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Kad atžagareiviai nepasi
tenkinę savo “pergale” SLA. 
seime, jie patys tai geriau
sia įrodo. Jie giriasi, vėl 
giriasi, ir rodos netikėdami, 
kad ką ?iors įtikino tais sa
vo pasigyrimais, dar giriasi 
— tašo.

Per kelis metus mes tik 
gynėmės Susivienijime. Jie 
pasiryžo išmesti Andrulį su 
d. Mizara. Jie užsimojo 
“apvalyti SLA.” Vedė me
lų kampaniją, būk mes norį 
iždą pasigrobti. Grūmojo 
mums, jog šiame seime bū
siąs “sūdąs dievo”.

Atėjo seimas. Tiesa, čia 
pasirodė iki šiol negirdėtų 
dalykų. Paskelbta, kad ant 
pačių didžiųjų kuopų dele
gatų esą pasiskundimai, bet 
tų pasiskundimų neturėjo 
ir neturės. Šiaip taip suli
pinta dešiniųjų dauguma.

. Bet kas?
Konstituciją taisyti nė ne

drįsta, o juk tai būtina “va
lymui/’

Skaldymas kuopų gavo 
smūgį, kuomet p. Vitaitis 
negavo net pusės seimo bal
sų į redaktorius.

Tats Gegužis gavo daug 
mažiau už p. Paukštį, dargi 
vienu balsu mažiau už Da
nielių.

Kelių metų kova, grūmo
jimas šiuo seimu, kaip užsi
baigė? Išėjo piššš.

• Sukoncentravo jie visas 
spėkas tik palikti senus vir- 

. šininkus. Užgyrė juos ir 
vėl gyrė. Atmosfera šalta. 
Pirko dovanas. Pastatė 
Fortūnatą Bagočių oracijas 
sakyti. Jis gyrė vienus ir 
kitus. Prašė sutikimo.

Kada atėjp balsavimas, iš 
327 delegatų Vitaitis gavo 
159 balsus.

Būna tokių suvažiavimų, 
kad dauguma varu pravaro 
tulus tarimus, bet nieko ne
laimi. ’ Sentimentas susida
ro prieš daugumą. Ji skai
čium laimi, bet moralis sun
kumas slegia ją. Čia buvo 
tokia atmosfera. Mažuma 
visuomet geram ūpe, pilna 
energijos. Daugumai ko tai 
stokavo.

Viena delegatė, kuri visą 
laiką balsavo su dauguma, 
jieškojo “Vilnies” agento, 
kad jai šį dienraštį užrašy-

L,“Nesuprantu daug ( apie 
Į politiką. 'Bet noriu cĮąūjgiau 
apsipažinti.” Ji teisinosi 
vienam delegatui.

Aišku, toldo delegato bal
sas tik tiek geras daugumai, 
kad įis padidina skaičių. 
Bet kuopoje iš tokio delega
to dauguma jau neturės 

f naudos.

Bile kas, atydžiai sekęs 
kovą Susivienijime, buvęs 

e seime, galėjo tik vie
ną išvadą padaryti: dešinių
jų užsimojimai nuėjo ketu
riais yęjais; savo skymus 
jie pakišo po stalu.

B -------
luvo gražu kaip tie pa- 

j žmonės, kurie p. Bago- 
išmetė iš SLA., ir — 

pats sakė — “na- 
j pasielgė”, dabar 

įf jo glėbin, statė jį 
vo generolu?

“SAUSOSIOS” DEMOKRA
TĖS BALSUOS Už 

HOOVERĮ

WASHINGTON. — De
mokratės moterys, kurios 
skaito save “sausomis”, ne- 
'patenkintos nominavimu 
“Slapiojo” gub. Smitho į 
prezidentus, ir jos pasiren
gusios sukilti prieš Demo
kratų Partiją ir balsuoti už 
Hooverį, republikoną. Taip 
pareiškė čia ponia Willliam 
Atherton Du Puy, Liason 
Press atstovė nuo moterų 
grupės Houstone, demokra
tų konvencijoj.

OBREGONAS IŠRINK
TAS MEKSIKOS 

PREZIDENTU
MEXICO CITY. — Perei

tą nedėldienį Meksikoj įvy
ko prezidentiniai rinkimai. 
Generolas Alvaro Obregon, 
buvęs tik vienas kandidatas 

■ į prezidentus, tapo išrink
tas prezidentu ant šešių me
tų. Jis prezidento vietą .už
ims gruodžio 1 d.

Obregon yra geras drau
gas dabartinio prezidento 
Calles, ir pasižada toliaus 
tęsti dabartinę Meksikos po
litiką. Obregon yra buvęs 
Meksikos prezidentu pir- 
miaus. . .,. . ,

Rinkimų diena praėjo ra
miai. Bet buvo tikėtasi 
riaušių. Už tai armija bu
vo pastatyta ant sargybos.

Obregoną rėmė Amerikos 
kapitalistai, kurie turi in
vestments Meksikoj;'rėmė 
jį vidurinė klasė ir dalis 
augštosios klasės. 'Jo atsi- 
nešimas linkui kunigijos in
teresų nuolatos darėsi tai- 
kingesnio pobūdžio.

Meksikos Komunistų Par
tija išleido sekantį pareiški
mą apie Obregoną:

C‘O,bregonizmas kartą, at
stovavo bendrą frontą prieš 
klerikalizmą, stambiuosius 
žemės savininkus ir impe
rializmą, bet dabartinis ski
limas atidengia, kad ..del 
Obregdno suvienytas fron
tas egzistuoja tik jo paties 
asmeny j. Jis atsišaukė į 
valstiečius, į vidurinę klasę 
ir į dalį Gugėtosios klasės, 
prašydamas paramos. Ob- 
regono grupė neturi noro 
sunaikinti neteisingą dar
bo vadovybę Meksikos 
Darbo Federacijoj ir sudrū- 
tinti1 darbininkų judėjimą, 
bet- nori /sunaikinti tvirtą 
priešingąją politinę j kliką, 
kuri pastoja kelią jų (Obre- 
gono šalininkų) » ambici
joms. Daugelis obregonistų 
net trokšta sunaikinti dar
bininkų judėjimą, sumažinti 
algas ir panaikinti socialius 
revoliucijos laimėjimus.”
*

Maskva.— Sovietų Sąjun
goj su balandžio 1 d. cirku
liacijoj pinigų buvo- iki 1,- 
518,300,000 rublių. į 

POLICIJA BRUTALIŠKAI IŠDRASKĖ 
TEKSTILIEČiy DEMONSTRACIJĄ

I ; • • .   —,------ . ..
Suareštavo 29 Streikierių Vadus;, Tūkstančiai Klausėsi

Weisbordo Prakalbos Po Demonstracijos ''' 11
' NEW BEDFORD, Mass.. 

— Pereitą subatą šeši tūk
stančiai tekstilės streikierių 
demonstravo gatvėmis po 
vadovyste Tekstilės Dirbtu
vių Komiteto, nepaisant po
licijos atsisakymo duoti lei
dimą. •'

Viena dalis streikierių nu- 
maršavo apie penkis blokus 
iš vakarų pusės, o kita dalis 
iš pietų pusės numaršavo a- 
pie du blokus, kuomet poli
cija pradėjo pulti demon
strantus. Policijai padėjo 
streikierius brutališkai muš
ti visokie mušeikos, blaivy-

bes agentai..
Tūkstančio 

simpatizator;
Tūkstančiai streikierių ir 

simpatizator 
šalygatvių ii taikėsi prisi
dėti prie demonstrantų, po-

ų stovėjo ant

licijai prade j 
strantus.

i s pulti demon- 

ūtališkai dras
ki ją. Buožėmis

Policija brutališkai dras
kė demonstrate“.' 
daužė ‘ streik eriams galvas. 
Suareštavo d zidešimts devy
nis streikierių, vadus.

Po demonątraęijos įvyko 
masinis susirinkimas, kur 
kalbėjo Weiabord, pagarsė- 

s Passaico audėjųjęs vedime 
streiko.

i vadus.

f

JAUNOJI PABUČIAVO 
7,000 SVEČIŲ LAIKE 

VESTUVIŲ

KRAKOVAS, Lenkija. — 
Vienam Lenkijos kaime var
du Tecsoę įvyko rabino duk
ters vestuvės. Sulig įsigy
venusių slavų papročių, jau
noji pabučiuoja svečius. Ra
bino duktė pabučiavo sve
čių Viso 7,001 į keturias va- 
landąs, ir tuo būdu ji pada
rė pasaulinį bučkių rekordą.

SUVIRS 3,000 ŽMONIŲ DALYVAVO į_ 
“LAISVĖS" METINIAM PIKNIKE

Buvo Draugę iš Tolimesniją Kolonijų; Diena Pasitaikė Labai 
Graži—Buvo Smagu Piknikauti ■ /

Pažangieji gi šiame seime 
ne tik pajėgė atsiginti,, bet 
iš defensyvo jie perėjo į 
ofensyvą. Jeigu kova ir 
eis tąja vaga ; per sekamu 
du metu, Chičagos seime 
dešinieji bus dėkingi dievui, 
turėdami nors vieną trečda-

’ Su kiekviena diena “Lais-L 
vės” įtaka auga tarp Ame
rikos lietuvių darbinirikų ir )■ 
pažangiosios inteligentijos. 
Aš esu tikras, kad kitais me
tais turėsime dar skaitlin- 
gesnį pikniką.

Šiame piknike su mumis, 
buvo daug ne tįk darbo 
žmonių, Hunų reikalus. 
“Laisvė” gina, bet taipgi su 
mumis buvo nemažai pažan
gesnių profesionalų ir biz
nierių, kurie- pritaria mūsų

“Laisvės” metiniam pikni
ke, kuris atsibuvo pereitą 
nedėldienį,1 Ulmer Parke, 
BrookĮyne, buvo keliais Šim
tais daugiau žmonių, negu 
pereitais metais. 'Buvo su
virs 3000. : Abelnai žmonių, 
priskaitant. ir vaikus, galėjo, 
būt iki keturių tūkstančių.

Šiais metais pasitaikė la
bai graži diena. Todėl žmo
nės suplaukė anksčiau — a- 
pie trečią valandą jau buvo 
pilnas parkas žmonių. Nuo 
dvyliktos valandos dieną 
plaukė žmonės iki 8 valan
dai) vakaro. Automobilių 
buvo apie keturi šimtai ar 

• daugiau.
Galima sakyt, “Laisvės” 

piknike buvo atstovauta lie
tuvių kolonijos iš visos A- 
merikoš — jeigu ne visos, 
tai didžiuma jų, pradedant 
nuo Galifornijos ir baigiant 
Maine valstiją. Buvo drau
gų iš San Francisco, Clif., 
ir iš Mexico/V Maine. Taipgi 
buvo draugų iš Detroito, 
Chičagos, CleVelando, Wor
cester, .ir Bostono. Iš arti- 

kį®® pa- ™^IpE©
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Sovietai Kritikuoja Netvarkų' Gelbėjimą' 
Dingusių Dirižablio "ltaliosjŽmonių 

------------------ ■' ' i &

Viltis, Kad Sovietai Išgelbės
Dingusius

X ' '' * ’• ‘ ' ‘ I * I ’ •

Pereitą nedėldienį gauta 
pranešimas nuo Sovietų di
džiausio ledlaužio Krasino, 
kad tas laivaš yra arčiau 
kaip už 350 mylių nuo sce
nos, kur suWko dirižablis 
'“Italia”, i irr plaukia ‘ dvylika 
jūrinių mylių valandą. 
Pirmiaus tegalėjo laužtis 
per suvirš šešių- pėdų storu
mo ledą, tik penkias mylias 
į valandą.; •> Nors tikimasi 
pasiekti^ storesnį leda, ta- 
čiaus yra viltis,/kad Krasi
nas pasieks* diegusius kaip 
šiandien,/antradienį.'

MASKVA. — Sovietų Są- 
jungos komitetas gelbėji
mui dirižablio “Italios” din
gusių įgulos narių išleido 
pareiškimą, kuriame smar
kiai kritikuojama gelbėji
mo darbas, kaipo chaotiškas 
irfneturįntis koordinacijos.

Sergejus Kamenevas, ge- 
neralis inspektorius .Raudo
nojoj Armijoj/ ir narys ta
me komitete, pareiškė,! ;kad 
nuo sudarymo to komiteto 
buvo permatyta reikalingu
mas bendro veikimo (koor
dinacijos) gelbėjimo darbe, 
ir išleido atsišaukimą į ki
tas šalis, kurios ėmė daly- 
vumą gelbėjime, kad reika
linga tuojaus atsakančiai 
darbuotis? Bet Atsišauki
mas buvo ignoruojamai, sa
ko Kamenevas, ir del to da
bar yra apgailėtini rezulta
tai. Gelbėjimo darbe veikė 
dvylika laivų ir trylika or
laivių, o išgelbėjo tik vieną 
generolą Nobile — ir dar 
paaukojant kap. Amundsen 
ir jo penkis draugus, neten
kant vieno Švedijos orlaivio 
ir nustumiant pavojun Šve
dijos lakūną.

Atsitikimą šu, Amundsen 
Kamenevas minėjo kaipo į- 
rodymą, kad,nebuvo koordi
nacijos. Niekas nežinojo, 
kur Amundsen vyko ar ko
dėl to kis žmogus, su to^m 
patyrimu, turėjo skiuštį1 'or
laiviu, vietoj bįijik pąątątylu. 
prižiūrėti ęęntrahžųpjtą' dė- 
partmentą lyedimių. gelbėji
mo .darbo, sako KahienėVas.

, Visai ? .nėseųai, sako ' jis,1 
Italijos laivas Citta di Mil- 
lano nepainformavo laiku 
Sovietų ledlaužį Jjlalfgin 
delei Nobile grupės pozici
jos pakeitimo ant ledyno, 
kad būtų gąlimą , pranešti 
Sovietų lakūnui Babųškin, 
kuris bandė pasiekti ia le
dyną 'pereitą penktądiehį 
nuo savo bazes Kari Saloj 
ir apie kurį nieko ųegirčĮfet 
nuo to laiko.

, I •

Kamenevas sako, kad1 jei
gu būtų gera kooperacija 
tarp Sovietų dviejų ledlau
žių ir ŠvedijOs Orlaivių, tai 
Vien'tik tų spėkų ^užtektų išj 
gelbėjimui žuvusių.; ■ ? ' f,

Meksikoj Nužudyta 9 už 
Bandymą IšdŠnamituoti 

Gelžkelį
MEXICO CITY,

gelžkelio, netoli Queretaro, 
tapo suimti devyni reakcio
nieriai su dinamito šmotais; 
jie buvo pasirengę išdina- 
mituoti gelžkelį. Visi suim
ti tapo nužudyti, pasak čia 
gauto pranešimo.

-------------------- -------------------t. |

SOVIETAI STUDIJUOJA
GAMTOS ŠALTINIUS

MASKVA. — Sovietų Są
jungos valdžia akstiną stu
dijavimą šalies gamtos šal
tinių. Valdžia, paskyrė’ geo
loginiam. tyrinėjimui 1928 
inetais $4(,0Č0,000. Gi 1913 
metais-buvo tam tikslui pa
skirta tik $100,000.

Sovietinė valdžia stengįą- 
si visokiais būdais nakelti

daryti'gerą gyvenimą darbi
ninkams. I • J t ;

Areštai Shanghajuj,

•/! j/?1 •

Žuvo 48 Mainieriai

> SHANGHAJUS. — Čia 
tarptautinės -srities policija 
suareštavo nemažą skaičių 
chiniečių studentų, vyrų ir 
moterų. Kaltina juos laiky
me komunistinės literatūros 
ir užlaikyme slaptos spaus
tuvės.

STE. ETJENNE, Franci-1 Tartautinės srities valdi- 
ja. — Šiame distrikte kasy
klose - ištiko’ > gaisras., > 41 
mainierys užtroško nuo dū
mų ir gazų; septyni mainie
riai liko sukriušinti sukri- 
tus mainų viršui, kuomet 
liepsna sunaikino viršaus 
paramsčius; Dabar viešpa
tauja verksmas ir > liūdėsis 
šiame mainų distrikte.

15 ŽUVOMNDIJOJ
RELIGINĖJ KOVOJ

ninkai (imperialistų valdi
ninkai) atidavė į chiniečių 
vyriausybės nagus komuni
stų vadą Tscheng-Mei-Pu, 
kaltinamą vadovavime suki
limo Shantungo provincijoj, 
vasario mėnesį.

Taipgi Shanghajaus reak
cinė valdžia uždarė prie
plaukos darbininkų uniją.

STREIKUOJA PRIEŠ
‘ ALGŲ NUKAPOJIMĄ

i . H ,
;ĄĘEFERSON CITY,1 Mo.

Čia sustreikavo Tweedie 
Čevė- 

nu->

CALCUTTA, [ Indija. — 
Pranešama,) kad i Khargpur 
mieste kilo ^eligihėS' riaušės Footwear kohipanijos Čeve- 
tarp > indusųi ir mhometd- rykų dirbėjdi prieš algų hu
nų; žuyoflS.ashienų.š jH'kahojimą. ' 1 '
j/i Imperialistine 13 ' • Anglija ^Darbinihkai1 išėjo į strei- 
kursto tarp' fanatikų-Haū- ką, kiiohifet’pėreitą ša^itę 
šes;, kad tarp Įndijėsr. gyven-' kompanija įvedė dirbtuvėj: 
tojų < inėbutų.. j šahtaikoš ■? dr [haują’ laikrodžio Sistemą, 
kad Ahgli ją galėtų'' svietui į Kuom'et, darbininkai šugino- 
sakyti r Žiūrėkite, ten mes j jo, Kad haūja sistema šu- 
reikalingi palaikymui tvar-imažins jiems algas nuo $2 
kos. • \ liki $6 į saVditę, kilo didelis

. ___________________________ _ __ :

nierių, kurie- pritaria mūsų 
darbininkiškam judėjiniut 
Už tai mes sveikinam to
kius žmones.

Lai sekančiais metais dar 
didesnės mūsų spėkos pasi
rodo “Laisvės” metiniam | 
piknike!

Vengrijos Fašistai Sus 
reštavo 30 Darbininky

■' j H , • W

BUDAPEST, Vj 
Vengrijos teroristini 
tų valdžia suareštikaip iš ^U vaiuzia sua

I

bįa, būk ji suse 
ten “konspiraciją” ’ sąryg^j 
su Belą Kun teismu ir vei
kimu Vienoj. Fašistinė po
licija slepia Suimtųjų var
dus, ir taipgi negalima su
žinoti apie padarytus prieš 
juos kaltinimus. O tuo pa
čiu sykiu provincijose areš
tai tęsiasi. ’

New Haven, l Bridgeport, 
Easton, Shehandoah, Scran
ton, Wilkes-Barre, Bing
hamton atvyko nemažai 
“Laisvė” patriotų automo
biliai^ Jr busais.1 Tas paro
do, kaip tolimesnių kolonijų 
draugai yra artima; susiri
šę su dienraščiu “Laisve”— 
nepaiso panešti nemažas iš
laidas, kad tik dalyvauti jos 
i'djdelėj vasarinėj iškilmėj.
Programa Buvo Triimpa ir 

Smagi ,
Tokiam dideliam suvažia

vime nėra patogu laikyti 
progpčftną. Tokiu būdu pro
grama buvo neilga. Sudai
navo Aido, Lyros ir Sietyno 
chorai po vadovyste drg. 
Žuko. Drg. A. Bimba pasa
kė trumpą prakalbą apie 
SLA. Seimą ir apie “Lais
vės” reikalus. Ir tuomi pro
grama užsibaigė.
'Su maža pertrauką nuola

tos griežė pakaitomis dvi 
drg. RetikeviČiaus > sutaisy
tos i ‘orkestros. > (Šokikams 
buvo tikras rojus.
r Teko atsiklausti daugelio 

atsilankiusiųjų, kaip ątrųdo 
piknikas^ kaip patinka, i Vi
sų 'atsakymas buvo:

^Puikesnio pikniko nerei-: 
kia. Įvairus, gražus ir mil
žiniškas “Laisvės” pikni
kas.” i . ■ r-

- Aš nemanau^ kad buvo 
nors vienas asmuo, kuris 
nebūtų pasitenkinęs.
Džiaugiasi Suėję Pažįsta-, 

mus
Buvo tokių atsitikimų, 

kad tūli asmenys, nesimatę 
su savo pažįstamais ir gi
minėmis per desėtkus metų, ; 
susitiko “Laisvės” piknike. 
Vienas žmogus pareiškė: 
“Ot, aš nesigailiu praleidęs 
“Laisvės” piknike $30, nes 
man buvo labai smagu su
tikti pažįstamą, kurio nebu- : 
vau matęs per desėtkus mę-’;

protestas. Tuojaus vakare 
darbininkai atlaikė susirin
kimą ‘ir vienbalsiai nutarė 
reikalaut^ kad būtų atsteig- 
ta pirmesnė sistema. Atsi
sakius kompanijai išpildyti 
jų reikalavimus, jie paskel
bė streiką. • : '

Sti’eikuoja . ^00 Montreal 
^į^OįliO^rbininkų

pie padarytą suokalbį "prieš Montreal, — čia
Tom Mophey. AŽąs' tik ęąliT sustrėikavcrąpi |0 -Dumi- 

iiion Gumo Kompanijos^dar-

“LABOR DEFENDER” 
; SVARBŪS > RAŠTAI J

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo organas “Labor 
Defender” už; liepos mėnesį 
jau išėjo iš spaudos. Jame 
yra daug svarbių raštų apie 
darbininkų persekiojimą. 
Svarbūs straipsniai telpa a-

te anglįškai skaityti, įsigy
kite tą numerį. ; i d bininkų

r

to

L
■

Plieno Trustas Užsimojęs Nu
kapoti Maimeriams Algas
UNIONTOWN, ’Pa. — L 

Visuotinai algų nukaposi
mas gręsia neunijinėse ka- I. 
syklose. Algų nukapojimą 
paskelbė H. C. Coke Kompa
nija, šaka United States 
CoalKompanija, kurią kon
troliuoja plieno trustas. Pa
skelbta, kad algos bus, nuka
potos 10, 12 Tr nekuriuose 
atsitikimuose 15 nuošimčių, P 
tik išskiriant tas vietas, kur 
jau algos atsakančiai nuka
potos ir kabėjai gauna ma
žiau kaip' $3 į dieną už dė- 

/ vynias valandas. ,,
,; Algų nukapOjįr 
35,000 darbininkų 
ir Westmoreland pavietho-

Sovietų Prekyba Padidėjo

' ■

■MASKVA. — Sovietų už- 
sienio prekybos apyvarta 
padidėjo ant 11 nuošimčių 
bėgyje 8 mėnesių iždinių i 
metų, prasidėjusių spalių 1 
dieną.

Visos prekybos apyvarta

siekė tik $463,000,000.
. y --- ■ •’U

KIEK ANGLIES
SOVIETŲ SĄJUNGOJ 

. -i—.. ..
MASKVA. — Viso angli 

rezervų Sovietų Sąjuą 
hprokuųjama iki4 474 
000, tonų.
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DIENOS KLAUSIMAIS
New Bedfordo Audėjų

■ Streikas 
' < > .Komunistų “Daily Worke- 

rio” korespondentas prane- 
-ša apie New Bedfordo strei
kuojančių audėjų demon
straciją liepos 1 d. Tarp 
kitko, sako: “29 streikieriai 
suareštuota, daugelį vyrų ir 
moterų policija apdaužė 
buožėmis ir .sutrempė ark
lių kojomis, sudraskė ne tik 
iškabas su obalsiais, bet ir 
amerikoniškas vėliavas”. 

‘ Demonstracija buvo suruoš
ta Audimo Pramonės Dirb- 

‘ tuvių Komiteto, kuris ran
dasi karingose rankose. Da
lyvavo virš 6,000 audėjų.

Prieš mūsų akis kartojasi 
Passaico istorija New Bed- 
forde. Auga streikierių ma
sinis pikietavinias ir masi
nės demonstracijos. O po
licijos brutališkumas nebe
turi ribų. Kaip ,buvo Pas- 
saice laike audėjų streiko, 
taip dabar New Bedft^de, 
Mass., viešpatauja karo stė 
vis ir darbininkams atimtos 
visos civilės teisės. Arklių 
kojomįs trempiami vyrai ir 
moterys^ Policija be pasi
gailėjimo buožėmis skaldo 
darbininkams galvas. Kalė
jimai ^užkimšti streiko va
dais. Prieš darbininkus su
sivienijo ■ darbdaviai, val
džia ir judošiški darbo uni-
ų vaųaj.v , ............ S*®/
Patriotai siunta, jei^u kas 

nors žodį išsitaria prieš A- 
merikos vėliavą. Bet štai. 
New įedforde patys val
džios šunės tą vėliavą su
maišė su purvais.

New Bedfordo audėjai 
reikalingi Amerikos' darbi
ninkų paramos. Jų padėtis 
sunki, kova aštri ir ilga.
Angliški Menševikai šmu- 

gehiinkų Rolėje
į Jaunųjų Socialistų Lygos 
Pild. Komiteto narys ir va
das Field sugautas New 
Yorke pardavinėjime diplo
mų nedakepusiems “moksli
ninkams”. <fau senai buvo 1 
kalbama, kad čionai randasi 
diplomų ' darymo fabrikas. 
Už pinigus visokie “feike- 

Iriai” į vieną dieną tampa , 
diplomuotais’“profesoriais”, 
“daktarais” ir kitais “galvor 1 

, čiais”. Dabar paaiškėjo, 
’tad to fabriko provadoriais ' 

Mistai. !buvo ponai s<
Matote, pe tik mūsų lietu- 

viski snįalavMai susitepę* 1 
ugeliu. Jų broliai ir drau

gai ariglai taip pat i moka 
daryti pragyvenimą iŠ žuli- 
kySčių. Jie irgi x“nei sėja, 
nei pjauna, o živnastį gau- :_ tt

Iv nieko geresnio negali
ma laukti ir tikėtis iš rene
gatų. Mes, žinoma, nesako
me, kad visi menševikai y- 
ra tokie, kaip Field. Yra 

ilinių narių, kurie tokiais 
darbais neužsiima. Tai su
vedžioti ir apgauti žmonės'. 
Jet socialistų partijos ir 
socialistų lygos' vadai drą
siai gali lenktyniuotis šmu- 

yje su mūsų lietuviškais

prieš mus. Paimkime kad 
ir lietuviškus’ sandariečius 
ir menševikus. Ypatingai 
SLA. įBaltimorėš seime jie 
pasižymėjo savo nathališkū- 
mu. O daugiaūsiū’‘ j priėš 
progresyvius, rėkė ir ataką 
v^dė taht dienraščio “Lais
vės” tūlas : Žukas/ iš -Chvę.- 
lando. Kur tik reikėjo pro
gresyvius iškolioti ir api
purvinti, tdi Žūkaš ‘bhvb 
pirmutinis. 1 Ištikrųjų, san- 
darieciai ir smalaviriai jį 
pastatė prieš delegatus kūL 
po abrozą teisingumo it 
doros. Gal jis tuo ir yra, 
nesiginčysime.

Bet štai ateina iš .Cleve- 
lando žinia, kad p. Žuko 
moteris, taip pat gera san- 
darietė, taip pat karšta ėdė- 
ja progresyvių ir komunis
tų, labai negražiai susitepė. 
Ta poniutė tapo sugauta 
juodlaiškių rašinėjime.^No
rėjo greitai turtinga tapti...

Žinoma, mes niekados ne
kaltiname vyro už moters 
“arbus. Bet kad p.'Žukas 
taip .pat neturi jokios idėjos, 
kaip seime jis pasirodė ; di
džiausias nachalas ir nieko 
bendro neturįs su teisybe ir 
taip vadinama “fair play’\ 
tai fdktas. : i 11 I ; I > H■

I
Na,^ o garsusis Zabulįojiis 

ir dabar.1 tebetųpi tiži grotų' 
.už vagystes. Gi tas šutvė-, 
’rhnasj ištisus kelius m^tus, 
buvo sandariečių ir smala- 
virių įrankis dergimui- ir 
niekinimui mūsų judėjimo., 
Jo straipsniai, taip purvini, 
kaip jis pats, puošdavo be
veik kiekvieną numerį “San
daros”, “Naujienų” ir “Tė
vynės”. Tai irgi buvo lai
komas kaipo abrozas švaru
mo ir doros, kol neliko su
čiuptas už rankos vagystė
je.

Dabar sandarieciai ir sma
laviriai ■ rado naują purviną 
įrankį kovai prieš mus ypa- 
toje tūlo Mickevičiaus (Šmi- 
to).k To sutvėrimo purvini 
straipsniai irgi su didžiau
siu išsiilgimu talpinami san
dariečių ir smalavirių spau
doje.
jų autoritetu “komunizmo” 
klausime. O tai yra papra
stas samozvancas. Mes fak
tais parodėme, kad jis yra 
didelis niekšas ir samozvan
cas. Bet mūsų priešai nesi
liauna talpinę jo straipsnius 
savo laikraščiuose.

Sovietų Sąjungos Derlius 7
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Jums ir viduriai nepasll 

teveikia gerai, nemala, sus 
uoąe? sukietėjimų, šitos a 

.:ybės irgi neigiamai v 
kraują, į organus, į liaukas, į 
nervus. Tarpe viso to ir j 
eidinėja Jums tie smarkūs {įĄ 
vos skaudėjimo antpuoliai;! 
įima spręsti, kad tai yra 
gi galvoskaudžiai — migrtna. 
Kas daryt tokiais atvejais? Ogi 
reikia visais būdais sumažinti 
organizmą erzinančios medžią-. ( 
gos, reikia jos kaip, nors grei
čiau prašalinti, sumažinti. TanT 
tikslui pat pirma, kai pradeda 
galvą skaudėt, išsiplaukite sau 
gerai vidurius, padarykite gerą 
levatyvą bei klistirą, šiltu mui
luotu vandeniu, arba šfltii vant- 
deniu su sodės milteliais ištar- 
pintais. Gerkite daugiau vanr 
dens, naminio limonado; ga>iu. 
ma po truputį su šiltu vandeniu 
ir sodės valgomosios imti, kad ( 
permušus, kad neitralizavus vi
duriuose rūkščių perviršį: Išsi- 
maudykite’ šiltai, iškaiškite 
gulkite, p'risnūskite valandėlę.' 
:—Visa tai padės organiznliūi su* 
si tvarkyti, ir tada galvos sope 
pradės eiti mažyn, i . ■ i

Vaistų skausmui sumažinti 
geriausia neimti, nebent tik val
gomosios sodės po šaukštuką į 
šilto vandens stiklą. Reikia 
nuolat daboti vidurių. Maistų 
pasirinkite atatinkamą. Viena 
galvos skaudėjimo priežasčių y- 
ra fosforo stoka * smegenų ir 
nervų audiniams. Suteikite to 
reikiamo fosforo, vartodama 
nemažai kiaušinių, žalių arba 
kiek apvirintų, rupesnio javinio 
maisto, daržovių, vaisių, pieno, 
produktų. Iš mėsiškų tikt^ 
Jums po truputį vartoti jaknų 
ir inkstų.

Su ton žiliais visaip esti. Ton
zilių didumas nevisuomet ženk
lina jų žalingumą organizmui. 
Kad Jūsų tonziliuose įžiūrima 
skylučių, tai tame da nieko ne
paprasto ir nieko blogo .nėra: 
normalūs tonziliai turi tų sky
lučių bei įdubimų apie 20. Tos 
skylutės gali būti, grynos, tik 
savd rūšies gleivių pilnoš, bet 
gali < būti ir apkrėstos—-pūliuo
tos. Pasitaiko ir. tokių topiųlįų,i ! 
kuęie atrodo, visai ipažjųkah o 
kutie vienok savyje pūlių* turi. 

^j'-gręsia,.^aypįum .yjsajį. d^ą- „ . 
ruznjui. , ; ;

Utarninkas, Liepos 3, 19 J t
■ . i------- ' i ... .. ............. ■irs
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susitvarkyti, nės- jie

I

ar tįk ųėkųriupsjskyrius'.
, (Ką as, inisfe.U/ šiame jkląu- 
sime> ;tai manor biznis.. O, ką

i».« 
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DABIMNKy SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS 

341 Walnut Street, Newark, N. J

straipsniai.
D. M. Šol

I

KapriškaitZaoavybska Trejaabn iŠ Žmonų Išnaudojimas ir Apgaudinėjimas |
. ..... . .... ’ \v" — k

Pkilado^liiečiąi SįtiĄdži i
Sekant mūsų laikraščius, 

matome, kaip kitų kolonijų 
draugai garsina savo paren
gimus savo dienraščiuose,. į 
kuriuos, ir pasižiūrėti yra 
kas.; Jų teatrai, koncertai 
ir 1 įšvažia.vitnai beveik tįk 
per dienraščius ir išgarsina
mi.
"Bet Philadelphia: tokia 

didelė,‘tokia milžiniška lie
tuvių kolonija, b.j jos 'parėn^ 
girnų, apgarsinimą let, ne 
let galima išskirti iš papras-- 
tų kuopų mitingų 1 praneši
mėlių. • .Pą^ekjnės to ’skupų- 
mo,. numesti “Laisvei^, ar 
“Vilniai” keliolika dolerių 
už apgarsinimą, tankiąi yra 
tokios, ’kad. parengirrfai* nū-; 
na labai nųzerių, į ką su ap-; 
g'ailestavimū reikia žiūrėti,' 
turint mintyje tokią jnilži- 
nišką lietuvių koloniją su 
jos; apieliųkėmis. ^ Draugui 
pniladėlphi^Čiair is vienos 
pusės, taupydami .vieną do
lerį, praranda dešimts dole
rių.;

Kad tai yra faktas, tai pa
siskaitykite “Laisvės” num. 
154-tam, kur draugas det- 
roitietis, Mikas. Blogasis, 
praneša apie šavd kolonijos 
garsinimų pasekmes. Jisai 
sako, kad jie, daugelyj atvė-į 
jų, visai nespausdina jokių 
plakatų, o duoda didelius 
apgarsinimus į savo dien
raščius ir pasekmės visuo
met būna geros. *'i;i 

Plakatas, jeigu bųčeris 
nespėjo suvynioti 'į jį silkę, 
kad'ir patenka kam į ran
kas, tuoj tampa užmirštas. 
.0 daugelis jų, kaip bolinėse, 
saliunuose,, klįųbupse ■ -rp vį-\ 
šai neskaityti ' atsiduria tų 
įstaigų gasjjądipių pečiuose,' 
ar išmatų blekiiįiėse. j Laik-j 
rastis gauna progos pagulė
tu iįgiaus tose' įstaigose, į‘ fūs mielinate, tai jūs-biznis: 
juos pasižiūri daugiaus žmo- Bet ' tūriu • įi^šėkyti, ’ kad 
nių,‘ o nekurie, kaip njekąs bom ”
nemato,. įsibruka į kišėtiilįlsų?. draugai 
ir parsineša namo; ir : tėn jį 
pamato net tokie žmonės/ 
kurie jokio laikraščio nepre
numeruoja. : ’ J . į

Truko Veikalų Kūrėjo
Skaitant 'reporterių pra-' 

nešimus iš atsibuvusio B ai-; 
timorėj S.L.A. ’ Seimo, kur 
ėjo gam stipri kova progre^

kur kitur iŠBau- dabar sandaneŽio Žuko. pa-L ,v . F“, .Ę K}L’"J®?”“ 
tiekm CSevelamte/ įstojai apgavime dai*ten- 

, Bet Žukie^ pkMi, kad ^10-
serrajam 'pbii. jįiaš kuri 

’tarnavusi prieš jo mirtį, da-" 
vusi daugiaus, negu ji nuo 
jo gavusi, todėl ir dariusi 
pasikėsinimą ant jo sūnaus, 
kad' nors • kiek' atsigriebus. 
Dabar' dar prisieis truputį 
palūkėti, kol. *.Sirvydas, ar 
Grigaitis nepęrkrikštys ,Žu- 
Kiehęs' į bolšeyikės, Mlchel- 
'sbnąs tiždės savo ąntspaudą;, 
“Šąųdąro^ Ppriskus palpus 
už kūųigą, Vitaitis su Jur-, 
geliute bus kūmais. »

Blogi Popieriai
A.L.D.L.D. prąęitų metų 

kny^A ‘‘Phbhuno Stebuklai” 
jau randasi pas draugus 
rokas; laiko tabp&š. ■ Bet 
bent trečdalis draugų tą 
brangią ir daug žinystės su
teikiančią knygą perskaitė, taqSaiMjo^: -

^As privatiškuosė pasikal
bėjimuose esu užklausęs a- 
pife tos knygos perskaitymą 
50 draugų ir paduodu, jums 
rezultatą:

20 draugų aiškinosi, kad 
dar neturėję laiko perskai
tyti. 15. draugų, tame skai
čiuje ir moterys, pasisakė, 
kad pradėję skaityti ir kvi- 
tinę sunkaus skaitymo delei. 
8 draugai pasisakė, kad per
skaitė ir pagyre, kad labai 
gera knyga, bęt man pasise
kė pagauti juos įmeluojant. 
Katia aš* pradėjau klausinė
ti* apie atskirus tos knygos 
skyrius, pasirodė, kąd jie 
nieko, apie tą knygą nežino, 
7 draugai buvo perskaitę, 
bet.šiišjų dar. labai, abejoti-.

kaiji Amerikoje. Čia pini
guočiai lįįžsiai bviHjep” pū
ką iš darbo, žmonių. Viso
kių kvailinimų' išgalvoja, vi
saip . darbininkus šokdina 
per virvutę. Kad ir dabar, 
milionai yra bedarbių/ kiek
viename mieste, miestelyje 
desėtkąi ir šimtai tūkstan
čių šeimynų badauja, na, tai 
ir reikia išgalvoti kokis 
naujas skymas, kuo i :būtų 
galima apgaudinėti žmones, 
apie ką būtų rašyti ir bub- 
nyti, nukreipti skaitytojų 
mintį nuo kasdieninio klau
simo. Ot ir išgalvota tie
siog bepro.tiški be pėrstoji- 
mo Šokiai. Paskiria dovanų, 
Nusitenką dęsėtkai jaunų 
vyrų ir ’ merginų ir lenkty- 
niuoja. Kuri pora ilgiau iš
šoku, ta • ‘fgaus” dovanas. 
Rengėjai 1 kraunasi naujus 
pelnus už įžangą, šokikai 
tiesiog kankinasi, žudosi, 
naikindami savo sveikatą. 
Spauda- pilna įvairiausių 
sensacijų. Vėl, jaunimas; 
pagautas ant naujos meške
rės, interesuojasi, domėjasi: 
kaip čia Gir man “išvinyti” 
dovaną, kaip čia gauti koki 
$5,000, kaip pagarsėti.

Gyvenimo aplinkybių ver
čiami, norėdami laimėti pa
siūlytą dovaną, susikimba 
šokių lenktyniuotoj ai ir šo
ka po kelis šimtus valandų. 
Rašant šiuos žodžius, New 
Yorke 10 žmonių jau šoka 
360 valandų, kiti jau iškrito 
ir guli ligonbučiuose. Aiš
ku, kad šokikai sužeis save 
ant visądos, dąugęlis iš jų į 
kapus nukeliaus.. O kaip su 
pąžądėta dovana? , 
t ’ Štai vienas ^laimėjimo”.

pavyzdys. Į Ęaston, Pa., 
atvyko kokia 'tat- Mrs. Eve
lyn Bathgler ir surengė šo
kių kontestą City Guard 
Ąrmory salėje, pažadėda
ma ’$1000 tam, kas iššoks 72 
valandas. Ukvatninkų tuo- 
jaus atsirado keli dęsėtkai. 
Šoko, lenktyniavo, šnairavo 
viens į antrą, viens po ki
tam nuvirto ir pagalios 22 
d. birželio, 1:05 vai. ryto, 
ant “flioro” buvo tik vienas 
šokikas D. LaBąrba. Jis 
dar pašoko kelias minutes ir 
džiaugdamasis, kad jau lai
mėjo $1000 užbaigė šokį ir 
pareikalavo *usavo” tūkstan
čio. Rengėjai ^atsisakė duo
ti, piareikšdamij kad Easto-; 
no1 publika nesilankė, labai 
mažai įplaukų! padaryta iv 
kad D. .LaBarba neiššoko 
72 valandas. * Įvyko triukš< 
mas, veik ko nekilo, mušty
nės. Pribuvo policija ir 
laikinai i areštavo rengėją. 
Ji tuoj aus pasiėmė advoka-i 
tą F. iB. McAlee ir tas įrodė/ 
kad šokikai j šokių laiką į- 
skaitė ir tas 15 minučių, 
kurias turėjo kas valandą 
del poilsio, o rengėjai tą iš
ima. Pagal rengėjų išro- 
kavimą, dar LaBarba turė
jo iššokti 18 vaL, o bu poil
siais 24 vai., gi jis to nepa
darė ir todel^dovanos ne
gauna. \

Teisėjas tuęjaus rengėją 
paliuosavo, pareiškė, kad 
mielu noru bylą panaikina. 
“Dovana” ir surinkti pini
gai už įžangą pasilieka ren
gėjų .kišeniuje. Tokių atsi
tikimų bus dar tiek ir tiek. 
Vieni padės savo sveikatą, 
siekdami dovanų ir nuke
liaus į kapus, o antri susi
kraus sąu naujus kapitalus.

, D. M. šolomskas.

šyvių bu atgresyviais už^Fe.s.° ^K,*ujp m pa 
Susivienijimo reikalus — turėdama galę
apgailestavimu reikia pasa
kytų kad ten trūko veikalų 
kūrėjo, kuris būtų galėjęs 
sukurti puikią apysaką, ar 
istorinį scenišką veikalą. 
Juk medžiagos ten? buvo; už- 

oF«.M-įtektinai. Tik plunksną reir 
. Mickevičius irgi tapokėjo paleisti į darbą, o kū-

biznis, jeigu šitaip mū- 
raugai ^šviečiasi”. Juk 

mums) tankiai i prisieina • Su
sikirsti su kunigais, ar jų 
tafnais, o' tą? Kūyga kaip ^ik 
ir padaro iš, viso, Rbmos/ ti
kėjimo didesnį, asilą, negu 
tas, ant kurio Marija jodi
nėjo. Ten parodoma, x.kąipi 
krikščionybės išpažintojai 
kunigai ėjo prieš kiekvieną 
mokslo pėdą,, padarytą pro
greso link, kąip ta pati ku- 

" s savo 
rankose, veik per 15 rnet-japi^ 5 metai atgal, labai, kraib 
v“ v* / jai ėjo, ^ergant mėnesinėmis.

Naktimis’" per -miegą jausdavau 
taip, kad lyg turėčiau lytiškus 
šusinėšimus su vyru. Taip atsi
kartodavo beveik kas antra 
naktis, ir ant rytojaus jausda
vos labai silpna. Dabar kokie 
trys metai, kaip gimė man mer
gaitė, ir nup to laiko tokie sal
dūssapnai :'pradėjo rečiau atsi
kartoti: tik kas antfa savaitė. 
Kodėl taip “man daros ir ar ne
kenkia sveikatai ? * r ? 1

Ir jau ,bent keli mėnesiai, 
kaip pradėjau ^nesijausi gerai 
su viduriais. - a ai pradėjau 'Sek
ti Jūsų patarimus per laikraš
čius/ mečiau valgiusi r mėsą; ir 
kitūs* sunkius kepsnius. Dabar 
įįa’uči'u; daug » gerfcfu, bet, kaip 
'tik;v ųžvalgau ką nors sunkiau, 
^į^jįauj Ur vėl“ pajuntu graužimą 
įr aęįrinianą rpo krūtinei. • -®&val- 
,gįus, >labai šėlios fcėįą, ko
kią "pusę valandos, ? iVįdiiriai 
man valos sunkiau jaū daiigeliš 
mętųf Užeina - galvos skaudėji
mas ir toks šmarkus, kad,/ Ne
ėmus kokių .,pi|iy,' sunku ii* iš
laikyt. Daugiausia ^susimeta į 
vieną pusę. Kas būtų geriau 
vartot tokiam ą|sitikime#? ,

;Ir. da .vienas klaušimąs. -Kele
tas savaičių atgal pajutau 'ger
klėj peršėjimą. ^Gydytojas lie
pė išimt tohzilius/.* 'sako, 'kad 
skyliukĮų yrą>x.Kaip. jprispąudžiu 
liežuvį, tai matyt truputį išsiki
šę ir lyg kad ąkyliukįų matyt,; 
Taip Uš; nieko bloga gerklėj ne
jaučiu^ į— jie niM neskauda. 
A¥ gafeia tiė t^ftžilfei >agy^-

j’.L/'-. *5

duliai, Tonziliai
• Drauge daktare, gal galėsite 

ir man patarti per “Laisvę’,’. 
Aš moteris 36 m., sveriu 120 
sv.; 5 p.. 3 c. ūgio; Turiu du 
vaiku ir du kartu buvau persi- 
leidus. Po antro persileidimo,

bakterijų gūžtos, tai gerai būtų 
Jie ir visai Jums išimti; lauk, 
^ofttik taip jie patinsta ir ret
karčiais paskauda, tai galima 
jie išgydyti vaistais. Garga
liuokite dažnai šiltu valgomo
sios sodės skiediniu arba ir al
koholiu, perpus vandeniu at- 
miežtu.v-Iš Vidaus tonziliai ga
lima teplioti kas diena ar kas 
antra diena iodu arba iodu, 
perpus su gliceriną ‘ maišytu. 
Kartais jie prideginama ir ai

Gašlūs Sapnai, Tingūs Vi- Atsakymas.—
Jums, Drauge, tur būt,* yra 

kur lyties organuose įsisenėju
si sloga, sukepimas ar suerzini
mas. Gal kaipo pasekmė ne
švariai atliktų persileidimų ar 
kaipo pasekmė kokio bakterinio 
apsikrėtimo. po gimdymų. Lyti
nio gyvenimo trūkumai taip pat 
dąug kuo , < prisideda: padaro 
organuose sukepimų ir net kro- 
ninių įdegimų. Dažnai pakar
tojami bergždi lytiniai susierzi
nimai; netikusiai baigjąmi susi- 
nešimai, negeistinų apsiveisimų 
vengiant; sunkūs darbai ir nu- 
sivarginimas mėnesinių laiko
tarpiais ; nepatenkinami arba 
netikusiai patenkinami lytiniai 
geismai ir tt.: visa tai pusėti
nai sudarko lytinį moters Apa
ratą ir paltrikdo normalius ja
me- jausmas.' ■ . ' y

1 Ar šiokiu ar tokiu būdu įsi-- 
vyravusi lyties organuose sloga 
jaudinančiai veikih’į nugarkau
lio1 smegenų centrus* ir į augš- 
teiilus lytinius centrus didžiose 
smegenyse.!» -Rezultate ir jsusi- 
daro tie Jūsų saldūs, gašlūs sap
nai. Klausiate, ar tokie sapnai 
nekenkia'' s veiktai. • Ne, patys 
Savaime sapnai kenkti iiekenkia, 
bet kjenkia < ta; ; priežasty arba 
tos priežastys, kurios tuos^s 
aius iššaukia., Nes juk sapnai 
tai nėra jokia liga, bet jie yra 
tam tikro erzinimo pasekmė. Ir, 
jei prašalinti tas erzinančias 
priežastis, tai tada jau nebebus 
iš ko jir tokiems sapnams ga
mintis. ’

Reikėtų Jums pasiteirauti su 
sumaniu tais klausimais gydy-

šimčių laikė mokslą po savo 
juodomis padėlkomis ir žu
dė, į kalėjimus grūdo ir ant 
laužų degino ne tik moksliš
kus. raštus, bęt iy pačius 
mokslo vyrus. ' Tai knyga,, 
kurią ■ kiekvienas, ar kiek
viena, bent truputį prasi
blaivę darbininkai, privalė
tų perskaityti ii e; po vieną, 
bet,po du kąrtUs* Bet... 'jęį, 
užteks....bauginus,nieko ne
sakysiu. . Dasiproitėkite s pa*-’ 
tys, ką aš norėjau pasakyti.

skiediniu. Jei tokie tepliojimai 
neparanku, tai galima per no
sis leisti į gerklę argirolio 
15—20 nuoš. skiedinio. Iš oro 
pusės gerai yra trinti paž$ 
dės iodo tepalu ir dėti kar 
kompresai.

Kroniškai įaugusiems ; 
liams gydyti nemažai pa< 
da ir kokie iodo preparatai vi
dun jų imant. Sakysim, ioc 
tos geležies stropa# • 
iodide of iron/’j Jo gąlėtut ii 
ti sū vandeniu įo valgio 
—80 lašų, po p(isę nediųėlicT' 
batinio šaukštelio.

, .. , r \ J \
1 .

PASTABOS

rinys būtų išėjęs gyvas ir 
žingeidus. . ' / . •

Lietuvių Tauta Pakopė * 
. • ' i ' ' Augštyn f' ,

i . J r .

Tai ir vėl, ačiū Jupiteriui> 
lietuvių tautelka pakopė pp,- 
ra njastelių augštyrt 
taųčįų akyse. Ir ar jūs*ma-’ 
noUį kad tai bolševikai tąip: 
^ai^ihg'ai0, •.' j ^įįbid^^ 

ImHivių i taųjtps . pafeejimp/r. 
Fuj? kas jums duos* Tie f‘iš-?

os”j kad' primanytų, taJ 
kšte' Vąndėnš' pHgfrdytių 

Msą Lįėtuvą, o ne keltų, jos 
yardą. Tai sandarietės nuo\

*

Ar Galima Skolininką Suaręs*- 
tuo! užSkolos Neatmok ėjimą? 
>. . D? i I. ' ?ih ;; j ) t > ja i
(' KJaųsnnąs-jj-jĄs viekai įfir- 
mąii kaitąs- pinigų; DAr, sulyg 
Amerikos įstatymų, ji .gali ma
ne suareštuoti * už > nėdtmokėji- 
rhą pinigų ? ! Kififs< žodžiais, ar 
gali skolininką suareštuoti? t 
v- Atsakomas Negaliiha. euwti’ 
p* pasodinti ' žpiogų kalėj iman 
už :n e užmokėjimą skolos. Min- 
n^sotoj ir 10 kitų valstijų ne
galima suareštuoti žmogų •'Civi
liška byla. Kitpše/’ yalštijos’ė 
galima suareštuoti . žmogų tik 
.tokiam atsitikime, jęigu { jis 
ketįnk . išvažiuoti, iš tos valsti
jos arba kuomet jis bando pa- 
kavoti arba perkelti savo tur
tą, arba jeigu jis apgavystėj 
kąltinaiąas- Bet suareštavimas 
už negalėjimą užmokėti skolos 
yrą < konstitucionališkai .drau
džiamas beveik visose valstijo-

pranešimai sako^ kad -šiemet 
Sovietų Sąjungos derlius 
bus geras. Taip rodo Anks
tyvas pavasaris.. Gali,* Žmo- 
ma, dar būti blogų orų ir 
javus apgadinti. Bet pava
saris daug žada. L

Geras derlius labai daug 
reiškia Sovietų Respublikai, 
kurios 80 nuoš. gyventojų 
užsiima žemdirbyste.^Kai 
bus daug grūdų, tai ne tik 
valstiečiai bus sotūs, ne tik 
miesto gyventojams daug 
ir geros duonos bus užten
kamai, bet ir pramonei ^aug 
pagelbės. Už parduotus 
grūdus užsienyje bus gali
ma nupirkti reikalingos 
pramonei, ir žemės ūkiui 
mašinerijos.. Pramonė 
žemės ūkis pakils.’ ? -

■‘Laisvėje” tik ką pas 
gė d. K. Rugieniaus ap; 
ka “KATARINA”. Ti 
bai interesingi ir turiu 
dėlės reikšmės darbr 
judėjimui atsiminimai. 
giau, drauge, tokių a 
kų. Daugiau piešinių 
klasinių kovotojų va 
darbus, pasisekimus/ ir 
pasisėkimus. Lengvesni 

toju, kad jis sujieškotų, ko1 siniai yąštai mums taip 
Jums tikrai lytiniame mecha- kalingi, kaip ir pama

čius, o pamatysite, kaip ten 
sandariečio Žuko patieka y- 
ra keliama į padanges už 
juodrankiško laiško ' rašy
mą. Tik kaž kodei “Sanda
ra” jos pikčieriaus dar iki 
šiol neįdėjo ir neparodė svie
tui tokios “drąsios” sanda
riečio Žuko žmonelės?

Tai; antra moteris,, kaipo 
lietuvių tautos kėlimo “sim- 
bdlis^j pasirodė tarp Ame
rikos liet”’" '> Anais rhetais, 
M a ss. y als tij oj/ 'splfolninkų’1 
■org^o

ais Įrankiais Jie Prieš 
Mus Kovoja

Labai įdomu kartais pa- 
elgti į mūsų priešų įran-. 
n. kuriais jie kovoja'

■ . t ' t / . » l

nizme trūksta, ir kad paskui jis 
kaip bandytų tuos trūkumus, 
prašalinti. Tada tvarkesnis pa
sidarys Jūsų lytinis gyvenimas 
ir nebevargins tie keisti sapnaį. 
Nervai ir' Batikos privalo atsi
gauti M (F W t 7 ■■ ' 
Jums fyH ^pusStinai pakrikę. “LAISVĘ"



y taminKą^ Liepos 3, 1928. . .Puslapis Trečias ’ ;

rį. ; Kur ’ir ' 
•neteko sužinoti. Tai buvo

veikėjų mūsų tarpe. Linkiu
Nacionaho Saugumo Ta- Padarysią IndijcriiĮs Algi- laimingai darbuotis kur, dra^ 

ge, neapsistotum.
A.L.D.L.D. 11 Kp. Koresp.

BOSTONO IR APIELINKĖS 
SKYRIUS

niais Vergaisryba savo raporte sako, 
kad mirtinų helaimingų at-j Dviejų metų tyrinėjimais 

_ ’ 2,.(Amerikos * indijonų,; kurie 
randasi rezervą ei jose, 
Rockefellerio finansuojama 
komisija sakosi suradus 
skymą, kaip indijonus gali
ma padaryti alginiais darbi
ninkais. \

Šiandien dar tebėra užsi
likę apie ketvirtadalis milio- 

Įno indijonų, kurie gyvena 
• vhnoi vadinamose Indijonų 
irvlnnrl ^ezervacy°se- J- V. Valdžia 

Bethlehem plieno liejykloj i^etaJ įleidžia apie 15 
per 1927 m. buvo 15 tflks- dole^^ P^lkymui
tančių Sunkių sužeidimų, ^okyklų, Įvairių agentūrų: 
Šio fabriko biuletinas ‘'odo,KoSj^ sak^ kad indijo- pikn*e ,Ma,si?-‘ 

Pikniką rengia penki darbi- 
.ininkiškų organizacijų apskri- 
| čiai. Taipgi ir 
tymas dalyvaus., 
giaši į Lowell, Mass., 
jomis dainomis, kad 
džius kuo ’ geriausia, 
dainą dainuos iš 
“Bailus Daktaras.”

Nutarta užsimokėti 
duokles į A. L.,P. M. S.
“Laisvės”

sitikimų 1927 m. buvę Jung
tinėse Valstijose 90,000. Di
džiuma sužeidimų patikę 
jaunuolius. Iš visų sužeidi
mų, 22% buvę su autom O- 
bilikis. '

Kas liečia industrijų, tai 
mirtinų sužeidimų daugiau
sia įvyko anglies ir rūdos 
mamose ir liejyklose.

Pavyzdžiui tik • 
Sparraow- Point, Maryland,

kad prie tąrpinimo pečių, 
kur didžiumoj dirba negrai, 
iš skirtų 991,883 darbo va
landų, 1927 m. buvo išlikta 
iš darbo del sunkesnių ir 
lengvesnių sužeidimų 438,- 
144 valandos.

Prie to ugnia svilinančio 
ir labai pavojingo darbo į 
valandų temoka 50c.

Kapitalistai del darbinin- ^^bininkak. 
/kų sveikatos savo galvų ne
kvaršina. Vienas ^-spran dą 
nusisuko, jau kitas už vartų 
stovi ir bosui bučiuodamas 
rankas siūlo savo kailį dar
ban. • /

nu padėtis esanti labai rūs
ti. -Džiova ir trachoma taip 
įsišakoję rezervacijose, jog 
grasina visišku indi jonų iš
mirimu.

Rockefellerio komisija tu
ri surinkus davinius ir da
rys valdžiai pratesimus su 
rekomendacijomis, kaip in- 
dijonus padaryti alginiais

Kiek Velioribų Užmušė 
1927 m.

Lewis Radcliffe, Jungti
nių Valstijų Žuvininkystės 
Tarybos narys, apskaitliuo- 
ja, kad 1927 m. buvo užmuš
ta ir sugauta i/8,000 bang- 
žuvių (velioribų). Plačiau
sia bangžuvių ..gaudymo ir 
perdirbimo industrija ran
dasi Norvegijoj.

Iš tų žuvų pereitais metais 
buvo pagaminta 60 milionų 
galionų aliejaus. Bangžuvių 
yiejaturdaugiausia suvarto

jama muilo darymui. Gero
ką dalį to aliejaus perdirba 
į lajų žvakių gaminimui. Gi 
dar kitą dalį į “cold cream” 
veidam teplioti, idant sutu- 
rėt odos šiupėjimą.

Indijonai sako, kad pir
miau “baltieji žmonės turė
jo džiovą, o jie žemę, o šian
dien indijonai turi džiovą, o 
baltieji jų derlingą žemę.”

Kapitalistai savo laiku 
tifrėjo pavergę šimtus tūks
tančių negrų. ' Jie laiko pa
vergę milionus alginių ver
gų darbininkų. Tačiaus in- 
dijonus padaryti vergais iki 
šiol buržuazijai nevyko.

šunų žvilgis, Uoslė ir 
Klausa r

“Kvartaliniam Biologijos 
Žurnale” J. Warden ir L. H. 
Warner, Columbijos Univer
siteto psichdlogai, patiekia 
davinių iš Sovietų Rusijos 
ir kitų šalių laboratorinių 
eksperimentų, jogei šunys 
savo matymu beveik negali, 
arba jei gali, tai labai pras
tai, atskirti spalvas. Nuro
doma, kad raudona spalva 
šuniui atrodo žalia. Tačiaus 
judėjimus įvairių daiktų jie 
mato labai gerai. *•

Uoslę šunys turi daug ge
resnę už žmones. Vadinami 
vokiški “shephers” visai 
akuratnai išskiria pušinį 
malkpagalį ir -tada, kada 
būna sumaišytas su keliais 
desėtkais įvairiausios rū
šies’kitų malkpagalių.

Kitas įdomus davinys apie 
vadinamus policijos šunes. 
Vokietijoj padaryti bandy-

J__ 1___ __ ___ 1 • ___ _____1 _

ti pamestą daiktą? davė nei
giamas pasekmes. Kuomet 
susodindavo ilgą eilę žmo
nių ir vienas iš eilės numes
davo pirštinę, tai šuo nega
udavęs nurodyti savininką.

Prūsijos valdžia jau atme
tė vartojimą policinių šunų, 
kaipo liudininkų susekimui

$1,000 TIK UŽ 60 CENTŲ
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. ' Ką tas tūkstantis dolerių 
M reiškia? jeigu jis yra apim> 

dos nors ligos bei vidurių su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas Ir Įvairių nesmags- 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksini kalną parodytum, tai jam 
malonesnė būtų sveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų, 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolių 
nuo oilė vienos žemiaru-pažymėtų li
gų ir atgauk sąvo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių Ilgui 
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų Ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ir 
kitų lięrų. Atsiųsk 60c, tai gausi, 
vaistžohų, kurios jums sugrąžins 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

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

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

1 mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose^ ■ • i : • r‘'

M. ZUKAIT1S
25 Gillet St„ Spencerport *N. T< *

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp .Park ir Lexington Avenues 

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

SKAITYKITE—ŠVIESKITES—MOKYKITĖS
Tik šjomis dienomis^ gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą: 

o
Lietuvos Politėmigrantą Suvažiavimas Berlyne
Joje gražiaj analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai rengiasi 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< vadų. . Brošiūra iš arti 100 
puslapių. Kaina ...........................................................i...-..“ 20c

• i , ‘ Į

Ką Mes Matėme Sovietą Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos^, tyrinėjusios k. 
unijų struktūrą Sovietijoje? apie darbininkų. darbo j valandas 
L ... Puikiakhušviesta Sovietų, pramokė; gražiai vaiz
duojama kilimas'žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš 64 pusla'pių. Kaina........ .  , ... 15c

. - • ■ •■• ■ : ; i

Tricšfa^istinč Yienytč i,

I’riešfašistinės. Kovos;1 Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos, 
žurnaliukas 32 puslapių, leįdžiąmaš kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug 1 žinosite apie Lietuvą. 
Kaina ;............... .............................'...................... . L . 15c

NORWOOD, MASS. 
Iš L1 L. R. Choro Susirinkimo

Birželio 24 d. L. L. R. Cho
ras laikė susirinkimą. Buvo 
išduoti raportai. Nuo operetės 
“Bailus Daktaras,” ’ kuri buvo 
sulošta gegužės 6 d. pelno Ii- . ,
ko'virš 80 dolerių. Nuo pikni- ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie 
ko, kuris įvyko birželio 17 d., -c ------
pelnyta virš šimto dol. Todėl T JŲ algas., 
dabar L. L. R. -Choras finan- ! 

įsiniai stovi gerai. . ;
Liepos 4 d. L. L. R. Choras

Pikniką rengia penki darbi

Volly Bali” 
Choras ren- 

su nau- 
pasiro- 
Vieną 

operetė^

metines

Dienraščio Naudai 
Piknikas

surengti didelis 
“Laisvės” j paramai.

20c

Tautos Vadas 4. Smetona-rJo Sėbrai ir Darbai 
čia rasite kaip Smetona. tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsUprie Vokietijos kaizerio, o 
su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą. 
Tą knygelę skaitydami, i
romansus su kariškiais ir jos .šeimvniškus nuotikius su. Smeto
na. -^Knygelės kaina............ .  . J......... ............................ 25c

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

ope-
i ir

Lietuvaitė
; FOTOGRAFISTĖ

Fotografuoju, Didinu ir Npmalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studijai atdara kiekvieną dieną Ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 
5 po pietų

Margarieta Valinčius
Room 3.2 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE
i Wilkes-Barre, Pa.

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

TeL Jefferson 10090

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

klausime lietuvių nuomonės nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tai nėra pąrtijų nė ginčų, 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai yra 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetftntaučiai, 
po vardu JONO—JOHN’S CIGARS 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

Nutarta 
piknikas 
Piknikas įvyks rugpjūčio mėn., 
bet dar diena nepaskirta. Pik
niko komisija išrinkta iš šių 
draugų: A. Zaruba, J. Cespar 
ir J. Grybas. Komisija yra' 
gana sugabi, tai galima tikėtis 
iš pikniko gerų finansinių pa
sekmių. 
VL.L.R.. Choras šią vasarą 
dainuos šiose kolonijoje: 
Lowell, Mass., apskričių pikni
ke 4 d. liepos; Lawrence, 
Mass., Liaudies Choro pikni
ke 8 d. liepos; Gardner, Mass., 
kllubo. piknike 15 d. liepos; 
Hudson, Mass., Aido Choro 
piknike 5 d. rugpjūčio; Mon
tello Liuosybės Choro piknike 
per “Labor Day” ir Haverhill, 
Mass., Laisvės Choro piknike. 
Liepos 1 d., L. L. R. Choras 
dainuos finų daiLbnįrikų pik
nike, kuris bus tfinų parke, 
Walpole, Mass.

Liepos 22 d. turės tik choro 
narių išvažiavimą’į vandenius; 
vieta dar nepaskirta. Taipgi 
surengimas “Laisvės” nardai 
pikniko tai ir visa šios vasaros 
choro programa. Kur tik L.L. 
R. Choras dalyvaus, patartina 
vietos ir apielinkės lietuviams 
atsilankyti ir išgirsti, kaip 
šiais metais dainuoja. Aš už
tikrinu, kad L. L. R. Choras Moteriškė,,nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už- 
visur bus pilnai prisirengęs pa
sirodyti kaipo išlavintas cho
ras ir Nbrwoodui gėdos nepa
darys.

L. L. R. Choro org. Ig. Ku
biliūnas rezignavo iš vietos. 
Darbo aplinkybės priverčia iš
važiuoti kitur gyventi. Gaila, 
kad Kubiliūnas negali pas mus 
apsigyventi. Tai buvo ener
gingas ir veiklus vaikinas; to-

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai'
Trumpos ^biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir čiarnio. / Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetų; su payeikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 

asmektų myriop darbininkų klasės kovotojų, 
-puslapių. Kaina........ ............35c

> Revoliucijos Giesmes
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. Kaįna ............   35c

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti lungtinią Valstiją Piliečiu
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiskai- 
tęs turėsi aiškų supratimą apie formą .Jungtinių Valstijų 
valdžios. Gerai įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai prįsi- 
ren^ęš prie egzamino. Kaina tik... . ...........  25c

j . Moteris ir Išpažintis "
Jau tik keletą beturiihe šios knygelės. Joje yra gražių, nuro
dymų, kaip dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie ^mo
terų; o ypąč prie jaunų mergaičių, čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitys daug žinosite apie kunigėlių cnatlyVumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaina ............................................20c

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

laiškai jau
Knyga iš 1

“RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nue pirmo gegužės, 
1927 m., pdadėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėt} ir plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.
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. 
Artojas eina kas dvi savaitės.

Antrašas:
U.S.S.R., MINSK
Sovetskaja, CKKPB. (b)

Karlen nepakanka užaiprenameruoti 
tiesiai ii Raaljoa, tie galite užsiprenu
meruoti per “Laiave", 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. T. Kaina SI.25, 
peraiuntimaa veltui. ,

J. Naujokas

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

Brockton, Mass., jau penki mėtai, ir 
nuolatos j sa/o didelė krautuvę ga
bena. Taip pat J. BalseviČe, 51 Sne- 
ridėn St., Wilkes-Barre, Pa., d p. 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St. 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra- • 
io taip: J. Naujoke, nuo agento nu
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man, 
taip ir mano kostumieriams labai pa
tinka.

Daugybe Brooklyne ir kituose 
miestuose. taip dčkavoja už gera ii- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose ir sto
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokę Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUB 

Brooklyn, N. Y.

Klasiniai Sąmoningas 
Prezidentas

Ponas Coolidge’ius, vaini
kų dienoj kalbėdamas ka
ruose kritusių kareivių kapi
nėse, paskelbė svietai, kad 
“meš čia atėjom ne lementa- 
vot, ale padėkavot”. Tai 
sąmoningo buržuazijos at
stovo ’ pareiškimai Ąrling- 
tono kapinėse sustyrusiem 
ir pabalusiem kritusių ka
reivių kaulam. Visai teisin
gai pasakyta, kad kapitalis
tam nėra ko Verkti, nes ne 
jų klasės sūnūs krinta ka
ruose. Darbininkų ir far- 
menų motinos, mylimosios, 
našlės ir našlaičiai, sielvar
tauja.* Kapitalistai paačiuo- 
ja rūdijantiems kaulams, 
jogei karai davė jiem gerus 
laikus ir neaprėpiamus tur
tus.

• Šiandien rauda biednuo- 
menė žuvusių savo klasės sū
nų. Bet ;tegu kapitalisthi 
įsitėmija, kad’ mes, darbi
ninkai, ne tik verkti mokam. 
Mes mokam organizuotis ir 
kovot prieš skriaudikus ir 
keršyt savo priešam. Mūsų 
galutinas ir labai bus tei
singas buržuazijai atsilygi
nimas, nuverčiant kapitalis
tinę priespaudą ir išnaudo
jimą. f

Tada, kapitalistai ir jų 
agęntai verks, o mes dėka- 
vosim ir puošim kapus ko
voj kritusių draugų. ■

F. Abek. .

WORCESTER, MASS.
Amerikos Lietuviy Darbi-

.......------ ------
11 kuopos mėnesiniame narių 
susirinkime sekretorius prane
šė, kad turįs 10 tikietų “Lais
vės” dinraščio pikniko; nariai 
juos išpirko nepaisant, kad 
nekurid negalės dalyvauti pik
nike. Tekis narių atsinešimas 
linkui dienraščio “Laisvės” a- 
tatinką draugijos tikslui, užtai 
“bravo.” ‘ ,

Susirinkimas nutarė ir išrin
ko teatralę kom. kurios pa
reiga bus sujieškoti tinkamą 
veikalėlį statyti scenon atei
nanti rudenį. Į komisiją įeina 
K. Vaivada, S. Steponavičius 
ir J. Skliutas. Turiu pareikš
ti, kad kuopoj neteksime veik-i 
lauš vaikino Ig. Urmano, nes’ 
susirinkimui jis pranešė, kad 
greitu laiku apleisiąs Worces-

Labai Parankus Kišeninis

mai, ar toks šuo gali susekai Tk»rvtACfl*« zlnvrS •»■»/»?
^ninkų Literatūros Draugijos

Geriausia pasižymi “she- 
pher” šunų veislė atskyrime 
garsų ir žodžių. Ponas 
Herbert, detroitietis, savo 
šuniui daye įvairius paliepi
mus. vartojant apie 400 žo
džių. pats būdamas už du
rų kitam* kambaryj. Jo 
“shepheris” visus paliepi
mus t'dingai išpildė.

laikymą savo sveikatos. T?okiai moteriai ar merginai ir meilės 
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemaloniimo. Daug 
vargo, rūpesčio, dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys- 
tės pačios apie savo svarbiausias kūno dalykus. Labai leng
vai apie tai galite sužinotu 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 moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk “sveikatos žvilg- 

kių° veiklių męs nedaug turi-isniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Betgi įįg Ig Kubilįū- Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau- 

nas pasižada mūs remti ir to- simu- Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai-pakerta svei- 
v katą ne tik vyro ir moters, 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 knygą ir skaitykite ją. Kaina.. ,......... $2.00

Įžanga Į Politinę Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų, rašytojo 
ir ekonomisto A. įJogįdanovm Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkyta^ ią^ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi Sūę&dyme pinigai )ir? kokia jų reikšmė, tai būtL
nai privalo perslįaityti pią knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti, ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
gą turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais.. . .$1.00
Ta pati drūtais audjmo apdarais, aukso raidėmis.......... $1.50

r . . ' * ’

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika >

šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vieninte
lio žmogaus, kuris padėjo pąmatinį 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 politikoj iki pat mirties, šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popięriniais viršeliais .. -- --
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir 
dėmis ..................................................... ..

me. 
nas pasižada mus remti ir to- 
liaus gyvendamas, o aplinky
bėms pasikeitusryžada ir vėl 

I sugrįžti. į
Susirinkimas btivb draugiš

kas ir pavyzdingas gerais ta
rimais. * Org. išrinktas A. Za
ruba, senas choristas, kuris 
mokės tinkamai chorą organi
zuoti. , r ii .i' ;

Reporteris.

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikrašti

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

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

naują antrašą:
x “RYTOJUS” ,

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

“LAISVE”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

. .$1.00 
ūso i rai- 
r $i.5o

Reikalaukite, tetojaus, nes iriažai jų yra ir greit visos išeis
.        *      —■ ■■■«»-<■ 1— «—■■■ M.   Linai    

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS

> ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ
i / r.

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

prietelius ir draugas.

. , ; KAINA $1.25 ;

Tel., Stagg 5043

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

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

DR. ZINS

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director ‘ 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
t >

X-spinduliai
Gydo visokias chroniškas ligas. 
Gerklės, plaučių, Vidurių ir kraujo 

specialistas.

IR
PASITARIMAI 

EGZAMINAVIMAS DYKAI

110 EAST 16th ST., N. Y.
TarpeX 4th Avė. ir Irvtag Place

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

INSURANCE
Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi> 

,‘sokj darbą apdraudos nuo ugnies 
1 ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius insiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ' 
teisingiausiai. Meldžiu atsilanki 
su viršminetąis reikalais, o tikiu 
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCK
(DOBROW) ,

580 Grand StM Brooklyn, N.» *.
Telephone: Stagg 8862

SKAITYKIT IR PllATIN-
KIT “LAISVĘ” ■■ .-.'i''



Utarninkas, Liepois 3> 192>

Pasitarimas

reikia atrėžt girtuokliams, 
kad jam šii jais nepakeliui. 
Mazjnkos jaunimas eis prole-

bar (viskas 
darbiai m

A. Čekanauskas
tarines

Mazinkiete.

. įvykęs tarp 15 ir) 17 gegu-rudens “Raudonasis Artojas” 
žės Minsko komunistų lietuvių liktų savaitiniu, nutariama įves- 
pasitarimas peržvelgė ir įverti- ti literatūros priedą, nustatoma 
no atliktą Baltarusijos lietuvių eilė ir kiekis leidimo\ rankve- 
masėse darbą ir užbrėžė kelius 
tolimesniam to darbo vedimui.

Lig 1925 mptų nieks nežinojo 
ir nesirūpino žinoti apie tai, 
kad Baltarusijoj esama žymių 
lietuvių valstiečių kolonijų. 
Ankščiau veikusios lietukų sek
cijos, matyt, tesirūpino įpiestan 
pakliuvusiais tremtiniais. Jo
kio tyrinėjimo darbo nebuvo 
pravesta. Lietuvių valstiečių 
masės buvo paliktos pačios sau 
ir svetima sovietams įtekmė tu
rėjo pilną liuosybę savo veiki
mui.

Per . IX Baltarusijos Kom. 
Partijos suvažiavimą klausimas 
apie darbą lietuvių tarpe liko 
iškeltas, čia pat buvo sukvies
tas pasitarimas suvažiavimo de
legatų lietuvių, kad apsvarsty
ti klausimą 'apie darbo reikalin
gumą ir formas. Eilė faktų iš 
padėties kolonijose rodė į ne
mažą politinę darbo reikšmę ir 
reikalingumą. Vienok tikrai 
nebuvo žinoma, kiek yra koloni
jų, kur jos. j

Tik 1926 metais tam reikalui 
buvo atšauktas ir paskirtas dar
bininkas. Prasidėjo tyrinėjimo 
darbas. Kolonija po kolonijos 
buvo tiriama ir Irg šių metų 
beveik jau visos lietuvių apgy
ventos vietos surastos ir jose 
vedamas politinis ir kultūrinis 
darbas. Reikalinga buvo ’ su- 
stiprint darbą darbininkais ir 
geresniam aptarnavimui leisti 
laikraštį (“Raud. Art.” pradėjo 
eiti 1 d. gegužės, 1927 m.). Va
dovauti darbui Centro Kondie
tas sudarė kolegiją—Lietuvių 
Biurą.

Visus sunkumus ir kliūtis šia
me apleistame ir naujame dar
be pabrėžė atidarydamas oasi- 
tarimą C. K. vardu,drg. Ab- 
ramčukas. Visos tos kliūtys 
daugiausiai yra pergalėtos. *

Biuro- atskaitoje drg. Bučiu
kas, apsistodamas ant atlikto 
darbo, piešia būdus ir priėji
mus, kuriais buvo naudotasi, 
kad ištirt lietuvišką sodžių, pa
daryt tą klasinį pasiskirstymą, 
kurio lig tol nebuvo, ir sujungti 
lietuvių mases bendrame sovie
tų darbe į draugę su kitų tau
tų kaimyniniais gyventojais.

Biuro pranešime ir labai gy
vuose ginčuose (nebuvo nei vie
no, kuris nebūtų kalbėjęs ir ne
įnešęs konkrečių praktinių pa
siūlymų) nurodoma, kad po šio 
atlikto didelio darbo reikalinga 
pereiti prie naujo darbo, kuria
me Centro Biuras daugiau in
struktuotų ir organizuotų darbą 
apygardų lietuvių biurų. Toki 

.biurai yra Oršos, Vitebsko ir 
Polocko apygardose. Biurai rei
kalinga esą perrinkti ir jiems 
turi būti rasti liuosesni nuo tar
nybos darbų žmonės. Reikalin
ga būsią sudaryti biurą ir Go
melyje, kur esama virš 400 liet, 
dąrbininkų;

Drg. Vėdrinaičio pranešime 
apie agitacijos ir propagandos 
darbą ypač apšistojama ties agi
tacija del žemės ūkio kolektyvų 
organizavimo. šiame darbe 
esama pasiekimų, kolektyvų idė
ją valstiečiai" sveikina,. bet del 
praktikos žingsnių šioje srityje 
reikalinga daug pasidarbuoti be- 
siremiant tuo kaimo biednuo- 
menės aktyvu, sudarymas kurio 
tįri būti pačia svarbiausia dar
bo dalimi.

Kultūros srityje, ginčuose 
svarbiausiu uždaviniu statomas 
parengimas mokytojų. Kas met 
atidaromos naujos mokyklos, o 
mokytojų trūksta. Iš įvairių 
pasiūlymų vistik apsistojamą 
prie lietuvių grupės Minsko pe
dagoginiame technikume. Pri
pažįstama būtinas reikalas grei* 
įiau organizuoti lietuviams že
mės ūkio jaunimo mokyklą.

Pranešime apie prieštikybinę 
ipagandą (darė drg. Vilū- 
O nurodoma visa eilė būdų 
reikalavimų, kad pasekmin- 

vėsti darbą del valstiečių 
uosavimo iŠ po kunigų įta- 

COS. \
Pranešime ir nutarimuose

eue ir Kiems lėmimo \ raiiKve- 
džių, ūkio* ir prieštikybinių kny
gelių, aptariama darbo organi
zavimas ir tt.
■^Pasitarime iškilo klausimas 
apie suorganizavimą prie VKP 
CK bent kokio lietuvių darbui 
centro, kuris galėtų vadovauti 
ir kitose Sovietų Sąjungos daly
se. “Raud. Artojas” aptarnau
ja Smolensko, Pskovo ir kitas 
liet, kolonijas, besidarydamas 
tokių būdu visos Sov. Sąjungos 
lietuvių laikraščiu. Gi vadovau
ti ten masiniam darbui Lietbiu- 
ras iš Baltarusijos negali. Visa 
tai iš naujo stato klausimą apie 
atnaujinimą darbo Maskvoje.

Liet. Sekretortus, kuris ' daug 
darbe padeda, be abejo, aht sa
vęs jokiu būdu negali imtis re
guliavimo darbo. Tai ne jo 
(sekretoriaus) pareiga.

Reikia pabrėžti dar pasitari
mo gyvumą, aktingumą ii’ prak- 
tingumą. Ateities Liet. Biuro 
darbui, be abejo, jis davė labai 
daug

GOMELIS.—Pradžia orga
nizacinio darbo lietuvių darbi
ninkų tarpe pas mus jau pa
daryta—yra ir okružkomo įga
liotinis lietuvių darbui, kurio 
pastangomis jau buvo sušauk
tas Gomelio lietuvių darbinin
kų susirinkimas, literatūra 
pradėta platint ir tt. Bet dar
bo tempas nepakankamas. Go
melio darbininkai turį sparčiau 
imtis saVo' politinės apšvietos 
darbo, šaukt dau’giaū susirin
kimų, steigt raudoną kampelį, 
išsiraširiėt daugiau lietuvių 
kalba laikraščių.1 Daugelis 
mūsų labai domisi, kas dedasi 
Lietuvoje, Amerikoje ir kitur; 
taigi skaitykim “Raudonąjį 
Artoją,” “Komunistą”1 (Lietu
vos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto organas),’ “Balsą’'* 
(Vokietija), “Laisvę,” “Vilnį,” 
“Darbininkių Balsą” (Ameri
kos laikraščiai) ir “Rytojų” 
(Buenos Aires).

Gomelio Proletaras.

NUŽUDYS KETURIS
ALBANUS

naiasj 1212 State št.; brgknizatoriu? 
K. Kiselis, 1309 Mound avė. •

L. B. ir S. D. laiko savo mėne
sinius susirinkimus k&s 3-čių nedėl- 
dienį, unijos svetainėj, 428 Wiscon
sin st., Racine, Wis.

Albani j a.TIRAM
Keturi albanai, kaltinami 
pasikėsinime ant Albanijos 
prezidento Achmed Zogu 
gyvasties, tapo pasmerkti 
nužudymui. Jų teismas už
sibaigė pereitą subatą.

GARSINKITĖS 
“LAISVeJE”.

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” tiž Organą

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO, MASS., VALDYBA:

Pirni. Elzbieta Beniulienė, 90 Porter 
Ave., Montello, Mass.

Pirm. Pag.' Ona Turskiene, 79 Vine 
St., Montello, Mass.

Fin. Rašt. Kazimiera čereškiene, 37 
Lansdowne St., Montello, Mass.

Prot. Rašt. Teodorą Žižienė, 673 N. 
Main St., Montello, Mass.

Ižd. Ond Šukiene, 75 Melrose Ave., 
Montello, Mass.

Ligonių Rašt. Marijona PotsusA 184
Ames,St., Moptello, Mass. I 

Kasos Apiekūnai;
Kleofaša Sireikienč, 8 Holbrook Ave., 

Montello, Mass.
Vladislava Baronienė, 722 N. Mon

tello St., Montello, Mass.
Viktorija Bartkiene,' 58 Trout St., 

Montello, Mass.
St., Montello, Mass.

.II../ .... . . . » . .

Prot. sėkr. E. K. šiurmaitienė, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sek;\ R.* Beniušis, 911 Jones
■ Ave., N? Braddock, Pa.

■ Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
B. K. š. .

medžiagos.
V. Serbentą.

Iš Sovietų Baltgudijos 
Lietuvių Gyvenimo

. ------ !BANDQRIAI, Liozhos rajo
nas.—Kaip tik kur pasilinks
minimas, ten ir samogonas po 
skvernu Prietkelio atkeliaųna.

Laikas tą kromelį uždaryt. '
Kukulis.

RIAMOVO KAIMAS, Bara- 
binsko apygarda, Sibiro kraš
tas.—Per laikraštį “Krestjans- 
kaja Gazeta” sužinojom, kad 
Minske eina lietuvių kalba 
laikraštis ir tuojaus kreipėmės 
į redakciją, .prašydami išsiųsti 
mums • “Raudonąjį Artoją/’ 
Mūsų kaime iš viso yra 75 
lietuvių gyventojų kiemai, bet' 
iki šioliaį mes iš. niekur nega
lėjom gaut lietuvių kalba li
teratūros. KortMnas.

NUO REDAKCIJOS.—Pra
šom neatidėliojant plačiau pa
rašyt apie savo kaimo gyveni
mą, nušviečiant jo ekonominį, 
kultūrinį ir politinį būvį. O 
taipgi prašom, jei turit žinių 
apie kitas lietuvių kolonijas 
Sibire, pranešt Redakcijai jų 
antrašus ir padėt jiems už- 
megst ryšius su mūsų laikraš
čiu. '

SITNA, Vitebsko apygarda. 
—Pas mus pertankiai esti ♦šo
kiai. Vieton mokslo ir kultū
rinio lavinimosi jaunimas visą 
naktį kemša dulkes į savo su* 
vargusią nuo darbo > krūtinę. 
Griežikas, tai jau net susirie
tęs tampo armonikos .lūpą ir 
pailsėti jai neduoda.

Komjaunuoliai, rūpinkitės 
branginti laiką ir'vadovaukite 
jaunimui kuo aktingiau.

Narys.

BABINAVILAI,; Visočionių 
rajonas.—šiemet mums būti
nai,, reikalinga dvikompletinė 
mokykla, kur galėtų mokytis 
Bandorių, Forninos, Babinavi- 
Čių, Strubjščės ir kitų viety lie
tuvių gyventojų vaikai. . 
Babinavičius .yra apie
mokslo metų vaikų. Mokyk
los klausimu jau dabar laikas 
vi.etos gyventojams rūpintis, 
paduodant pareiškimą į vietos 
raiispolkomą. > Strikaitė,

ie
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MAZINKA, Smolensko gub. 
—Mazinkos pažangesnio jau
nimo pastangomis mūsų kolo
nijoj .buvo suruošta keletas 
lietuvių ir rusų kalba spektak
lių. Dramos rateliui spektak
lių pagelba pavyko šiek tiek 
surinkt pinigų, kurie liko šu- 
naudoti raudonojo kampelio 
bibliotekos >padidiųimui, laik
raščių ir baldų įsigijįmui.

Bet pas mus 
nuolių, kaip* antai, Aidukas ir 
Rėkutis, kurie patys girtuok-

etas jau-

apie spauda (Serbentą) padaro- liauju kortorifis lošia ir į tą' 
ma visa eilė praktikos pasiūly- pūvančią rbalą traukia sveiką -■*x - — * -.1 _  1 Y • • *w • • •mų. Pageidaujama, kad nuo jaunimą. Mazinkos jaunimai

ORŠA.—Oršos apygardoje 
šiais metais bus Sušauktos ke
lios nepartinių lietuvių valstie
čių rajoninės konferencijos. 
Oršos Okružkomo Lietuvių 
Biuras ruošia tų konferencijų 
sušaukimo planą ir svarbesnius 
klausimus, kuriuos turėtų tos 
konferencijos apsvarstyt.

V B.
(“Raud. Art.”)

SPRINGFIELD, ILL
Darbai mūsų mieste labai 

: prastai eina. Daugybė be dar- 
1 bo vyrų, moterų ir jaunuolių. 
O j a,u apie pasenusius nerei
kia nei kalbėti. Mat, kada 
kapitalistas iš darbininko iš* 
semia visas jėgas, kadaį darbi
ninkas palieką panašūs J- bai
dyklę, tuomet j du stokis kapi
talistui nęreikalingas.' į Ksiįi- 
talistaį renkasi dar jąuųus, 
stiprius?. dąibinmŪus,, į ‘ktlriė 
jiefris jįalėtiį .daugiau5 ■ peląd 
padaryti.' ’ ■ f , • '

- Illinois Wątch Co. sustojo 
dirbti ant trijų 'savaičių., kaip 
kad pranešė bosai savo dar
bininkams. Bet ir pįrmiau ne
dirbo pilną laiką. Dirbdami, 
paprasti darbininkai, išskyrus 
mechanikus, mažai-ir uždirb
davo. Teisingai ir sunku su
žinoti, po kiek kas uždirba, 
nes darbininkai savo uždar
bius slepia vieni nuo kitų. Bet 
kaip kurios darbininkės už
dirbdavo tik po $15 į savaitę. 
Vadinasi, per mėnesį laiko su
sidaro 60 dolerių ar kiek Vir
šaus. O gal kai kurios ir po 
mažiau uždirba, tik nenori pa
sigirti, kad taip mažai uždir
ba. Mat, dirbtuvėje nėra uni
jos, tai ir mokestis nenustaty
ta. Viso čia dirba virš dviejų 
tūkstančių darbininkų ir dar
bininkių.

Kiek man žinoma, tai anglių 
kasyklos atidarytos penkios ir 
dirba nuo 2 iki- 4 dienų į sa
vaitę, gauna šenąją mokestį— 
už anglies • tono iškasimą *po 
$1.08 ir kurie dirba nuo die
nų, tai moka nuo \$7.25 iki 
$7.50.

Čia dar, vadinasi, neva uni
ja, kol ją visai nesugriovė 
Lewiš ir jo klapčiukai. ’Pa
tys mainieriai šneka, kad čia 
darbai perkami it bosai kaip 
nori, taip ir elgiasi su darbi
ninkais. Mat, darbininkui ne
turi kam pasiskųsti. įiž nuo
skriaudas arba neužmokėjimą 
pinigų. Seniaųs, kuomet bu
vo stipresnė unija, tai viskas 
kitaip ir ėjo, todėl ir darb
daviai neturėjo tokios galios 
ant darbininkų.

Atidarant pirmą kasyklą 
pb pirmos dienosi balandžio, 
įvyko ir susirėmimų, nes vieni 
eina dirbti, kiti prašo, k'ad nei
tų, nes nepadaryta sutartis. 
Sako, stiprinkime uniją, o ne 
griaukime ją, o sykiu prijaus- 
kime \ir tiemiji' darbininkams, 
kurie streikuoja. Bet k 1 
klausys tokių patarimų./ 
del kaijturie ir nukentėj 
mušeikų ir tuomet?,viskas sui
ro. f Dabar nežinia, ar 7 ilgai 
darbininkams mokės senąją 
algą. Jeigu darant sutartį 
kompanijos numažintų darbi
ninkams ufi^oUestį, tai stačiai: 
nežiUi'a, kdip iuomėt^dafbinin- 
kai4 galėtų dr gyventi.* Juk<da-<

262,

s.s.

st.,

St.,

400,

A.P.L.A. CENTRO KOMITETO IR 
KUOPŲ -SEKRETORIŲ1 ANTRAŠAI
Cenl'to pirmininkas—J. čirvinskas, 

230 Magazine St., Carnegie, Ta.
Sekretorius—J. Gataveckas,

109 Cress St.,. Carnegie, Pa.
Iždininkas—J. Yesedaviče,

538—r3rd Ave., Parnassus, Pa. 
Turtų Kontrolieriai: ,

J. Mažeikis, 809—8th St., McKees 
Rodkks,. Pa.

Ig. V. Savukaitis, P, O. Box 
CuduY, Pa.

W. Stašinskas, 2310 Sarah St., 
Pittsburgh, Pa.

Kp. Sekretoriaus antrašas.
2—K. Zabela, 3403 W. Carson St., 

Pittsburgh, Pa. •
4-—F. Pikšris, 1331 PennĄve., Pitts

burgh, Pa.
7— Geo. Braknis, 704 Washington 

Ave., Braddock, Pa.
8— W. Stašinskas, 2310 Sarah

S. S. Pittsburgh, Pa.
9— P. J. Martin, 410 Freeport 

Parnassus, Pa.
11— V. Gamulis, P. O. Box 

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

Ambridge, Pa.
13— J. Milinis, Box 157, Vestaburg,

Pa. . .
14— R. Benįušis, 1023 North Avė., 

N. Braddock, Pa.
15— P. 'Kavaliauskas, 300 Todd St., 

< Woodlawn, Pa. f
16— t-A. Be^asparis, ‘P. O. Box K.. L.,

Aliquoippa; Pa.
17— /K. Lėvinė, 242 Penn Ave. Exten-

fartle (Cjrepki Pa. ‘ i i 
lįkaiti^, 340 < Bar S,t., Mę- 
Box U.' Šlikden, W. Va. 
čius, P. O. Box 1^4, Slo- 
a. : ' •
iingevičius, P. O. Box 528, 
iport,. Pa; ;

22— Tg.' Dėdulis, 147 Thames Street, 
Brooklyn, N. Y.

23— M. L. Balčiūnas, P. O. Box 128, 
Thomas, W. Va.

25— V. Gudauskiene, 58 Beatrice St.,
BufJąio, N. Y. i

26— *A. .Dambrauskas, 224 E. Mahą- 
i noy AVe., Girardville, Pa.

27— P. Kukcihavičius, P. O. Box 221, 
Wilsonville, Ill.

28— J. Džikas, Box 105, Frum, W. 
Va.

29— J. W., Brozosky, P. O. Box \105, 
Coal Center, Pa.

30— J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., 
/Benton, Ill.

31— -T.. Dabulskis, Box 103, Fayette 
City, Pa. ’

32— A, Vyturis, lill Legigh St., 
Ėaston, Pa.

23—A. B. Shatkus, 1256 Scribner 
Ave.

34— J. Stikuckas, P. O.
Royalton,; Ill.

35— K. Bagdonas, 114 N.
Shemokin, Pa.

36r~Chas. Vaichunas, P. O. 
Harrisburg, Ill.

37— K. Urmdnas, P. O. Box 
Castle Shannon, Pa.

38— B. YuŠkauskas,, P; O. Box 
. We& Frankfort, Ill.

39^—Johh Willumat, 417 N. Morrison 
Ave., Collinsville, Ill.

40— J. Antanavičius, 924 Snyder St., 
Akron,, Ohio.

41— F. Šimkus, Box 181, Benld, Ill.
42— F.‘Miller, Box 264, j Bucknęr, Ilh
43— John Kuras, J121 Hess? Ave.,

Saginaw, Michigan. ; |
44— f-L. La^ky, Box 413, Zeigler, Ill.
45— Ig. V. Savukaitis, P.-- O. Bok 262, 

• Cuddy,
D. L. K. VYTAUTO DR-S^fiS

‘ ’ VIRŠININKŲ ALROSA! j
Pirm. A.'-Lukaitis, 591 Ave.' A. , 
Vice-pirm. A. To.čis, 68 W. 10th St. 
Prot. sekr. P. Janiūnas, 128* W.

49 St. ' ‘ •
; < Fin., sekr. T. Stankevičiene, 431 
Boulevard.

Kasierius F. Lukaitiš, 35 W 16 St.
Kasos globėjai: .J. Laurinaitis, 11 

E. 18 St. ir M. Višniauskiene, 475 
Avė. A. ,

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

Susirinkimai atsibūna seredojnis po 
pirmam kožno menesio, Wm. Ruzgio 
salėje, 26 E. 21 St., Bayonne, N. J.

Grand Rapids, Mich, 
Box

Vise

214,

St.,

Box 209,

292,

253,

čia
To- 
nuo LIETUVIŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

DRAUGYSTĖ, RACINE, $WIS.
/ Valdybos antrajai:

Pirmininkas A. Gerčius, 1212 
State st.; pirm. pagelbininkas N. 
Vaitekūnas, 1026 Marquette st., raš
tininkas S. J. Gelmušs, 1809 Mound 
avė.; turto rašt. Z. Ambrasas, 1305 
Geneva st.; iždininkas A. Tankunas, 
1004 Lockwood avė.; iždo globėjai:

4917- Mead, st.; to P. Kė-

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGYS
TĖS, DETROIT; MICH;, VALDYBOS 

' ADRESAI ■
Pirmininkas—Ed. Sheputis, 11343 

Cardoni; finansų raštininkas — J. 
Valaitis, 1738—22nd St.; nutarimų 
raštininkas — P. Čekanauskas, 9522, 
Russell St.; iždininkas,—A. Vegela, | 
7715f Dayton Ave.; “Laisves’^ agen
tas—J. Biršton, 2739 Carson Ave.

Susirinximai atsibūna kas ketvir
tą nedėldienj kiekvieno menesio, 3 
vai. po pietų, ant 25th įr Dix, Lie
tuvių Svetainėj,

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO, MASS.

Valdybos Antrašai
Pirmininkas A. Krūkonis, 

23 Banks St.
Pirm, pagelbininkas P. Krušas,

99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J. Stripinis, 

49 Sawtell Ave.
Finansų raštininkas K. Venslauskis,

12 Andover St.
Ligonių raštininkas W. Gelusevičia,

51' Glendale St.
Kasierius M. Podžiūnas, 

29 Arthur St.
Kasos globėjai:

A. Amsėjus, 129 Ames St.
J. Povilaitis, 222 Ames St.

i M. Jazukevičia, 153 Ames St.
Maršalka F. Sawlenas,
* 20 Faxon St. Visi Montello,

Mass.

TEN IR IŠ LIETUVOS
PER HAMBURGU \ 

Mūsų Populiariškals Laivais

NewYorko Į 
« V wKaunq ir Atgal 

(Karo taksai ekstra) 
TREČIA KLESĄ

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

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

Pirm. M. Seliokas, 64 Morris St.; 
Vicc-Pirm. O. Giraitiene, 431 Summit 
St.; Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 
Hudson St.; Fin. Rašt. J. Pilkauskas, 
64 Chadwick Ave.; Iždininkas A. 
Raulinaitis, 556. Zion St.; Maršalka 
J. Giraitis, 174.Ashley St.; Organo 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinkimai atsibūna l<as 
2-rą ketvergą kožno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

ŠV. ROKO DRAUGIJA,
' Montello, Mass.
Pirmininkas A. Krūkonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagelb. M. Meškinis, 9 
Biirton St.; Užrašų Raštin. V. Gelu- 
sevičius, 51 Glendale St.; Piniginis 
Raštiniu. J. Stripinis, 49 SaWtell 
Ave.; ' Ligonių Rašt. J. Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 Merton St.; Iždo Globėjai: J. 
Tautvaiša, 678, Main St.; S. Petravi- 
č?a, ’160 Melrose St.; M. (Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvąrkdąrys J. Rilįpaus- 
kas, 19 Ameš St.

DETROIT, MICH.
LII2T. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-TĖ 

GRAND RAPIDS, MICH.
Valdybos Adresai:

Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk
er Ave.

Vice-prez. A. KRASNAUSKAS, 1568 
Quarry Ave.

Tarimų raštininkas K. RASIKAS, 
R.R. 9, Box 117.

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

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 15.68 
Quarry Ave.

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

Trustisai: A. B. ŠATRUS, J. URBO
NAS, J. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S. KORSIKAS. 
Visi Grand Rapids, Mich. 
Draugystės susirinkimai atsibūna 

kas antrą utarninką kiekvieną mėne
sį, savam name, 1057 Hamilton Ave.

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

300 First St. i
Protokolų Raš.—B. Burkauskis, 

■ -255 Pine St. <
Finansų Rašt.—Jonds Poškus, 

113 Court St.
.Iždininkas'—Martinas Budreckis, 

163 E. Jersey St. ■' . 
Iždo Globėjai— M. Gedminienė,

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

Nauji1: Raš. Orga.—M.; Zabrauskienė, 
274 Sencbn^ St. į , ’, 

Draugystės korespondentas — Ant. 
Grigutis, ’R. F. D; No. 2, Box 306 
Maršalka Juozas Kicena, į 

. 259 Broadway ,

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ' DRAUGYSTĖ, 
, \ MŲLINĘ, ILL.

Valdybos Adresai:
Pirmininkas J. Velička, 53rd St. and 
5th Avė., Moline, 111.; vice-pirminin- 
kds B. Daučenškas, 1552—10th Avė., 
E. Moline, III.; protokolų sekretorius 
A. Trepkus, 349—^lOth St„ Mo
line, III.; finansų Sekretorius K. 
Shimkus, 135—36th Street, Moline 
111.; •iždininkas P. ^červinskas, 602— 
5th Avė., Moline, III.; iždo globėjai: 
A. Matusevičia, 526—5th Avė., Moli
ne, III., J. Verikas, 356—9th St., Mo? 
line, III; maršalka J. Kairis, Flaw 
Station, Moline, Ill,

PITTSBURGHAS IR APIELlNKĖ
Priešfašistinės Tarybos Komitetas 1 

1928 Mfetatos:
Pirm. J. Urbonas.' 2011 Carey Way,’

S. S. Pittsburgh, Pa. ;
Vice-pirm; .Frank Rodgers, 312 O r gon ,

St.,()p|t|sburgh, Pa. (Corliss

OFISAS

Dr. A. IF. O'Malley
(KYLU SPECIALISTAS)

68 South Franklin Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Be peilio arba be pavojingos 
operacijos

GYDO KYLĄS 
vyram, moterim ir vaikam 
PER LAIŠKUS NEGYDO

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama ,
Del perimto ir kitų informaci

jų kreipkitės priė' vietinių 
agentų arba prie .

Hamburg-American Line
39 Broadway New York

Rašykit, įdėdami už lc štampą, 
reikalaudami prisiųsti knygelę:

"Kyla ir Jos Gydymas”

■■■'FT---- -n .....        ll

TeL Lackawanna 218®

Otto Meyer, M. D. į
245 West 43rd Stėeet

4 ' . • I

West of Times Square 
NEW YORK CITY "

Ofiso Valandom:
Nuo 10 ryto iki 1 po pietų
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutartį

I DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS
K čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vale*
4 tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
! \ A. M. 1QSHON, Aptiekorius Savininkas
1 \ 8701 J0S' CAMPAU AVĖ., ir 6046 CHENE STM DETROIT

Automobiliu Mokykla
--------------------------------------------- ■ . --------------------------------- ------- --------------  ■■ r

1 t e.itwei e >
Praktikos pamokos išardyt, šutai- 1 
syt ir sudėt visokius motorus, ir ] 
apie elektrų, važiavimų ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo, j 
Pilnas kursas šoferio-Mechadiko, 

ių kalboj I
' r

kurį veda lietuvių ir ani 
gerai žinomas it pėr 16 
tyręs instruktorius ,
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryta 
iki 9 vak. Neį. nuo 11 r. iki 1 V.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave„ eor. uth 8t, N. T.

PAVASARIO ŽINIA
'i Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis 

LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MASINSAPĘ 
VI&KĄ PADARAU SAVO SAPOJD:

Išgręžiu cilinderius, 
padarau nauj us\ pisto
nus, išlyginu (nugrei- 
ninu) krenk šeft, vel- 
vuš 
jus. 
kas 
prie

ir padarau nau- 
Sutaisau viską, 
tik reikalinga 

inžino: . ;'

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

•* tą arba susid&uŽo. 
Padarau viską ant 
vietos GREIT ir už

'■i PRIEINAMĄ. KAINĄ { A
' į- 1- ■ • •• '

Darbas pilnai garantuojamas Mechanikai-Ekfcipertai
Visais reikalais kreipkitės:

BUSHWICK AUTO MACHINE SHOP 
FRANfc AUGUST, Savininkas

40 Kossuth Place, Brooklyn, N. Y.
Telephone Jefferson 9359 Tarp Broadway ir Bushwick Ate.
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jTelephone, BtAgg 8326

: y ^745

M a r c y P i r t i s
MARCY BATHS S

I • ! . . . ■.

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyn* 
MOTERIMS

Panedėliais dieną
ir naktį

9745

Utarninkais iki 12 vai. 
nakties

VAIKAI

VYRAMS

Sęredomls .,; 
Ketvergais 
Pėtnyčiojphfl 
Subata™ 
NedėMomte 

' dieną ir naktįĮlBidžiaini Utarninkais dieną ii

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.
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ir Amerikoniško Stilium

417
jau

A.L.D.L.D. ŽINOS
Pione: Jefferson 10881 4409

A. RADZEVIČIUS

Rusiškai

416
supjaus

STIPRŪS VALGYDAMI

UONA
BALZAMUOTOJAS

1023 MT. VERNON ST PHILADELPHIA, PA.

SKYRIUS

TELEFONAI!
Bell-TREyESKYN, PA Keystone-

Official Organ of TUEL

of the

Lietuvi

For Every Sub One Book Free
$1.25

vardas Bensonas

$3.00

ORDER BLANK

$2.00

Labor Unity* 2 W. York City

NUO KAT£S ĮKANDIMO 
MIRS KAREIVIS ' I i . L

Likusios 9 poros šokikų 
iššoko 466 valandas.

bežaidžiant, katė

Labor Unity

vaistai 
nemali

jokių*šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
artižino priešo'

RUSSIA AFTER TEN YEARS
• By the First American Trade 
Union Delegation.

TELEPHONE: STAGG
NORĖJO NULINČIUOT 
NEGRĄ

A. Mockaitis.
J. Naujokas.
J. Lumienė.

MUŠTYNĖS CONEY 
islande

Pereitą
Islande,

------------- ---------v------- --------------- i|i||iinm»nj
■ " -i;.-,-.i.................,...............j...............

Mat, jie tikisi, 
bus valdininkų 

bus išrinkti kiti 
kurie sutaikys

ir vie- 
sako: 

kuopa 
pasi-

Mainierių Vargai ir Jų Vadai
Birželio 17 d. įvyko masinis 

mitingas. Kalbėjo Lewiso gi
zeliai. žmonių buvo keli šim
tai, bet didžiumoje biznieriai, 
vaikai ir moterys, o tikrų mai- 
nierių buvo labai mažai. Kal
bėtojai gyrė Lewisą ir jo vi
są mašiną ir niekino .pažan
giuosius darbininkus ir jų va
dus. Viešai pareiškė’, kad pa
žangiųjų angliakasių vadai e- 
są kompanijų pasamdyti-uniją 
sugriauti, žodžiu, pripasako
jo visokių nesąmonių. Viešai 
pasakė, kad niekam savo vie
telių neužleis, “streikuos” tol, 
kol laimės, 
kad rudenyj 
rinkimai, tai 
valdininkai, 
mainierius su kasyklų kompa
nijomis. Mainieriai tarpe sa
vęs pradėjo kalbėtis, kad b-e- 
piga jiems ir streikuoti, kuo
met algas gauna ir gali visaip 
kalbėti, kuomet turi pasistatę 
net sešius aniuolus sargus. Pa-) 
sirodo, kad jau pas mainierius 
streikierius didelis nepasitikė
jimas savo vadais. Kurie pir
miau aklai gynė Lewiso maši
ną, tai jau dabar pradeda, su-• 
prasti, kad klaidą darė, nes! 
jų vadai išvien eina su kom-|

Uswoco Dirbtuvė ant
Pardavimo „

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. BALCHUNAS, Savininkas Telephone Stagg 6588

Ball Phonal Poplar 7548 .

ADOLFAS F. STANKUS

galėjo atlaikyti. Pereitą utar- 
ninką jam
pirštan įleido savo dantuką, iš 
to išsivystė užsinupjimas krau
jo ir Edgar pereitą nedėldienį 
mirė.

Pasaulinio karo baisenybės 
buvo niekai Edgarui Armstron
gui. Jis visas jas pernešė.

LAWRENCE, MASS.
Už Audeklo Priėmimą Trys 

Trys Metai Kalėjimo

Liepos 4 d. iš So. Bostono 
daugelis rengiasi važiuoti į 
Lowellj į visų apskričių išva
žiavimą. Vietos darbininkai 
ir šiaip mylinti smagius laikus, 
turėtų susirinkti į Kliubo Sa- 

.W. B’way ir tenai gau
site “busiis” arba automobi
lius, ir visi galėsime sykiu 
traukti į didžiulį pikniką.

Liepos 8 d. Cambridge’iaus 
progresyvės mūsų organizaci
jų kuopos rengia smagų pa
rengimą ant Petro Žigelio far- 
mos, Shawsheen Street, Tewks
bury, Mass.- Southbostoniečiai 
turėtų mūsų kaimynus parem-

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

/ra žmogaus anižinas pviešas.—šaltis. Jis ne tik- sunkiausias 
igas jvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie variąja

PO plačią Ameriką pagarsėjusius
‘ URBAN’S. COLD POWDERS * ‘

(Miltelius nuo šalčio)

MIRTIES barometras 
IŠ TRIJŲ SKYRIŲ

New Yorko miesto nelaimių 
barometras paskelbė, kad nuo 
1 d. sausio šių metų žuvo 951 
žmogus—-asmuo iš šių trijų 
skyrių: automobilių skyriuj 
užmušta 515 asmenų, alkoho
lio nuodai nugalabinoe 276 ir 
revolveriu 'prašalinta iš šio 
svieto 160. Tas visa tik iš tri
jų mirties departmelntų: auto
mobilių, mūnšaino ir revolve
rio. Na, o kur kiti mirties

kad jis nešdavęs tą audeklą 
kriaušiui Petrui Valiuliui. Po 
licija atvykus pas P. V. ir pa
darius kratą, surado audeklų 
ir, tuo tarpu tapo areštuotas. 
Lawrence įvykus teismui, V J 
tapo išteisintas. Teisėjai pasa
kė, kriaučius gali pirkti bile 
-kur ir jo apgynėjas įrodė, kad 
jis pirko tą audeklą. Bet- iš 
po kaucijos nepaliuosuotas 
(buvo po $1,000.) Tai dabar 
vėl įvyko Saleme' teismas ir 
tapo nubaustas nuo dviejų ir 
pusės iki trijų metų tedera-1 
lin kalėjiman, už priėmimą' 
audeklų. O nešėjas Augustas 
Dūda ir savo priėmėjo išdavė
jas, tapo nubaustas ant šešių 
mėnesių Lawrenciaus kalėji
man ir užsimokėti $100. Kaip 
kompanija sako, būk esą iš
nešta $1,500 vertės.
Užbaigė Graboriaus Mokslą 

šiomis dienomis "Užbaigė 
graboriaus balzamuotojo mok
slą ir gavo diplomą Juzė Čiur- 
lioniūtė 
lietuvė, 
užsiims.

SHOW-DOWN IN THE
MINERS’ UNION

(The why and whither 
present struggle.) 1 < 
By WM. Z. FOSTER.

WARS—GOOD WILL BRAND
(On Yankee imperialism iri Cen
tral America.)
By SCOTT NEARING.

THE ^BRITISH LEFT WING . . 
MOVEMENT TODAY

By HARRY POLLITT (Secre
tary of Minority Moveinent.)

iržeiio 20 d. Salem, Mass., 
to Petro Valiulio ir Augus- 
Dūdos teismas. Augustas 
la tapo areštuotas vasario 
I. š. m. už audeklo vogi- 
iš dirbtuvės Washington 
is. Pradėjus Dūdą tyrinė- 
jis prisipažino ir pasakė,

po pietų, 
stubos ant 
Tuo tarpu 

.mašina, 
mašinos 
šoko į

dei moteriai, Jamaic,os: fanati
kai norėjo nulinčiuoti John 
Brown,»22 metų amžiaus, peg- 
rą. Moteriškė* sako, kad- neg
ras ją norėjęs išgvoltavot. 
Browną areštavus, susirinko 
minia ir ėmė rėkt, kad (“nig^r 
rį” reikia pakart. Tik pagel- 
ba ginklo drausmės policistui 
pavyko su areštuotu pabėgt.

$2.00 a year, six months $1.25, 
Single copy 20c, in bundles 15c.

ORDER A BUNDLE.

Lorimer^ Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

Pavalgius čia malonu tefii 
šnekučiuoti nu kitais, arba ra 
siskaityti.—Sykį atsilankę, persiūk' 
rinsit.—Pabandykit 1

Tai pirma mergaitė 
kuri čia šiuo darbu 

Čiurlioniūtės tėvas 
yra graborius jau per ilgą lai-

nedėldienį Coney 
del merginos įžeidi

mo^ buvo kilę pusėtinos riau
šės. : Dyiem merginom su vy
riškiu einant gatve, baskui ei
damas Cąrmelo Į Gįangreco, 
yieną jų įžeidė.' Merginų 
draugas djrožę jam Veidan ir, 

ii abiėm 
iangre.no,

,H lį N,, y^įlliĮ, | j UĮ^! !l .1 !■!.,. . .. ............... ....

departmental ? Su laiku “Lai 
svėj” bus paskelbta ir jie.

With year’s sub...............
SOVIET TRADE UNIONS 

By ROBERT W. DUNN.

SOUTH BOSTONAS
Iš So. ‘Bostono pastaruoju 

laiku labai maž&i žinių rašo
ma, bet jų yra labai daug. 
Čionai pažymėsiu keletą.

Liepos 4 d., Caledonian 
Grove, West Rokbury, Mass., 
bus labai svarbus parengimas, 
kuriame reikalinga visiems da
lyvauti, nes nuo pikniko pel
nas skiriamas “Daily Worke- 
riui.” Parengime dalyvaus 
•visų tautų susipratę darbini m

Miestas —1-
Miestas —4- 

aa.

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

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

Vardas —4-------------------------------------------------------------------------

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kąnuęlė prieš kitą amžinu žmogaus priešą,—vidurių užkietSji 
—2 -+kuns žmogui * J ***** Hi*“ "

:ų, Bulgari

With f year sub.
SOVIET RUSSIA

Report of' the Rank and File
Delegation. ,

STRIKE
STRATEGY

By WM. Z. FOSTER

Didžiausia Naujiena Ldwel- 
liečiama ir Apielinkei

Ketvirtą dieną liepos įvyks- 
/ta milžiniškas piknikas Vy- 
' tauto kliubo parke, kurį ren- 

■ gia penki naujosios Anglijos 
, apskričiai. Kaip Low ei Ii s

Lowelliu dar tokio pikniko nė
ra matęs. Tai bus istorinis 
įvykis. Į .šį pikniką žmonės 
rengiasi net ir iš tolimesnių 
valstijų, nes jame dalyvaus 
visi Naujosios Anglijos darbi
ninkiški chorai, seserys Pauliu- 
koniūtės, kurių dainas publika 
taip neapsakomai myli. Na 

f v ir kasgi nenorėtų tuomi pasi
grožėti? žihgeidžiausias da
lykas tai tas, kad teks pama
tyti, kaip lietuvių čampionas 
Pranas Juška demonstruos sa
vo spėkas susikibdamas su ai
rių drūtuoliu Jim Maloney. 
Ištikrųjų, tai bus žingeidi! ma
tyti, kaip tie du galiūnai risis. 
Žiūrėsime, kuris gi ims viršų ? 
Jaunų merginų—atlečių gru
pės iš Worcester ir Norwood, 
Mass.,taipgi ir kitų miestų, pa
rodys Savo gabumus įvairiuose 
lo&iuose. Gi Nashua’ės dzū
kai, traukdami virvę su So. 
Bostono kalakutais parodys, 
kurie drūtesni—dzūkai ar ka
lakutai. Šiame piknike kal
bės drg. A. Bimba iš Brook
lyn©. ' Tai bus irgi svarbu iš
girsti jo prakalbą dabartinia- 

' me svarbiame momente.
Iš daugelio miestų gauname 

pranešimų, kad organizuojami 
trokai ir autobusai važiuoti į 
šį didžiulį pikniką.. O kiek 
dar jų atvažiuos privatiškais 
automobiliais?

Turiu pareikšti visiems, ku-i 
rie rengiatės važiuoti, jog Vy
tauto parkas yra didelis ir gra
žus. Vietos užteks, kad ir vi
sos- Naujosios Anglijos žmo
nės suvažiuotų. Tat rengkitės 
į apskričių pikniką iki paskuti- 

, niam. Šis piknikas turi būt 
milžiniškas. Svetainė ant eže
ro kranto puiki ir didelė. Vy
tauto parkas randasi šalę 
“Lakeview Park.” Atvažia
vus į /uQwellj, reikia pirmu
čiausia kTaustis Lakeview Ave. 
Suradę, važiuokite tiesiai pa- 

€ <al g^tvekario trekes, apie 
pepkias mylias, iki trekės ski- j 
riasi į du kelius; ten laikytis! 

, po kairei, tuojaus bus Mill | 
Corner/ iš kur, palikus trekes, 
eina mažas keliukas po kairei 
į lietuvišką parką. Ten maty
site plakatus ant stulpo. Ren
gėjai deda visas pastangas, 
kad šį pikniką padarius sma
giu, linksmu ir atmintinu.

J. M. Karsonas.

parmušęs, dingo 
merginom minioj, 
atsikėlęs visas įširdęs ir išsi
ėmęs peilį, pradėjo švaitytis, 
kam papuolė. Kilo sumiši
mas. Policijai pribuvus, buvo 
vargo, kol sustabdė “i__
all’ peštynes. Išskirsčius i 
nią, policija rado 13 vyrus 
vieną moterį baisiai 
tytus.

Du iš jų yra pavojingai, su
žeisti: vienam viduriai paleis
ti, kitam 'kaklas supjaustytas. 
Ir kaip pasirodo, visi supjaus
tyti yra nekalti žmonės, nieko 
bendro neturi su tuo pamišė
liu Giangreno. Patį užpuoli
ką minia baisiai sumušė. Co
ney Island ligoninės ‘daktarai 
mano, jož jam nėra vilties iš
likt gyvam.

LEFT WING WINS SHOE 
STRIKE AT HAVERHILL

By WM. J. RYAN (Leader 
the strike.)

MINERS SMASH LEWIS ' 
MACHINE , . . ■ 
' Cover—by FRED ELLIS^

Other articles, illustrations, 
' ' i > • 1 cartoons.

' Lietuvis Aptiekorius
Kalba Lietuviškai ir 
338 Knickerbocker Ave.

(Kampa* DeKalb Ayenua)

omeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS

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

A.L.D.L.D. 190 kuopos mė
nesiniame susirinkime buvo 
skaitytas laiškas nuo X Apsk
ričio sekretorės M. J. Saka
lauskienės , kuri pasmerkia 
mūsų kuopą ir sykiu visus cle- 
velandie.čius būk už sabotaža- 
vimą ir nerengimą drg. Mažei
kienei prakalbų. Kadangi iŠ 
laiško matosi, kad apskričio 
sekretorė ar tai silžiniai ar ne
teisingai painformuota^ daro 
nepamatuotus užmetimus, tai 
kuopa išrinko komisiją, kuriai 
pavedė ' viešai per organą 
“Laisvę” atsakyti.

Sekretorė savo laiške sako, 
kad celevelandiečiai turėjo dvi 
savaites laiko prakalbų suren
gimui, bet nesurengė, tai vi
siems esą aišku, jog tyčia ne
įrengė, sabotažavo.

Dabar pažiūrėsime, ar ištik- 
ro taip buvo.

Kovo 25 d. gauta telegra
ma iš “Laisvės” redakcijos, 
kad Mažeikienė bus Clevelan- 
de nuo 2 iki 9 balandžio ir 
kad rengtume prakalbas. Bet 
pranešime visai neminėjo, jog 
draugė Mažeikienė kalbės X 
apskričio reikalais. Tą pačią 
dieną pasitarta su L. D. S. A. 
24 kuopos valdyba, kuri sutiko 
rengti prakalbas. Prakal
boms paskinta 3 d. balandžio 
ir išsiuntinėta ’laikraščiams 
pranešimai, nes plakatų jau 
negalima buvo spėti padaryti. 
Kovo 29 (o ne'27, kaip^sekre- 
torė sako) gauta znuo X Aps
kričio sekretorės paliepimas 
rengti prakalbas. Kuopos val
dyba apsvarstė šį klausimą ir- 
nematė galimybių surengti 
prakalbas, nes viena—moterys 
rengia prakalbas, o antra— 
balandžio 5 d. įvyko kuopos 
mėnesinis susirinkimas, kuria
me buvo ir Mažeikienė, ten ji 
pakalbėjo ir tuomi pasiten
kinta. Na, tai kur čia šabo-, 
tąžavimas ?

Toliaus sako: “.Moterys ga
lėjo tuo^laiku surengti prakal
bas, o jūs negalėjote.”

Taip, moterys galėjo ir su
rengė, nes joms apie tai buvo 
penkiomis dienomis anksčiaus 
pranešta, negu mums. O kuo-, 
met moterys pradėjo darbą, 
tai nejaugi mes turime varžy
tis? Kame gi skirtumas, kas 
rengia,' bile tik rengia. Ar 
negeriau būtų sekretorė pada
rius, kad ji būtų anksčiau pa
sitarus su kalbėtoja arba vė
liau rengus tą maršrutą. Juk 
kaip Clevelande, taip ir kitur 
nedegė, kad taipi šturmu rei
kėjo maršrutą rengti.

Toliaus paliečia dar 
tinę moterų kuopą ir 
“Cleveland© L. D. S. A. 
irgi negražiai pasielgė, 
naudojo kalbėtoja, o prie pa
dengimo lėšų visai neprisidė
jo.” čia jau teisybės .nesimato 
nei žodžio. Mums gerai žino
ma, kad moterys kalbėtojai 
kelionės lėšas apmokėjo, nes 
davė $10. Vadinasi, jos pa
gal išgalę prisidėjo. Bet 
draugė Mažeikienė, grįždama 
po prakalbų maršruto, tą de
šimtį dolerių atgal moterims 
sugrąžino. Išrodė, kad jąi 
viską ^apskritis apmokėjo. Gir
dėjome, kad moterys dabar 
rengiasi tą dešimtinę pasiųs
ti X Apskričiui, bet čia jau ne 
mųsų dalykas, kaip jos pasi
elgs.

Taigi, visi X Apskričio sek
retorės daromi ‘ elevelandie- 
čiams užmetimai neturi jokio 
pamato. , Atrodo, kad čia tijc 
j ieškojimas- priekabių.

A.L.D.L.D. 1'90 kuopos ko
misija :

panija, o ne su darbininkais, 
šitais streikas daugeliui darbi
ninkų atidarys'^akis ir jie pa
matys, kad viršininkai vienaip 
kalba, o kitaip daro.

Reikia pažymėti, kad ir mū
sų. vienas tautietis, J. K., bė
gioja paskui tuos Lewiso gi
zelius ir jiems visaip patai
kauja. »

Birželio 23 d. išdalino dar
bininkams čekius, tai vėl kai 
kuriems darbininkams numuš- 
ta? (ar pašelpoš?—Red.) po 
50 centų, bet kurie ištikimi 
Lewiso mašinai, tai tiems ne
numušta.

Nuvytus Rūtele.

Oregon 5186
Main 96C9

BROOKLYN, N. Y.

GASTRETONE
1 (liekarsta) nuo viduriu 
m o arba nevirSlrinimo ir 

nuo visų vidurių ir kepenų 
(jaknų) nesveikumų. Padarytas 
grynai ii augalų.

50 Centų už Bonką

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

NORIMA UŽDARYT 
ŠOKIŲ KONTESTĄ

Sveikatos komisioniėrius Dr. 
Harris norėjo ūždaryt šokių 
kontestą Madison Sųuąre Gar- 
dene, kuris tęsiasi devyniolik- _ 
tą dieną. Bet promoteris I Bet katės dantuko žaizdos ne 
Grondol pastojo kelią su “in- 
džionkšinu.” “Indžionkšinas” 
tęsėsi iki subatos 11 vai. ryto. 
Ką tuomet promoteris Grondol 
darys, nežiniaveikiausia 
Stengsis gauti naują uždraudi
mą policijai maišytis į jo biz-

Pavo.gč 4 Metų Mergaitę
Birželio 22 d., 

mergaitė išėjo iš 
gatvės ir bovijosi. 
važiavo du vyrai 
tai iššokęs vyras 
pasigriebė mergaitę 
mašiną ir nuvažiavo link Low- 
ellio.

Didelė Nelaime “Evening 
Tribune” Dirbtuvėj

“The Evening Tribune” vie
tinio Lawrenciaus laikraščio 

, dirbtuvėj ištiko .didelė nelai- 
! mė. Birželio 26 d., 11:30 v. 
ryte, . trys darbininkai vežė 
augštyn keltuvu šviną del rai
džių liejimo ir baigiant va
žiuoti į viršų, trūko -keltuvas 
ir puolė žemyn. Vienas ant 
vietos užmuštas, du mirė Ge
neral ligohbutyj ant rytojaus. 
Sako, būk lai kalios dienos at
gal buvę apžiūrėti keltuvą in
spektoriai ir pripažinę, kad 
viskas gerai. Bet. už kelių, 
dienų vėliaus tapo užmušta 
trys darbininkai: George Le
vesque 53 metų, George Babb 
60 metų ir Daniel Lysagh 
metų. , 'f-

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

Tel.: Juniper 9796
Siųsdami pinigus'su savo adresu, užraSykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151) Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

—

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE: REGENT 2177-0474 “Tai Mokykla su Raputacijs.”
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 žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases. >

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

— St. ir Avo.
State-—w m

United States Worsted Cor
poration Uswoco Mills,- kuri 
stovėjo uždaryta per ilgą lai
ką, dabar paskelbė, kad jau 
parduodama. Sulaukus tos 
dienos buvo išpardavimas. 
Dirbtuvės įtaisų ir mašinų 
daug parduota, bet pačios 
dirbtuvės niekas : nebandę 
pirkti, už kurią prašė $100,- 
000.

Darbininkai Gavo Savaitę 
Poilsio

Nors Lawrenciaus darbinin
kai visados turi “gerų” poil
sių, bet šiuo tarpu daug dirb
tuvių davė jau “tikrą” poilsio 
savaitę, tai tarpe 4 d. liepos 
ant'dešimts dienų.

L. Koresp. Biuras.

With yėar’s aub... . ......... . .
MISLĖADERS QF LABOR 

By WM. Z. FDSTER.
WHITHER CHINA . 

By SCOTT-. NEARING.
LEFT WING
UNIONISM - .

By DAVID J. SAPOSS.
SUBSCRIBE—-NOW

1439 SouFh 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

free for 
mi-

iangre.no


/ Puslapis šeštas
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VIETOS ŽINIOS
REIKALAVIMAI

ne

PARDAVIMAI
Sekretorė.

par

važiuoti iki

TEATRAS DAINOSMUZIKA
1

^AMMERSTĘINO TEATKĘ
‘teETJEttBURGO lUBĄlGA” j ♦ r « .» ' i

Benjamin Kanowitk, 32

t ;

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perky Avenue,

Utarninkas, Liepos 3,

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

20-to ŠIMTMEČIO MUZIKOS 
NUVEIKIMAS

BOMBA UŽMUŠ£ 
ŽMOGŲ

A.L.D.L.D. II APSKRIČIO 
KUOPOMS IR 
DELEGATAMS

A. L. D. S. ^-MOS KUOPOS 
IŠVAŽIAVIMAS ,

KAIP KOMUNISTAI 
MINĖS NEPRIGULMYBĖS
ŠVENTĘ

PARSIDUODA bučerne ir grosernS, 
lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj, 

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

> ' , j i . . ; 154-58

Darbą atlieku
Kęeipkitės šiuo adresu

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

REIKALINGAS janitorius, kad būtų 
senyvas žmogus ir vienas. Duosiu 
kambarį ir valgj. Su mokesčiu su
sitaikysime. Greitai^ atsišaukite: 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

156-61

A. MOLLYNS
Specialistas ant >

Permanent Wave, Nestle 
Circuline

Telephone: Greenpoint 2328

J. GARŠVA

nk^čiąu j kogeįrencijąj užb^ig-

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Ši įstaiga garąptuoja UŽ 
kiekvieną daiktą.

toj, visi įtaisymai pirmos klesosjj 
yra 14 stalų. Yra lysas ant 4 metų.- 
Randa tik $66.00 į mėnesį. Ir dar 
13 kambarių, 
Kambarys nuo 
Randa $87.00 į 
proga mirkti.
495 West St.,

pASIRANDĄyOJĄ jdidelis kamba- 
! rys, tinkamas vienam ar dviem vy- 
fram, artį LorimteV subway stoties. 
Taipgi yra gaminamas namie valgis. 
Atsišaukit po No. .35 Devoe St, 
Brooklyn, N. Y. ; . (157-158)

' >Muzikaliska komedija su 
Čharies King ir jo didžiule

pikniką.
Kviečia Rengėjai.

Daugiau Brookiyno ir New 
Yorko žinių Telpa Pus- 

lapyj 5-tame 
i i ; »— —r—H-t—<—f j-

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, męs pažįstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti. į i' I ■

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del nh- 
įtfnties užeikite, o būsite maloniai priimti.

X IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.

f .: ( I:! ' • > |

1

Tėl. Triangle 1460 ■O
IR MALI0RIU

Nufotografuo 
ir numaliavo 
visokius pav 
1 u s ivairio 
spalvomis, 
naujina senus i. 
krajavus ir su 
daro su ame 
ruškais.
gerai ir pigiai

r
o

PRANEŠIMAS t
Ketverge, 5 d. liepos įvyks 

L.D.S.A. 111 kuopos susirinki
mas po num. 218 Van Sicklen 
Ave., Brooklyne. Pradžia 8 
vai. vakare. Visos draugės 
malonėkite laiku surinkti ; 
taipgi ir naujų narių atsives
kite.

Nedėlioj 8 d. liepos, A. L. 
D. S. 1-ma kuopa turės savo 
išvažiavimą Forest Hills, toje 
pačioj vietoj, kur progresyvės 
draugijos laiko savo piknikus.

Draugės ir draugai, darbi
ninkės moterys visuomet su
rengia gerus parengimus bei 

X išvažiavimus, šiame išvažiavi
me turėsime gerą programą. 
G,aspadinės prirengs gerų už
kandžių. Atvažiavę smagiai 
laiką praleisite.

Todėl visi ir visos j darbi
ninkių moterų 1-mos kuopos 
pikniką-išvažiavimą.

Kviečia Rengėjos.
Kelrodis: Važiuokit Jamai

ca Line viršutiniu traukiniu iki 
Woodhaven Blvd., eikit į 
ką, ten rasit pikniką.

šiemet Neprigulmybės šven
tę, 4 d. liepos (4th July) ir 
komunistai minės su 12-ka 
masinių demonstracijų. Nuo 
12 pagrindų—vietų bus aiš
kinama New Yorko darbinin
kų masėms, ko susilaukė Ame
rikos proletariatas ir farme- 
riai iš 1776 metų paskelbtos 
neprigulmybės. Tai bus de
monstracija prieš Amerikos 
imperialistų užmačias.

Demonstracijos įvyks šiose 
vietose: , . ;

-Manhaftane: Rutgers 
2nd Ave.

'Manha^tc
10th St. ir

Union Sq.
Harieme: lllth ir 5th Av., 

138th ir 7th Avė.
Bronxe: Intervale ir Vilkins 

St., 138th St. ir St. Annes.
Queense: Steinway ir Ja

maica.
Brooklyne: Grand St. Ext. 

ir Havėmeyer St. Kalbės A. 
Bimba ir kiti. .

Pitkin ir Bristol St.

me
tų, gyv. po num. 611 W. 171st 
St., New Yorke, nedėlioj: 9:45 
vai. vakare, gavo per telefo
ną tokį pranešimą: “čia poli
cijos stotis^ Tavo automobi
lius perilgai stovi ant gatvės.” 

Kanowitz, nieko blogo ne
manydamas, nusidavė karą 
prašalint iš tos vietos. Spėjus 
jam koja paminti vadinamą 
“starterį,” kaip baisiausiu 
trenksmu eksplodavo bomba, 
sudraskydama jį į jšmoteliūs.

Bombos skeveldros išdaužė 
nemažai apielinkės langų. 
Green Mill Kliubo salės langai 
visi išbyrėjo nuo jos trenks
mo. Kliubo dalyviai manė, 
kad žemė atsivėrė ir • užėjo 
svieto pabaiga. r

žuvusiojo giminaičiai nega
li išsiaiškinti priežastį tokios 
užtaisytos žmogžudystės.

Kanowitz buvo džiovintų 
vaisių ir real estate agentas. 

■■ ■■ ■■ .. .. .. ........ ..
VAIKO TORPEDA 
SUŽEIDĖ ŠEŠIS

Phillip Rozenblatt, 17 m., iŠ 
anksto rengėsi prie apvaikš- 
čiojimo 4 d. liepos (4th of 
July). Savo draugams gyrėsi, 
kad jo rakieta-torpeda pada
rys “surprise.” Sakė savo 
draugams: “Aš pereitą savaitę 
užtaisiau vieną tokią savo tor
pedą, jai sprogus, policistas 
ant galvos atsistojo.”

Pereitos nedėlios 6 vai. ry
tą, kada visi miegojo, jo tos 
dvi rakietos eksplodavo. Su- 

ė jį patį labai sunkiai; 
u it kitus 5 asmenis to na- 
kur Rozenblattai gyveno, 
namą pusėtinai apardė.

KRIAUČIAI, f- 
NEPASIDUOKITE 
KOMUNISTAMS!

(Feljetonas)
/Gerbiamieji kriaučiai, aš no

riu tarti savo žodį, kas liečia 
komunistų veikimą kriaučių 
54-tame lokale. Mano išmin- 
čia, kad kaip visur, taip ir pas 
kriaučius komunistai yra užsi
spyrėliai ir stengiasi pažemin
ti lietuvių vardą svetimtaučių 
akyse. Tai jų , tarptautinis 
tikslas, kad lietuvius, kaipo 
didvyrių žemės sūnus, padary
ti paprastai? pasaulio pilie
čiais. Aš tą pastebėjau 27 d., 
birželio kriaučių masiniame 
mitinge, kad jie to trokšta del 
mūsų vientaučių čia, Amerikoj, 
atlikti, idant mes, kaipo- gar
bingos praeities žmonės, liktu
me Amalgameitų unijoj įneatsi- 
žymėję savo didvyriškumais ir 
karžygyste.

Ve, gerbiamieji, kame da
lykas. Kaip tik mūsų gerbia
mas Lietuvos sūnus Antanas 
Bubnys išdavė raportą, kad 
mes streikuosime, idant at
gauti numuštas pavasaryj al
gas, kad mes kovosime, iki 
gausime “inšiūrins” bedarbių 
fondą, kad mes kovosime, iki 
laimėsime 40 valandų į sa
vaitę, tada pašoko komunistai: 
Buivydas, Jankaitis ir Jaku
bonis, užtriūbino į vieną dū
dą : “Nieko negausime, kad 
tas streikas yra ‘feiker’ biz
nis, idant nebūtų rinkimų de
legato ir sekretoriaus mūs'ų lo
kale.” Nagi, dzievaš, po to
kių kalbų atsirado lengvati
kių kriaučių: “Tekšt, tekšt” ir 
paplojo rankomis.

Maniau, kad galas bus mūsų 
lietuviams. Perbėgo per kū
ną šiurpulys ir nei krust iš 
išgąsčio negalėjau pasijudint. 
Sėdynėje sėdėdamas, manau 
sau: kas čia bus, ar jau komu
nistai nusives kriaučius paskui 
save? ' ‘

Bet veltui mano baimė. At
sistoja Glaveckas i“r šakė: 
“Vyrai, nepasiduokime1 Lygos 
užmačioms.’ Mes, išėjusieji į 
kovos lauką ir tęskime ją iki 
laimėsime, kas yra per A. 
Bulmį pasakytą: insurance 
fondas, 40 valandų darbo, 
numuštus pavasaryj dolerius 
atgauti, tai mūsų kovos sįekis< 
kurį turime laimėti ir parodyki, 
ką lietuviai gali padaryti. Ta
da mus ir New Yorko Joint 
Boardas paskaitys, kad mes 
esame geri kovotojai.”

Po tokio pasakymo aš tik 
drykt augštyn: tarkšt-tarkšt- 
tarkšt! rankomis Suplojau. Pa
sekė ir daugiau plojikų. Gla
veckas su Bubniu palenkė gal
vas žemyn ir paačiavo mums. 
Linksmiau net ir man ant šir
dies pasidarė.

Toliau kalba: Michelsonas, 
Vaitukaitis, Kalpokas ir dar 
keli, peria kailį komunistams, 
kad tie nori prieš Amalga
meitų viršininkus subjaurioti 
lietuvių kriaučių vardą. Ačiū 
dievui, lietuviai vis yra lietu
viais ir šį kartą neužkibo ant 
raudonųjų meškerės, nes loka- 
lo delegato ir sekretoriaus rin
kimu nedarė. Nedarydami 
rinkimų išgelbėjo , lietuvių 
kriaučių vardą prieš New YoY- 
ko Joint Boardo tviršiniųku^. 
Dar apart to vardo išgelbėji
mo, pakėlė mus kaipo’didvy
rius, kad mes ; kovojame už 
insurance fondą, už 40 'vąlan- 
dų, už numuštas darbininkų 
algas, kur komunistai norėjo 
iš to viso padaryti' “feik busi
ness” ir daugian nieko.

Va, aš ir sakau, kriaučiai, 
nepasiduokite komunistams, 
nes jie visur ir visuomet nori 
subjaurioti lietuviu vardą. 
Taip pat nekreipkite atydos, 
kad mes tik vieni lietuviai 
streikuojame, o žydai ir italai 
dirba. Tas nieko. Mes esa
me didvyriai ir mes netik sau 
iškovosime valandas, bet ir 
tiems tautiečiams: žydams ir 
italams. Kada mes būsime 
laimėtojais kovoje, tai tada 
mūsų lietuviai bus apdovanoti 
prakilnesniais medaliais nuo 
Beckermario, negu Lind- 
berghis nuo Amerikos prezi
dento Coolidge. Tada mūsų

vardas, pakils New Yorko 
Joint Boardė ir iries gausime 
daugiau darbų, kad mūsų 54 
lokalo broliai lietuviai dirbs 
ir dirbs, “siekų” niekada ne
matydami. Vot kur nuopel
nas !

Vot, gerbiamieji, ką mes ga
lime laimėti neklausydami ko
munistų. Je, jie sakys, kad 
mes vieni lietuviai to negalė
sime padaryti. Spjaut ant jų! 
Jie nežino lietuviu psichologi
jos!7 Lietuvis, kad'sykį užsi
spyrė, tai jį nei velnio mace 
neišturės, jis dasieks savo ir 
gana...

Todėl aš ir kviečiu jus,, ma
no viengenčiai, prie vienybės, 
prie kovos už lietuvybę, už 
didvyrius ir jų pasiryžimus. 
Pagalios, jeįgu jau vieni nieko 
nepadarysime, bet mes turime 
sakyti patys sau, kad algas at
gavome, kad valandas laimėjo
me, kad insurance fondą del 
bedarbių iškovojome, o rasis 
“išmintingų” lietuvių, kad jie 
tikės, juk tuos visus išznočy- 
tps dalykus turime išgavę per 
kovą.

skutimai rekordai, kokius A- 
merikos lietuviai gaus progos 
išgirsti, nes kuomet pradės 
dainuoti operoj, tai tada ne
galės dainuoti į rekordus.. 1

Vėliausiai įdainuotas dainos 
yra sekančios:

1. “Kad Mes Gėrėm Midų 
Alų” (Liaudies daina);

2. “Bėda, kad Giltinė
Edą” (liaudies daina) ;

3. “Oj Kas?” (Kompozici
ja S, Šimkaus”;

4. “Vasaros Naktys” (kom
pozicija J. Kačinauskio). j

Norėdami gauti šiuos re
kordus, galite juos gauti pas 
visus rekordų pardavinėtojus.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

i GREAT NECK, N. Y.
PARSIDUODA 5 kambarių narnai 

flabaį gražioj, vietoj, 4 lotai žemėsjl 
didėlis' 'gaidžius,' “yta ‘risi naujausi/ 
įtaisymai. Gera proga pigiai 'pirktįr; 
D. Kasmauskas, 3 Morris Lane, 
Teh, Great Neck ,1366 ;(148-159),

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numlrusiw 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijbms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y

Subatoje, 14 d. liepos, Co
ney Island Stadium^ įvyks 
“Daily Wbrkerio” milžiniškas 
koncertas.

Svarbiausiu koncerto punktu 
bus profesorius Theremin iš 
Sovietų Rusijos su oro muzi
ka. Jis grajys su ore esančiais 
muzikos garsais ir sutvers iš 
jų. melodijas. Tai bus paro
dymą? 20-to šimtmečio išras
to muzikos srityje stebuklo.

Numatoma, kad mažiausiai 
25,000 žmonių suplauks į šitą 
koncertą. Lietuviai darbinin
kai turėtų atsilankyti skaitlin
gai j mūsų broliško anglų kal
ba einančio darbininkų dien
raščio parengimą. Sekančiuose 
“Laisvės” num. tilps plačiau 
apie visą koncerto programą.

......... .------------------------- r-s- -et

’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. Konferencija prasidės
10 vai. ryte.

Važiuojant iš New Yorko, 
reikia imti požeminį traukinį 
ant 7th Avė., kurįs eina į Van 
Cortland Park ir 
galui. Išlipus paimti gatveka- 
rį No. Į, 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 Apskričio. Piknikas įvyks 
TibbitsųBrook 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 
an 
ti.

PARSIDUODA restoranas, geroj vie-| '' . . . .. .------........ —---.ji

Ir dar 
visi gerai įtaisyti. 
10 iki 3 j savaitę, 
mėnesį. Labai gera 
Atsišaukit po num. 
New York, N. Y.

•. 154-65

LIETUVIŠKA SKUTYKLA

BARBER SHOP IR 
BEAUTY PARLOR

Šiemet tik $10.00
Marcelling ‘ Finger Waving
' 463 LORIMER STREET

3 Durys nuo Grand St.
BROOKLYN, N. f.

IŠPARDAVIMAS
Fornišių Pigiausia Kaina Pas

MACYS BROS. FURNITURE CO
IŠ PRIEŽASTIES PERSISKYRIMO 

SU PARTNERIU

Atsišaukiu į savo senus prietelius ir kostumierius ir 
būsiančius kostumerius, kad 1

PARDUODU TREČDALIU PIGIAU
negu kur kitur

Čia telpa pora paveikslu iš šimto:

Taipgi bus parduodama ant lengviausią Jšniokesčiy 
TIK DABAR PRISTATĖ Iš DIRBTUVĖS ~ 1

M 1 NAUJAUSIOS MADOS FORNIšIUS
Bus parduodama PIGIAUSIA KAINA viskas, kas. tik 

s • : ■ reikalinga namuoseSeptinta savaitė rodomi Sov- 
kino judžiai “Peterburgo Pa
baiga.” Kurie nesat matę šių 
paveikslų, verta jūoszpamatyt. 
Kapitalistų plunksnagraužos 
neturi nieko pasakyt prieš So
vietų Rusijos parmintus ju- 
džius. Jie patys pripažįsta, 
kad Amerikos judžiai negali 
lygintis Sov. Rusijos- judžiams. 
“Peterburgo Pabaiga” gyvos 
realybės kūrinys, sutvertas pa
saulinio karo pasekusiu.

CAMEO TEATRE 
“POTEMKIN”

Šią savaitę pradėjo rodyti 
Sovkino paveikslus 
kin.” 
rodo šiuos 
me teatre, 
paveikslai 
Laugh” su 
Charley

“Potem- 
Tai jau antru kartu 

judžius viršmin’ėta- 
Kiti ten rodomi 

yra “The Last 
Emil Jenningsu: ir 

Chaplin komedija 
“Shoulder Arms.”

LEW FIELD’O TEATRE 
“PRESENT ARMS” 
<^uzikališka komedija (k..- . ...
trupe; ■ - - <
OPEROS ARTISTĖ ' 
LIUDA SIPAV1ČIOTĖ

Liuda . Sipavičiūtė 7 .pądarė 
kontraktą, su , fMptropolįtan 
Opera atein^npąrį^ sezonuj pil
dyti Wagnerio vėikąjus. šio
mis dienomis ji įdainavo ketu
rias dainas į Columbia kom
panijos rekordų?. Tai bus pa-

SO. BOSTON, MASS.
Daily Worker Rčrhėjų Kliūbas ren

gia pikniką sseredoj, 4 liepos, Cale
donian Grove, tyėst Roxbury. Bus 
įvairių žaislų, puiki Brunos Jazz Or
kestrą; ’ vii ignlesit smagiai laiką 
praleisti. Iš/Bostono 'reikia važiuoti 
ėleveiteriu iki Forest Hills, ten pa
imti Charles River arba West Rox
bury karą ir važiuoti iki galui, o į ten 
rasit

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 num. 
322 N. 9th St. Turime svarbių rei
kalų, . ypač sutvarkymas apyskaitų 
įvykusio pikniko.*—Sekr. R. Ml

156-57

WILKES-BARRE, PA. *
Ljnksmą išvažiavimą rengia Aido 

Choras nedėlioj, 8 liepos (July), prie 
Sam Montrose ežero. Centermore- 
land busai išeis nuė 139 S. Main St., 
9:30 vai. ryte. Tijįdetąs porai $4.00, 
pavieniui $2.50.pavieniui $2.50. rasiskubinkit įsi
gyti tikietus pas Aido Choro na
rius. Vieta labai puiki del žaidi
mo,, galima maudytis, tik pasiimkit 
“bathing” siūtus. Aido Choras ža
da ; padainuoti gražių dainelių; bus: 
įr mųzikantąi<—J. Andriušis su armo- 
nistų. Buš skanių valgių ir gėrimų. 
Iš Wilkes-Barre reikia važiuoti Har
vey's Lake kelių, iki Fernbrook Par
ko, nuo parko važiuoti po dešinei 
šmahibtu keliu, ūžf7 mylių? tafeit eže
rą.—Kviečia Aįdo Choras? 156-57 
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IŠRANDA VO JIM AI i
——

PA1SIRANDAVOJA ; didelis ar švie
sus kambarys del vieno vyro. Kam 

rėikįa 'gero kambario, atsišaukit po 
num. 402 Hooper St., Brooklyn, N. 
Y. ' 156-57

Tel., Stagg 7057
■' t

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS 
197 Havemeyer Street

(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašą*:

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

TeL, Juniper 6776

Tel. Stagg 9105 ’

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X * Spindulių Diagnoza 

( 221 South 4th Street
| (Priešais “Bridge Plaza”) 
s Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
? 10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
s Ketvergais ir subatomis iki 6 
| valandai. Penktadieniais ir sek- 
į madieniais tik sulyg sutarties.

Pristato į visus priemiesčius, 
kad ir toliausia

Y TeL Juniper 7640

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS

> f ■ V '

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi 98 Grand St.) 

MASPETH, U I, 
t • i ' A v

J. LEVANDAUSKAS
Oratorius

1Q7 UNION AVENUĖ 
, BROOKLYN, N. Y.

Trišonei Stagg I7N

. / Valandos: nuo 3 ryte iki 8 vakare

MACYS BROS. FURNITURE CO
. .198-200 GEANP. STREET . „
Tarpe Bed fordrir Driggs Avenues BROOKLYN, N.

1 ’ r ’ ‘ I į ’ •
Telephone : Gteenpoint 2872

US|

■!

PASIGERINUS SVEIKATA—PAILGINS JOS GYVI
Jei jūsų gydytojas peržiūrėtų, retkarčiais, jūsų 

no padėtį, jisai suteiktų naudingų patarimų 
pagerinimui. Tuomet pasiremdami jojo patarimais, 
tik sutaupintumėt pinigą, bet ir nereikalingai sugai 
laiką, ką galėtumėt panaudoti kitiems pagerinimo gy
venimo tikslams.

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

Prireikus gyduolių arba išpildymo receptų, kreipkitės pas 1 
niausiu Lietuvių Vaistinyčių (Aptiekę).

■ Petras Kundrotą j
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y
čia Galite Gauti ir Lietuviškų Trejų Dėvynerių ; |

iPhone, Greenpoint 2017, 2360-35141




