 

išdegė.! Demokratų Partija 
Houstoino konvencijoj nomi
navo Alfred Shiithš į prezi? 
dentus. ' Dar prieš nomina
cijas, New Yorko bankie- 
riai pareiškė, ‘kad stambusis 
biznis neprivalo bijoti pi 
Smitho. , O dabar tą mintį 
išreiškė ir p; Schwab varde 
plienoį trusto. Ir ištikrųjų 
kapitalistams nereikią bijoti 
Smitho, nes1 jis yra toks pat 
geras ir. ištikimas jų agen
tas, kaip-ir Herbert Hoove- 
ris, repuląlikonų kąndįda- 
tas. • v t i .

Demokratų kaųdidatu į 
vice-prez. paskirtas Arkan-. 
sas waist, senator. Robinson. 
Jis nominuotas su tuo tiks
lu,: kad laimėti .demokra
tams pietines valstijas. Tai 
gera strategija, i Tokią pąt 
strategiją naudojo ir tėpub- 
likonai, kuomet į vice-prezi- 
dento vietą Dominavo«pieti
nių kapitalistų agentą1 KanT 
sas valstijos senatorių Cur7 
tis. i » ‘ I ’ ■, ’ » H I I i.1’- 

Arba . Hoover’is, arba 
Smith ’as 'bus ; išrinktas pre- 
zįicteiitu. ‘Bet. !dąr|)p'1 
nems jokio skirtumo nebus,' K^lenko į tų kapitalistų^

kalboje reikalavo ‘ 22 sabb2®.
tažninkam ir banditam: mir-1 JjįUi aL1. A1 už
ties bausmės, o likusiems ii- didžiuma.jd^^bįmnKiįi‘bai
gų metų kalėjimo., fi Teisme j8^08 
jų visų kaltė tapo įrodyta 
be jokios abejonės. Dauge
lis jų prisipažino prie kal
tės, o prieš kitus liudijo ne
užginčijami faktai. Mes

I neabejojame, kad proletari
nis teismas tų kriminalistų 
nepasigailės ir negali pasi- 
gąilėti. Tai bus puiki pa- 

1 moka kitiems niekšams, ku
rie, įsirausę į darbininkų 
respublikos krūtinę, graužia 
ją iš vidaus ir nori susprog- 

- dinti į kąsnelius.
Šių inžinierių prasižengi- 

mas nė kiek nemažesnis už 
tų. kurie ginklu rankose ve- 

kovą prieš darbiųinkų 
j^valstybę. Dar didesnis" ir 
? . bjauresnis. Daug lengviau 
t apsidirbti; su gauja kontr

revoliucionierių, kurie stoja 
; atviron kovon. < Bet štai ši-
* tie politiniai banditai parsh 

< davė buvusiems anglies pra-1
* monės savininkams ii* užsie

nio buržuazijai, sudarę slap-.
‘ ' tą i organizaciją sabotažo ir 

■ darbininkų ' žudymą -tiks
lams. Jie tyčia užtroškino 

v kasyklose daug angliakasių. 
. Jie griovė ir gadind,' kasyki 
k'Jas ir mašinas. Dar atvijo 
į civilio karo laikais kai ku- 
/ rie iš jų išdavinėjo komuni/ 

stus ir šiaip darbininkus 
bajtgvardiečiams, kad /nu
žudytų. Pagaliaus tapo iš
kelta aikštėn, kad tūli jų

* ^davinėjo kapitalistinėms 
dr alstybensš Sovietų Raudo

nosios Armijos slaptybes ir
’v darbavosi delei užsienio gin

kluotų spėkų įsiveržimo So
netų Respublikon.

’ tokiais-kruvinais dar- 
rižymėjo teisiami in- 

Tie tokiais dar- 
*jo ištisus ke- 

sugau- 
'komy-

matoma, kad Amerikos 
Darbo Federacijos vadai at
virai išeis už Smith’a. Gi 
mainieriųj' unijos išdavikas 
Lewis’as, kaip ir visuomet, 
agituos už republikoną Hoo- 
ver’i.

Tai tokios niekšiškos “be- 
partyviškos” politikos laiko
si Amerikos darbininkų ju
dėjimo vadai. Jie visuomet 
stovi rinkoje , parsidavimui. 
Nuo. kurios partijos gauna 
riebiau apm 
gina darbininkus balsuoti.

Susipratę 'darbininkai šiuo
se rinkimuose turės savo 
kandidatus. Jie balsuos ir 
darbuosis už kandidatus A- 
merikos Darbininkų (Komu
nistų) Partijos — už dd. 
Fosterį ir Gitlową.

:ėti, už tą ra-

Zinovjęvas, Kamenevas ir

Gorkis apie Savitarpinę 
Krftįfc* Sovietų RespuMiW

; Maksim Gorkis mano,' kad 
komunistai ir visi Soyietų 
Respublikos darbuotojai, 
perdaug smarkiai save' ir 
vieni kitus kritikuoja. Jis 
nurudo, kad ta kritika 
naudojasi darbininkų prie
šai, idant smerkti Sųvietų 
darbus. MaskJvoš : ’Sovietų 
susirinkime jis savo prakal
bo jęjšsiręįškė: ' . v
{ Aš npriu atkrėipt jūsų do- 
mę štai i į ką. . Dari Italijoj bū- 

raš stebėjausi aštrumu 
tos kritikos, kuri čia yra ve-

1 ’ dAūiia. Stebina ne patį kriti
ka, pet jos tonas. Aš supran
tu, .įad' 'reikia kovoti prieš 
biurokratizmą, prieš visa tai, 
kas užsiliko nuo sehosios tvar
kosi Bet kokiems galams taip 
garsiai šaukti ,ant kits kito?

Jįuk jiedarokavimdi ir klai-' 
dosiyra visai naturališkas da
lykas. O tas nepaprastas, 
šąufcsmingas kritikos tonas 

" gali atnešti žalos. Jūs visi — 
: žmonės, kurie užsitarnavę pa
garbos. Jūs e^hte atlikę isto-- 
rijoj neužmirštamą darbą. Jūsų 
kritikos tonas yrą žalingas, ža
lingas dar ir todėl, kad tai y- 
ta nekultūriška taip kritikuoti 
kiti kitus — na’, o jūs esate’iš
kėlę obalsį kultūrinės revoliu
cijos. /

Jums, draugai, reikia prieš 
save pasistatyti veidrodį, ku
ris atvaizdintų visą jūsų dar
bų paveikslą. Jums reikalin
ga susipažinti su. esamais fak
tais jūsų statybos.- Būtinai 

• reikąlinga išleistį žurnalas, ku
ris nušviestų visus atsiekimus 
darbininkųrvalstiečių galios, 
kuris duotų jums galimybę 
matyti jus V vifeam sayd iąugi4 
me. Jūs prastai save matote 
:if prąstai savd teįyertinate.’ • ‘i

i Matote, b ■ hiiišų, ■ jpriešąr 
ndolatps, zauniją,(bolše
vikai slepią blogąsias puses 
Soviętų Respublikos gyve- 
nimcįj nukišą į užpakalį 
kjūmtiš ir nepasisekimus, o 
tik rodą gerąsias puses. 
Tuo tarpu Maksim . Gorkis, 
nuvykęs Rusijon, sako, kad 
perdaug kritikos, perdaug’ 
irųdymo tik blogųjų pusių, o 
per mažai gerųjų. Jis net 
rągina tuojauš išteisti žur
nalą, kuris’ suteiktų infor
macijas apie milžiniškus 
darbus naujos tvarkos, apie 
augiihą naujos visuomenės, 
apie kilimą naujo.gyvenimo.

Gorkis, pabuvęs /kelius 
metus užsienyj ir sugrįžęs 
darbininkų republikon, li
kos nustebintas tais milži
niškais nuveiktais darbais. 
Maskvoje rašytojų susirin-* 
kime jis sakė, kad net nega
lima esą tikėti, kad tiek daug 
nuveiktą ir atsiekta bėgyje 
šešių metų ramaus laikotar
pio. O ir tie šeši metai, sa
iko, nebuvo taip jau ramūs, 
nes kontr-revoliūcionieriai

užsiliko nuo sehosios tvar-

iš, mokinasibiiiinkiškas pasąu 
į? jūsų ir daug. 'M’išmokstą. 
Ant žemės,bus —- ir bus neuž
ilgo — įsteigta idėja visubtį- 
noš tiesos, žmonės bus lais
vi, gudrūs, tvirti ir smarkūs. 
O jūs pasaulį prie to vedate

,.^7---------
Klerikalų Tarpe Rietenos.

Chicagos kunigų “Drau
gas” (birželio 27 d.) smar
kiai kritikuoja nesenai atsi
buvusį Lietuvių Rymo Ka
talikų Susivienijimo seimą. 
Tasi seimas padaręs du pra- 
gaištingu .tarimu: perkelti 
centrą iš Brooklyno į Wii7 
kes-Barre ir atsimesti nuo 
Katjąlilfų; Federacijos. Apie 
tuos, kurie norėjo ,centrą iš 
Ėrooklyno • jškeltį < “D.” sar 
ko: ’• - :

To mūsų centro pamatai 
.^pradėjo braškėti, kai mainų 
politikieriai i ląbai griežtai už
sispyrė .Šus-mo centrą ir 
“Garsą” iš Brooklyno iškelti. 
Tą jie darė i grynai asmeniškų 
sumetimų vedami. Jiems ne^ 
rūpėjo bendri Amerikos lietu
vių katalikų interesai, nerūpė
jo katalikų vienybės reikalai. 
Čia ir įvyko nelaimę, kad 
$varbųs visuomenės interesai 
turėjo užleisti pirmenybę kaž
kieno asmeninei, ambicijai,. Tai 

; demagogijos išdava. Del to 
gaila, kad praeitasis Seimas 
taip lengvai. šį svarbų reikalą 
praleido ir neturėjo jėgos at
sispirti ir apsaugoti taip sun
kiai sukurtąjį/) mūsų centrą

• nuo suskąldypio.' Tai nedova
no,tinas apsileidimas, kurio 
gyvoji ir veiklioji musų vi
suomenės dalis ilgam nepa^- 
miij^-
(/nutarimas nebemokėti 

duokhų>KataĮikū I Federaci
jai r- “ta!į dntrąs lietuvių 
katalikų išėivijįii smūgis, 
kūrihoį bė ^bejų;’ labai la- 
įiąįį. pa$idži^ūgš socialistai 
ir i liberalai, kuriems kaip 
tik rūpi išardyt mūsų vei- 
® -centrai* • J $ Nusibodo

amš Rymo Katalikų 
Susivienijimo nariams pilti 
doleriui į kelių j politikierių 
kiaurus karmomis, tai ir nu
tarė pasitraukti įš Federaci
jos. Todėl dalįiar “Drau
gas” keikia tuos žmones ir, 
siunčia pragarAįp

Karščiausia Vieta Ant

Mogiliovo Ap. 
-—Mųsų Kolektyvas suorgani
zuotas į$ 6 ū kiti in k ų-bied nie
kų. M įsų kąime nėra pievų. 
Vietos rajonas, atleido mutns 
,6 dešimtinės gerų pievų. Se
niau šitos pievos priklausė bu
vusiam dvarininkui. ‘ Ten yra 
3 dešimtinės sodo. Rajonas 
mano .greitu, laiku ir šitą sodą 
atiduot- ųiūsą kolektyvui. Apy
garda atsiuntė kolektyvui 
1,000 rub. trioboms pesristaty- 
ti ir 25<r* rub. sėkloms nusi
pirkti. 2-ras kolektyvo susi
rinkimas nutarę šiais ( metais 
pasėt 30 pųdų avižų, ,o rudenį 
jas iškūlu;s( supilt bendrąn 
aruodan,. kad kitiems metam? 
užtektų sąvo sėk)osr (įMes turi
me 5 karves, 7 manom nusi
pirkta . Turėdami |2 karvių, 
pirksime separatorių,, dirbsime 
sviestą, o išrūgomis kiaules 
penėsime.Į Likusius pinigus 
padėsime taupomojon kason 
bėgamąja sąskaitą.

Keletas kąimynų prašosi, 
kad priimtume juos kolekty
vam Kolektyvo nariai atsar
giai į tai žiūri, kad neįeitų 
koks ,nesusipratėlis ir paskui 
neardytų mūsų darbo. Mes 
manom priimt tik tokį, kuris 
gerai supranta, kas tai yra že
mės ūkio kolektyvas.

Ketina organizuotis ir kitas 
kolektyvas iš vidutinių ūkinin
kų. Laukiam tik matininko. 
Kai atvyks, tai gal dviem ko
lektyvam žemės atrėš.

i • J. Kunčyna.

LIUBAVIČIAI, Smolensko 
gub.—Šių metų pradžioje čia 
veikė lietuvių kilnojamoji mo
kyklą, kurią lankė 32 žmonės, 
daugiausia’ jaunuoliai. Mo
kykloje buvo dėstoma be po
litinio ir bendras mokslas. 
Kursus baigė 15 draugų, jų 
skaičiuj 5 moterys..' .

’ 1 ’Šiame, kampelyje tai dar 
pirmieji politinės’ ir kultūrines 
apšvietos žipgsnįąi, Toliau tas 
dkrbas 'tureš sparčiau eiti. 
7? (,i < P^oiiagąhdistas/

POLOCKAS.—Gegužės 6 d. 
įvyko visuotinas lietuvių dar
bininkų susirinkimas, kuriame 
drg. Andrijauskas darė prą- 
nešimą apie mūsų, ūkio? kilimą 
ir -f kooperacijos bendrovių 
.(artelių) reikšmę, o drg. Bur- 
baitė-Eidukeyičienę apie į; 
vairių mašinų vartojimą žemės 
ūkyje.

Polocko lietuvių darbininkų 
susirinkimui buvo iš Minsko 
per radio stotį perduotas B. K. 
P. C. K. Lietuvių Biuro sveiki
nimas. ’ I. Tumas.

-apie į

metu raudonojo kampe 
dyba pasirūpintų gerai 
doti šventadienius, ruc 
įvairius naudingus pa 
minimus atvirame ore..

KRASNAJA SLOBODA i 
RIKOVKA, čerejaus rajonai 
—Čia valstiečiai jau datig kai 
tų, tarėsi kpie lietuvių mokyk 
los reikalingumą, bet kol ka 
dar nieko nepadarė. Taipg 
iki šiol krasnoslobodiečiai dą 
neįsteigė pas save raudonoji 
kampelio ir nesirūpina 'Jsigy 
literatūros. . ! . ,v. «

Raudonarmietis.

MALKOVA.—šiais męįąįf 
mūsų kolonijoj įsisteigė pieni
nė. ’Pienius narių skaičius 
dąf nedideli?, bet manom, kad 
padidės., . Nępąjininkams už 
pieno viedrą mokama 10 
kap. pigiau, negu pajininkams.

Jaunuolis.
(“Baud. Art/’)

JIS ŽINO

brole

Berikus.

jums laii- 
konverte/’

galįte ži- 
o neskai-

kad ne- 
konverto

?aštęrius: “štai 
s juędais kraštais 
Sportas: “Vaje, 
tno vargšas 
airė.”
Paštorius: “Kaip 
i? ' Juk dar laiške 
e?” 1 .
Sportas: “Tai kas, 
ičiau—aš ir ant 
iįstu jo raštą.”

Surinko J.

PARAMA •LAISVEI'’1;

Kiti Gavo Lekciją ir Sugrį- /“M? darbui. Pavyzdį ma- 
tome inžinierių sabotaže, a,n- 
iglieš į ’ pramonėje/1 HiŽšiėniė 

b impe^ialištų puolip^uošė anf 
įštąįgų ;ų?siepyję įę, 

tt. - f i ( i» , j -
.. .Būkite , tvirti,v draugai — >sa- - 
kė GdrkisJ -• Nepameskite pasiL 
tikėjimo savim.' Dirbkite taip,, 
kaip pradėjote.:. Rūs^lis’,1 daJ- * 

biu ’ klausimu,' bet jie negali 
organizuoti saVo' partijos, 
viduje ir sė# suirutę. Mūsiį; 
partijoj yra proletarinę de
mokratija ir plienine disci
plina. \Prieš konyencijas 
būna plačios diskusijos ir 
kiekvienas narys gali iš
reikšti savo nubmonę įvai
riais klausiniais,gąli .drą
siai, bet draugiškai, kriti
kuoti ; partijos vadovybę. 
Bet kuomet konyencija nu
tarė, briėmė tam tikrą pro
gramą, tai visi nariai priva
lo , sutartinai tų vykinti gy^ 

*

‘žo j Partiją Ą ;
Sovietų Sąjungos Komu

Būdavo sakomįą; kad karš
čiausia ant žemiįs vieta, tai 
Wargla, Algerijįis Sachara, 
kur karštis . sięliia. 127° F. 
Vėliaus patirtai kad Mir
ties Klonis — Dfath' Valley, 
Californijoj, dali- karštesnė 
vietą, kur karštis siekia 
134° F. . 'H ' 
\ Dąbar pątirtą, kad Vįdur- 
žeiftinių jūrių, ^aukoje yra. 
miestukas ar karnas Azizia, 
kur vidurvasan karštis sie- 
kią. F., Tahyęą ’žino
mą kaipo l$ąrię|ąu$ia Vięfą,

zeimnių jūrių, 
miestukas ar k

ant žemės. ».i ;
Azizia' yra i

kad Vidur-

mas Azizia, 
karštis šie-

A « V«

BARSEJEVAS,\ Vitebsko ap. 
-—čia jaunimo rūpesniu stato
mas jau ne pirmas spektaklis. 
Spektaklius noriai lanko vie
tos gyventojai. '

Dar gražu, kad mūsų jauni? 
maš pradeda kratytis samogo- 
noJ

Nors ir silpnomis savo jė
gomis, bet vis tik žengiam į 
naują kultūrinį gyvenimą.

• Gegutė.

sius trockinius, opozicionier 
rius. Keli mėnesiai atgal jie 
buvo išmesti iš partijos už 
įkėlimą' suirutės* ir* trukdy
mą socialistinės kūrybos 
darbo, už - organizavimą 
frakcijos viduje partijos ir 
sėjimą demoralizacijos’ dar
bininkuose ir valstiečiuose. 
Tarpe jų randasi Zinovjevas 
ir Kamenevas. Visi jie ga
lutinai sutraukė ryšius su 
Trockiu, prisipažino prie 
klaidų ir nuo išmetimo iš 
partijos sąžiniškai darbavo
si, kad sugrįžti atgal.

Tie draugai gąvo puikią 
lekcijų. Jie pamAtė, kad 
Komunistų Partija nėra -pa
laidi barščiai. Jos dalis ną- 
rių gali nesutikti su parti
jos politika vienu kituf bvar-

' >1 {
^laukių kąL

Girių* • 11 v
vestas tarpe
■■ 

emai jenei. jeį 
pėdų virš jūrių; 
MGhorian yrą

štumos, kurs

Tripoli; prie 
rių. • Vi i v

r AzMą ir 
ei yra 2000 
?ąviršio. < 
miestukas

.ant-Jcbel au£; 
turėjo svarbos 
rijęs laikuose , x 
vieta yra pasislep 
del Azizia gyveiit( 
ląike vasaros ka 
kelia į Jebel.

omos impe- 
1 Dabar /ta 

dmo vieta 
.ojų, kurie 
šcių persi-

•• f

Geneva. -Geneva. — Japonija nori, 
kad * amerikietis Charles 
Evans Hįughes bi tų pasauli
nio teismo teisėja Japoni
ja sutinka jį lindoti į tą 

1 vietą, jeigu jis th apsiimtų.

KUROČKA, Oršos ap.—Go
resnioji jaunimo dalis rūpinasi 
kultūros ' darbu, rėngią, styekr 
taki i us, platina literatūrą, b ('t 
pąs mus vis dar raudasi ir 
chuliganu kūne stengiasi 'tą 
darbą ardyt.1 ’ Gegu^iniąrn‘mū
sų spektakly] Vienks ’tokių’ iš
dykėlių^savjo /ėVo 3$ikūrėty- 

’taši perplėšė sieninį jaunuolių 
laikiį^štį.’ '\ ' 'p Akis.'

jNUO RĖbĄKCIJOS.—ChuT 
ligąnus i^epkia traukt atsako
mybėn,. paduodant pareiškimą 
vietos niiličijhi.. ; / 1

. i ■ t .» • t : ' J i

1 PELIKSOVO, ‘ Oi<šds ; ap.—1 
Mūsų kaitae dar yra tokių mo
tinų, kurios pagaliais muša sa
vo valkus už dalyvavimą spek
takliuose/ Tokioms motinoms 
jau laikas suprast, kad už 
auklėjimą - pagalių; jos yra at- 
sąkomiūgos. ■ •' ' ' PI

‘4,., ■■ V I' ■ >'
OSINOVKA, Krupkų ia,įo- 

nas. —.‘Raudonasis kampelis 
žięmos laiktf ■ suruošė1 33 spek
taklius ir - išleido 4 - numorlūs

Draugei Deikienei į įįhita- 
gą buvo pasiųsta TO “Laf&Vė?” 
pikniko tikiėtų del išplatini
mo. Atsakymą gavome įį įle
kiu sumoje $6 ir sekančių raš
teliu: ■< v i

Pirko tikietus sekanti Jcąų* 
gai (po 50c) : F. Norvąi§ą; 
(aukojo), J. Elmanas, J? Ale- 
liūnąs, , J. Tenikaitis, F. Peč- 
kaitis, V. Linkus, A. Brazis, K. 
Laucitbs, F. Sabaliauskis, < J. 
Doveika, J. žalgą, S. Deikus 
(aukojo),—viso $6?

, Draugiškai,
! A. Deikiene.

Draugas J. D. Sliekas iš 
Pittsburgh, Pa., rašydamas ki
tais reikalais, parašė ir tai:

“čia randate money orderį 
ant $5, kurie bus už tikietu- 
kus, katruos man prisiuntėte. 
Kad dienraščiui labai reikalim- 
ga Jinigų, iai: už tikietukus 
užmoku’ iš i kalno.” <i> l<

; Pitt?burgha)s‘ ar . tik nebus 
biedniąusias miestas šiuo; taf- 
pu, tačiaūs ir iš ten -draugai 
remid savo dienraštį, i » 4

Drg. J. Miliauskas, McKees 
Rocks, Pa., rašo:“. . .Kur jūs 
man prisiuntėte ‘L.’ pikniko 10 
tįkietų, visų dar nėišparda- 
viau. Iš priežasties bedarbės, 
sunku yra su finansine para
ma, bet visgi atgal tikietų ne
grąžinsiu. Parduosiu, kad ir 
vėliau.” Vyriškai kalbi, drau
ge- Miliauskai.

Newark, N. J., 
Birž. 26, 1928.

“Drg. P. Bukniui,
“ ‘Laisvės’ Adm. 

“Brangus Drauge:—
“štai Jums dešimkė—‘Lais

vės’ reikalams,—tai del drg. 
Izidoriaus J. Bartkaus geru
mo! Jis Jums pats asmeniškai 
paaiškins dalyką, kodėl ir 
kaįp..-.

“Spaudžiu ir kratau Jums 
dešinę.

. z , “Draugiškai,
“Dr. J. J. Kaškiaučius.”

“Draugai: šiuomi prisiun- 
čiū money orderį vertės $6.25. 
Bilą $1,2$ ir aukų $5 nuo drg. 
Valantos Gailiųnp del, ‘Lais
vė?’ preso. 'Draugas Gąiliūųąs 
gyvena Egg Harbęr Cįty, N. J.

/ ‘ \ /‘Draugiškai, , ,,

įfcJAM NESISEKA
-jokiai, brolau, ‘man labai 
iseka.
-Kame dalykas?
—štai Jurgis savo pačią ap- 
udė tik trys mimešiaį at^al 
au ją užmųšė^automoblius, 
i už savąją moku jau ke- ■ 
: metai ir vis dar gyva, t

WGISKAS PASIKALBĖ
JIMAS

-Savo laibais aš nešiojau 
ą pat barzdą, kaip ir tų, 
kuomet persitikrinau, kad I 
o snukis labai bjaurus ir 
uomi negaliu svįetui pasi
ni, tuomet kuo greičiausia 
,dą nuskutau. , 
-O aš pirmiau turėjai/ to- 
nukį, kaip, dabar taviškis, 
kaip tik supratau, kad su 
ii negaliu svietan padiio- 
tuojaus. užsiauginau par-

p 
ir

r’

a-d ir vasaros
IVJiM ‘ .'Či/

ci t;/// June 25,- 1928. 
“‘Laisvei.”' .< ' «>
; “Draugai! Prisiunčlu ‘čekį’ 
vertės 7 d oi. 6 dol., tai! u^ 
‘velykinę,” o 1 dol. tai ant 
gelių (arba preso fond an).

i > < “Draugiškai,
“A. Valinčius,

/ . > “Fotografas. > 
i “Pittston, Pa.”
Smulkesnes Aukos “Laisvei”

J, Noruša> Brooklyn, N.
'¥. 1 \ • $1.00

Dovidaitis, Brooklyn, N.
Y. ; 7 ’ 1.00

S. Melavas, Newark, N.
j. . ■ a '// • •: . i:oo

I. J^atuįevičius, Ęrook-
1 -to; ;nJ’YJ '’ 1.00

^fflwįbįme' ąplaikytų aukų 
per drg. Matulį iš Jereey City 
buvo pasakyta, kad drg. Be-' 
.yardis ‘aūkojo $J. Tai buvo 
klaida; jift aukojo $2. j

• f rT. t1- .

)KIEMS ČIA IR VIETĄ
protnamio Lankytojas,-— 
jus laikrodis eina nenor- 
li, jis labai skubina.
protnamio Prižiūrėtojas, 
gu laikrodis bjįtų norma
li jis beprotnamyje ir nė-

Surinko Papliauška.

i ' x *■ . ■ jOM
kis nuo Natūralizacijos 

“Pataisytoj^.”
usimas :Tikiu, kad natura- 
os egzaminas yrą labai 
į. Neilgai lankiau moky- 

negaliu gerai angliškai 
i. ^etikių, kad galėsiu 

gerai > atsakyti klausimus apie 
Ameriką ir jos istoriją ir 
tymus. Bet labai pageidauju 
būti Amerikos piliečiu. Aš pa
žįstų žmogų, kuris pagelbėjo la
bai lug žmonių išgauti natūra
lizacijos popieras be egzamino. 
Jis reikalauja $200 u^ patar
navimą. Aš maloniai užmokė*- 
čiau tuos pinigus, bet ar tas yra 
galimas daiktas? e

A įsakymas: Geriausia nepaį*; 
syti tokių “patąisytojų’ j/e 
gali11 per gerai' pataisyti. Tokie 
žmones yra tik apgavikai, kūJ* 
rie uždirba dideles sumas pini
gų apgaudinėjant ateivius. Yra 
sunkį Nulaužyti šalies įstaty/ 
mus. i Jei įvyksta koks “patai-i 
symas” natūralizacijos atsitiki^ 
mė, tai tas kriminališku būdW 
padalytas. Tokiu būdų išggų^ 
tas- natūralizacijos certifikatįf! 
yra apgavingaš. Jeigu apga
vystė kįda nors būtų surasta/ 
tai natūralizacija automatiškai ‘ 
būtų atimta, ir visi, Įcuriė- pri- 
sidėjoLprie tos apgavystės, būtą 
pasodinti kalėjimam

Yrą vienas būdas įgyti pilies 
tystę, it-tas būda? yra regulih- 
riška procedūra, už ką reikia 
užmokėti tik penkis dolerius.RW' 
reikalingai bijaisi egzamino* 
Pilietystls egzaminas nčra laimi 
sunkus, kartais. neiš pasakytini 
lengvą?. Jeigu pirmą sykį /jr 
neišlaikysi egzamino, tai' mu 
duos amrą progą? Yra kla$s 
viešose mokyklose, kur gali iš
simokinti pilietystės klausias 
įr karp ^laikyti egzaminą. ; 
teikia gro noro ir viskiu Ifes 
-lengva.

/•t .'

.■ji.i’bst, ji ".f ..i 'ijĮiffayiž
ARSINKITfiS
LAISVĖJE”, /f



Puslapis Trečias

Mųms, ‘ darbi’/ inkams -r pa-|mmo 
siutinės darbo a 
— gerai suprani 
skerdynių nerelk 
tiek kokiais obž 
vedamos. Karo 
skaudžiausiai p

mijos nariams i nei 
:ma kruvinųjų !ga, 
ilingumas, vis l lyje, 
siais jos-būtų 
našta .visada 
islėgia mūsų 

pečius, mūsiĮ kra <ju palaistomi 
s nutręšiąmi 
j alkani kūdi- |gi; 
stogės, be tė

vų ir maitintųjų,! mūsų žilagal- 
netekę para

šų gyvybėmis 
■galės ir mil- 

Mes žinome 
r neišvengia- 
turime stoti

ir nrūsjj . mvoiu 
mūšių larika? mo
kiai palieka p 
vų ir maitintojų, 
viai tėvai vewia 
iqos senatvėje, m 
perkamos kov| p*

- žiniškos gerybės, 
tik vieną būtiną 
mą kovą, kurion Į 
visur ir visada, ktl ą, ,uz būvį, 
už laisvę, už dhrbl klases gero
vę ir jos ateitį 1Jrungą. Kito* 

,kių kovų mes .n»|»ripažįstame.. 
šiandieną ne tiktai darbininkai, 
daugelis gudresnių 'j turtuolių 
ir išnaudotojų n smerkia 
karą ir turimi • oba įiu dangsto 
savo kruvinus na ūs, po juo 
slepia savo veidm ningus sie

ju samdyti ratoriai, jų 
moksliniu- • 
ikėjai išsi- l 

juose šaukia apie ereikūlingą

savo kruvinus

kiufl 
trupiniais mintantj 
kai, ir visuomenės

inimą, ne- 
ančią žmo- 
iitmenimis 

rąnkose įrodinėja ši.į udžias ka
ro pasekmes — mik| liškus me
džiaginius ir rporalr ; žmonijos 
nuostolius, nesugriar , jamais ar-

kalingumą, jo neab otiną ža-

ginkluotų pajėgų d 
pakeliamą naštą slėį 
nijos pečius; su s-

VISU

šai mb
donas 
tąjątąją zer 
valstybe
ligi 
prieš v 
vergusi 
tybių i 
liama 
buvo 
šas”,

kokio nematė 
>15a”. Ir stai-

dėką? ’už “tiip didelį-' 4b kilnį 
žygi, padarytą žmonijos labui”. 
Minėtoji delegacija turėjo . pa- 
ruošti) ir pasiūlyti busimajai nu- 
siginklaVhnokonferen^frT^tris 
nuolankius pasiūlyifius”, bū,tent:

$1,000 TIK 0Ž 60
> Atsiųsk 60 centų, tai gaut 

stebuklingų, 'žolių I vertės tt 
dolerių. Ką tas tūkstantis 
žmogui reiškia, jeigu jis yri 
tas kokios nors ligos bei ridi 
gedimo? Toks žmogus yra s 
kęs, nelinksmas ir įvairių net 
mų apimtas. Jeigu tokiam i 
ir auksinį kalną parodytum, ta 
malonesnė būtų sveikata, negi 
aukso kalnas. Taigi, jeigu ja 
esąs apimtu kokių nors hesmag 
tai greit reikalauk mūsų vaist 
nuo Dile vienos žemiau pažymėti 
gų ir atgauk savo sveikatą.

VaistžolSs yra nuo sekančių L 
vi’durių užkietėjimo, skilvio nem 
m6, nenoro vąlgyt, strėnų ir peči 
skaudėjimo, patrūkimo, dusuli* 
(asthma), peršaliino, skaudėjimo p» 
krūtine, reumatizmo, ^plauku slinki 
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, h 
kitų liąų. Atsiųsk 66c, tai gausi 
vaistžoiių, kurios jums sugrąžins 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus,, užimą pušyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus,, taip vadina
mas ‘‘Nervų Preparatas.” (Nervų li
ga yra labai blogas .dalykas, bet mū
sų’Nervų Preparatas1 užbėga tai li
gai kėlią ir suteikia žmogui ramumą

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūši 
žolių ir knygų katalėgą. Reikaling. 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

' M. ZUKAIT1S
25 Gillet St„ Spencerport, N. Y« 

’ f * *

DR. A. L, CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

KITES
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią, brošiūrą :’ 

Lietuvos Politemigrantų Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs.faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai bengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex* 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos., darbininkų vądų. brošiūra iš arti.lOQ 
puslapių, Kaina ..................  .......................20c

‘tris 
s”, bū,tent:

1) Paskelbti visuotiną taiką ir 
dievišką ramybę penkiems arba 
dešimčiai metų; 2) Sustabdyti 
ginklavimąsį tokiam pat laiko
tarpiui; 3.) Pasirašyti tarptau
tinę’sutartį,, kuria remiantis val
stybės neturi teisės, skelbti, vie
na kitai karą.

Ši programa buvo susilaukusi 
daugelio karštų pritarėjų. Bet 
pats “taikos apaštalas” ir jo 
bičiuliai visai’ nemanė savo obaL 
sius vykdyti; jie iš paskutinių
jų rengėsi kruvinoms skerdy- 

vai’/ikuota/ė™3 ir Patylomis galando gin- 
vaj_1 klus. Nepraėjo ir keli mene- 

sios šėš- siai* l° iš tų gražiųjų obąlsių 
dalį, valdonas Ineliko !lei ženk'0' /isos. “hkš- 

nuo galvos i ming,°sios cerehionijds ’ir tarp-' 
‘ kariavusios komedijos sprogo, kaip

muilo burbulas, ir buvo numes
tos į sąšlavyną. Kaip tiktai pra
sidėjo bruzdėjimas pavergtos ir 
išnaudojamos Chinijos liaudies 
1900 metais, visi “taikos apašr 
talai” puolė malšinti sukilėlių, 
kaip alkani vilkai ir kraujo jū
rose paskandino laisvės siekusią 
liaudį. Vėliau Rusija pradėjo 
karą su Japonija, paskui ir Ru
sijos liaudį smaugė tas pats 
“apaštalas”, kurio rankos buvo 
kruvinos šimtais tūkstančių ne
kaltai nužudytų žmonių krauju, 

šiandieną, kai skriaudžiama 
ir 'niekinama darbo klasė vėl 
pradėjo bruzdėti prieš savo ti
ronus, vėl atsirado tūkstančiai- 
carui panašių “apaštalų”, kurie 
gražiais žodžiais ir pažadais 
mulkina žmones ir grikiais ©bal
siais dangsto savo kruvinus na
gus.

Darbininkams reikia žinoti 
tik vienas: kol bus pasaulyje 
gaujos išnaudotojų ir kol nesu- 
griūs tryš didžiausieji išnaudo
jimo faktoriai — dykūnų valdo
ma kapitalistinė valstybė, tol 
bus rengiamos krūvinės skerdy
nės ir žmonių gyvybėmis perka
mas auksas ir visokeriopos ge
rybės. Tiktai pasaulinė revo
liucija ir proletariato diktatūra 
pąųaikins grųoboniškūs karus 
visur iir ant visada.

Estinta Sklavo. 
1928 m. geguž. h?ėn. 10 d.

ės svaigu- 
šąukiąs 
ui. Ir 

žinoma, kas 
’, kuris, bū- 
uo galvos li- 
iš tarpo sau 
pirmasai me- 
ruvinų sker- 

nga vi- 
Tas “apašta- 
ikalojus Ant-

■ valdonas

20č

Ką Mes Matėme Sovietų Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų; Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje, čia rasite apie 
unijų struktūrą Sovietijoje, apie' darbininkų darbo vąlandas 
ir jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš 64 puslapių. Kaina.. . ... J. . ....... ’< . .. 15c

BrooklynLABORLYCHJN!
DARBININKŲ ĮSTAIGA?

Sales dėl Balių, Koncertų, Basw’’ 
fidetų. Vestuvių, Susirinkimų Ir tA 
Pulkui smičius pu naujaisiais 
mali. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949—959 Willoughby , A<> 
Tat 8842 Starr.

us, pa
ir vals- 

po nepake- 
našta. Tai 

“prana- 
pa- 

balsas abso- 
iliučio šimto šešių de
šimtų iu žmonių, pavergtų 
pagelbrklų, balsas karve
džio, tu> milžinišką kariuo
menę -santro miliono gin
kluotų j 
dui lief 
na ir | 
klausiai
Tai builsas 'budelio, smau- 

icdėsifltfjančio. Rusijos 
liaudį, jtųrios jis', kasmetai

tautu

pasirengusių, va- 
^pplti bile kaimy- 
sių numirti, ne- 
ĮŽįJką, nei del ko...

gumentaiš įrodinėja aro nerei- j
1— J* la » — -J — 1. 4- V ri

lingųmą žmonijos ] rmyneigai 5§o milionų rublių
iv Ir i y i f-11 v\lAl/\f z\-i • o n'ai’hmn j • • ■ vir kultūros plėtotei; garbina 
taikaus, broliško i|5u?yvenimo
idėją ir garsiai skel bii “visuo
tinosios amžinosios' taikos’?
obalsius. Ir rodosi j«os visus j,r.
reikėtų pagerbti ir f pavadinti [_i- p 
taikos apaštalais. i ’ \__ ' ____„ .. v. ! . . . teyp ugpjucio menesio iz
. ,^uFe 1S magiau susipratusių ^iena, ijos užsienių reikalų 

darbininkų duodasi pajaunami

taikos apaštalais.

karo r«Įfls. Aišku, kokiais 
sumeti) \ adovavosi caras, 
skelbd; tą obalsį, bet visgi 
jis turėki akiplėšiškumą,.

1 s^.' ^įus paskelbė ofi- 
> ęūjįeliu aplombu.

čio mėnesio 121898,pl

Muravjovas, 
pasiren8» įiro Mikės įsa
kymu, |ė 
buvusOį 
atstovi 
caras odinėjo 
įuolat ginklavimosi, ,skau-

- ant jų gudriai paslėpto3 meške
rės ir tiki jų žodžiams. įvai
riose tarptautinėse riu3i^n^Ia- 
vimo konferencijose ir dvilink- 

t liežuvių diplomatų deklaracijose 
mato išgrinmgąj išeitį iš nuolatL.

naują kelią j šyiesia ton vi'u, „ o o ,oui>„unu 
taikos erą. Apie minėtu? mūsų tinę' konf< renciją 'apsvarstymui

įtiems Petrapily 
timų valstybių 
|lę notą, kurioje 

netikslumą

išrėkiančio valstybių pe* 
ptinos £iyS’’-.|ir siūlė “sušaukti tarptau-

laikų “taikos apaštalus” aš ir 
noriu nors* trumpai pakabėti ir 

?i;*ms ir

būdų, sumažinančių nuolatinį 
piktą”, žinoma, tais laikais nu
siginklavimo klausimas buvo 
toks naujhs, savaimi nepapras
tas, o carjo pasiūlymas toks ne
tikėtas, kAd pasaulio valdonų

SLs-'.’ a/ l
duoti įverųnimą jų žodž 
darbams.

Kad minėtų “apašt Jų’ ’ žo
džiai ir keliami obalsiai yrąMėi- 
singi, niekas negali abejot^ bet tarpe sukjėlė didelį triukšmą, o 
kad jie yra nenuoširdūs, apgau- > žmonėse 

x lingi ir leidžiami žmonių mulki- įtikėjo
nimui, tai kiekvienas privalo labiau jaijn netikėjo patys jo bi- 

| gerai žinoti, štai ir šiandieną i tiuliai —< “vainikuotieji ” ir 
nuolatos šaukiamos tarptautinės * “nevainikuotieji” žmonijos val- 
nusiginklavimo konferencijos ir ’donai. #ęt daugelis priėmė tą 
Tautų Sąjungos posėdžiai; te- caro sumanymą su atvira šir- 
nai daug ir labai triukšmingai;džia ir įsikibo į jį visom ketu- 
i._ii j > ^.4. riom, pagadino jį taikos apašta

lu ir jo garbei giedojo himnus. 
Nuskurdusi Rusijos liaudis, da
linai įtikėjo savo budelio “ge
riems norams” ir garbino jį, 
kaip dievą.

Vienas iš tokių caro garbinto
jų buvo anglų laikraštininkas ir 
publicistas, laikraščio “Review 
of Reviews” redaktorius* Stead. 
Caro idėją propaguodamas, jis 
apvažinėjo visą Europą, pabu- 

lerikoj, visur laikė pri
skaitė paskaitas ir ga- 
patiekė ‘ plačią progra

moje buvo numatyta pa- 
Rusiją didelę tarptauti- 

' >acįją su obąlsįu: “7aū- 
{ymūs ča'rui”, Arba “Ci- 
>s žmonijos padėka tai- 
štalui ’ Steado progra- 
ivo numatyta, kad dele- 
lusidtrys iš 67 žmonių 
valstybių: po 10 atsto- 

> nglijos,' Amerikos, Fran- 
alijos, Austrijos ir Vo
ir po vieną atstovą iš 
zalstybių — Šveicarijos, 

Olandijos, ^Danijos, 
os, Švedijos ir Porin

kalbama, daug svarstoma ir 
dar daugiau žadama, o tuo pa
čiu laiku tobulinami mirtį ir iš
naikinimą skleidžiantys ginklai, 
ginkluojamas! jais nuo galvos 
lixri kojų ir diena iš dienos jie§- 

ifLma ----- - 1 -
parbl 
gesnį

jaujų priemonių, kaip 
ti priešą už save gal in* 
ilvojami būdai pavergi-

monijos jau nebe naujos, karto
jamos jau nebe pirmąjį kartą 
jau prieš 30 metų buvo varte 
tos, kaipo priemonė paslėpimu 

ošimų; arba papras 
uždengimui kruvini.

tos, 
karo

|tai t
- nagų ir nasrų.

Devynioliktojo amžiaus pa
baigoje visos valstybės skrupu- 
datingai ginklavosi, karo pabūk- 
lų gan

uiei

ybai mętė milžiniškas su- 
iidino kariuomenes ir iš I 
niųjų lenktyniavo tarpu- 

Ištisos valstybės pane- 
lolatinėms karo stovyk- 
• šiaušėsi milionais dur- 
;aip- ežiai adatomis. Kas- 
įklido vis naujos ir nau- 
ios apie naujus karo pa-i 

išradimus: minininkų, 
fiinininRų, povandeninių 
jombasvaid^ių, toli šau- 
dįnamitinfų patrankų ir 

maudoje, susirinkimuose, 
eimyniniuose pasikalbėji- 
visur tiktai ir girdėjosi: 
karas, taip kad p. S. Tru- 
žodžiais tariant: “klasiš- 
tasas užgimė devynic- 
šimtmečio ’ pabaigoje ir 

parodyti * civilizuotam 
m tokį kruviną kruvinų 

į ir tarpusavio išnaiki-

fe

BALTIMORE, MD.

Kriaučiai pradeda biskį
Nusistebėjimą. Ne visi 
aro /nuoširdumu, tuo

Nov
g JijoM ^Delegacija turėjo sųsi- 
r, nktiT8€f) metais ligi vasario 
menesio
aplankyti prezidentą McKinley, 
iš tenai vykti į Londoną, ęersi- 
statyti karalienei Viktorijai ir 
lordui Salisbury, paskui keliauti 
į Franci ją, aplankyti respubli
kai preiidentą F. Forą ir toliau 
vylyti į Berlyną, Vieną ir Romą. 
Vijur b’ o numatyta aplankyti 
vajnikuc 

oms 
>arei;

5 , dienos Amerikoje,

ge- 
riau dirbti, hgt visgi mažai 
dirba. GerlCu dirba tik tie, 
kurie gauna darbą iš New 
Yorko. Lietuvių dirbtuvės dir
ba New Yorko darbą seka
mos: Valinsko ir Jučio ir vie
na italų dirbtuvė ant E. Balti
more St. Kitos dvi italų, dirb
tuvės dar laukia iš New Yorko 
dar£o, bet jau trys mėnesiai 
praslinko ir negali sulauktu 
Išrodytų taip, kad New Yor
ke ir kriaučių nėra, kad čia 
turi darbus dirbti. Bet kiek
vienas supranta, kad Baltimo- 
rės kontraktoriai gauna,darbą 
iš New Yorko tik todėl, .kad 
sutinka jį pigiau dirbti. Bet ir] 
tai kontraktoriai pasidaro/gra
žaus pelno, nes kiek patirta, 
tai New Yorko firmos/moka 
po $3.65 už kauta pasiuvimą, 
o Baltimorėš firmos tpkių kai
nų nemoka. Tuo tarpu kont
raktoriai darbininkams fnoka 
po $1.85 už kauto pasiuvimą. 
Vadinasi, jiems lieka nuo kiek
vieno kauto po $1.80. JuČius 
per šį sezoną pasiuvo 1,500 
švarkų. Na, ar tai negeras 
uždarbis? Tuo tarpu dauge
lis darbininkų neuždirba nei 
po <20 dolerių į savaitę.^

Bet už tai Jučius unijos bi
josi, kaip šuva šalto vandens. 
Kai kurie pasakoja, kad vaka
rais Jučius važinėja po stu- 
bas ir jiėško darbininkų, bet į 
unijos raštinę niekad neužeina 
darbininkų reikalauti, nors 
gerai žino, kad ten visuomet 
galima gauti..

Philip Kean Co. taipgi pra
dėjo ‘dirbti. Mažesnės dirbtu
vėlės turi biskį daugiau dar
bo. • . t.

Lietuviukas Skaptukas.

ti| 
ir

,i “asabas”, nusilenk- 
galop vykti j Rusiją 

carui begalinę pa
SKAITYKIT IR PLATIN

KIT “LAISVĘ”

I ■ • . . ,

i' Priešfašistinč Viehybįė/. ;
Priešfašistinėš Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvoj, 
žurnaliukas 3Ž puslapių, leidžiamas kaj? mėnuo. Jįame prasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina.................. .... > ............................... L............  15c

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai iyt Darbai 
čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o 
su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą. 
Tą knygelę skaitydami, 
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikiųs su Smeto
na. Knygelės kaina. .. ..................................   25c

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai '
Trumpos biografijos fa’šistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų : Giedrio, Požėlos, Greifenbergerip ir Čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetų; su paveikslais visų, keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių/ Kaina,.............. ............................. 35c

Revoliucijos Giesmės ,
Tik dabar gavome iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai
nų. Prie kiekvienos dainos yra nurodymai, kokios gaidos tai 
dainai atatinka. Tai labai mūsų menininkų laukiamas kūri
nys. Knygelė iš 50 puslapių. Kairia ,. .... ... . . .35c 

Reikalaukite tuojaus; nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu.
Dienraštis.’“Utisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingais kiaušiniais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
pierų. Klausimai yrą ąngjiį ir Jietiivių (kalbose. kJ$ persiška^, 
tęs turėsi aiškų s,upratinja apie formą Jungtinių Valstijų 
valdžios? Gerai įsitėm'ijęs visus klaiįsimus, brisi puikiai pi*iši- 
jengęs p^iė egzamino.. Kaina tik .1. . .. ..J... . . U .. .25c

Moteris ir Išpažintis';
< > hi' <t

Jau tik keletą beturime šios knygelės. Joje yra gražių nuro
dymų, kaip dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
terų, oi.ypač p-rie’jaunų mergaičių.' ' čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti • per išpažintį iš dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybe^. Kaina ............................................ 20c

* > ; .»1 *f • », . ■ f ’ 1

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykui, nežilo nei apie už- 
laikymą savo sveikatos/’ Tokiai moteriai ar merginai ir meilės 
klausimas yra stebuklas; koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo. Daug 
vargo, rūpesčio, dažnai* ir kančių turi mūsų sesers del nežinys
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng
vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą 
knygą, kurios kaina ........................................................ • . .$2.00

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su-moterirpis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu Ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir motęrs, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą kpyg4 ir skaitykite ją. Kaina.. . . .. $2.00

Įžanga į Politinę Ekonomiją ,
Tai yra didelė ir riūiki knyga, ^parašyta garsaus rusų pašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. < Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame-, surėdyme pinigai ir kokia jų reikšmė, tai būti
nai phivąlo. perskaityti šią knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems suprantama krilba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvrii ją suprąsti. ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo., Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais.. . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdąrais, aukso raidėmis..... .$1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vieriintė- 
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui; į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj įJolitikoj iki pat mirties, šią knygą bd^ 
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais ............... $1.00
Ta pati apdaryta drūtais audinio apdarais ir aukso rai
dėmis ... A ...................... .. /................ . .......................... $1.50

„ <,^AISVE,,

46 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.
Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis.

$1.50

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

Tel. Jefferson 10090

i i , c
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“RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nue pirmo gegužės, 
1927 m., pradėjo «iti lietuvių 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę, 
padėtį ir plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj. 1 
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo .

“Raudonąjį Artoją”
Amerikoj “R.” Artojas” kainuo
ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
.po keletą ekz., nuolaida. , “R. 
^rtojas eina kas dvi savaitės.

I ' Antrašas: r ' ,
. f , / Ū.S<S,R. MINSK., .

, Sovętskaja, CKKPB. (b)
( Kuriem neparanku užalprenumeruot! 
'ttealal 1* Rusijoe, tie galite užaiprenu* I 
meruoti per "Lalevę”, 40 Ten Eyck

• Street, Brooklyn, N. T. Kaina 11.26, 
. peraiuntinaae veltui. >

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

. . ir >
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ
Tuojaus įsigykite jj ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū- 

geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas. .

SU

KAINA $1.251

“LAISVĖ” .
46 Tep Eyck St., Brooklyn, N. Y.

DR.ZINS
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

X-spinduIiai

Gydo visokias chroniškas ligas. 
Gerkles, plaučių, vidurių ir kraujo 

specialistas.

Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI 
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tafpe 4th Avė. ir Irving Place

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro.
N A iki 4 po vie*

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam c 

klausime lietuvių nuomonės nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tai nėra partijų n§ ginčų, 
bet \isi sutinka, kad JŲ cigarai jha 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO—JOHN’S CIGĄRS 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

'• 1 Draugas B.
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave., 
Shenandoah, Pa., 

■EMMMBMbMI tūkstančiais par- 
suraukia ir sek- 

: -'V/4'7'minga) pardavi-
Rašo: Jūs 

labai patinka Ci- 
■MMĮMĮBĮ garai žmonoms. 

. , J. T. Vaitekūnas.
J. Naujokas 670 N. Main St., 

‘Brockton, Mass., jau penki metai, ir ' 
nuolatos į savo didele krautuvę ga- / 
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 She- 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p. 
L. i G. Natkevičius, 108 Meadow St 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra
šo taip: J .j Naujoke, nuo agento nu
sipirkau Jūs cigarų fr jie kaip man, ( 
taip ir mano kostumieriams labai pa
tinka. I '

; Daugybč Brooklyn^ ir : kituose , 
miestuose taip dSkavoja už gerą ii* 
dirbimą cigarą.) Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
Vardais cigarų: Restauracijose, UŽei- 
goseį^as Barbenus, Kliubuose ir Įta
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam pSŠto Igšas, visut Amerikoje. 
RŪkysit ir džiaugsitės.

Naujokę Cigarų' Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUB V 

' Brooklyn, N. Y. z

.................................. .....,— .m, 

Tel., Stagg 5043

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

THEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS

Funeral Director
Graborius

NOTARY PUBLIC

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y<^.

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

JOSEPH DABRAVALCr
(DOBROW)

580 Grand St., Brooklr
Telephone: Stagg

;-W
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Rengia Penki Darbininkišk zacijų Apskričiai

VYTAUTO PARKE, Lakevhe
NORWOOD, MASS.

u visa priheng

AKRON, OHIO

.ckawanna 2180

ASARĮO ŽINIA

LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINŠAPĘ
VISKĄ ADARAV SAVO ŠAPO J E

nas
Korespapie

LietuvaitS prie mzino
PRIEINAMĄ KAINĄ

Visais reikalais kreipkitės

Telephone, Stagg 8OFISAS

Dr. A. W. O’Malley

BATHSM. Navikauskien

VYRAMSSENATORIUS NORRIS 
SMERKIA PLATFORMAS

‘Naujienų” Piknike Bas. 
erškete Mergaitei Galvą

20 Kuopos Organizato 
P. Jurgelis Provoka
toriaus Rolėje

HUDSON, MASS

Darbas pilnai garantuojamas

kad buvo surengtos

Kaspariūnas ir 
50c:

Akrono ir Cleveland© Miestų 
Piknikas

82nMarcy Avenue
WtOjiLYN, N. Y.

visa tai, apie ką dabar pasa
kojo socialistas Jurgelis,’ tbdęl 
nereikia' bijotis tos kortilšijbš. 
Pradėjus rinkt komisiją, vėl 
tie, kurie skundė mainierių 
šelpimo komitetą,) atsisako ap
siimti j komisiją /ištyrimui ko
miteto \darbuotes.

Į komisij 
tiktis, A. B: 
A. Papeįka

Aukos Lietuvos politiniams 
kaliniams, suaukotos per bu
vusias drg. Mažeikienės pra
kalbas-gegužės 23 d.

Aukojo po $1.00: Petras Ra-, 
disauskas.
Jonas Marčiulionis
M.Vaskuonienė, Jieva Zujienė, 
Ona Zinkevičienė, Amilija 
Zinkevičienė, Antanas Verby- 
la, M. Lileika, Petras Yankau- 
skas, Antanas

Komisija prie šio išvažiavimo rengiasi-Smilgai. Program 
Visokie valgiai ir gėrimai jau rengiami.

Rašykit, įdėdami už 1c štampą, 
reikalaudami prisiųsti knygelę:

“Kyla! ir jos Gyflynias’* - a

Navikauskas, 
Petras šalčius, R. Verbylienė, 
J. Kuncevičius, A. Valinčius, 
R. Verbylienė, J. Kuncevičius, 
A. Valinčius. . Smulkiais su
aukota $1.46. Viso $10.96. 
Vjsųs suaukotus ’pinigus pa- 
siunčiame Lietuvos politiniams 
kaliniams per Priešfaš. Komi
tetą.

WASHINGTON. — Sena
torius Norris iš Nebraskos, 
liberalas rępublikonas, pa? 
sniėrke reptiblikohų ir de
mokratų platformas. Jam 
platformos nepatinka del 
to, kad jose nėra įdėta tin
kamų punktų apie teikimų 
paramos farmeriamš ir apie 
pajėgos trustų.

Išgręžiu cilinderitis, 
padarau naujus pisto
nus, išlyginu (nugrei- 
ninu) krenk šoft, vęl- 
vus ir padarau nail- 
jus. _ Sutaisau' vislią, 
kas tik reikalinga

keturias “mailes,”
kiti po dešinėi

Elektriką, karberei- 
terį, trensmišiną, iš
taisau užpakalines 
(rear end) ašis irsu- 
virinu, jei kas nulūž- 

susidaužo.

Visi, kas gyvas 
tės j šį išvažiavimą, nes 
tai bus milžiniškas iš
važiavimas, į kurį su
plauks svietas iš visos 
Naujosios Anglijos.

KELRODIS.; Atvažiavę į Lowellj, susiraskite Lakeview ir važiuokit Ja ajjc 
kol priVažiuosit vietą, kur gatvekario bėgiai persi 
Toje vietoje atrašit iškabas ir nurodymus, kur pasi

krikštys ir nepasiduos jo ne
visus tuos išdeportuo- 

siąs. “Moteris ir Išpažintis*’ 
knygutę rankoj laikydamas, 
bėgiojo per dirbtuves ir rode 
tą knygutę. Mat, ant knyge
lės viršelių buvo kunigo pa
veikslas, panAšus į jį, tai ma
nė, kad ten jo paveikias. Jei
gu būtų turėjęs galią, tai vi
sus bedievius būtų nulinčia- 
vęs. Taipgi puldinėjo pas 
valstijos valdininkus, kad - tik 
įkąst, kurie jo nfeklatlsė. Pa
galbaus, nieko negalėdamas 
padaryt, užsičiaupė.

Keletas mėnesių atgal suki
lo jo paties parapijonai, ne
galėdami panešt uždėto ant 
jų jungo. Atsiskyrė nuo jo 
parapijos, todėl juos Apšaukė 
bolševikais, nors jie kitą pa
rapiją sutvėrė. Tuomet jam 
biznis dikčiai sumažėjo, tai 1L 
kusįems lupo po devynius kai
lius.

Laikraščidi nepaduoda,’kam 
savo turtą paliko,’nes visi ži
nom, kad. buvo turtingas, žmo
nės sako, kad buvo keleto 
dirbtuvių šėrininkas, kad buvo 
bankų

ta arba 
Padarau 
vietos GREIT ir už

tys. Yra nemažai, kurie da
lyvauja pas vilniečius ir nau- 
jieniečius ir jie pasakys, kur 
susirinku švaresni žmonės.

Kažin kodėl Grigaitis įgavo 
tokį kinkų drebėjimą ir bijo 
savo piknikuose kalbėti? Ma
tomai bijo, kad kartais nenu
švilptų, o tai jau būtų nekaip.

• Korespondentas.

Akrono ir Cleveland© mies
tų priešfašistiniai komitetai 
rengia milžinišką pikniką, kil- 
ris įvyks 8 d. liepos, North
field Heights, labai gražioj 
vietoj; Bus puiki prdgrama. 
Kalbės iš Detroit,. Mich., dak
taras Palevičius. Trauks vir
vę Akronas . su Clevelandu ir 
bus daugybė kitokių, pamar- 
ginimų. Todėl visi. vietos ir 
apielinkių 'lietuviai kviečiami 
atsilankyti į šį parengimą.'

Važiuodami iš Akrono, im
kite busustTerminal Bldg., ke
lias No. 8. Bušai išeina 9 :30, 
11, ir 12:30 vai. dieną. Pa
važiavę kokią 17 mylių; 'rasite 
pikniko vietą.

1< Cleveland© busai išeina 
tuo phčiu laiku, kaip ir iš Ak
rono. Reikia važiuoti tris my-

už Northfield.

(feni nueina po katei 
ęUirei, atvažiuosit į p? i

SUGEDĘ DANTYS- 
S Ui RUS SVEIKATA 

išegzaminnojam dykai. 
Savo darbą garantuojam. 
Taisome ant išmokesčio.

21 ’d. birželio mirė kunigas 
J. T. Mullen nuo operacijos 
appendicitis. Buvo didelis 
progresyvių- darbininkų prie
šas. Turėjo 62 metus amžiaus. 
Kunigu išbuvo Hudsone 21 
metus. Jautėsi esąs ant Hud-

Bet dabar klausimas, ar S. 
L. A. kuopa pasiliks nuošaliai 
nuo mainierių šelpimo ? Ar 
ji visgi klausys Jurgelio, ku
ris sulošė provokatorišką ro
lę ? Rodosi, turėtų kuopa vėl 
prisidėti prie šio darbo ir syy 
kiu veiktį. Bet apie tai • atei
tis parodys.

BOSTONO IR APIEL1NKES 
SKYRIUS

ne tik 
bet ir 
mažai 
dabar 
Choro

Programa Šiame, Išva
žiavime Bus Išpildyta

• Sekanti:

gerus, 
sybės 
Mass., 
gar. 
lingas 
rai,-ypatingai dainą iš 
nevilio Varpų” sudainavo pui
kiai.

Montello choras sopranus 
turi ant tiek stiprius, kad vie
tomis kitus balsus “sunaikina,” 
negirdėti. Trečias dainavo 
Aido Choras iš Hudson, Mass., 
po vadovyste Ig. C. Perminę. 
Pirmą dainą sudainavo gerai, 
kitas silpniau, bet, kaipo ne
skaitlingas choras, tai reikia 
pasakyti, kad dainavimas iš
ėjo vidutiniškai. Vietinis L. 
L. R. Choras nedainavo., nes 
visi choro nariai buvo užimti 
įvairiais darbais.

So. Bostono ir Lawrence’o 
chorai del jiems žinomų prie
žasčių nedainavo, ypatingai 
So. Bostonų Laisvės Choras, 
kuris buvo1 pasižadėjęs daly
vauti programoj, ne tik įkad 
nedalyvavo, bet ir j patį pik
niką atvažiavo tik 'apie desėt- 
kas Laisvės Choro narių. To
dėl patyriau, kad rehgėjai ne
užganėdinti, kad pažadėjimą 
neišpildo.

Bet pastebėjau “Laisvėj” iš 
So. Bostono rašo, l<ad “mote
rų piknikas pavyko gerai, ne
žiūrint, kad Laisvės Choras 
važiavo į Norwoodą į pikniką 
ir ten programoj dalyvavo.” 
O ištikrųjų Laisvės Choras iš 
So. Bostono Norwoode 
programoj nedalyvavo, 
pačiame piknike labai 
laisviečių buvo. Tai 
klausimas, kur Laisvės 
nariai buvo?

L.. R. Chorui pelno liks 
pusantro šimto’ dolerių.

Repprteris.

rs “Naujienos” visuomet 
geras programas, bet šiais 

, ris .pralenkė visas anks- 
. buvusias. Per galvas vie
ptiems mušė basliais, vilko 
kojų vieni kitus per visą 
žą, po kranais maudėsi ir 

:okių triksų buvo.
Prieš pikniką naujienieųiai 

. išė savo gazietoj, kad bol
ševikai meldžiasi Wrie Lenino, 
kad prisiųstų lietų birželio 24 
dieną. Tiesa, jų šis pranaša
vimas išsipildė, lietus ęylė 
smarkiai. Bet ar Grigaitis pri
pažins, kad Leninas turi galią 

• ir danguje, tai abejotina, nes 
jam beliktų viena vieta pek
loj bolševikų “dūšeles” spir
ginti.

Reikia priminti, kad naujie- 
niečiai labai džiaugėsi, kad 
per “Vilnies” pikniką lijo, bet 
vargiai jie savo pikniku pasi
džiaugs. Vilniečiai yisgi dar 
turėjo apie 3,000 žmonių. Bet 
naūjieniečiai vargiai turėjo pu
sę tiek. O su pelnu, tai yra 
klausimas. Veikiausia, reikės 
gerokai pridėti už galvų skal
dymą. Galvą tai ne lėkštę su
mušti.

Grigaitis su savo sėbrais vi
suomet rašydavo niekšiškai a- 
pie “Vilnies” piknikus. Pri- 
metinėdavo girtuoklystę ir ki
tus galus. Šį kartą, manau, 
ne pro šalį bus padaryti paly
ginimą : per “Vilnies” pikni
kus nuo pat jos gyvavimo tig
rą nei vienas žmogus sužaistas 
bei nuskriaustas. Bet kaip 

<yra su “Naujienų” piknikais? 
Pernai suvažinėjo jauną mo
teriškę darže, o šiais fhėtais 
basliu* perskėlė apie 7 metų 
mergaitei galvą. ■

s Vilniečiai visuomet turi ge- 
/ras programas. Mylinti dailę 
žmonės pasiklauso gražių dai
nų, kurie myli žaislus—pažai
džia gražiai, o kurie myli ką 
rimto-pasimokyti, tie pasiklau
so prakalbų. Šiais metais, bir
želio 17 d., nors ir lijo, bet vis
gi žmonių buvo vidutiniai. Bu
vo gera programa. Penki 
chorai dalyvavo. Du kalbėto
jai buvo. Bet ką naūjieniečiai 
turėjo? Ogi ve kokią progra
mą turėjo: rengėjai, norėdami 
padaryti bent kiek pelno, su
galvojo tokią programą, kad' 
nekuriems dalyvianiš prisiėjo 
ligoninėn važiuoti.

(1) Buvo beprotiškas lekš- 
■čių daužymas, kuris liūdnai 
užsibaigė. Buvo šitaip: vyrai 
užrištomis akimis daužė lėkš
tės ant bačkos pagaliais ir ku
ris pataikė, gavo dovąną. Vie
kas vyras, ‘"atsitraukęs keletą 
pėdų nuo bačkos ir apsisukę^ 
ėjo mušti lėkštę. Paėjęs ke
lias pėdas ir užsimojęs kelių 
pėdų pagaliu, kaip smogs 
mergaitei galvon, pastaroji ir 
susmuko. Kaip sužeista tapo, 
neteko pątirti, nes visa apsipy
lė kraujais ir skubiai tapo nu
gabenta ligoninėn. žmonėse 
kilo pasipiktinimas. Vieni kal
tino vyrą, kuris Smogė mergai
tei galvom O kttl tfeišino jį it 
kaltinb rengėjus. Viena mo
teriškė pradėjo Sakyti, kad 
vietoj lėkštes padėti Grigaičio 
plikę ant bačkos ir gal kas 
pataikytų, nes ji niekam dau
giau ir netinkanti.

Menševikai nusiminė; Gri
gaitis pasukinėjo ūsus ir barz- 
dukę pradėjo trinti tarpe pir
štų, kad visur nevyksta. S. 
L. A. seime vyrui nekaip se
kėsi, o Chieagon grįžus dar 
prasčiau. Nei savo piknike nė- 

ramybės.
(2) Lekavičius, gerokai įsi* 

kaušęS, atvelka kokį tai vyrą 
už kojų per visą daržą, žmo
nės bėga žiūrėti. Mudu su 
Grigaičiu irgi prisiartinome. 
Ogi žiūriu, kad jaunas vyru
kas, apsiputojęs, ir visai ne
kruta. Manėme, kad negy
vas, bet kada Lekavičius nu
vilko šokių svetainėn ir paki
šęs po kranu pradėję trinti, 
pradėjo krutėti. Patariau Gri
gaičiui pašaukt gydytoją, bet 
;is numojo ranka. Matomai,

* apsipratęs su savo daly* 
Su šiuo programa ir už-

Chlrurgai-Dentistai
257 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y 

(Kampas Havemeyer St.)
Antras ojtisas: 188 Flatbush Ave 

(Kampa* Bth Avė.)

Naujoviškiaus
MOTERIMS v

Pąnedėliais dieni 
ir naktį

Utarninkais iki 42 Vai 
nakties

' VAIKAI f 
įleidžiami Uiatnihkais

Seserys Pauliukoniūtės 
dainuos duetą'.

Chorų, Merginų Atletiš
kos Grupės loš nau
jus žaislus.

Penki,' Geriausi Naujo
sios Anglijos Chorai 
dainuos naujasi dai
nas; ■ •1 •

Frands Juška, lietuvių 
ristikas čampiohas 
susikibs su airišiu 
čampionu Jim Malo- 

s ney ir risis iki galu
tinos pergales.

Nashua’s Dzūkai su So.
Bostono Kalakutais 
trauks virvę; bus 
įvairių žaislų ir lenk
tynių.

Kalbės d. A. Bimba iš
Brooklyn, N. Y.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE * 

“LAISVĘ”

šono caru.
TikėjimiškaiS , nuodais ap

svaiginęs savo griešninkus, lu
po pinigus, kiek galėdamas,, 
del didesnio tamsybės palai
kymo. Buvo žiauraus žanda
riško būdo. Landžiodavo po 
stubas' ar sutikęs ant gatvės 
varydavo į bažnyčią, jei ge
ruoju negalėdavo nuvaryt, iš- 
koliodavo visokiais žodžiais, 
grąsindavo Visokiais baubais, 
apšaukdavo bolševikais, jei jo 
atsisako klausyt. Buvo dide
lis buržuazijos tarnas, ypatin
gai strėikudse, kuomet darbi
ninkai pareikalaudavo dides
nio duonos kąsnio. Gelbėjo 
buržuazijai, kad tik darbihin- 
kai pralaimėtų, o fabrikantai 
daugiau pelno pasidarytų.

Apie pora metų atgal buvo 
užsimanęs visus, lietuvius be
dievius išnaikinti už tai, kad 
drg. Tamošiflniehė tapo palai
dota ne ant jo kapinių. Per 
vietinius laikraščius leido viso
kias provokacijas, šmeižtus; ir 
melus. Sakė,kad jeigu k at- 

neis į bažnyčia

245 West 43rd Street
• I . ( • >

West /of Times, Square
NEW YORK CITY

Ofiso Valandos:
Nuo 10 rytd iki 1 po pietų
Nuo 6 iki 8,vakarais 
Nedėliomis nuo \11 ryto iki 1 
vai. P9 pietų, ir pagal sutarti

išrinkta-J. Kir- 
;inka, J. Brazas, 

ir A. Valatkiūtė. 
Išrinktieji reikalauja, kad’, su 
jais ,būtų ir P. Jurgelis ir nu
rodytų tas visa& “vagystes,” 
apie kurias jis tiek daug pa
sakojo susirinkime.

Birželio 14 d. mainierių šel
pimo komitetas sušaukė spe
ciali susirinkimą ištyrįmui to 
dalyko. Pradėjus susirinkimą^ 
vienas iš komiteto pakartojo 
tą, ką Jurgelis kalbėjo ■ susi
rinkime. Jurgelis pradėjo mik
čioti, paraudo ir nežinojo nei 
ką sakyti. Čia visiems ir sy
kiu jam buvo parodytos visos' 
kvitos už pasiųstus ( pinigus,, 
drabužius ir sykiu'laiškai hud 
Pittsburgh© mainierių šelpimo 
komiteto, kad visa tai gauta. 
Buvo parodyta net iš sandė
lių pakvitavimai, kur už tuos 
pinigus pirkti daiktai del strei
kuojančių mainierių. Taigi, 
čia Jurgelis atsidūrė provoka
toriaus rolėje.

Beje, buvo nurodyta, kad 
prakalbos buvo rengtos pro
fesoriui Nearingui ne komite
to, bet kitų organizacijų ir 
komitetas nieko bendro su to
mis prakalbomis neturi.

Komisija peržiūrėjo visus 
dokumentus ir viską surado 
teisingai, nieko nerado pana
šaus,, apie ką kalbėjo Jurgelis 
susirinkime.

FOTOGRAFISTĖ
Fotografuoju, Didinu Ir Numalia- 

vęju Visokiom Spalvom 
Paveikslus

FRA$K
40 Kossu

Telephone Jefferson 93C

Studija atdara kiekvienų cfteną ir 
nekėliomis nuo 9:30 ryte iki 

K po pietų
Margarieta Valinčius 
Robin 32 Weltzencom Bld’g. 

PUBLIC SQUARE 
frilkėš-Bai-re, Pa.

naūjieniečiai mato 
vilniečius, o pas 
zvf. Tiesa, girtas 

et nemato. Bet

(KYLU SPECIALISTAS)

68 South Franklin Street

ieninio laikraščio 
šenmnKas. Aiškus dalykas, 
kad kunigai dangų parduoda 
apsvaigintiems religiniais nuo
dais savo parapijbnams, o pa
tys iš to susikrauna turtus.

štai kąs biblijoj pasakyta: 
“Lengviau yra verbliūdui per- 
lyst per adatos skylutę, negu 
turtingam įeiti į dangaus ka
ralystę.” (Mat. per. 19,24.)

Matome, kaip kunigams rū
pi dangaus karalystė. Pirmoj 
vietoj pinigai, Šerai ir tt. Nors 
Mullen__mirė, bet jo vietoj bus 
kitas, kuris taipgi kraus turtus 
ir nebus geresnis, pakol dar
bininkai nesusipras ir neatsi
sakys už jų. monus pinigus 
nešt. . AĮizavietis.

Birželio 10 d. įvyko susirin
kimas SLA. 198 kuopos. Pri
ėjus prie komisijų raportų, P. 
Jūrgelis išdavė* ’raportą1 iš 
tarptautihio mainierių, gelbėji
mo komiteto. Jis savo, rapor
te pasakė mąž daug sekamai: 

Aš ir kiti lankėmės į to ko
miteto susirinkimus, bet kaip 
pamatėme, kad surinktu^ pi
nigus jie sau pąsilaiko, tai ir 
sustreikavome. Mainieriai au
kų- negauna. Jokių raportų 
apie jų šelpimą neišduoda. Bu- 
Vo surinkta apie 700 dolerių, 
bet kur tie pinigai ?, Girdi, 
vietiniame laikraštyje buvo 
net po du sykiu pagarsinta iš
laidų po $45, o pasiuntimo pi
nigų nėra. Smirdi, pinigus su- 

>naudoj©< komunistų propagan
dai. Grrdi, . siuntė du troku 
drapanų į Pittsburghą, už pa
siuntimą užmokėjo po $25 už 
troką, bet tie drabužiai nuė
jo kur nors į senų drabužių 
krautuvę. Toliaus pradėjo pa
sakoti 
prakalbos Scottui Nearingui, 
visas išlaidas užmokėjo ir mai- 
nieriams surinktus pinigus jam 
atidavė. Girdi, kaip tik suren
ka pinigus, tuojaus pasiunčia 
kur nors per New Yorką. žo
džiu, jis provokatoriškai pasa
kojo nebūtus dalykus apie 
mainierių gelbėjimo komitetą.

Kadangi dar bu^o trys na
riai, kurie priguli prie mainie
rių gelbėjimo komiteto, tai at
sakė Jurgeliui į visas jo ne
sąmones, nurodant, khd visos 
apyskaitos išduodamos ir tos 
draugijos, kurios priklauso 
prie komiteto, jas turi. . • Tik 
Jurgelis jas slepia ‘nuo savo 
kuopos, lįurią jis atstovauja.

V. Navarauskas siūlo rapor
tą priimti if B. Verseckas pa
tvirtina. Iš susirinkusių siūlo 
raportą atmesti ir išrinkti ko
misiją iš septynių narių,; kad 
ištirtų to komiteto darbą. Tuę- 
mėt Jurgelis ir jo draugai ke
lia lermą, kad nereikia komi
sijos, nes viskas aišku ir tt. 
Vienok, priešinantis kitiems, 
pirmininkas leidžia balsavi
mui, ar rinkti komisiją ar ne. 
Balsuoją’ už rių^hhąi^ 13 ir 
prieš rmkimąll3A Pirmininkas 
stoja už rjtokįmą. Tuomet vęl 
ima rėkti, kad pirmininkas 
balsuoja ne pagal konstituci
ją. Tuomet jiėins pastėbij 
kad komisija bus jiems nati

ne-dingą, nes ^ iškels į viešumą

Seredomis 
Ketvergai* 
Pėtnyčiomid 
Bubamomis 
Nedėliomit 
dieną ir nfl

Praktikos j amokos išardyt, šutai- • 
syt ir sKdi t visokius motorus, ir ; 
apie elelftių, važiavimų ant viso* j 
kių kairų 'mašinų ir ant Fordo, i 
Pilnas kuisąs Šoferio-Mechanikoj ’ 
kurį veda lietuvių ir anglų kalboj < 
gerai žinomas (lr pet 16 metų ,pri- ' 
tyyg.s inst^ktoriųs L. ’’tKNEVl- L 
įįjlį ČltlS. (įj^kykla atdara hiio 9 r 

iki 9 viV Ned. nuo 11*. iki 1
NEW “ YbRK AUTO 8CH0

BUSHWICK AUTO MACHINE SHOP 
AUGUST, Savininkas 

Brooklyn, N. Y. 
arp Broadway, ir Bushw

Wilkes-Barre, Pą.
■ ,

Be peilio arba be pavojingos 
operacijos ..

GYDO KYtAS 
vyram, moterim ir vaikam 
PER LAIŠKUS NEGYDO

Piknikas Pavyko Puikiai
17 d. birželio L. L. R. Cho

ras turėjo surengęs pikniką fi
nų parke, Walpole, Mass, 
žmonių suvažiavo skaitlingas 
būrys, apie tūkstantis.

Programoj dalyvavo sporto 
grupės ir Montello ir Norwoo- 
do jaunuolės grajino. t v’olley 
ball. Laimėjo Montello ’ jau
nuolės 21 prieš Norwoodo 20. 
Dainų programą išpildė Lais
vės Choras iš Haverhill, Mass., 
vadovaujant drg. E. J. Su
gar; sudainavo dvi dainas 
gana gražiai. Sopranus ir ba
sus Laisvės Choras turi pilnai 

Antras dainavo Liuo- 
Choras iš Montello, 
vadovaujant drg. Su- 

Montello choras skait- 
ir dainavo pilnai ge- 

Kor-
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viską
fašistinio

nęslęaįUiBgaą,, 
augštyn kojomis

veikimo
Prieš A.L.D.L.D. 52

Darbas drg. Tušauskas išgėlė įdomų
dalyką raportuodamas, kad

Detroit, Mich
kp«’

Pittsburgh, Pa.> S. Pikšns
Shenandoah, Pa., Lie. Laisvės

5
5
1

ĮĮąująi išrinktų^ yiršinink 
kad minkštųjų ' anglių 
ninkai
kuoja

jau antri
ir kenčia

metai
1

Jau bjauresnio darbo gal 
nei vienoj Amerikos lietuvių 
kolonijoj jiiekas 
kaip 
skverbia

darbo tūlas kliubo narys jam gur-
mojo:

ten

čia , Detroite.
fašistinis e 

ius suirutė i
progresyvių narių
tinis aliejus dega.
vietos fašistukai

kairumo
džių
limus

neatlieka,
Kur įfii-

tarpe
palietas

fašis
Matomai

skraiste iš
šiukšlyno
daryti

pradės
ant

u z

liau
mes

gai
puo

prieš
Jei tu veiksi ant td- 

Lietuvoa

valdžiai.”
atiduosime tave

fašizmą

Bet Kasparka su
Bimba tik per ausis praleido
tokį dalyką ir varėsi, kad
pr•iešfašistinio veikimo
tas būtų atmestas.
simą kliubo nariai

Tą klau
turėtų ne

praleisti ir savo susirinkime

kurie kovoj
ty darbini n nuodugnią! išrišti.

k<J>
vos fašizmą ir gelbsti Lietuvos

a prieš Lietu

kankinančius darbininkus. Jau 
pradžioj šių metų, apsireiškė 
tų žmonių juodi darbai pfieš 
susipratusius darbininkus. San- 
dariečių su “ekstriniais” kuge
lis, J. J. Bimba, šumijo be pa

liovos, -kad jis neduosiąs Lie
tuvos kaliniams aukų (lyg 
kas pas jį būtų ir prašęs) ir

• dar atvirai įkriminavo* Lietu
vos Darb. Rėmimo Komiteto 
narius d. V. Paukštį ir draugę 
Petkienę, kad jie sunaudojo 
Lietuvos kalinių pinigus (ap- 

■. vogė iždą), d. Paukštys nusi
pirko z,ąutomobilių,” o d. Pet- 
rikienė “kailinius.” Drg. 
Paukštys pasiūlė tam fašistų 
instituto ponui per “Laisvę” 
$1,000 (jok, jeigu suras su sa
vo liudininkais pas jį bile kokį 
automobilių. Tą sumą J. J. 
Bimbai išmokės vietos priešfa-’ 
šistinio komiteto sekr. d. Pr.j 
Jočionis. J. J. Bimba jokiais 
faktais neparėmė, kad Paukš
tys turi bile kokį automobilių. 
O neturint faktų, kartais gali 
būti ir labai riestai, kuomet jis 
apvagino, žmones.

Birželio 10 d. Liet. Pilieti
nio Kliubo susirinkime, kada 
davė vietinio veikimo delega
tai raportą ir iš Amerikos vi
suotino suvažiavimo prieš fa
šizmą, Bimba su Kasparka sto
jo, kad. raportai būtų atmesti. 
Turint . Kliubui delegatus 
priešfašistiniame veikime, pa- 

. rodė tie žmonės savo tikrąjį 
“kairumo” veidą, kad Jie eina 
su fašistais už Smetonos val
džią, Bimba atnaujino savo 
melagystę, klaidindamas kliu
bo narius, kad tik raportas

_) sakiau, kad jie ten sū- 
eikvojo kalinių pinigus auto
mobiliams ir futroms, tai taip 
ir yra.”* Bimba, pagalvok, ką 
sakai ir kur faktai? Tau yra 
proga gauti tūkstantį dol. Pri- 
rodyk su liūdininkaife ir pa-

rūmu,
dor<os prisidengę

Nustoję
kai

per savo Gaidį vie
tos veikiančius žmones inkri
minavo, būtent, dd. Liutvirius, 
Nausėdus ir eilę kitų. •, Inkri
minuotieji žmones eina prie 
išvados, kad pašaukti J. J. 
Bimbą prie tvarkos, lai viską 
faktais prirodo. Ir ką gi .da
ryti su nachalu, kuris per; ke
turias sienas “mato,’’ kas stu- 
bosą dedasi. Bimba nori fa
šistiškai vadovauti kliubą, 
kaip “ekstrinius,” už nosies 
vedžioti, rodydamas jiems la
pės uodegą, bet turėdamas vil
ko nasrus. Pagalvokite, pro
gresyviai lu-.riai, ar jūs vylo
dinsite gyveniman tokius juo
dus .darbus, kuriais reikia pa
sibjaurėti ? >

Fašistų Priešas.

Melavo Be Galo, Kol Pats 
Gėdą Gavo

žmogui,, kuris bando ką me
lu mulkinti, labai nesiseka ir 
greit prilipa liepto galą. “Ke
leivio” laidoj gegužės 3(k d., 
D. J. Kasparka išplūdo Det
roito mainierių konferenciją, 
atvirai išėjo prieš mainierius 
ir aukų rinkimą.. Taip jau 
melavo, kad visur striuka ir 
trumpa, nėra iš ko faktų su
durti. “Gaidžiai,” pasinaudo
dami ta proga ir .tikėdami Ka- 
sparkbs melui, nuo savo višti- 
nyčios (atleiskit, redakcijos) 
priklijavo puošnią uodegaitę. 
Laidoje birželio 5 d. “Gaidys” 
gieda: “Nuo 1 d. balandžio 
progresyvių mainierių suva
žiavimo aukos, kurios pasiekia 
Nacionalį Miners Relief Ko
mitetą, yra .teisingai padalina-, 
mos.” Kokiįj gi faktų dabar

/’ lėšina;maš antifašis
tinėmis kruopomis,’ gieda, kad 
aukos teisingai padalinamos ? 
Jau ką Kasparka toliaus 
“veiks” su atskaitomis, tai ko- 
men-tar 
čėtį pals “Gaidys” ant kaktos

Draugystė
Brooklyn, N. Y., per “Laisvę 

J.. Jasulevįčitis < .
McKeės Rocks, Pa., A. P. L. 

ant blankos surinko2 kp.
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kad

rime
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dabar

gelbėti

jiems 
pagelba ir

py
tai nei

mes tu

neprisiminė.
puse

Paskutinis Demokratai Nominavo Robin
jruauu, Oregon, A. L. D.
D. kp. (nepažymėto kp. nu
meris) J. G.

Mich.
130 <kp. 
' ’ ’ N.

L. D. S.
8

W
146 kp.

Maspeth N.
91 kuopa

Apskr.
pikniką*

ir

Va
M

S.
Liepa

19,
1.00

31 ,00
•> D. S

Conn
D. S,1A

AiL.D.L.D.
22.10

Raj per
29 82

Oregon City, Oreg., A.L.D.L.’
D. 223i kp.

N. Š. Pittsburgh, Pa., L. D. S.
[ A. 60 kp.
Pas kasierių buvo iš pirmiau

I A ——

Viso įplaukė
Išmokėjimai:

Perduoto nacionalini komite
tui ’i 132.80,

Užmokėta ųž ekspresą . - j 1.71’
Perduota nacio,nąliui komitetui. 99.31 
Užmokėto už’ padaryiną 500 ,

aukų rinkimo blankų / 8.00. 
Perduota, nacionalini komitetui 56.67 
Perd. Nac. Komitetui.
Perd. Nac. Komitetui 
Perd. Nac. Kom.

Viso išmokėta
Pas kasierių, liko $2.52 pinigais. 

Perduoto Nacionaliui Komitetui pi
nigais $581.56, drapanomis ir čeve- 
rykais apie $300 vertės. Drapanas 
ir čeverykus prisiuntė Lawrence, 
Mass., bendras draugijų komitetas.

Visiems aukotojams ir rėmėjams 
streikuojančių angliakasių varde iš
tariame širdingą ačiū už tokią gau
sią paramą.

S A K L S.
E. K. šIURMAI’tiĖNĖ, Fin. <Rašt.
J. GATAVECKĄS, Kasierius.

INKERMAN, PA.

5.00

b.UU
1.68

$584.08

$100.55
51.60
39.82

$581.56

kalbėjo Magari. Jis sakė, kad
kovosiąs
temą.

se

prieš

Maniau
bus

zoliucij

kontrakjorių

kad
norą

OS'

šiose
d.vi pi

sis
šoną

prakalbo
Įimtos re

užuojautos rezoliu
cija žuvusiųjų šeimynoms

streikieriams
panašaus
sako, kad 
valdyba

O dar dąu
naujoji dis.

progresuoja
Senąs Inkermanletis.

NANTICOKE, PA.

HOUSTON. Demokr
nominavokonvencija 

prezidentus Joseph 
Robinsoną, senatorių
vice

y is
kansas valstijos
pagarsėjęs, 

Alfredo
M

Robin
kaipo 

kaipoSmith,
sausas

it

a
l

so
v

f

šia

TELEPHONE: STAGG 4*09

A. RADZEVIČIUS

AMERICAN 
AUTO SCHOOL 

“Tai Mokykla su Reputacija.PHONE: REGENT 2177-0474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

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

r

Po nominavimo guberna
torius Smith pasiuntė ilgą 

■ telegramą < konvencijai, dė- 
kavodamas už nominavimą 
į prezidentus. Toj telegra
moj jis pareiškia, kad jis iki 
raidei pildysiąs šąli.es įstaty
mus, jeigu buę išrinktas pre^ 
zidentiL kartu vykinsiąs ir 
blaivybės įstatymą; -nežiūr 
rint, kad jis skelbiamas 

i “šlapiuojt?’ ir kad jis yra 
tos nuomonės, jog dabarti
nė blaivybė- nėra geras daik
tas.

Robinson yra protestonas, 
ir tuo būdu pilnai atsako 
demokra tams politikie
riams, kurie nelabai norėjo 
Smitho nominuoti į prezi
dentus del to, kad jis katali
kas. z

Smithas yra ištikimas ka
pitalistų tarnas, nepaisant, 
kad jis tituluojamas papras
tų žmonių atstovu. Jis taip 
pat yra Wall Street o tarnas, 
kaip ir Hooveris. Kaip da
bai’ paaiški, tai Morgano in
teresai padiktavo, kad Smi
thas būtų nofninuotas.

Birželio 21 d. įvyko, mainie
rių ' unijoš lokalo 838 metinis 
susirinkimas. Nors lokale raun
das! apie! 600 narių.ir metinis 
susirinkimas, ; Vienok atsidAnke 
tik apie 150 narių*1 Nariai ne
silanko į susirinkimus, nes ne
nori Lewiso pakalikų < pasakų 
klausyti, šiame šusir. nominuo
ti. sek’, metąms lokalo • vir
šininkai. Susirinkus nariams, 
lokalo pirmininkas pasidėjo 
plaktuką, konstituciją, apie 
kurią jie nieko nenusimano ir 
pareiškė, 'kad Įmes turime elg
tis • pagal konstituciją, nęgali 
būti lokalo viršininkais tie, ku
rie pereitais matais nėra užsi
registravę ir per visus, metus 
nesilankė į lokalo susirinki
mus. Na, jeigu kurie ir lankė 
susirinkimus, tai .kaip tu, žmo
gus, gali jiems prirodyti, kad 
lankėsi? Juk jie gali sakyti, 

'■kad nelankei ir negali kandi
datuoti j viršininkus.

•• Senieji lokalo viršininkai 
jau buvo gerai prisirengę prie 
to ir todėl vienas atsistojo ir 
pradėjo perstatinėti visus se
nuosius viršininkus, o finailsų 
sekretorius patvirtinti. Paskui 
jau vienas pasiūlą ir nominaci
jas uždaryti.

Bet čia ktsiradb ir progresy
vių, kurie pradėjo perstatyti ir 
kitus narius j lokalo valdybą.

Kada priėjo prie naujų su-' 
manymų, tai vięnąs ną^įų pa
siūlo nubalsuoti nemokėti ąses-

1 Senįėjin. viršininkai 
pradėjo iš kailio) nertis prieš 
tokį įnešimą.' Pirmininkas 
tuojaus apleido savo .vietą. 
Bet nariai nenusigando ir pa
reikalavo, kad pirmininko vie
tą užimtų jo pagelbininkas. 
Pastarasis nors ir. niurnėda
mas, keikdamas, visgi buvo 
priverstas užimti pirmininko 
vietą. Paleidus klausimą nu
balsuoti, didžiuma nubalsavo, 
kad nereikia mokėti. Taipgn 
nutarta, kad ir duoklių nesiųs
ti į distriktą arba nacionalį ko
mitetą, nes nariai sako, kad 
jtties dar tokių komitetų netu
rime.

Kurie buvo perstatyti kan
didatai į lokalo valdybą, tai 
nuėjus ant rytojaus dirbti; ka
syklų bosas pasišaukė juos į 
raštinę ir pareiškė arba atsisa
kyti nuo kandidatūros arba 
pasiimti iš kasyklos tulšis ir

i Phone:- Jefferson 10318

A. J. MEYER
: L' > ' ' ; I • < 1 ' ' ’, Lietuvis Aptiekorius
Kalba; Lieturiškai 1 Ik Rnsiškai

,(<J38 Knickerbocker Aye.
(Kampa* DeKalb Avenue)

, j BROOKLYN, Y. J

•! GASTRETONE
vaistas (liekarsta) nuo vidurių 
nemąlimo arba nevirškinimo ir 

! j nue visų vidurių ir . kepenų
(jaknų) nesveikumų. Padarytas ( 
grynai iš augalų.

50 Centu i už Bonką

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

šešto kalerio mainieriai* la
bai suvargo bekovodami prieš 
kontraktorius ir numušinėjimą 
mokesties. Yra jau tokių mai- 
nierių,'kųriefhs pagelbėt reika
linga. Jau penki mėn. pra
ėjo, o dar nei vieną die^ą ne
dirbo. O juk reikia su šeimy
nomis ir gyventi. O kas blo
giausia, kad šešto kalerio mai
nieriai niekur darbo negali 
gauti. Jeigu kuriam ir pa
vyksta gauti, tai kaip Tik bo
sai sužino, l^ad priklauso prie 
šešto kalerio, tuojaūs iš dar
bo išvaro/ sakydami, kad! jie 
esą nuodingi ir’ negalį !t čia: ihentų. 1 
dirbti. L

Birželio 20 d. šio kąlerib į- 
vyko reguliaris susirinkimas, 
tai daugelis manė, kad jau su
sitaikys ir pradės dirbti. Iš* 
raportų paaiškėjo, kad kom
panija biskį pridėjo ir darbi
ninkai buvo sutikę eiti dirbti 
ta išlyga, jeigu jie negalės pa
daryti tįek, kiek kontrakfte nu
rodyta, tai nedateklių. kompa
nija ’ turės pridėti. Vienok 
kontraktoriai tokią išlygą at
metė. Todėl kompanija tą iš
girdus, paleido visas mainas 
darban, tik šeštas kaleris sto
vi uždarytas.

Mūšis Tarp Kroatu ir Serbų

>

estas, pakartodamas r[reikia Kaspąrkaf,. ka^l pats jo
“Gaidys,

s
nereikia, nes jam pe-

JUOZAS KAVALIAUSKASSovietų Javp Derlius Geras

> ATSKAITA

amžino 'pHešoJ

Montello, Mass

A. 65

S.

S.

Varpas bakery, 54 Manjer St., Brooklyn, OM|
24.60 ' "Mėphone Stagg 65*

25.00

11.01

15.00

20.75

10,00

5.00

Ir tol melavo, kol 
žmogui, ku-

Streikuojančių Angliakasių šelpimo 
Komiteto Lietuvių Skyriaus

remk faktais, gausi viršminėtą prispaudė, kad jis viską iš- 
sumą tuojaus ir galėsi išsipuoš- kraipė.
ti už tuos pinigus fašistinėmis pats gėdą gavo.
vėliavomis ir stoti juodmarš- ris peržengia gėdos ribas, vis-

%

Pa., A.L.D.L.D.

Wis.,

.«• *
i

TELEFONAI!
_______ ___ Oregon

YORK.’ — Sovietų 
organizacija New 
Amtorg, aplaikė

' iki 15 d. birželio,, 1928.
cnce, Mass., per bendrą

‘ i $120.30

12.50

BELGRADAS, Jugoslavi
ja. — Pranešama,’ kad -įvy
ko irusis tarp kroątų ir sen- 
bų .kroatų miesto Šebenięo 
gatvėse.s Keletas/ asmenų

.50

10.62
nor V. Blažio

T 16.85

14,00

10.00

10.00

18.10
Toronto, Ont., Canada, A. L. V

25.20

10.00

25.00
20.50

8.55

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT
Kaš yra žmogauš1 amžinas priešas.—šaltis. Jife ne tik

> ■. ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo: Bet tie, kurie ’ 
, . . , . i /•’po, plačią Ameriką. pagarsėjusius /

\ . URBAN’S COLD POWDERS
(^Tiltelius i nuo. šalčio)

Montellos Lietuvių Draugijų^ 
: -- r- Sąryšio

Piknikas]

—

kinių generolu. Matyti, tu to 
vardo jau senai geidi. Liet. 
Pilietinio Kliubo nariai pagal- 
vokite, i ką jūs paversite pa- 
šelpos kliubą sekdami paskui 

»dviejų fašistuojančių žmonių 
darbus, atmesdami priešfašisti- 
nio veikimo raportus? Ar jūs 
laikote delegatus tik del to, 

"kad susirinkimuose išplūsti 
tuos, kurie varo priešfašistinį 
darbą? Peiktinas Kliubo na
rių žygis, kad jie nesilanko į 
susirinkimus skaitlingai, nes 
tie fašistuojanti žmopės .gaudo 
ir tąiko progą ir kada susirin-

1 Muštynes’ prasidėjo' kuo
met kroatai, kurie demon
stravo prieš < peršovimą 
Kroatų Valstiečių Partijos 
vado Radičo, ėjo miesto 
svarbiąja gatve.

kas galima. Kam čia kalbėti 
apie teisybę! Meluok, kiek 
tik išmanai. O kad žmonės 
iš to turi daug juoko, tai jau 
melagio tokis “amatąs,” kurį 
skaito “rimtu veikimu.”

Darbo Vergas.

Įplaukos: 
Auku^plaikyta nuo 11 d. gegužės

Lawrence, 
draugijų komitetą

Nanokoke,
135 .kp.

Sheboygan, Wis., Lietuvių
• - i Ūkėsų Kliubas

I Norwood, Mass., laike vestuvių 
į surinkta

Dvi Dienas ir Naktis

3 ir 4 Liepos (July), 1928

įdės July-Liepos 3 
vakare ir tęsis iki 

lui nakties
akčio šokiai

geriausia iš 7 ypatų 
ly-Liepos 4
! vai. dieną į1 trauk- 
vėlumui nakties s

' Grand Rapids, Mich., L. D. S.
A. 37 kp. •

Akrbn, Ohiq, Ą. P. L. A. 40
kp. ir draugai
D.L.D. kuopa (nepažymėtas 
kp, numeris) J. G. .

Paterson, N. J., L. D. S. A.
38 kp.

Easton, Pa., Liet. Jaunuolių
Darb. Kliubas

Norwood, Mass., per Valūnų 
vestuves suaukota !

Lawrence, Mass,, L. D. S, A.
8 kp. ¥

Raymond, Wash., A. Skrebūnas 2.00 
Raymond, Wash., Bevardis auko

jo
Stoughton, Mass., L. D. S. A.

52 kp.
Hart, Mich., i 

vestuves suaukota
Rumford, Me., L. D. S.
Bridgewater, Mass., L.

A. 80 kp.
Notwood, Mass., T. D.

S. 58 kp.
S. Bostofa, Mass., L. D.
13 kp.
Mahanoy City, Pa., A.L.D.L.D.

48 kp. -
Oakland, Calif., T. D. L. A.

S. 14 kp.
Norwood, MassL, L. D. S. A.

44, kp. ir Liet. Amerikoj
I Piliečių Bendrovė

Birželio 24 d. I Distrikto 
naujieji viršininkai buvo su
šaukę masinį susirinkimą. Ka
da Magari įėjo į svetainę, tai 
visi pradėjo rankomis' p|oti ir 
plojo kelias minutas. Daugu
ma tų pačių žmpnių plojo ir 
Cappelihiui. Svieto buvo daug. 
Bet moterų buvo tik dvi ir abi 
lietuvės. Gerai būtų, kad į 
tokius mitingus lankytųsi ir 
moterys darbininkės. Pirmiau
siai buvo perstatytas kalbėt) 
I Distrikto naujai išrinktas 
sekretorius, Jis, pasiėmęs kon
stituciją, aiškino, kaip legali 
buvo konferencija, kaip lega
liai ji išrinko naujus viršinin
kus ir tt. Antras kalbėjo len
kas, suvargęs darbininkas. Pa
silakė, Jkad turįs šešius vaikus 
iii kah jau apie^metat laiko ne
galįs dirbti, nes konjraktoriąi 
pripažįstą jį senu ir neduodą 
darbo, o unijos viršininkai nie
ko nesaką, neužtarią ir tt. Jis 
kalbėjo gerai. Kalbėjo vienas 
italas savo kalboj, o kitas ang
lų kalboj. Nurodinėjo, kaip 
Cappelini pardavė darbininkų 
reikalus, kaip jis eina su kom
panijomis, o ne su darbinin
kais, ir R. I Distrikto vice
pirmininkas, lietuvis, savo kal
boj nurodinėjo, kad greitu lai
ku dirbsime už 2 ir 3 dolerius 
į dieną ir tai dar gerai bus, 
kad darbo gausime^ Anglų 
kalba kąįbėjo Breninas. Jis 
apgailestavo žuvusius Bailį ir' 
kitus ir smerkė Cappelinį su 
visa Lewiso 'mašina, kurie da
bar nepripažįstą I Distrikto

NEW 
biznio 
Yorke, 
kablegramą iš Sovietų Są
jungos apie javų derlių. 
Pranešama, kad šiais me
tais javų derlius bus gana 
geras, geresnis, negu vidu
tinis, ir taipgi geresnis, ne
gu pereitais metais.

AM- BALCHUNAS, SavinU.

Bell-
Keystone-------

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

i 
\ I J • j • X \yWlW4iU0j HUV, 0MIV4V/ « .

jokių šalčių nebijo/ Už 75 centus už bąksą apsiginkluok nuo savo 
anfižirio ‘pViešoj - ;

URBO LAX TABS
(25 centai už, skrynutę)

yra tai kanųolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkieteji 
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunktų ligų.

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
* 1 1 Telephone: Greenpoint 1411

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, • . <•
_______________ ______2__________________ „ORDER BLANK:_____ ___

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

Vferdas
' Nou-—

Miestas
• Miestas,

Stote.
šute—

%25c5%25a1%25c4%2585li.es


PARSIDUODA reętoranas/geroj vie- 
; toj, visi įtaisymai pirmos klesos; 
yra 14 stalų; Yra lysas ant 4 metų 
Randa tik $66.00 į mėnesį, 
13 kambarių; 
Kambarys nuo 
Randa $87.00 į 
proga pirkti. 
495 West St.,

VIETOS ŽINIOS
V. K. PRIEŠ VEIDRODĮ

DELEGATAMS

IŠPARDAVIMAS
PATAISYMAS KLAIDOS

Lais:

REIKALAVIMAI

156-61

DR. PETERSON’OPAJIEŠKOJIMAI

IŠRANDAVOJIMAI

PARDAVIMAI

Vai an d oš r nuo 8 ryte iki 8 vakare

MACYS BROS. FURNITURE CO

RAP. KRUCH’AS

MALONAUS PASIMATYMO
J. LEYANDAUSKAS

Graborius

Brooklyn,

BARBER SHOP IR 
BEAUTY PARLOR

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

PATAIKĖ KELTUVO 
SKYLĖN IR UŽSIMUŠĖ

“ŠLAPIOJ! BROADWAY 
SAUSINAMA

DARBIEČ1A1 REIKALINGI 
DARBUI

IR MUZIKANTAI 
NUMATO NETEKSIĄ 
DARBO

VITAITIS RAUDA PRIEŠ 
SAVO MĖNULĮ

SOVIETŲ SĄJUNGOS 
DERLIUS

NUMIRĖ M. KREIVĖNIENĖ 
SAKATAUSKĮŪTĖ

Kuri mylėtų linksmą šeimynišką gy 
venimą, j ’ *1 -X1 -- --
ti savo paveikslą, kur} ant pareika 
lavimo sugrąžinsiu 
S. Gates Ave.

Telephone: Greenpoint 2329

J. GARŠVA

FOTOQRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

(Buvusi 98 Grand St.) 
MASPETH, L I.

J. IR O. VAIGINIS 
Maspeth, N

Padėtis visų 
15 d. birželio, ap- 
yra 17 nuošimčių 
vidutinio ' derliaus.

orkestras.” Reiškia, kelios de
šimtys tūkstančių muzikantų 
bus išmesta i bedarbių eiles.

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 9733

n u os. z e

Ši įstaiga garantuoja už 
kiekvieną daiktą.'

LIETUVIŠKA SKUTYKLA

Living Room Suite, Bed Room Suite, Dining RoOm 
Suite, Kitchen Suite, Pečiai, Ice Box, Karpetai ir t.t

Iš ketvergo į pėtnyčią naktį 
“sausieji agentai” darė abla- 
vą po “Slapiąją Broadway.” 
Aplankyta 20 puikių kliubų, 
102 dalyviai areštuota ir daug 
gėrimų konfiskuota.

Kliubų savininkai mano, kad 
toji ablaVa buvo padaryta de- 
mokraiants įdėjus savo ; plat- 
formon “dry“ plank” • (sausą 
skyrių). Visi suimtieji padėti 
po $1,000 kaucijos kiekvienas.

GpilWIlUIIIIIIIIIUIIIUIIIUIIIBIIIIIIinUIIIIIIIIIMIIIffl^^

I PASIGERINUS SVEIKATA—PAILGINS JUS GYV

IŠ PRIEŽASTIES PERSISKYRIMO 
SU PARTNERIU

WILKES-BARRE, PA.
Linksmą išvažiavimą rengia Aido 

Choras nedėlioj, 8 liepos (July), prie 
Sam Montrose ežero. Centermore- 
land busai išeis nuo 139 S. Main St., 
9:30 vai. ryte. Tikietas porai $4.00, 
pavieniui $2.50. Pasi,skubinkit įsi-

Sąjungai 
šiais me-

Gordon Duval, 35 metų, 
prezidentas Park Ave. Asoci
acijos, 570 Park Ave., New 
Yorke, nupuolė nuo ketvirto 
augšto ir užsimušė. Duval, 
manoma, per klaidą atidarė 
keltuvo duris ir įžengė sky
lėm Rado jį ant keltuvo sto
go naktiniuose rūbuose.

Policija negali sau išsiaiš
kinti, kaip jis galėjo keltuvo 
duris atidaryti iŠ lauko pusės, 
kuomet -jos teatsidaro iš vi
daus.

mą.'
Nepavydėtiha, nepavydėti

na, nes Vitaičiui kelią prie at
eities tik ir šviečia policija.

Kas šaukėsi ir grąsino na
rius policija, kada jam buvo 
pavesta draskyt SLA. kuopas, 
pav„ Clevelande ? Išmetant 
36 SLA. narius iš 14 kuopos, 
Vitaitis grąsino ne kartą ir ne 
du policija. Jau kas kas že
mina SLA. vardą su policija, 
tik jau .ne progresyviai ir pa
žangieji SLA. nariai, bet pats 
Vitaitis.

Nemanykite, p. Vitaiti, kad 
SLA. narių smegeninė yra to
kia nepaslanki, kaip kad tavo. 
Gali sau raudot, kiek tinka, 
prieš savo dirbtiną mėnulį.

Ne kas kitas, kaip jūsų kle- 
rikaliŠki draugai pasikvietė 
policiją į brooklyniečių išva
žiavimą Forest Hills 3 d. bir
želio, idant drg. A. Bimbai su
stabdyt prakalbą. Todėl ne
kaltink bolševikų už tai.

M-ka.

Paskutiniame “Tėvynės” nu 
meryje Vitaitis “Įvairiose Pa 
stabose” -auda, kad “policijž

PHILADELPHIA, PA.
Pasirandavoja 4 gražiai įtaisyti 

kambariai, ant .antrų lubų, yra elek
tra, gesas, tinkami mažai šeimynai 
arba pavieniams. Randa tik $25.00 
į mėnesį. Matyti galima nuo 4 vai. 
po pietų. Kas norit gražių kamba
rių ir pigiai, tai pasiskubinkit. At- 
sišaukit 
Philadelphia, Pa,

IŠSIRANDAVOJA gražūs . fornišiuo- 
ti kambariai, dideli ir maži, su vi

sais patogumais ir atskirais įėjimais. 
Telephone Grebnpoint 1745. 110 S. 
1st St., Brooklyn, N. Y. Savininkas 
F. Šertvietis.

SVEČIAI “LAISVĖS
PIKNIKE J

Taipgi bųs( parduodama ant lengviausių išmokesčių 
TIK DABAR PRISTATĖ IŠ DIRBTUVĖS

P NAUJAUSIOS MADOS fORNIšU^
Bus parduodama PIGIAUSIA KAINA viskas, kas tik 

'* j ■ * ■ j ; ; reikalinga namuose

Atsišaukiu į savo senus prietelius ir kostumierius ir 
būsiančius kostumerius, kad

PARDUODU TREČDALIU PIGIAU
negu kur kitur

Visi Darbininkų (Komunis
tų) Partijos nariai, kurie ne
dirba arba gali išlikti iš dar
bo, reikalingi svarbiam darbui 
rytoj, kaip 10:30 vai. ryte. 
Pribūkite į Darbininkų Centrą, 
26-28 Union Square, New 
York. John Baliam.

PAJIEŠKAU draugės apsivedimui 
ne senesnės 35 metų. Aš esu naš

lys 32 metu, turiu 4 metų mergaitę

malonėš atsišaukti ir prisįųs-

-M. Medelis, 181 
Detroit, Mich.

>55-56

num. 1026 Olive St., 
152-56

Birželio 30 d., anksti ryte, 
numirė gerai vietos lietuviams 
žinoma Magdalena Kreivėnie
nė, po tėvais Sakatauskiūtė. 
Kreivėnai visą laiką užlaikė 
kyietkų krautuvę ant Bedford 
Ave., netoli N. 6th St.

Velionė buvo jauna moteriš
kė, vos turėjo 40 metų am
žiaus. Ji sirgo nervų liga, bet 
iki paskutinių dienų vis dar 
krautuvėje dirbo. Pėtnyčioj, 
29 d. birželio/ tapo nuvežta į 
ligoninę, o -subatos ryte jau 
mirė,. Reporteris.

REIKALINGAS janitorius, kad būtų 
senyvas žmogus i| vienas. Duosiu 
kambarį ir valgį. Su mokesčiu sU- 
sitaikvsime. Greitai atsišaukite: 46 
Ten Eyck St., Brooklyn

gyti tikietus pas Aido Choro na
rius. Vieta labai' puiki del Žaidi
mo, galima maudytis, tik ; pasiimkit 
“bathing” siūtus. Aido Choras ža
da padainuoti gražiu dainelių; bus 
ir muzikantai—J. Andriušis su armo 
nįstu. Bus skanių valgių ir gėrimų, 
Iš Wilkes-Barre reikia važiuoti Har- 
vey’s Lake keliu iki Fernhrdok Par- 
ko, nuo parko važiuoti po dešinei 
smaluotu keliu, už 7 mylių rasit eže
rą.—Kviečia Aido Choras] 156-57

Amerikos Muzikantų Fede
racija yra labai susirūpinus sa
vo ateičia. Ji turi 158,000 na
riu. Su įvedimu garsinių ju- 
džių “valphone,” “vitaphone” 
ir “movietone” į teatrus, savi
ninkai .nemano apsistot; tas 
pats rengiama padaryt ir mu
zikos srityj. Naujai išrasta 
mašina, kuri perneša garsus 
ant grobės, bus naudojama 
vietoj orkestrų.

Muzikantų Federacija per
mato sau didesnį pavojų, negu 
aktoriai-loŠėjai. Todėl jinai 
paskyrė $1,500,000 į “apsigy
nimo fondą,” ^eriąus sakant, 
kovai prieš šitą naują teatrų 
savininkų sumanymą.

Pereitą šubatą viršmiilėtoš 
federacijos pirmininkas išlei
do tam tikrą pareiškimą, ku
riame štai kas sakoma:

“Mes nesame priešingi*kal
biniams, su garsais, jiidžiams. 
Mes žinome, kad yra didelis 
pagerinimas judžių lauke, tu
rintis mokslišką vertę.

“Bet jeigu tos mašinos bus 
panaudotos panaikinimui mu- 
zikalės orkestros, tai bus dide
lis smūgis Amerikos kultūri
niam besiplėtojimui, tuo laiku, 
kada Amerika pasiekė žymią 
vietą pasaulio muzikos srity.].

“Jūs negalite sumechani- 
zųoti dailės. Nauda bus tik 
vienam teatro savininkui, ku
ris parūpins pigesnę ir pras
tesnę muziką už t tą pačią į- 
žangą.”

žymu» teatrų savihinkai* 
kaip Roxy, Paramount ir kA 
tų į Šitą Muzikantų Federaci-|

SO. BOSTON^ MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo lietuvių kuopos mėnesinis susi
rinkimas bus utarninke, 3 liepos, po 
num. 376 W. Broadway, 8 vai. va
kare. Visi nariai ir pritarianti dar
bininkų judėjimui malonėkite atsilan
kyti, nes drg. Zelm išduos raportą 
iš T. D. A. organizacijos veikimo. 
Vienas svarbiųjų klausimų, tai bus 
New Bedfordo streikieriu klausimas, 
ju vadų areštavimas ir kiti svarbūs 
klausimai

PHILADELPHIA, PA.
Priešfašistinio Susivienijimo kon

ferencija.-^—Draugai, kurie esat pa
skirti lankyti Priešfašistinio Susivie
nijimo (Sąryšio) susirinkimus, nepa
mirškit atsilankyti ketverge,' 5 lie
pos, kaip 7:30 vai. Vakare,' po numi. 
322 N. 9th $t. Turime svarbių rei
kalų, ypač sutvarkymas apyskaitų 
įvykusio pikniko.—Sekr. R. M. ' '

’ ' ’ • ' I <' i 156-57

' Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N, Y.

Pilietis V. K., žiūrėdamas 
norėjo man, kaipo mūnšaino 
priešui, parodyti savo liežuvį, 
bet pasirodė pats sau. . .Norė
jai tamsta mane padaryti gir
tuokliu, bet nesiseka, nes kur 
aš gyvenau pirm atvažiavimo 
į Brook lyną, niekas iš šešių 
tūkstančių lietuvių per aštuo
nis metus nematė manęs girto. 
Brooklyne irgi niekas nematė 
girto.

Savo atsakyme nori apginti 
girtybę. Ar korespondentas 
neprivalo nieko parašyti prieš 
girtuoklystę? Taip, jisai turi 
rašyti ir smerkti tą blogumą, 
kuriame skęsta šimtai ir tūks
tančiai darbo žmonių.

šiandien girtuokliavimo epi
demija vis daugiau ir daugiau 
žmonių užsikrečia. Net ir jau
nuomenė pradeda skęsti gir
tuoklystėje. Girtuokliavimo 
sėkmė yra liūdna. Ar bent 
vienas iš tų, kurie geria ariel
ką, gyvena gerai ? Ne. Ku
rioj šeimoj vyras-tėvas gir
tuokliauja, ten alkana moteris, 
alkani ir nuplyšę kūdikiai. Ten 
gyvenimas virsta pragaru.

Kada tie žmonės, begirtuok
liaudami, sunaikina savo svei
katą, praranda savo sunkiai 
uždirbtus centus, tai kreipiasi 
prie tvarkiai gyvenančių žmo
nių, kad jie paskolintų jiem^ 
pinigų, o pasiskolinę nebeati- 
duoda.

Reiškia, patys gyvendami 
netvarkiai, nuskriaudžia savo 
klasės žmones. Ką pasakiau 
savo korespondencijoje apie 
“astronpmiją,” tai tikra tiesa, 
kurios negali V. K. užginčyti.

Šiandien jokiam parengime 
jau nebeapsieinama be mūnšai
no. Tai, girdi, bile tik žmo-

jos pareiškimą atsakė, kad pa
ti publika išspręsianti, ar ji 
pageidauja to naujo instru
mento, ar ne;

Sulig paskutinių žinių, tai

Sekantį nedėldienį, 8 d. lie
pos, įvyksta ALDLD. II Ap
skričio konferencija Yonkers, 
N. Y., svetainėje 252 Warbur
ton Ave. Todėl visų kuopų 
delegatai privalo laiku susi
rinkti. Konferepcija prasidės
10 vai. ryte.

Važiuojant iš New Yorko, 
reikia imti požemini traukinį 
ant 7th Avė., kuris eina*į Van 
Cortland Park ir važiuoti iki 
galui. Išlipus paimti gatveka- 
rį No. 1, kuris eina į Yonkers. 
Jis eina ta gatve, ant kurios 
randasi svetainė, todėl turite 
tėmyti, kur reikės išlipti.

Tą pačią dieną įvyksta ir 
piknikas, kurį rengia vietinė 
ALDLD. 72 kuopa su pagelba
11 rYpskričio. Piknikas įvyks 
Tidbits Brook Parke. Pradžia
12 vai. dieną. Piknike daly
vaus Aido Choras iš Brookly- 
no. Kadangi daugelis delega
tų norės dalyvaut piknike, to
dėl visi delegatai stengkitės 
laiku pribūti, kad galėtume 
anksčiau konferenciją ’Užbaig
ti. V. Paukštys.

Triangle 1450

FOTOGRAFAS
, IR MAUORIUI

Jei jūsų gydytojas peržiūrėtų, retkarčiais, jūsų 
no padėtį, jisai suteiktų naudingų patarimų sveiki 
pagerinimui. Tuomet pasiremdami jojo patarimais, 
tik sutaupintumėt pinigą, bet ir nereikalingai augai 
laiką, ką galėtumėt panaudoti kitiems pagerinimo 
venimo tikslams.

Žmonija yra persitikrinus reikalingumu mechanikų-žinovų 
tomobilių ir įvairių industrijos mašinų, peržiūrėjimui ir nuregi 
vimui ir yra patirta, kad tai užsimoka šimteriopai. Kodėl nė 
ryti ant tiek, kaslink žmogaus sveikatos užtikrinimo?

Prireikus gyduolių arba išpildymo receptų, kreipkitės pas 
niausią Lietuvių Vaistinyčią (Aptieką).

Petras Kundrotą
I i- ‘ Ph. G. Vaistininkas _ ;
229 Bedford Avenue,

Čia Galite Gauti ir Lietuviškų Trejų Dė’ 
iPhone, Greenpoint 2017, 2860-3514

Subatoje atsilankė į 
vės raudondvarį šie svečiai: 
chicagiečiai dd. šarkiūnai, Du- 
bendris, Vešys; detroitiėčiąi 
dd. žvingila, Gobis; iš Rum
ford, Me., dd. VI. Vilimaitis, 
P. Stasiulis ir seserys Jakščiū-

PARSIDUODA bučemč ir grosernė, 
lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj; 

Harrison, N. J. . Biznis eina gerai, 
galit persitikrinti. Norintieji pirkti, 
klauskite adreso “Laisves” ofise.

154-58
r GREAT NECK, N. Y. ‘

PARSIDUODA 5 kambarių namas, 
labai gražioj vietoj, 4 lotai žemės, 

didelis garadžius, yra visi naujausi 
S“aisymai. Gera proga pigiai pirkti.

. Kasmauskas, 3 Morris Lane, 
Tel., Great Neck 1366 (148-159)

PASIRANDAVOJA didelis ir švie
sus kambarys del vieno vyro. Kam 

reikia gero kambario, atsišąukit po 
nuip. 402 Hooper St., Brooklyn, N. 
Y. 156-57

Fornišių Pigiausia Kaina Pas

MACYS BROS. FURNITURE’ CO
SubatOs^ “Laisvėj,” prane 

šant apie drg. J. Bekampio Ii 
gą, įsiskverbė klaida su jo ad, 
resu. Drg. J. Bekampio adre 
sas yra : 59-52—66th Drive. 
Maspeth, N. Y.

HILLSIDE, N. J.
Didelį pikniką rengia ALDLD. 200 

kuona seredoj, 4 d. liepos (July). 
1928. Prasidės ,OivETAOINETAN 
10 vai. ryte, ant Sweetland Farmos, 
gale Chapman St. Tai yra gražiau
sia' vieta Hillside, prie didelio- kalno, 
apaugusio dideliais medžiais. Bus 
programa 
lengvasvoriais.
mėjusie ii gaus f dovanas 
tų gęrimų ir s’ 
•Kviečia komitetas.

Sekr. K. Kasulis

'^1., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

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

el., Juniper 6776

A. MOLLYNS
Specialistas ant

Permanent Wave,. Nestle 
Circuline

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

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

ŽOLIŲ ARBATA
) ■ z

Yra stebėtinas vaistas del visokių 
ligų. Tai yra rinkinys svarbiausių 
žolių iš viso pasaulio kraštų.

Dr. Petersono speciale arbata, 
kaip jis vadina EXEX TEA yra žė
lė liuosuojanti vidurius. Netik kad 
Ži yra vidurių liuosavimo pobūdžio, 

>et tai yra žolė paakstinanti skilvio 
malimą.
Tinka ^Suaugusiem ir Vaikam

KAINA $1.50 Už DĖŽĘ, i
SU PRISIUNTIMU $1.60 I

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

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

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

dideliais medžiais 
lenktynės sunkiasvorių su 

virves traukimas;* lai- 
!. Bus minkš- 

skanių užkandžių.—
v ’ * V.X.&W •v.. . > • '

P. S. Jeigu v ta diena.'lytu, tai 
piknikas įvyks noįlėlioj, 8 d. liepos, 
toj pačioj vietoj.

Kelrųdisv Važiuojant iš Newarko, 
reikia imti ant Broad St. busa No. 
10, Long Ave., ir važiuoti, kol busas 
sustos; tada eiti tiesiai į kalną iki 
Chapman St. ir Chapman Streetu iki 
galui, kur statoma nau ia mokykla; 
len. pakalnėj, bus ir pikniko vieta. 
Iš Elizabetho reikia išlipti ant Bloy 
St. ir pasukti į dešinę pusę, paėjus 
pora blokų įsisukti i Chapman St. 
ir eiti iki galui. Važiuojant automo
biliais iš Newarko ir Elizabetho., tas 
pats kelias, kaip augščiau nurodyta.

' ' . 155-56

Mį^.G. Gurevitch, New 
ko Amtorg Trading Corpora
tion pirmininkas, gayo sekantį 
pranešimą iš Maskvos nuo 

>s Komisariato:
“Sulig vėliausios datos, Cen- 

traliiiis Statistikų Biuras Sovie
tų Šąjųngps mato javų derlių 
su 15 d. birželio žymiiki pa
gerėjusį Ąpskaitliuojama, kad 
šių, met;i. derlius bus geresnis 
už pernykštį. Padėtis visų 
lauko J^vų 
skaitoma, 
augščiau
Ypač pąvasariniąi javai gerai 
stovi; ^7' nuoš. virš paprasto 
stovio, žieminiai 1 
miau paprasto.”

Duonos Sovietų 
numatoma daugiau 
tais, negu kuriais kitais

PARSIDUODA lietuviška užeiga, 
biznis išdirbtas per 20 metų. Galima^ 
pirkti sykiu ir namą. Namas mūri
nis, 4, šeimynų, apačioj, užeiga' ir 
svetainė del susiėjimų, rasinaudokit 
ta gera proga. Atsišąukit po num. 
113 Clark PL, arba į biznio vietą, 
246 Second St., Elizabeth, N. J.— 
D. Anilionis. , 155-56

Šiemet tik $10.00
Marcelling Finger Waving 

463 LORIMER STREET 
3 Durys nuo Grand St. 

BROOKLYN, N. Y.

Nufotografuoja 
bflilrA 5t numaliavoja 
wBj visokius paveiks- 

111 8, Įvairiomis 
spalvomis. At- 
naujina senus ir 
krajavus ir su- 
^aro 8U anieriko- 
nlŠkais.

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresų: 

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

Pristato į visus priemiesčius, 
kad ir toliausia z

Ir dar 
visi gerai qtaisyti. 
10 iki 3 j savaiię. 
mėnesį. Labai gera 
Atsišąukit po ( num. 
New York, N. Y.

154-65

BROOKLYN, N. Y. J
Šv. Kazimiero ir Juozapo Draugys

tės pusmetinis susirinkimas bus utar
ninke, 3 liepos (July), po num. 46 
Ten Eyck St., 7:30 vdl. vakare. Vi
si nariai privalo dalyvauti, nes tu
rim labai daug svarbių reikhlų ap
tarti; turim išrinkti del piknikų dar
bininkus ir . tt. Nepamirškit atsi- 
lankyti.Pirm? K. Vilkas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

nės nesimuša, gali gerti,—taip j Pirklybo 
vienas teisino girtavimą. "

Galėčiau čįęlą tuziną žmo
nių įvardyti, kurie pirmiąįi pri
gulėjo prie Literatūros Drau
gijos, skaitė , laikraščius,1 bet 
kada pradėjo girtuokliau
ti, tai jau nieko nebeveikia, 
visas jųjų idealizmas—mūn- 
šainas. , , ,

O tokių žmonių armija ne 
mažėja, bet- didėja, nes vis 
daugiau ir daugiau žmonių 
puolasi prie gėrimo naminės1.

. žinoma, tie žmonės, girti bū
dami, nužengs ne i nąujos ga
dynės gyvenimą, bet į dum
blyną. . . ,

Kuršėnų Studentas. .

§ j Tel. Štagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

i X - Spindulių Diagnoza 
221 South 4th Street 

t (Priešais “Bridge Plaza”) 
< Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 

5 Kėtvergais ir subatomis iki 6 
? valandai. Penktadieniais ir sek- 
5 madieniais tik sulyg sutarties.




