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Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraitia 
lieina Kasdien Apart 

Nedeldienių

KRISLAI
Apie S.L.A. Seimą. 
Vitaitis Prisipažino. 
Fortūnatas Bagočius. 
Gugis ir Jėzus.
Grigaitis ir “Degloji”. 
Uvikas ir Operacija.

Rašo M. Belaisvis

Triukšmingas buvo S.L. A.
seimas Baltimbrėje. Ten kovė
si dvi spėkos: progresyvių ir 
reakcionierių. Progresyvių pu
sėje buvo darbininkai su pūslė
tomis rankomis; jie nuvažiavo 
Seiman palikę smirdančius fab
rikus, kuriuose jie dirba, ir at
stovavo didinimą SLA. narių, 
kurie taip pat yra darbininkai. 
Reakcionierių gi pusėje stovėjo 
advokatai, daktarai, laikraščių 
redaktoriai smetonlaižiai ir kito
kį profesionalai su minkštomis 
rankutėmis. Ir ta visa sanda- 
riečių-menševikų šaika visu į- 

\ nirtimu puolė progresyvius de
legatus, darbininkų atstovus, 
panaudodami šlykščiausias prie
mones.

Tie smetonlaižiai, turėdami 
SLA. vadeles savo rankose, pri
ėmė kelias dešimtis nelegališkų 
delegatų kaipo savo tarnus, o 
tuo pačiu sykiu keliom dešim
tim progresyvių delegatų atėmė 
balsą , (suspendavo) laike suda
rymo seimo. Negana to, tie 
reakcionieriai-diktatoriai pasi
kvietė seiman nėt būrį ginkluo
tų prileistų, kad jų pagelba iš
laikyt savo diktatūrą ant SLA. 
narių. Vienok progresyviai de
legatai savo nesumušamais fak
tais daug sykių užkišo ponams 
gerkles ir atmušė jų atakas.

Jei dar kas nežirtojo, kad S. 
L.A. viešpatauja Gegužio, 
taičio, Sirvydo, ir Grigaičio 
šistinė diktatūra, tai dabar 
retų persitikrint.

Vi-

tu-

Vitaitis savo “Tėvynėje” ir 
prakalbose primalė įvairiausių 
nesąmonių prieš komunistus ir

narius. (Jis ir dabar dar vis 
kaišioja savo smėtonuotą liežu
vį ppeš komunistus. Ir tūli S. 
L.Ą. nariai tikėjo, kad jis tei
sybę . kalba. Bet SLA. seime, 
progresyviai delegatai privertė 
p. Vitąitį aJtšaukt vieną šmeiž
tą, ir prisipažint, kad jis kalba 
absurdus.:—Ponas Vitaitis sei
me pasakė: “Aš taip nesakiau. 
O jeigu būčiau sakęs, tai būtų 
buvęs didžiausis absurdas.” Ge
rai, kad Vitaitis prisipažino. 
Dabar SLA. nariai žinos, kad 
ką Vitaitis vapalioja prieš ko
munistus, tai yra didžiausis ab
surdas.

Visi žinome advokatą F. Ba- 
gočių. Jis buvo, ir dabar sako
si esąs, socialistas, kalbėtojis- 
agitatoris. Tai menševikų 
žvaigždė! Daug žmonių, ypač 
menševikai, — tikėjo, kad p. 
Bagočius ir seniaus kalbėdavo 
teisybę. Bet dabar, SLA. sei
me, p. Bagočius apie save štai 
ką pasisakė: “Pastaraisiais lai
kais, kaipo advokatas, - pradėjau 
kalbėt teisybę.’ ’ Tik pastarai
siais laikais pradėjo kalbėt tej- 
šybę!į i Tai kaipgi buvo praeity
je?/ jNejąugi ir kiti menševikai 
taip, eigiąsi? , .šituo savo prisi
pažinimu, p. jišdavė
apie save, ij‘ apie visus* menše
vikus labai pfastą liudijimą.

______  ' ■ I
Kitas rhenševikaš, Gugiį kal

bėdamas SLA. seime, prisiminė 
ir apie Jėzų.-' Tai dabar ir ži
nok, kad nori, ar Gugis ir se
niaus tikėjo į. dievą ir jo sūnų 
Jėzų, ar tik pastaraisiais lai
kais atvirto prie “dvasios šven
tos”? Kai kiti advokatai SLA. 
įstatų komisijos nariai, tai 
“šiur” atsivertė prie dievulio, ir 
jį garbina, nes jie ir naujon S. 
L.A. konstitucijom nori įbrukti 
dievus, kad nariai pripažintų 
dievulį, ir jam priesaiką pada
rytą. > ’

Kaip ten nebūtų, vienok pasi
rodo, kad GUgis tiki į Jėzų, k&i- 
po dievo sūną. Menševikai mai- 

’ho kailius kiekvieną dieną delei
R bizilio... - / , r
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Darbininkai Visų
Vienykitės! Jūs i 
Nepralaimėsite, tik Re

težius, o LaimSsiU
Pasaulį!

Anglijos ir Amerikos 
Aliejaus Trustai Su

sitaikė

Paskiria 125 Sargus 
“Išdžiovinimui” New 

Yorko

™šisz &asinas skBbiai wTUKSIANČIAI BEGU NUO KRINTANČIOS LAVOS ; x f , • 44
ta Gelbėti dalios Žmones nuoLedyncigi

NEW ‘ YORK. — Prane
šama, kad New Yorko 
Standard Oil Kompanija ir 
Royal Dutch Shell Kompa
nija (Anglijos aliejaus tru- 
stas) jau susitaikė, užbaig- 
damos ginčą, kuris kilo del 
Standard Oil Kompanijos 
pirkimo aliejaus iš Sovietų 
Sąjungos. Anglijos aliejaus 
trustas, pavydėdamas Stan
dard Oil Kompanijai, smer
kė pastarąją už pirkimą 
“vogto aliejaus”.

ANGLIJOS KREISERIS
UŽĖJO ANT UOLOS

WASHINGTON.— Wash- 
ingtono valdžia skiria .125 
muitinių sargybinius “iš- 
džiovinimui” New Yorko. 
Tie sargybiniai bus pastaty
ti New Yorko prieplaukose 
daboti, kad nebūtų įgabenta 
degtinės nuo laivų, atplau
kusių iš anapus Atlantiko. 
Sakoma, kad labai daug deg
tinės New Yorkas gauna 
nuo laivų.

LEGASPI, f Albay Provin
cija, Filipinus Salos. — Jūrų 
pakraštyj esantis miestas 
Libog su 7,000 gyventojų ir 
keletas kaimį, esančių neto
li rytinės pusės vulkano 
Mayon, tapo, veik visai su
naikinti kriįntančios lavos 
iš vulkano, 
šė čia pri 
Vulkanas pradėjo veikti nuo 
birželio 21 d; 
visi gyventoj 
kintos apielirikės pabėgę ke- 1« • 1 • • • •

pie tai prane- 
vę pabėgėliai.

Sakoma, kad 
ii iš tos sunai-

I KIRVIU UŽMUŠĖ SAVO
MOTINA IR BROLĮ
ŠIAULIAI. — Birželio 

men. 6 d. Šiaulių policijai 
pristatytas galvažudys Ka-

liomis dienesnis pirmiaus, 
pajutę pavojų.

Tūkstančiai pabėgo iš tos

apielinkės; didžiuma jų at
bėgo čia.

Fanatiški vietos gyvento
jai kemŠasi f bažnyčias ir 
meldžia dievo pagelios. 
Nąktimis rengiamos religi
nės procesijos gatvėse.

1897 metais krintanti lava 
iš to vulkano atėmė gyVastį 
200 žmonių.

Leitenantai George , W. 
Goddard ir John D. Corkille, 
armijos lakūnai, pereitą su- 
batą skraidė orlaiviu virš 
vulkano gerklės (kratero). 
Jie nuėmė paveikslus.

Nieko Negirdėti Apie Sovietų Dingusį Lakūną 
Manoma, kad Jis kur nors Saugiai Nusileidęs ■

HALIFAX, Kanada.
Anglijos kreiseris “Daunt- ziukaitis Bernardas/ kalti- 
less”, plaukiantis iš 'Bermu- namas savo motinos ir bro-
da j Halifax, užėjo ant uo- li0 Kaziukaičių nužudyme
Izao tiryJ w>Trlin nno DIY1___ _____ ____TZ—JI. •los, už7 dešimts mylių nuo 
Halifax, ir susikūlė, 
pramušta skylė, ir 
vandens priėjo.

Buvo bandyta tam 
traukimo laivais tą laivą 
nutempti į prieplauką, bet 
nebuvo galima. Laivas pa
liktas ant vietos su 50 jū
reivių ir oficierių. O . 400 
įgulos narių tapo išgabenta 
į krantą. Manoma, kad 
kreiserį teks višai prarasti, 
nes pusėtinai sugadintas.

Paryžius. — Čia gauta ži
nia, kad Ispanijos fašistinis 
diktatorius Primo de Rive
ra rengiasi slaptai apsivesti 
su panele Mercedes Castel
lanos.

Laive
Bičkų kaime netoli Kėdai
nių.

daug Galvažudį į • ?ią nuovadą|

tikrais

ir “degloji”! Be 
negalėjo nei rapor-

Grigaitis, kovoda- 
progresyvius darbi-

tankiai bardavusi su t^ja “deg
ląją”.—Kbliodavosi jiedu įvai
riais žodžiais, ir sakė,' kad tuo
mi jie šviečia SLA. narius. Bet 
SLA. seime, Baltimorėje, Gri
gaitis su ta “degląją” pasibu
čiavo, ir net pavedė jai išduot 
Apšvietos Komisijos raportą. 
Ot, tai tau 
“deglosios” 
to išduot.

Vadinasi, 
mas prieš
ninkus, vienijasi* ir, su “deglo
siomis”. Mat, daugiau jam 
draugų. . , *

Tautiškas lojaris Uvikas iš 
Detroito SLA. Seime pasisakė, 
kad jis serga ir reikalavo dak
taro, kad padarytų operaciją. 
Jis kalbėjo apie pilvą ir apie 
taųtipįnkų /nugarkaulius. Jis sa
kė; “AŠ sakau, gerbiamieji, kad 
mes sergame. Trūksta munis 
nugarkaulio,” ir tt. Visi žino, 
kad fašistuojantiems itautinin- 
kams trūksta nugarkaulio. Bet 
įdomiausia tas, kad p. >Uvikąs, 
kalbėdamas apie pilvą ir reika- 
laudama3. operacijos, sakė: 
“Reikia čia didelio, didelio pei
lio išpjaut...” “Laisvės” repor
teris praneša, kad tasai ponas 
leikalavo išpjaut “maskv'tį”. 
Bet reikia rįianyt, kad: reporte
ris ir tūli delegatai nesuprato 
Uviko pasakymo. Veikiausia 
jis sakė, kad yra ne “maskvi- 
tis”, bet nuvytęs, ir todėl norė
jo, kad kas su peiliu išpjautų, 
nes, suprantama, jis pats daryt 
operaciją negali. Moterys de
legatės geriausia suprato Uviko 
ligą, nes, sulyg repoi^erio pra- 
nešimo, tuojaus pradėjo j ieškot 
peilio, kad išpjauti... Ir supran
tamą, jei * nuvytęs, — tai kam 
dar jį laikyt Uvikas “Alright’’, 
jis nori’ būt vy?as, ir ‘ todėl lie- 
nori, kas yra itcgefd.

Obregon Atkeliaus j 
Jungtines Valstijas

WASHINGTON. — Gene- 
rolas Obregohaš, naujai iš
rinktas Meksikos preziden
tas, planuoja atkeliauti į 
Jungtines Valstijas pirma, 
negu užims prezidento vie-

pristatė vietos gyventojas j tą gruodžio 1 d. Jis atvy- 
Ąmaltavičius Juozas, kuris kęs pasimatys su naujai iš- 
paklaustas, kokiu būdu- jį rinktu Jungtinių Valstijų 
sulaikęs papasakojo:

“Š. m. birželio mėn. 6 d. 
aš iš < 
ėjau Šiaulių link. Pakely 
sutikau nepažįstamą pilietį. 
Priėjęs arčiau, prakalbinau. 
Besikalbant, nepažįstamasis LENKIJOS ATSAKYMAS 
pasisakė savo pavardę ir 
vardą ir papasakojo, kad už
mušęs savo motiną ir brolį. 
Po to, Kaziukaitis nusiskun-. 
dė, esą bloga esanti, jo da
bartinė būklė, ir, kitos išei
ties, kaip tik plėšikauti, 
jam nėra. Galvažudys ir 
mane ragino drauge su juo 
plėšikauti: pirma prašė ma
nęs eiti kartu į Šiaulius gin
klus kur nors pavogti. Ne
norėdamas paleisti galvažu
dį, bet nuvesti policijon,/£s 
šiam sumanymui pritariau, 
ir mes abu keliavom Šiau
lių link. ‘ Netoli miesto poli
cijos aš galvažudį stipriąi 
paėmiau už rankų ir tuo
jau nugabenau į policijo? 
nuovadą.”

Galvažudys Prisipažino
Galvažudys, vedant kvotą, 

kąltu prisipažino ir apie pa
tį įvykį šiaip papasakojo:

“Š. m. mėnesio, nepamenu 
kurią dieną aš pavogiau 4 
<paltįis lašinių Kėdainių apš. 
ir valse., Antopolio dvaro 
gyventojui Zaųktii Vaclovui. 
Grįžęs namo, apie 'tai pasi- 
sakiaXi savo motjnai Klažej. 
Ji tuojau pradėjo hiahe bar
ti. Nepakęsdamas to, aš 
paėmiau kirvį, ir, jai nema
tant, smogiau jai į galvą, 
nuo ko ji tuojau krito fięgy- 
va ant žemes. Motiną už
mušiau. Tuo tarpu mano 
brolis * Povilas ganė lauke 
galvijus. ; Mano motina 
kiekvieną dieną eidavo po 
pietų į lauką karvių milžti. 
Brolis, nesulaukdamas tą 
dieną motinos1 ateinant, ėjo 
namo pasiteirauti jos. Aš 
pro langą pamačiau jį beat
einant. Bijodamas, kad jis 
manęs neišduotų policijai,, 
aš paėmiau tą patį kirvį, su 
kuriuo užmušiau'savo moti
ną, ir iškėlęs augštyn, lau
kiau įeinančio brolio. Kai jis 
duris vėrė, aš kirviu- smo
giau jam' į galvą it taip pat 
užmušiau savo brolį.”’ < >

prezidentu. Atvyks j kuriuo 
laiku rudenį.Tas parodo,

Mainierys Įkrito į Kok
sų Pečių ir Sudegė

KJNIONTOWN, Pa. — 
Phillips skebihėj kasykloj, 
netoli nuo čia, koksų pe
čiaus viršus sugriuvo 'ir El
mer E. Wilson, 40 metų- am
žiaus mainierys, įkrito į pe
čių. Jis tapo greitai 
trauktas, bet už kelių 
landų mite ligoninėj 
džiausiose kančiose.

iš
va
da

Gudžiūnų vieškeliu kad Meksikos! valdonai pil
nai pasiduoda Amerikos im
perializmui J; / .

LIETUVAI

RYGA. — Lenkija atmetė

Zepneljnas Bus Naudojamas 
Gabenimui Pasažieriy per • 

Atlantiką

Friedrichshafen, Vokieti;
Lietuvos fašistinės valdžios ja. — Zeppelin kompanija 
sumanymą sudaryti tarp jau baigia būdavoti Zeppeli- 
abiejų šalių saugumo sutar-!ną LZ-127. Tasai dirižablis 
tj, pripažįstant Lietuvai ru- ” . . .
bežius, kurie buvo nužymėti 
1920 metais.

Coolidge Prižada Dirbti 
Hooverio Kampanijoj

Dr.SUPERIOR, Wis.
Hubert Work atvyko pas 
prezidentą Coolidge, Cedar 
Island Lodge, įteikti savo 
rezignaciją iš vidaus reika
lų miništerio vietos. Work 
dabar yra pirmininku Re- 
pųblikonų Nacionąlio Komi
teto, ir jis > negali ant to
liaus ministeriauti.. Prezi
dentas Coolidge pasižadėjo 
smarkiai darbuotis Hoove.- 
rio kampanijoje > t .'m:

yra taikomas gabenimui per 
Atlantiką pasažierių ir paš
to siuntinių.

Dar du ar trys tokie diri
žabliai bus pagaminti/jeigu 
kompanija gaus finansinę 
paramą.

Naujas Zeppėlinas bus 770 
pėdų ilgumo, ir tai bus di
džiausias dirižablis.

Ilgesnėj kelionėj jis galės 
gabenti apie 20 pasažierių ir 
apie 40 įgulos narių. Tai 
tik iš pradžios bus tiek gar 
benama. Bet vėliaus bus 
galima padidinti pasažierių 
skaičių iki 70. Trumpoj ke-

į Nauji Areštai Vengrijoj
BUDAPEST, /Vengrija.— 

Vengrijos; fašistinė valdžia 
dar suareštavo. 1001 asmenų, 
kaltinamų dalyvavime J .ko
munistiniam judėjime. ; Poli
cija' išegzaminavus paleido 
apie 70 suimtųjų.
. Pirmieji areštai prasidėjo 
birželio 30 d., kuomet polici
ja suareštavo, dvidešimts du 
vyrus ir aštuonias moteris.

Policija užpuldinėja dar
bininkų namus,, jieškodama 
revoliucionierių ir komunis
tinės literatūros;

Įlionej, kur reiks tik kėlias 
valandas skristi, 'tasai diri- 
žąbljs galėtų' gabenti apie 
800 pasažierių.

Sakoipa, Ipd bus užbaig
tą? apię liepos 20. Iš pra
džios jis- bus u išbandytas 
trumpose; kelionėse, o pas
kui bus bandoma lėkti per 
Atlantiką/,

KOMUNISTŲ -DEMON- 
STRACIJA WALL 

STREETE

12 Dalyvių Suareštuota

Grigaitis, 
kuri 

r laižo šmė
sčioto akių,

CHIANG ATVYKO
Į PEKINĄ

PEKINAS, Chinija; — 
Generolas Chiang KaLshę- 
kas atvykp čia iš Hankowo. 
Jis *■. dalyvaus' lydėjime Dr. 
Sun Yat-sen lavono iš čia į 
Nankingą, kur yra jam pa
statytas paminklas.

I;

Jau buvo manyta,, kad 
5 “Italics” įgulos nariai 
jr vienas Švedijos lakūnas,' 
Lundborg, kurie randasi 
pavojuj ant ledyno, slenkan
čio į jūras, bus tuojaus iš
gelbėti ; pranešimai buvo 
aplaikyti, kad Sovietų led
laužis Krasinas jau visai 
netoli ledyno ir tuojaus ga
lės juos išgelbėti.

Dabar gauta radįo prane
šimas nuo Sovietų laivo 
Krasino, kad jis įplaukė į 
susigrūdusius ledus, kurie 
trukdo laivui toliaus plauk
ti. .Taigi dabar pasirodo, 
kad gal teks laivui keliauti 
kelias dienas, kol pasieks 
ledyną, ant ‘ kurio randasi

Numirė J. Neviackas, 
"Keleivio” Redaktorius

Pereitą pirmadienį, liepos 
2 d., numirė Juozas Neviac- 
kaš. Jis buvo antru “Kelei
vio^’ redaktorium. Pereitą 
subatą jairitf buvo padarytą 
Operacija Carnėy ligoninėj. 
Daktarai suradę,; kad jis tu
rėjo viduriuose vėžį. Ta bai-

I šioji liga ir sunaikino jį. Bu
vo dar nesenas žmogus, apie 
40 metų amžiaus.

Kazokai Neleidžia Mainie- 
riams Giedoti Bažnytines 

Giesmes
ROSSITER, Pa. — Strei

kuojanti mainieriai, kuriems 
yra uždrausta giedoti baž
nytines giesmes ir laidyti 
pamaldas presbiterijonų 
bažnyčioj čia, nes tuomi jie 
trukdo skebams, kurie dir
ba kasykloj užpakalyj baž
nyčios, bandė pereitą nedėl- 
dienį laikyti pamaldąs lau
ke ir giedoti bažnytines 
giesmes. Susirinku? jiems 
į pamaldas, valstijos kazo
kai užpuolė juos ir brufališ
kai išvaikė.

Mainieriai susirinko • už 
Indiana valstijos1 rubežiaus, 
kūn, kaip mainieriai sako, 
teisėjo J. N. Langham nese
nai ) išduotą?, indžionkšinąs 
negali būt naudojąnąąs. Ne
paisant to, kazokai, nujpjo 
už. rubežiaus į Jefferson pa
vietą ir užpuolė mainierįųs.- 
Kazokai arkliais jojo ant 
moterų ir vaikų.

Tačiaus streikieriai sako, 
kad jie dar sūsirinks ten se* 
kantį nedėldienį.

Antradienį, pietų laike,1 
keli šimtai jaunų vyrų ir 
moterų, komunistų vadovau
jamų, demonstravo Wall 
Streete prieš Amerikos im
perializmą., Demonstraciją 
surengė Anti-Imperialistinė 
Lyga. Demonstracija prasi
dėjo ant Wall ir Broad gat
vių, priešais j. P. Morgaho 
ofisą. Dvyliką demonstran
tų suareštuotą. Taųie kapi
talo lizde buvo didelis suju- 
dimas. ( /

Rusijos Darbininkai Šel
pia Chinijos Darbininkus

“Italics” žmonių kempėj 
Migla taipgi trukdė!

jimo darbtife^tįfe^ ’
• Jokios^ žinios negai 

Babuškirią,- Sovietų la. 
kuris su dvienL v savo i 
gaiš išlėkė pereitą 
dienį jieškoti Am 
Tačiaus Sovietų v “ n 
no, kad jis nežuvo, bet kur 
nors yra nusileidęs ir laukia 
patogesnio oro* pakilti.

Amundsen ir jo penki 
draugai dar nesurasti. Pra
nešimai iš Londono, kad jo i 
lovnnoc tnnn tnnrt .
oficialiai užginčyti.

Vokietija pasiūlė du or? I 
laivįus naudoti gelbėjimui 
“Italios” įgulos narių. L..

New Yorko Komunistai 
Pradeda Rinkimų Vają

' 1 '• i" j

KomunistųMKandidatai Kal
bės Susirinkimuose

Darbininkų (K 
Partijos pastat 
tai "New Yorke į yah 
seimelį, į kongresą ” 
jos senatą Šiandien, 4 d. lie
pos, kalbės įvairiose miesto 
dMyse prieš Amerikos im
perializmą. Kalbės ir Ro-. 
bert Minor, komunistų kan
didatas į Jungtinių Valstijų, 
senatorius. Tai bus dąr 
pirmas pasirodymas komu- j 
nistų kandidatų šjų metų 
rinjtimų kampanijoj.

Sąryšyj su tup, Dąrbinin- 
kų Partijos Antras Distrik- 
tas išleido pareiškimą, ku
riame tarp kitko sakoma:

“Tai yra reikšminga, kad 
liepos 4 d. tapo pasirinkta 
pradėjimui komunistų rim. 
kimų vajaus.

“Liepos 4 d, 1775 metais 
Amerikos masės ištrūko 
nuo 
prieš 
vės ir

_, __.. .. iStruko^l
glijos buržuazijos 
dos po prižadu “ 

vvo aa **ttosybes, bet pt,..,. 
po jungu savosios buržua
zijos. Liepos 4 d. šių metų;\2| 
kovojanti New Yorko mieš
to darbininkai demonstruos 
prieš galingą Jungtinių Vai- 1 
stijį imperializmą, prieš di
dėjančią priespaudą ir iš- 
paudojimd, kuriūo jie' yra • 
slegiami Amerikos kapita- 
lizmo.
(>“Pojitinęs . konvc 
kurios neąęųai įvyko, 
dė, kad kapitalistinės part 
ios yra tik įrankiai 
kos imperializmo. 
Darbininkų (Kom 
Partija veda kovą prieš ii

MASKVA. — Pranešama, 
kad Sovietų Sąjungos Darbo 
Unijų Taryba paaukojo 100,- 
000 rublių sušelpimui Chini
jos darbininkų. 1 *

Pinigai bus naudojami su
šelpimui Chinijos unijistų 
dąrbiniiįkūį ‘ nukentėjusiu 
puo tęrprižmo, ir, suHhūtini- 
mui darbo unijų. . , / į

kos darbininkų klasės. Jos 
rinkimų programa 
grama kovos prieš pruuma- 
ką Wall Streeto valdymą 
namie ir užsieny.”

5 ŽUVO nVo audros ■
ST. PAUL, Minn. - :Nąę .. 

smarkios audros Minnesota; 
Wisconsin, North ir South 
Dakota valstijose žuvo peii- 
ki asmenys; nuostolių pada
ryta ūž suvirs $2,000,000

Boil
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LENKIJOS-LIETUVOS GINČAS IR 
TAUTŲLYGA

A Maskvos “Pravda”, 12 d. 
birželio laidoj, deda vįršnu-, 
rodytu antgalviu įžanginį 
straipsnį., Tai labai įdomūs 

' ir syąrbus straipsnis, Jis 
parodp, kaip Sovietų Res
publika žiūri į Lietuvos- 
Lęnkijos santikius.

“Niekados Tautų Lyga ne
buvo taip nuogai atidengus 
savo imperialistinio stalo su 
visais jo įrankiais,” sako 
“Pravda”, “kaip kad pasku
tinėje sesijoj, kada ėjo klau
simas svarstymo lenkų-lie
tuvių susirėmimo. Dar nie
kad didžiosios valstybės to
kiu tonu negrasino savo na
rio, kuris drįso gint savo 

• teises prieš tvirtesnį kaimy
ną. Demonstracinis Lietu
vos gestas, paskelbiant Vil
nių Lietuvos sostine, davė 
Tautų- Sąjungos vadams 
laukiamąVprogą atsikreipt į 
Lietuvą, \kaipo ‘begėdišką 
ardytoją laikos’.

? , “Lyga jau senai parodė,
‘kaip ji supranta savo už- 

’ duotis, kas liečia karinius 
susikirtimus. Savo nutari
mu 10 d. gruodžio • 1927 m. 
jinai koncentruoto spaudi
mo keliu privertė Lietuvą 
atsisakyt, fiuo savo , teisių ir 
pašidupti malonei lenkiško 
kaimyno.' *

“Dabar tas tęsiamas span-' 
dimas'priėmė kietesnį pobū
dį. Ponas Chambėrląinas 
pasivėlino sau mesti Lietu
vos adresu apkaltinimą 
“suokalbinėj provokacijoj”. 
Tolygus pareiškimas dar 
prieš Sąjungos sesiją buvo 
padarytas Briando.*.

“Toks grasinantis tonas ir 
be kantrybės veržimasis 
kaip greičiau Lietuvą su
laužyt, rodo-aiškiai, kad už 
šitų kazyrų stovi stambios 
sumos. Niekas negali pati
kėt rimtai, kad mažute Lie
tuva jieško priekabių gin
kluotam susikirtimui su 
Lenkija, kuri savo spėka 
kelis kartus viršija pirmą- 

| ją.. Nemanome, kad Tautų 
Lygos diplomatai tikėtų 
tam, būk Lietuvos konstitu
cijoj pataisymas sutveria 
reališką pavojų Lenkijai ir 
jos rėmėjams. Visas tas 
riksmas, katras pakelta ap
link šitą “suokalbį”’ mestą 
Lietuvai, turi savyje reikš- 

J mes t(> galutinasiekio i po 
priedaingą imperialistinės 
politikos.* ' / ‘\ *

“Nė Anglija, ne Fraricija 
neturi mažiausios' * Vjlties, 
kad lietuviai savo spėka ga
lėtų. atgauti Vilnių. Riks
mai apie Liėtūvos ągrėsy- 
viškumą reikalirtgi tam, kad;

I

7" ; "'"’"F I ) i l . i 
ti rolį mažo pinigo, be 
rio negalima suvesti at

ku- 
įgalima suvesti ats^ai-, 

tos i didelių skaitlinių/ Maža 
tautele • (Lietuvą) * tūri > būt 
paaukota nupirkimui taikos 
tarpe ; Vokietijos ir Lenki; 
jos, kartu' priartihimdš pir
mosios prie Anti-Sovietų 
Europos bloko. J > <

“šitas planasy i jau ’ senai 
šviečia nuo “Fqrthnight Re
view” pragarsėjusių Augurų 
ir kitų papirktų plunksnagrau- 
žų. Penkiasdešimta Tautų Są
jungos sesija *da vienu žings
niu priartino Anglijos diplo
matiją prie ^skaitliuoto tiks
lo. Nuo to dar ir kompromiso 
keliu Anglijai pavyko nustum
ti į šalį pjovynes su Francijos 
imperializmu. Tokis “susitai
kymas” dviejų Imperializmo 
šunų nelemia nieko gėro. Ta
da kyla klausimas: keno’ iš- 
kaščiais pasiekta šita taika? 
Neišstojo nei Vokietijos dele
gacija su Šubertu priešakyje 
prieš “Europiečių Susivieniji
mą,” bet pasyviai rėmė Ang
lijos, Francijos ir Lenkijos 
spaudimą prieš Liętuvą. ’ ,

“Visų šalių buržuazinė spau
da spjaudo savo nepasitenki
nimu Lietuvos “upara” ir da
ro pnknetimus, kad tą pasi- 
pripsinimą Lietuvos drkfuoja 
ne kas dauginių :kai!p Sdrietfų 
Sąjungai. ,Nėrą ręįkalp, aiš
kint,’ kjaiį) va, įnesepai tat patį 
spauda pripažino, kad įsimai- 

:šymas Į Sovietų valdžios laike 
lenkų-Iįietuvių santikių paašt
rėjimo pasitarpavo kaipo tai
kos nešėjas del abiejų ša|ių.

“Dabar skelbiama kaip tik 
priešingas tezis: Sovietų Są1 
junga kursto Lietuvą prie ne- 
užsileidimo! Jeigu šitą posa
kį imti tuo supratimu, kad So
vietų Sąjungos shųpatija yta 
pusėj mažos tautos, stovinčios 
už savo apsisprendimą ir nie
kados pusėje grobuoniško im
perializmo—tai yra tikra'’tie
sa. ‘ ■

“Bet . juokinga būtų ma
nyti, kad Sovietų Sąjunga kur
stytų donkišotišką Voldema
rą ‘ prieš teisingą Tautų 
Sąjungos susirinkimą; kad iš 
Sovietų įkvėpipio šitas buržu
azinis Lietuvos tvarkdarys 
skolintų erzinimus del p. čam- 
berlaino uparo. > .

“Dalykas A išsiaiškina daug 
paprasčiau. Del Lietuvos 
šitame susikivii*čijime ant kor
tos stovi klausimas ne tik Vil
niaus, bet ir tolimesnio jos sa- 
vystovio gyvenimo klausimas.

“Tą priversti yra pripažint 
net Anglijęs liberalai iš Man
chester Guardian. Svarsty
damas klausimą, kaip čia sulai
kyt lietuvius su lenkais, tas 
savai ;raštis ‘kdlbla ’ sėkarrfdi:

Lietuyiar teisingai-elgiasi; kud-‘ 
met jie priešinasi tapimui pa
našia tautine |' fn^umę | too 
Lenkijos globa.’i įįfberajis; ša-

Nėfą ręįkalp, ąiš-

kdlba ’ sekarrfdi:

paneigti paskutines nepri- j vaitraštis nelauktai'‘ prasiple- 
klausomybę. Lenkijos šovi- !pgį°- čia ir yra visa dalyko 
nistai pereita žiemą atvirai svarba. Imperialistų diploma- 
čiiilhėio anie Lwtnvik na- tlja kala savo suokalbius prieš Ciuioejo apie sietuvos pa- Sovietu Sąjunga. Del šitų užl
vertimą Lenkijos vasalu. Tą 

I patį tikslą’ stato ir Anglijos 
į diplomatija. Lietuvai ei- 
' nant prieš Lenkiją, pasida
ro nebegalimu įvykdint.Pa- 

f baltijoš valstybėlių bloką 
prieš'Sovietų Sąjungą.

“Dar to naąžai,” sako 
“Pravda”; “kad pasotint 

g Lenkijos apetitą, Lietuvos 
lėšomis Lenkijos ponus no- 

? rimą padaryt labiau sukal- 
B bamais, kas liečiasi Vo

kietiją. Lietuva, pagal sa- 
nc&rin Anghibs, turi suloš-

!iš laisvo ai 
'md>ob^|v 
būtų nesutaikomas ,ęu Lietuvos 
suverėhiteftju ' bei ‘ nepAla^-’ 
somyb’e. Šitas Maskvos nM- 
statymas visiškai atatinka 1920 
m. taikos ir 1926’m. garantijų 
sutarties dvasiai.”
~ Reiškia, fašistų organas 'pa
sako stačiai, kad Sovietų Sąjun
ga Voldemaro nekursto prieš’ 
Tautų Sąjungą, o nori “lais
vo abiejų šalių susitąrimįo”.
JLriraus “Liet. Alias’ ’ tęsia: 

“Pagrobę Vilnių, lenkai nori 
Kauno, pagrobę Kauną, norės 
Rygos, Minsko, Smolensko, 
Kievo, Karaliaučiaus. Todėl 
Maskva, stodama prieš lenkų 
imperializmą (Kodėl fašistų or
ganas užsimerkia prieš t Angli
jos ir Francijos imperialistus? 
J. SJ ĮM.j, rūpinasi ne kieno ki
to,: bet savo reikalais' Ir (Rytų 
Europos taika. Mes manom, 
kad (kitiems kaimynams būtų 
laikaįs tuo pasirūpinti, nes Vil
niaus ir Kauno pagri>binris tik 
ir paskatins lenkus tiesti ranką 
į Rygą, Karaliaučių, Kievą ir 
tt.” r

Fašistų “Liętuvos Aidas” no
ri užslėpti svarbiausi dalyką, 
tai Anglijos ir Tautų Lygos di- 
plomatijbs užmačias. Juk jei
gu Lenkija už savo' nugaros ne
turėtų Anglijos su Francija ir 
kitų imperialistinių šalių, ar 
jinai būtų drįsus pagrobti Vil
nių iš Lietuvos? Art>a dabar 
kėsintųsi ant Kauno, Rygos, 
Minsko ir tt.

Užtylėjimas šitų faktų rodo, 
kad Voldemaro-Smetonos šaika 
sutinka Lietuvą parduoti Len
kijai, kad ‘pastaroji sugrąžintų 
Vokietijos užgrobtą teritoriją. 
Šitas Anglijos politikos slėpi
mas yra ne kas kitas, kaip ren
gimasis Lietuvą parduoti Len
kams. j , ..r.'

J. S. Mažeika,

Sovietų Sąjungą. Del šitų už
mačių imperialistai • gatavi 
trejopai suminti nepriklauso
mybę ir teisės mažųjų tsfutų. 
Ir arena šitų geraširdystės dar
bų yra Gene Voš organizacija, 
sutverta del augštos, kiltos 
tvėrybos su principu taikos ir 
tarptautinės teisybės.”

“Lietuvos Aidaę”, Voldemaro 
valdžios organas, laidoje 15 d. 
birželio, apie Sovietų Sąjungos 
tokį atsinešimą štai ką sako:

“...Maskva yra geriausiai pa
informuota ir tddel ’ visada rei
kia krriptr didelio dėmesio į tai,1 
ką sako Maskva? apiė VaršuvosJ

. . - • 1 • ;

Studentija ir Moksleivija

APŽVALGA
... :..... ...............

“Vienybe” Apie ’ daug pinigu sutaupą vals-
Mariečius , tybei. Sako, kad 1927-1^28

, ŠLA. Baltimorės seime p. metais “valstybė turėjo skir-

Kruvinoji fašistų reakcija 
prislėgė visą šalį. Lietuva pa
virto į didelį kalėjimą, dar bai
sesnį, kaip klerikalų viešpatį 
vimo metu. Reakcija neužmir
šo. ir mokyklos. Pažangesni 
mokytojai atstatomi, studentai 
ir moksleiviai areštuojami, jų 
organizacijos uždaromos. Kau
no studentams rektoriaus įsa
kymu uždrausta protestuot prieš 
Lietuvos pardavimą Lenkijai.

Bet ar gal studentija ir moks
leivija tylėt? Ne, negali Vis
kas, kas yra doro studentijoj ir 
moksleivijoj, kas dar neužnuo- 
dinta fašizmo nuodais, kuo 
garsiausiai privalo protestuoti 
prieš kruvinojo fašizmo saųva- 
valę, prieš mokyklos keitimą į 
kalėjimą—kareivinę, prieš Lie
tuvos pardavimą Lenkijai; pri
valo kovot del fašistų diktatū
ros nuvertimo.

Nepaisant į fašistų jr' jų 
agentų draudimus universitėte 
ir mokyklose reikia šaukt pfo- 
testo mitingus ir susirinkimus, 
reikia su protesto žodžiu išeiti 
į gatvę ir garsiai reikalauti pil
nų laisvių susirinkimams, orga
nizacijoms ir spaudąi, garsįąi 
protestuot prieš pąrdnvingą 
šistų ’ politiką, - atiduodančią. 
Liėtuvą į Lęnkijoš fašistą na- 
0s. Kartu 'reikia > i dėtis prie 

rbininkų ir' valstiečių, kad' 
bendrai kovot del fašisfų dik-' 
tatūros nuvertimo. . ■ . i t

Gegužės 15 dieną iš fašistų, 
džiaugsmo šventės turi pavirsti 
į protesto dieną, kada garsiai 
skambės mūsų kovos obalsiai: 

šalin kruvinojo fašiznto vieš
patavimas!

šalin Lietuvos pardavimas 
Lenkijai!

Tegyvuoja kova del politinių 
laisvių! '

Tegyvuoja bendlbs kovos 
frontas pries fašistų diktatūrų!

Vyriausia Lietuvos Komitetas 
Kovai prieš Fašizmą.

Širvydas sėdėjo prie vieno 
stalo su Pronckum, “Sanda
ros” redaktoriam, širvydi- 
niai su sandariečiais labai 
gražiai sugyveno ir iš vieno 
lojo prieš progresyvius ir 
balsavo, kaip.'Vienas žmogus. 
Na, /O pasiklausykite, kaip 
dabhr "gfažiar p; Sirvydas 
pasikalba J su ’ savo bičiuliais 
isandariečiaik. “Vienybė^” 
Nr. 78 šiaip i aprašomas san- 
darieČių partijos suvažiavi- 
rnąs,. kuris įvyko; ten pat 
Baltlrhorqe prieš pat SLA. 
seimą:1 1'

Šjaū į Sandai’os seimo po
sėdžius tikslu, ką nors suži
noti apie tą organizaciją,— 
kuri; pp /pervętsmo Lietuvoje 
atsistęj o piestu priešu naująją 
Lietuvos, valdžią. . .

Delegatų buvo apie penkio
lika. Svarstymai nebuvo au
dringi, kadangi tai vienos 
srovės žmonės.

Laiškų suplaukė apie dvi
dešimts su sveikinimais ir' 
linkėjimais.,. .

Nors Sandaros konstituci
joje pasakyta, kad ji stovi 
ant “plačiausių laisvės ir de- 
mokratybės pamatų,” tai bet 
gi kas kelintą valandą posė
džiuose* buvo keliami klausi
mai, kaip nubaust tuos na
rius, kurie drįstų simpatizuot 
dabartinei Lietuvos valdžiai. 
Tai reiškia mat “plačiausią 
laisvę” I /

• Dalykų eigoje prisiartino 
sekretoriaus raportas ir tarp 
narių buvo1 pakeltas klausi- 

i inas, ar raportą priimti (vie
šai, ar ‘slapčia. Buvę svečiai 
susiprato įr. pradėjo vienas 
paskui kitą , apleist posėdį. Gi 

. aš, nors buvau irgi' svečias, 
■ bet laukiau; kad .jei jau nu
tars klausyt .sėk-retoriaus ra
portą slaptame posėdy, tai iš
eisiu; o jei U^rrtai tie. Atsi
stojo p. Vinikas ir pradėjo 
aiškinti, kad slepiantis nuo 
viešumoš, susidarys įspūdžio, 
kad Sandaroje yra kas blo
go. Po to ir sekretorius pra
dėjo drąsint, kad Sandara e- 
santi gerame stovyje. Ir ra
portas »buvo viešas. .

Pasirėdė, kaa Sandara turi 
narių 341 ir laikraščio .skai
tytojų viso 1,674. Skolos pa
sirodė beturį nedaug—apie 
1,700 dol.

Buvo raportas ir redakto
riaus. Ir pasitaikė, kad prieš 
redaktorių stovėjo kėdė, tai 
laike raporto , tas žmogutis 
trypė ir nuolat stumdė t^ kė
dę. Redaktorius, p. Pronc
kus, pasisakė, kad jo tikslas 
buvęs išlaikyt laikrašti “tin
kamoje augštumoje?\A Bet 
koks žmogus, tokia ir ta jo 
augštuma tebuvo... 1

Birželio 15 d1, vakare bu
vo Sandaros šeiminės prakal
bos. Pirmas kalbėjo p. Stri
maitis. Jo kalba nedatė to
kio, įspūdžio, kad apie ją Čia 
reiktų priminti; Po jd per
statė p. Pronckų. Taj ųiažas, 
šuVytęs žihogutis^ 1 kKŠ ■ ant sa
vo veido nešioji^ lietaus fa ą- 

i šarų neišdildomus brūkšnius.
Savo prakalboje jis* gyrė BaL 

'' timorės lietuvius. ’ ) • Abelnai, 
girdi, lietuviai Amerikoje gy- 

; vėnanti neiYiahą ;būt' nei mi- 
nisterįaiš, nei direktoriais,; o 
bė’t£i . jie “nemėgstą” dabar
tinės ,yetuvqs [Valdžius. _ Iš 
to galima suprast, kad p. 
Pronckus mano dar kuomet 
Lietuvos* ministeriu, ar dirėk- 
torium kokiu būt. Mes gerai 
žįnome, kokie lepšės buvo 
lįaūdininkai, būda'mi Lietuves 
ministeriais. Ir juokas ima, 
kuomet matai, kad ir tas iš 
pūpų nevarytinas žmogutis 
sapnuoja kuomet, nors būti 
ministeriu! Ir norėk tu žmo
gus, kad. nuo lietaus Lietuvo- 

t j e bulbės nepūtų! ’ •<

ti po $102.50 už kiekvieną 
vaiką ar mergaitę, lankan
čius viešąsias, valstybės už
laikomas, mokyklas.” Gi 
parapijines mokyklas lanką 
net 2,281,837 vaikaį. Jeigu 
jie lankytų viešąsias mo
kyklas, tai, girdijvalstybei 
lėšuotų $233;888^92.50. O 
dabar tą sumą; 
katalikų bažnyčia.

Todėl “Draugas” šaukia: 
“Visokie .bedieviai, visokios 
sektos turėtų būti labai dė
kingi Jungt. Amerikos Vals- 1 h 1 ii. ' * 1 • . i•• I r Z-M > Ir., m

leidžianti

tijų, kaįtįlįlįamsį t kurie kas
met kraštui sutaupo šimtus 
milionų dolerių.” i Į •

Kunigų laikraščiui niekas 
daugiau nerūpi, kaip tik do
leriai. Viską, net ir vaikus, 
aprokuoja doleriais. Betgi 
bedieviams 'pirmoj vietoj 
stovi vaikų apšvieta, o ne 
doleriai. Parapijinės mo
kyklos yra fabrikai gamini
mui ubagų dvasioje, vergų 
juodosios katalikų bažny
čios ir • Romos popiežiaus. 
Štai kodėl mes priešingi pa
rapijinėms mokykloms.

. Wa^hiiigtoft. — Jungtinių 
Valstijų iždo ministerijos iž- 
dinai metai užsibaigė su pa
baiga birželio mėnesio; ižde 
perviršis kapitalo siekia 
’“’“"’“fMiriiiiĮimrt-;

Fabrikai Gamininiui
Ubagų Dvasioje

Chicagos kunigų “Drau
gas” Nr. 153 gina parapiji-

>..

patiems stoti valdžion.” ,Tai- 
gi jie taip ir! pįadJ^i įsjojtt 
valdžion su kaiženriinkais ir 
junkeriais ir išvien dabar 
lups kailį darbininkams. To
kia jau socialdemokratų mi
sija. ' ; '

O kodėl socialdemokratai 
nepasirinko bendro darbi
ninkų fronto kovai su jun
keriais ir kaizerininkais? 
Kodėl, vietoj kovot prieš bur
žuaziją ir . jos valdžią, soci
aldemokratai įėjo į valdžią, 
kad padėti buržuazijai ko
voti prieš darbininkui? J 
šiuos klausimus' teiksis 
mums atsakyti smalavirių 
“Naujienos.”

Lietuva Skęsta Alkoholyj
Nors vieųa Lietuvos pra

monė prie fašistų ir kunigų 
verčiasi puikiai, būtent: da
rymas ir gėrimas degtinės. 
Kauno kunigų “Rytas” 
džiaugsmingai paduoda se
kamas skaitlines: 

' . ■ >

, Kaip rodo valstybinio deg
tinės monopolio statistika, 
per šių metų balandžio mėne
sį, .degtinės buvo pagaminta 
423,115 litrų, o spirito 14,640 
litrų. Pereitais metais j per 
balandžio mėnesį degtinės 
buvo pagaminta 374,495 lit
rai, o spirito 14,640 litrų. Tai
gi žymiai mažiau. Iš viso 
per pirmąjį šių metų trečdalį 
degtinės pagaminta 2,103,680 
litrų, o spirito 95,019 litrų. 
Sulyginus su pereitais metais 
per tą patį laiką, šiemet deg
tinės buvo pagaminta 281,225 
litrais, o spirito 29,464 litrais 
daugiau. Per tą patį laiką 
(per keturius mėnesius) šį
met degtinės ir spirito par
duota už 15,313,938 litus, o 
pereitais metais už^ 13,712,- 
259 litus.

Taigi Dabar Vokietijof 
Lauksime Socializmo

Vokietijos monarchist© 
Hindenburgo premjeru1 yra 
socialdemokratas Hermann 
Mueller. Kitos svarbiosios 
kabinete vietos, anot “Nau
jienų,” irgi “priklauso so
cialdemokratams, • būtent: 
kancleris (ministeris pirmi
ninkas) yra socialdemokra
tas Mueller, vidaus reikalų 
ministeris — socialdemokra
tas Karl Severing, finansų
ministeris — socialdemokra

to 
social-

taš Rudolf Hilferding, 
darbo ibihištįriš 
dėmokijątas Rudolf WisseL”

Vadinusi,' šiandien Vokie
tiją valdo bei jps valdžią su
daro ponai socialdemokra
tai. ,Tūo būdu mes turime 
teisę ■ reikalauti dš jų, kad 
jie įvykintų Vokietijoj so
cializmą. Lauksime, pagy
vensime ir pamatysime.

Sereda, Liepos 4 d., 1928

• tirt ' HfATMV

Jis Mano
Vaikas: Kam tu vieną 

primerki, kada taikai 
šauti ? • * i/*

Medžiotojas: Ką d a aš ak| 
primerkiu, tai zuikis mislija: 
“A, a, ‘aš tokio ubago nesibi
jau,” o tuo tarpu aš ir paro
dau jam, ką “ubagas” grali.

? ' T l • 1 *•/ • * "Y 4

PASIRINKDAMAS
Laisves Stovyla , i i

Buržuazijos Laisvės Sto
vyla (“The 'Statue of Liber-____
ty”) pastatyta 28 d. spalių, i pasigirti. Ot mano papė, , tai 
1886 m., ant Bedloes salos, bent pypkorius. Jisąj per me-
Tą dieną 20 tūkstančių žmo
nių parodavo New Yorke 
atidengimui tos stovylos.

Tą stovylą padarė Bar
tholdi, francūzų skulptorius; 
Franci jos piliečiai sudėjo 
$700,000 del pastatymo sto
vylos ir parodymo savo 
draugiškumui Amerikai.

Amerika sumokėjo $300,- 
000 į stovylos budavojimą. 
Ši bronzinė stovylą- sveria 
45Q,000 svarų, arba 225 to
nus.

Nuo kalno'ji turi augštu
mo 111 pėdų ir 6 colius. Nuo 
vandenio turi augštumo 301 
pėdą ir tris colius.. Ranka, 
kurioj laikomas žibintuvas, 
turi ilgumo 16 pėdų ir 5 
colius.

Šią stovylą skirtingomis 
dienomis' aplanko' -po 10,700 
žmdnių per ;dieną,- užsimo
kėdami po 35> k centus Idifvo 
savininkams. . . •

: - Kleopatros Adata
.Mažai kas žino apie Kleo

patros Adatą, kuri yra arti 
3,500 metų senumo. Tai y- 
ra akmuo, gražiai gamtos 
padarytas, kuris sverią 180 
tonų. Pastačius tą Adatą, 
turi 70 pėdų augštumo.

Per 1,500 metų aigiptie- 
čiai studijavo tą akmenį 
Heliopolyj. Vėliau, kada 
buvo rengiamasi budavoti 
Cezariui naują palocių, tai 
šis įdomus akmuo tapo per
keltas iš Heliopolio į Alek
sandriją. ’

Sakoma, Kleopatra gelbėjo 
Cezariui pabudavoti palocių, 
tai ir šis stebėtinas akmuo 
užvardyta “Kleopatros Ada
ta”. 1878 metais, Didžio
sios Britanijos profesorius 
Erasmus Wilsonas tą akme
nį parvežė į Londoną, užmo
kėdamas 10,000 svarų ster
lingų už parvežimą.

Graikijos čeverykų
< ■ / ■ Valy to jai ■ ■ '1 •
Graikų sostinėje Athenuo.- 

sįį,; sakoma, vaikai daugiau
sia lanko vakarines. mokyk* 
laš, o dienomis mokinasi vi
sokių amatų. • AthenieČhį 
biędįnuoitienės ' vaikai dau- 
giausiai' užsiinha ; čėverykų 
valymu, kurie 1 yietinihtns 
gyventojams žinomi,’ kaipo 
“loustros”,.. . < ', . ,,

i Loustros, sakoma, esti la
bai paklusnūs ir teisingi vai
kai, pas kuriuos net ir ne-

žiūrėsime gi, ar Mucileri&jpažįstamos moterys palieka 
ir kiti sociąkdemokratų šu
lai, bernaudami Vokietijos 
buržuazijai, - iškeps socializ
mą. . : ,

• d;*"*’
Iš vienos puses,. “Naujie

nos” džiaugiasi^ kad social- 
demokratąi-’■1 atMš$>jo' val
džios priešakių “socializmą” 
vykinti; iš kitoą pusės nūsi- 
skundŽ<ų>| kad jie .buvę pri- 
yersti /pasiriųkti: (“arba pa
vesti vadžią |/Sjifnkėrių ir

saVo pirkinius iki grįžimo į 
namus. Loustros visuomet 
pasirengę teisingai patar
nauti žmogui. Amerikos 
šuleriais - (vaikais), manau, 
būtų negalima pasitikėti, 
nes čia kitokios gyvenimo 
aplinkybės ’guos išmokina 
vispkių išdykavimų.

? i Kivtšėnų Studentas.
ūšat;,..t ri J i i-1

4<.; m :■ 5? i?. ’ r-t < > < I

(
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v. .

1 ’ Susiginčijo
Jonukas: Mano ( papė per 

metus surūkė šešis pakelius . , 
tabako. i -i i . \ i 
. . Stasiukas: Su tok,iu pypko- ( 
rium, kaip tavo papė, nėra ičo

’ Ot mano papė, i tai z > .

tus surūkė ir triobą, ir darži
nę su šienu, ir klojimą su ja
vais, o ant galo ir kiaulinin
ką. .

Airys ir Žydas
Airys: Aš numiręs labai no

rėčiau gulėti prie savo tautos 
vado.

žydais.: Aš žinau Airijos vie
ną gražią merginą, tai aš no
rėčiau prie jos gulėti.

Airys: Bet juk ta mergina 
dar tebėra gyva. ( 

žydas: O aš ar negyvas?

Pasikalbėjo
Vienas: Ę, brolau, kas jau 

praėjo, daugiau nebesugrįš.
Antras: Merginos mėtau

Valgykloje
V algytojas: Lietuvoj “ųa- 

jus” kepa ant dirvono.
Patarnautoja: E, tokie ten

ir “pajai. . .”
Valgytojas .‘ Kokia tauta, to

kie ir “pajai.”
Kuršėnų Studentas.

■ rcl i. { \. *

TAI IR trAukiė ;
. . . • j •

(Skiriu d. K, Rugieniuiy
Tai iŠ kur tu atsiradai, . į 

Kame kelmas tavo?
Iš kurios šaknies išsprogai

Su ypatybėmis savo?'- j
Gal matulės darže klėstė a.

Pinavija didinga,
Jos rasotus žiedus glostė

Saulelė galinga? • .
Ar lankose tarp gėlelių •,

Augai ir žydėjai,
Ar saulelės spinduliuose

Plaukiojai, mirgėjai?
Gal supais ant jūros -bangų

Ir “deives” garbinai,
Ar eteruos siekai dangų, 

žvaigždynus kalbinai?
Kas tau davė jautrią širdį?

Liepsnojančią sielą?
Tavo aidą visi girdi, -

Meliodiją mielą.
Gal sukais verpete vargo

Tatp širdžių jautriųjų,
Kur pagiežos ugnis dega : '

• Žmonių nuskriaustųjų?
Tai ir traukio naują dainą,

Sūnau, vertas-laimės; i
Rašybos vainiką žvainą

Pinkie sau be baimės.'
/' i. ? ! J ... „

z . f J £ 1.1 i • ■ V
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l *’ ILENKAI LAKŪNAI PASI-į 
RENGĘ SKRISTI PER 

ATLANTIKĄ
. ! : 1 ’ ’ ■--------------- / • ■ ■ • < •

lakūpai, Ludwig Idzikowski 
ir, Kašimir Kubala, jau yrį 
pasirengę orlaiviu lėkti per
Atlantiką. Jie 
lėkti trečiadienį,

GERI DRAUGAI

ĘERįYNAS. — Chž 
E. Hughes, kurią čia lad 
si, tapo iškilmingai j)i 
tas kaizerio tarno* Hm 
burgo/ kuris dabar yra



NORAS PRATURTĖTI
į ' ** ■ • • /

Amerika tdkią šalis, kurios 
95 nuošimčiai gyventojų vis ti
kisi kacja nors praturtėti, ka
da nors pasidaryti milionus, 
tik, žinoma, ne iš darbo ran
kų, bet kokiais nors kitais ke
liais. Tokia mintis skiepija
ma jaunuoliams mokyklose, 
judriuose ir įvairiuose viešuo
se mitinguose, kur kalba vi
sokie kompanijų agentai. Jei
gu jau tu negali nieko kito į- 
gyti, tai bandyk kur nors nli- 
supirkti loti/Jr tikėk, kad iš 
to praturtėsi.' Jeigu jau ir lo
tų neperki, tai tu ne ameriko
nas, nesupranti biznio ir nie
kad nepraturtėsi. Todėl po. 
visą šalį pask.lydę visokie 
agentai, kurie suka žmonėrAs 
galvas, kad tik juos prikalbi
nus pirkti lotus, visokius Še
rus, kurie paskui neš didžiau
sius pinigus. Agentai turi ge
rus liežuvius ir labai greitai 
lengvatikius pasigauna.

Manau, kad ne viehas ir lie-
tuvių yra nusipirkęs žemės lo
tų tokiose . vietose, kurias dar 
žuvelės skaito savo karalyste 
ir nei nepiano tų vietų jty sa
vininkams apleisti. Yra ir to
kių, kurie turi nusipirkę viso
kių konfpanijų Šerų, bet neži-, turtus. 
fio, nei. kur tos kompanijos 
ąndasi. Apskaįtliuojama, 

kad Amerikoj kas metai par
duodama už šimtus milionų 
doleri!/*’ Šerų negyvuojančių 
kompanijų. Nesenai iš Sir|g 
Sing kalėjimo išleido du buvu
sius agentus, kurie’ buvo par
davę žmonėms tokių serų už 
du milionų dolerių.

Bet skaitytojai pasakys, kad 
čia eina kalba tik apie tuos 
žulikus, kurie pardavinėja lo
tus ant ežerų, o šėrus negy
vuojančių aukso, sidabro, chi- 
niško aliejaus kasyklų bei ver
šinių. Tuo tarpu mes turime 
biržą ir ten pardavinėjami tei
singi šėrhi.

Taip, ant biržos Šerai par
davinėjanti teisingi. Bet ar tie 
biržininkai, tos Ryklės nenu
skriaudžia biednešniųjų ? 

biržhrinkuj turėti bir
žoje balsą, reikia, taip sakant, 
nusipirkti biržoje kėdę, kaip 
amerikonai sako. Bet kas tą 
kėdę gali nusipirkti? Jos kai
na dabartiniu laiku balansuo
jasi tarpe $350,000 ir $400,- 
000. Jeigu gali tiek užsimo
kėti, tai gali, toje biržoje da
lyvauti. Bet tik dalyvauti, o 
apie biznį kitas klausimas.

Ir štai, tie biržininkai nusta
to kainas visokių kompanijų 
šėramsi.jie nustato kainas net 
įvairių Šalių pinigams. Jų 
rankose randasi įvairių kom
panijų likimas. Jie į minutą 
gali vieną, padaryti milipnie- 
rium, p kitą, jau seniau pada
rytą milionierių, paleisti elge
tauti, r 
tik darbininkais, trokštančiais 
pralobti, bet ir stambiąja bur
žuazija, kuri jąu -skaitosi pra- 
s’siekus, arba/ geriau, .pasa
kius, kuriai vakar davė progą 
prasisiekti, o šiandien vėl iš 
jos viską atėmė.

Kaip sakiKu, Amerikoj 95 
nuošimčiai tokių, kurie vis ti
kisi pralobti, todėl jie perka 
visokių kompanijų šėrus. Ir 
štai, biržininkai pradėda vie
nos kokios nors kompanijos šė
rus kalti ir augšta kaina juos 
išpardavinėti. Kada tokios 
kompanijos šėrai pradeda kil
ti, tai Juos perka ne tik stam- 

s biznieriai, xbe| jr 
bizdierėSai/ per- 

ų tarnautojai ir 
darbininkai. Iš- 

kompanijos 
kaina, par- 

B kif Taip eina bir- 
UU# par' tai., tikrą laiką, . Ku- 

TOMftfark^ šėrus ir jie dar 
, tai jų savinin- 

prasisiekę, turį ne- 
1o, Jų šėrai dir- 

> ant mielių, 
mą gražią dieną 
įlinkai paskelbia, 
dkių kompanijų 
irba ir mažiau 
kad tokių ir to- 

širai liekasi 
ržoje pasidaro 
šilininkai, ku- 

• ingia kaina np* 
kad jų

neperka. Ir kas gi pirks, kuo
met jau biržininkai paskelbė, 
kad* jie neturi jokios vertės, o 
jeigu dar šiandien ir turi men
ką vertę, tai rytoj gal1 jau ne
turės.

čia vėl tų pačių Ryklių agen-. 
tai už pusdykį supirkinėja 
tuos šėrus ię viską į savo ran
kas paima.

šiandien taip padaro su vie
na kompanija, rytoj daro su 
kita. •

Kurie vakar skaitėsi milio- 
nieriais arba pusmilioniepaiš, 
šiandien nieko neturiu nes no
rėdami greitai pralobti, viską 
sukišo f šėrus, o tie Šerai pasi
liko-beverčiais. ’

Keletas savaičių ; atgal’New 
Yorke biržoj 'įvyko panaši ka
tastrofa. Kelių kompanijų Še
rai pradėjo pulti' vertėje ne 
dienomis, bet miriutomis. Ir 
kaip bemataht daugeliu Biznie
rių ir darbininkų prarado visą 
savo turtą. Per daugelį mefų 
jie taupino, gal kartais net ne-
davalgė, vis pirko tuos šėrus, o 
šiandien jįę pasiliko bever
čiais.

Rytoj ar porytoj gal vėl 
įvyks biržoje nauja katastro
fa ir vėl daugelis praras savo

Birža yra ta vieta, kur stam
bieji kapitalistai—ryklės žai
džia menkesniais; Jie vieniem 
leidžia prasisiekti, o kitus su- 
bankrūtina. z Jų rankose ran
dasi visa galia. Jip viešpa
čiai ir su jais niėkas negali 
kovoti. Ir kas tikisi, kad ga
li biržoje praturtėti, tas, daž
niausiai, praranda ir tą, ką 
jau .turi. Jeigu stambieji ryk
lės . leistų kiekvienam pratur
tėti, tai kas iš to būtų? Juk 
tuomet ir jie neturėt^ tokios 
galios, kokią dabar turi.

švenčioniškis.

ir kažin ar bepagys. žinom 
ponui nėra nuostolių * nes fa) 
rikas buvo gerai apdrąustd 
o darbininkai nustojo darb 
Jiems nei kompensacijos, n 
uždarbio nemokėjo. Dab 
galės badauti, Darįį suže 
tiems už ligoninę ^turės u,žm 
keti jų giminės, arba jie p* 
tys,' jeigu pasveiks. O jei n 
mokės, tai policija išmeš b 
skutinį priegalvį, Idvą, ar) 
drabužius. Tokie vįstatyrr 
“šventoj” Lietuvoj. Darbini 
kai nei šunų vietoje nelaih 
mi.

Anglų bendrovės “Linkui!' 
ra” alyvos fabrike budelis < 
rektorius išmetė iš darbo v 
ną darbininką ir .dvi darbin 
kės už tai/&ad jos dirbdam 
juokėsi. Valio tironų karai; 
tė! * . .

Darbininkų Draugas.
Šiauliai, 2.VI.28 m.

VISGI GERIAU, NEGI 
LIETUVOJ

(Rašo iš Latvijos) , 
Tūlas M. Bajorinas atsii 

tė laišką iš Latvijos savo 
minėmš Mockaičiams į Spri 
Valley, III. Bąjorinas buv 
kareivis, kuris tikėjosi, kad ; 
sitarnavus gaus žemės, r 
Lietuvos valdžia* skelbia, k 
kareįyiams duoda žemę. F/ 
vietoj žemės, jam gręsė ka ' 
jimas, todėl pabėgo į giri 
ir ten ilgokai gyveno. I 
ėjus šaltesniam orui, besiai 
nant žiemai, giriose ilgiau i 
galėjo; gyventi, todėl: pere 
rudenį pabėgo į Vokietiją. T 
pas ūkininkus, padirbėjus, A 
kietijos žandarai suarešta 
už slaptą rubežiaus perėjh 
ir pasodino į kalėjimą? F 
dangi ten buvo ir daugiau ] 
litinių kalinių, pabėgusių 
Lietuvos, tai Lietuvos faši\ 
valdžia reikalavo, kad juos 
duotų.. Bet Vokietijos vald: 
neišdavė ir iš kalėjimo pairi 
savo. Bajorinas sako, kąd 5 
kieti joj buvo geriau gyvei 
negu Lietuvoj. Vėliaus jie i 
vyko į Latviją., Ten pabėj 
liai gavo darbo prie akme 
laužymo ir dirbo sunkiai. 1 

jančiu darbininkų, kaip šešė-p? &a» R®, sako, geriau gyv< .. . _ vvi . .... , . - ti npcrii LiAtnwn • i

LIETUVOS DARBININ
KU VARGAI

ŠIAULIAI*. —'Bedarbė, bai
siausia. šimtai alkanų, badau-

iiai vaikščioja miesto gatvė
mis ir jieško, kur rasti numes
tą silkės galvą. Darbininkų 
vaikai landžioja po išmatų 
duobes, renka pasmirdusius 
kaulus ir graužia juos, kaip 
alkani šuniukai; renka bulvių 
nuolupas ir neša namo sriubai 
virti. Policininkų ir šnipų pil
ni užkampiai; šliaužioja, kaip 
gyvatės, ir Seka darbininkų 
žingsnius. Daugiau, kaip trims 
žmonėmš neleidžia susirinkt 
nei gatvėje, nei namuose. Kui* 
randa keturis, penkis, tuoj a- 
reštuoja ir 
Uždarbių z

grūda į kalėjimą, 
nėra nei jokių.

Jie stačiai žaidžia ne^Dirbtuvėse kasdieną .mažina

sm

Durz.

’f •

oMnb ifr ktip 
f. Jų niekas

<■

darbininkų 
uždarbius.

skaičių ir mažina 
Tie, kurie dar dir

ba, tai turi lenktis ponams iki 
žemės, dirbti po 10, 12 valan
dų į dieną ir daugiau, ir .tylė
ti dantis sukandę. O jeigu 
ne, tai tuoj meta iš darbo ar
ba apskundžia žvalgybai. O 
tada darbininkas pražuvęs: 
šnipai kankina iki mirties, 
grūda į sunkiųjų darbų kalėji
mą, arba, išsiunčia - į Varnių 
koncentracijos stovyklą. ' Pa- 
gyžių gatvėje 100 num. randa
si žvalgybos inkvizicijos ur
vas. Darbininkai bijo eiti pro 
šalį, Pulkai šnipų visada slan
kioja aplinkui. Naktimis tenai 
girdisi kankinamųjų šauks
mai ir budelių kėiksmai. D^e- 
ną ant tvorų džiūsta paklodės, 
išplautos nuo kraujo. Per šla
pias paklodes muša areštuo
tus, o ant žaizdų užpila drus
kos. štai kaip mes gyvename 
budelių prislėgtoje Lietuvoje!

II r •
Birželio mėn. 1 dieną sude

gė Sore no konservų ir, 
skardinėlių/dirbtuvė. Gaisras 
kilo nu sprogusio benzino, 

 

kuris/buvo senas ir netikęs, o 
dirbtuvės savininkai leido jį 
veikti: jiems nebrangi darbi
ninkų gyvybė. Motorui spro
gus, užsidegė benzinas, žiba
las ir aliejaus statinės, darbi
ninkai vęs tik spėjo išbėgti iŠ 
liepsnos. Vienam darbininkui 
potraukė abi-rankas ir viena 
mergina, baisiai apdegė. Da
bar guli ligoninėje be sąmohės

ti, negu Lietuvoj.
Pasirodo, kad Li.etuvoj 

šiaušias gyvenimas ir todėl 
jos^>ėga, kas tik gali.

Keikia pažymėti, kad pa) 
geliai labai pageidauja iš 
merikos darbininkiškų laikr 
čių. Bajprinas irgi prašo, k 
kas jam nors retkarčiais ] 
siųstų darbininkiškų .laikr 
čių

Laiškų Skaitytojas.

Pavasaris Lietuvoj
Iki 16 d. gegužės nebuvo 

lašo lietaus.. Visą pavas 
pūtė šalti ir sausi Šiaurės 
jai. Nuo 16 d. gegužes o) 
dar labiau atšalo, papliupo ) 
tus ir lyjo kasdieną iki 1 
birželio. Lietus išplovė ir 
pūdė pasatas bulves, vietor 
sunaikino rugių ir vasaroja 
pasėlius, o upės išardė da 
kelių ir tiltų. 1 d. biržei 
12 vai. dieną, pradėjo sni 
įr snigo iki 2 d., 10 vai. ry 
Sniegas apklojo javus, dar: 
ves, nulaužė medžių šakas 
suplukę žiemkenčius jav 
Sodnų medžių lapai ir žiec 
nuvyto ir suglebo. Tą pa< 
naktį buvo balsi vętra ; dauj 
lyje vietų nutraukė telėgn 
ir telefono ‘ vielas, išvartė s 
pus ir pertrdukė silsįsiekin 
Baisus pavasaris. Nieko i 
geibi nei kunigų šauksmai, i 
davatkų giesmės, ir visi pėi 
Lietuvos ' vyskūpai nemo 
prašaliiiti nelaimės. Matom 
pati gamta sukilo prieš kru 
nuošius Lietuvos eųgėjus 
darbo klasės budelius.

Fašistų Priešas.
Kaunas, 2 bii?ž. 1928 m.

• ■_ - - - • - ■ ■ *
MAŠINŲIŠDIRBYSTĖ

SOVIETŲ SĄJUNGi 
MASKVA. - Nauja dic 

lė mašinų išdirbystė ta 
atidaryta Taškente, Tųrk< 
taho sostinėj. Pastatam 
kainavo 2,000,000 rublių. J - 
bus gaminama medvilr 
valymo ir agrikultūrin 
mašinos. < Tai dar . pirr 
tokia išdirbystė toj srityj.

jį <’ ,?X
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Sereda, Uqpos &
noy Avė., Čirardville, Pa.

f—P.KukcinavičiUs, P. O. Box 221, 
Wilsonville^ III,
J.' DŽikas, Bėx 105, Frum, W. 
Va.

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

»—J.; Leonaitis, 107 N. Duquoin St, 
Benton, Ill.

—T. Dabulskis, Box 103, Fayette 
City, Pa.

■—A. Vyturis, 1111 Legigh St., 
Easton, Pa.

—A. * B. Shatkus,, 1256 Scribner 
Grand Rapids, Mich.

Box

ŠV. ROKO DRAUGIJA, t 
I Monfellb^ Mass.

Pįrminlnlral Al Ėrt/kohis, 23 Bank 
St; Pirm. Pagelb.-®M. Meškinis, 9 
Burtbn St; Užrašų Raštin. V. Gelu- 
sevičius, 51 Glendale. St; Piniginis 
Raštinin. J. Stripinis, 49 SawteU 
Ave.; Ligonių Rašt. J. Stoškus, 20 
Faxon St; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 Merton St.; Iždo Globėjai: J. 
Tautvaiša, 678 Main St,; S. Petravi- 
čįa, 160 Melrose St.; M. MaČiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 
ka^f, 19 Ameę St

E. K. ~

VIENYBES DRAUGYSTE

Avė., r
—J. Stikii’ękas, P. O.
Royalton. Ill.
—-K. Bagdonas, 114 N. Vise 

Shemokin,' Pa,
—Chas. Vaichųnas, P. O. 

Harrisburg, Ill,
—K. Urmonas, P. O. Box 

Castle Sharinon, Pa.
—B. Yuškauskas,, P. O. Box 

West Frankfdrt, III.
—John Wiljumat, 417 N. Morrison 

Ave., Cojlinšville, Ill.
—J. Antanavičius, 924 Snyder St, 

Akron, Ohio.
—F. Šimkus, Box 181, Benld,. Ill. 
—F. Millęi^ Box 264, Buckner, Ill. 
—John Kuras, 1121 Hess Ave., 

Saginaw, Michigan.
-L. Lasky, Box 413, Zeigler, Ill. 
-Ig. V. Savukaitis, P. Oi Box 262, 

Cuddy, Pa.

0. L. K. VYTAUTO DR-STĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI:

Pirm. A. Lukaitis, 591 Ave. A.
Vieė-pirm. A.. Bočis, 68 W. 10th St. 
?rot. sekr. P. Janiūnas, 128 W.

' St.
Fin. ‘sekr. T. Stankevičienė, 431 
ulevard.
Kasierius F. Lukaitis, 35 W 16 St. 
(ąsos globėjai: J. Laurinaitis, 11 
18 St. ir M. Višniauskienė, 475 

o. A.
Maršalka L. Rimša, 26 E. 21 St. 
d Bayonne, N. J.
Susirinkimai atsibūna seredomis po 
mam kožno mėnesio, Wm. Ruzgio 
ėjo, 26 E. 21 St, Bayonne, N. J.

214,

St.,

Box 209,

292

253

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm.—Jonas Drulis, 321 Bond 
*1^®"Tirm.—Juozas Krukauskis, 

300 First St
Protokolų Raš.—Ų. Burkauskis, 
• 255 Pine St / 1 :
Finansų Rašt.—Jonas Poškus, 

- 113 Court St 
Izdininkas-į-Martinas Budreckis, 
J63 E. Jersey St

Iždo Globėjai—; M. Gedminiene, 
111 Oburt St., ir

t St. Morkis, 321 Bond St. 
Nauji: Raš. Orga.—M. Zabrauskiene, 

274 Sencond St.
Draugystės korespondentas — Ant. 
Grigutis, R. F. D. No. 2, Box 306 
Maršalka Juozas Kicena, 

259 Broadway;
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 

MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 
MOLINE, ILL.

Valdybos Adresai:
Pirmininkas J. Velička, 53rd St. and 
5th Avė., Moline, Ill.; vice-pirminin- 
kas B. Daučenskas, 1552—10th Avė., 
E. Moline, III.; protokolų sekretorius 
A. Trepkus, 349—10th 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, Ill., J. Verikas, 350—9th St, Mo
line, III; maršalka J. Kairis, Plaw 
Station, Moline. III.

St.

Valdybos AlttoUf

Pirmininkas A. Krtkonl*, 
23 Banks St. \ .

Pirm, pagelbininkas P. Kratos,
99 Arthur St.

Nutarimų raštininkas X 
49 SawteU Ave.

Finansų raštininkas K,
12 Andover St

Ligonių raStininkas W.
51 .Glendale St.

Kasierius M. Podžiūnas, 
29 Arthur St.

Kasos globojai:.

J. Povilaiti^ 222 Ames St
M. Jazukevičia, 153 Amės St

Maršalka F. Sawlenas, ;
20 Faxon St. Visi Montell
Mass. > ‘

Sttiptata,

Veiirfautkift,

GeltoevMto,

A. Amšejuš, 129 Aines St

OFISAS

» ■ • . ‘ • j1 \ f / ; " i r * ■ ■
(KYLU SPECIALISTAS)

68 South Franklin Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Be peilio arba be pavojingos 
operacijos

GYDO KYLĄS r'; 

vyram, moterim ir vaikam 
PER LAIŠKUS NEGYDO

Rašykit, įdedami už le štampą, 
reikalaudami prisiųsti knygelę:

“Kyla ir Job Gydymas"
7 •' ,■ .•* 'f 1

innnnru-uT.v^,_______ <"

*?į

(ETUVIŲ BROLIŲ IR SESERŲ 
DRAUGYSTĖ, RACINE, WlS.

Valdybos antrašai:
?irmininkas A. Gorčius, 1212 
ite st; pirm. pagelbininkas N. 
(tekūnas, 1026 Marquette st., raš- 
inkas S. J. Gelmuss, 1309 Mound 
\; turto rašt. -Z. Ambrasas, 1305 
neva st.; iždininkas A. Tankunas, 
)4 Lockwood avė.; iždo globėjai: 
čyvas, 1917 Mead st; ir P. Ke- 
as, 1212 State st; organizatorius 
Kiselis, 1309 Mound avė.

ū. B. ir S. D. laiko savo mėne- 
ius susirinkimus kas 3-čią nedel- 
riį, unijos svetainėj, 428 Wiscon- 

st, Racine, Wis. f

PITTSBURGHAS IR AI’IELINKĖ -
Pjicšfašistinės Tarybos Komitetas 

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

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pinn. Frank Rodgers, 312 Orgon 

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

Prot. sekr. Ę. K. šiumaitienė, 315 
' Carothers Ave,, Carnegie; Pa.
Fin. sekj.^R. Beniušis, 9J-1. Jonę#

Ave., N. Braddock, Pa.^
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Pit.
Siunčiant aukąs, čekius arba mon-

-.....jr> i
Tel. Lackawanna 2180

Otto Meyer, M. D.
245 West 43rd $r0«t 

West of Times Sqnait 
NEW YORK CITY

Ofiso Valandose į
Nuo 10 ryto iki 1 no pitta t 
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedaliomis nuo 11 ryto lit! 1 
vai. po pietų» ir pagal sutarti

ilUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO, MASS., VALDYBA:

Elzbieta Ben^ulienė, 90 Sorter
vw., Montello, Mass.
m. Pag. Ona Turskienė, 79 Vine
It, Montello, Mass,
. Rašt. Kazimiera čereškienė, 37 
/knsdowne St, Montello, Mass.
>t, Rašt. Teodora žižienė, 673 N.
Iain St.;- Montello, Mass.
. Ona Šukiene, 75 Melrose Ąve.,
•fnnt.nl 1 n. TVfn cc.

m., .__
t ve., Montello, "_Ma$ 
) ----- - 
It., Montello, Mass,

/iinsdowne JŠt., Montello, Mass.
__ ______ _______ ___ _ ________9

Iain St.;- Montello, Mass.

lontello, Mass.
onių Rast. Marijona Potsūs, 184 
vines St., Montello,' Mass.

Kasos Apiekunai;
ofasa Sireikienė, 8 Holbrook Ave., 
lontello, Mass. *•
dislava Baroniene, 722 N. Mon- 
ello St., Montello, Mass.
torija Bartkiene, 58 Trout St., 
lontello, Mass.
■t.,- Montello, Mass..

Automobiy Mokykla
—.II. i»i. « ...

Praktikos pamokos iiąrdyt, ratai- 
Rvt. ir midst vfcnlriiiA mrAnma. Įsyt ir sudėt visokiu? mdtėr 
apie elektrą, važiavimą 
kių kainų malinu ir avt 1 
Pilnas kursas Soferto^MMi 

. kurj vedą lietuvių ir ahmj 
gerai žinomas ir pfel1 18 BHpįį 
tyrės instruktorius I* TIM 
ČIUS. Mokykla atdarą nto] 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. U ,
NEW YORK AUTO
228—2nd Ave„ tor. BUK 1K 

k ...... .■«■>. • 11 u i tiriimii tor
___________ ______________ - J,--------- X

.........................  „Į itofrlMwWiitok

PAVASARIO ŽINIA

L. K. KEISTUČIO DRAUGys 
S, DETROIT, MICH., VALDYBOS

H ADRESAI
Pirmininkas—Ed. Shenutis, 11343 
’doni; finansų raštininkas —r J. 
aitis, 1738—-22nd St; nutarimų 
tininkas —- P.. Čekanauskas, 9522 
ssell St.; iždininkas—A. Vėgela, 
5 Dayton Ave.; “Laisvės” agen- 
—J. Biršton, 2739 Carson Ave. 
Susirinkimai arsibūna kas keĮvir- 
nedėldienj kiekvieno . mėnesi?, 3 

. po pietų, ant 25th ir Dix, JLiė- 
ių Svetainėj.

Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis 
LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MASINŠAPĘ

VISKĄ P^ADARĄU, SAVO ŠAPOJE:

Išgręžiu cilinderius, 
padarau naujus pisto
nus, išlyginu (nugrei- 
niriu) krenk Šeft, vel- 
vus 
jus. 
kas 
prie

ir padarau nau- 
Sutaisau viską, 
tik reikalinga - 

inžino:

Elektrikų, karberei

•H’UVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
AUGYSTfi, HARTFORD, CONN.
<ietuvos Sūnu ir D. D. Valdyba 

6el 1928 m.
n. M. Seliokas, 64 Morris St; 
3-Pirm. O. Giraitienė, 431 Summit 
. Prot. Rašt. J. Kazlauskas/ 481 

1 son St.; Fin. Rašt J. Pilkauskas, 
Chadwick Avė.: Iždininkes A 

ilinaitiS) 5fįB Zion St.; Maršalka 
Giraitis, 174 Ashley St; Organo 
žiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Ėud- 

St- Susirinkimai atsibūna kas 
i ketvęrgą kožno mėnesio 7:30 

vakare, Labor Lyceum, 29 Law- 
ce St, Hartford, Conn. v.

taisau uij»kaliir«i' 
(rear end)' aM tr rt- ; 
virinu, jei kito nuMIŽ- 
ta arba susidaužo.J 
Padarau viak* aut J 
vietos GREIT ir užj

PRIEINAMĄ KAINĄ k 1

Darbas pilnai garantuojamas
, Visais reikalais kreipkitės: ;

BUSH WICK AUTO MACHINE SH0P
FRANK AUGUST, SavhtiidTM /

40 Kossuth Place, Brooklyn, N. Y. 1 ? 
Telephone Jefferson 9359 Tarp Broadway ir BttohWkk Mt.

I • i į ■< M *i

n'vąąąąąąą ra ma ąn ivt evi m rk rr ivi ar rm =• '

DETROIT, MICH.,
;t. sūnų ir dukterų dr-tė

GRAND RAPIDS, MICH.
•f

Valdybos Adresai: į 
Ridentas A. DAUKŠA, 1131 Walk-, 
r Avė.
3-prez. A. KRASNAUSKAS, 1568 
fuarry Avė, 
imu raštinifikas K. RASIKAS, 
*.R. 9, Box 117.
. rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 
-11th St. ■ .
minkąs D, KRAŠNAUSKAS, 1568 
'uarry Avė.
onių globėjai:: J. SKRIPKŪNIĘ- 
IĖ, 1529AHanriltbmAve., ir K. 
IEČIONIS, 1516 Hamilton Ave. 
ištisai: A. B. šATKUS, X URBO/ 
TAS, J. ADOMAITIS, J. DAM- 
iRAUSKAS, S. KORSIKAS. 
risi Grahd Rapids, Midi. 
)raugystės susirinkimai atsibūna 
antrą utamiriką_ kiekvieną mėne-

sdųam nai^iė, 1057 Hamilton Avė. I

Telephony, Stagg 8826 ,' f 1
9745 i

Marcy Pirtif j
MARCY BATBS

Naujovižkiausia Tos R&žito (staiga Bih 
MOTERIMS

Panedėliais dieną 
ir naktį

Vtarainkais iki 12 vai. 
nakties

VAIKAI
(leidžiami Utarhinkata ,

Seredontfi 
Ketvetf* 
P&nj’&c* 
Subatomi 
Kedfilidn 
dien< ir

8246 Marcy Alėto
BROOKLYN, N. Y.

! fe U fcfM U 4 f* »♦W V V fe H fe fe ••• c W 4 te
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Rengėjai

DETROIT, MICH

WORCESTER, MASS

AMUOTOJAS

1023 MT. VERNON ST. PHILADELPHIA, FA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

GRAND RAPIDS, MICH

Nei Jokio KosulioNei Jokio Gerklės Erzinimo

© 1928, Tho American Tobacco Co.‘, Manufacturers

iWitlBWJSg

DAUGIAU KRITIKOS

dar-

6102 Grand Ave

Miestas
Miestas

— St. ir Avė.
State...--------
State..—.....

Bell_____
Keystone..

SKAITYKIT IR PLATIN 
. KIT “LAISVĘ”

Lietuvis Aptiekorius
Kalba Lietuviikai ir Rusiikai
338 Knickerbocker Avė. 

(Kampas DeKalb Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

GASTRETONE
vaistas (liekarsta) nuo vidurių 
nemalimo arba ^evirikmimo ir 
nuo visų vidurių ir kepenų 
(jaknų) nesveikumų. Padarytas 
grynai ii augalų.

50 Centų už Bonką

416 (Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

TELEFONAI!
_______   Oregon 5186
___ ——____ Main 9669

SVARBU CLEVELANDUI IR
AKRONUI J

Pagarsėjęs Ceremonijų 
V adao-Menininkas

rų - kritikų. Sveikinu drg. J. 
Buivydą ir drg. J. N. už jų 
taip, šVarįas ir gilias kritikas.

Kiek! laiko atgal, ----
kokiame tai “Vilnies 
ryje.
straipsnelius, drg.' J. N 
iš jų Btr 
operetės 
Visi /dranga 
Daugiau ge 
giąu gyvuįn 
Kritika mus

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

“Toasting” tikrai padaro tabakui du dalyku—pirma, 
tą fra i pagerina kvapsni, o antra, prašalina nešvarumus.

Daukša, 1131 
/Grand: Rapids, 
randasi 22 my

lias į rytfljTnuo Grand Rapids, 
ant M. 44, Grottoh" Township.

. . / . Serininkė.

TELEPHONE/ STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

AMERICAN
AUTO SCHOOL

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

Mūsų ekspertai instruktoriai Išmokys jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus j trumpų laikų.' Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite sayystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amątą, visvien verta žinoti ir bus iums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases. ■

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

nežinau 
' nume- 

skaičiau net du kritikos 
viena 

o judžių kritika, kita 
\jrigučio^ klausimu, 

skaitė ir gyrė. 
>s kritikos, dau- 
mūsų judėjime, 

aiso, mokina.
Berta.

UfriJYIU VALGYKLA
Visokių Rašiy šviežai Valgiai, GamisaKi Lietuviška 

ir Amerikoniško Stilium

i JtEfiif m. rase, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai.

A.P.L.A.. 47 kp. susirinki
mas įvyks subatoj, liepos 7 d., 
7 vai. vakare, I. A. S. svetai
nėj, ant 24th ir Michigan Ave. 
Nariai bei narės, būtinai pri
valote dalyvauti šiame susirin
kime, nes bus pusmetinis, ku
riame reikalinga mokesčius už
simokėti. Užsimokėkite laiku 

nes neužsimokėję per ši mėne
sį būsite išbraukti iš Draugi
jos ir paskui turėsite mokėti 
įstojimą. N*eužmirškit ir nau
jų narių atsivesti prisirašyti į 
A. P. L. A. 47-td kuopą..

Sekr. J. Povilaitis.

tų, net iš Detroito ir Chicagos. 
Bus labai puiki programa: 
dainuos net 3 chorai. Los 
“base ball” ir kitokius žais
lus. Gera orkestrą grieš šo
kiams. Piknikas prasidės su
batoj, liepos 14 d., ir tęsis iki 
nedėlios vakaro. Daugelis 
kempins per naktį, Vieni šoks, 
kiti žuvaus ar kitaip laiką 
smagiai pirai eis.

Tokio pikniko Grand Ra
pids dar nėra buvę, todėl geis
tina, kad kuo daugiausia sve
čių atvažiuotų. Turės progą 
laiką smagiai praleist, susipa
žint six mūsų judėjimu ir dar
buotojais.

Draugai ir draugės, nors ki
tuose miestuose gyvenanti, gali 
paremt mūsų Kooperatyvą, nu
sipirkdami Šerų už $10. Kada 
žemė *bus išmokėta, grąžinsi
me . getus ant pareikalavimo. 
Norinti mtf^ų Kopperatyvą pą- 
remt,;irei’kai,įaūkite:-(šė'rų ■ iš- Sek-? 
totoriaus: / 
Walker Ave 
Mich. Ken 
lias į ry

SUČĖDĘ bANTYS— 
SUIRUS SVEIKATA 

liegzamipuojaiB dykai. 
. .fląvp darbų -garantuojam.

Taisindb ant ilmokesčįo.

DRS. H. & J. ZASŪLY
■ Chlrurgai-Dentistai f, 

W So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.
(Mipas Havemeyar B

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

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

_______________ .„ORDER BLANK:____________________
Aš,. žemiau pasirašęs, .siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už k 

malpnėsih ipan prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBO! 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas —j™'--------- -------——t—v------------------------- —..........

Darbininkų Progresas

Nors Grand Rapids nelabai 
didelis miestas, bet darbinin
kų judėjimas yra čia gana 
spartus.

Darbininkiškos organizacijos 
kruta kiek galėdamos. Apart 
lietuvių astuonių darbininkiš
kų organizacijų, randasi dar 
įvairių kitų tautų apie 9 dar
bininkiškos organizacijos^ per 
tai judėjimas pasidaro neina
mas: dažnai stokuoja , dienų 
parengimams. Lietuviai Virši
ja visas kitas tautas organiza
cijų skaičiumi ir darbštumu.

įaetuviai turi savo gražią 
mūrinę svetainę, kurioje spie
čiasi viso miesto judėjimas. 
Ukrainiečiai, žydai ir Darbi
ninkų Partija tįipgi turi po 1 
svetainę? Bet iki šiol visos tos 
organizacijos neturėjo kur 
piknikus rengti, nes daržų nu- 
samdymui kaip kituose mies
tuose, taip ir čia nėra. Gali
ma rengt piknikus miesto par
kuose, bet ten pardavinėt nie
ko nevalia;, šokt taipgi nėra 
kur, taip kad jokio pelno, or
ganizacijos nebegalėjo padaryt 
iš piknikų..

Šios aplinkybės privertė

Pavalgias čia malonu būti, pasl- 
inekučiuoti su kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik- 
rinKit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARčIUKIENfi 

• Savininkė ‘

Priešfašistjnio kom. išvažia
vimas įvyks liepos 8 d., North
field Heights (tarpe Cleve
land© ir Akrono). Programa 
visa jau prirengta. * Kalbėto
jas dr. M. D. Pąlevičius iš 
Detroito pasirengęs kelionėn 
ir minėtą dieną praleis su mu
mis. • Dabar beliko tik nuva
žiavimo klausimas, bet ir tas 
jau, rodos, tvarkoj. Collin- 
woodieČiai, kurie važiuos ma
šinomis, jau susitarę tą rytą 
10 vai. visi susivažiuoti pas J. 
Žebrauską, 944 Evangeline 
Rd. ir iš ten visi kartu važiuo
ti nuskirton vieton. Clevelan- 
diečiši žada susivažiuoti pas 
drg. Kasteriūs, 1009 E. 74th 
St. ir iš ten kartu važiuoti. 
Kuriems neparanku į minėtas 
vietas pribūti, važiuokite tie
siai, tik tėmykite, pravažiavę 
Bedfordą, paimkite Northfield 
Road, kuriuo važiuodami rasi
te minėtos vietos užrašus. Bu
šu galima gauti ant Interur
ban stoties ant; Huron Rd., ar
ba ant Euclid Ave. ir E. 105th 
St. Imkite 
field Rd.'

Todėl visi 
važiavimą!

DIDŽIAUSIA L’ETUVIŲ APTIEKA
Kas

.Viešas pareiškihias akto- 
'įurie lošė veikalus 

Ą<Jnozapas ir Zelbora” ir “Fa
raono Sapnas” 17 d. sausio, 
1925 m., So. Bostone.

Kadangi likęs pelnas nuo to 
lošimo $17.40 išbuvo pąs iž
dininką ir aktoriai nesusirin
ką, kaip buvo tarę ir nepasky
rė kam nors tų pinigų arba 
neišsidalino, tai dabar, nuo 24 
d. birželio š. m., viršuj pami
nėta suma perduota A. L. D. 
L. D. 11 kuopai. Ir jeigu ak
toriai neatsiims iki 1 d. rug
pjūčio, tai pinigai pasiliks 
kuopos nuosavybėje.

Buvęs iždininkas
Ig. Urmonas.

žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
igas jvaro, bet ir į grabų paguldo. Bet tie, kurie Vartoja 
» 1 • pO' plačią Ameriką pagarsėjusius . ,

URBAN’S COLD POWDERS > 
' ’ (Miltelius nUo šalčio) • • • . i :

jokių, šalčių nebijo. Uz-75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo! •

URBO LAX TABS , 
(25 centai už skrynutę)

yra tai kąnuole prieš kitą amžiną žmogąus priešų,—vidurių užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių lig** 

Lietuviškų, "Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima ga
F. URBONAS 

151 Metropolitan Avenue,
Telephone: Greenpoint 1411 

ANTRA APTIEKA:

w ~w ** * O V

X Ball Phone: Poplar 7545

I ADOLFAS F. STANKUS I

Atydžiai perskaičiau ‘ drg. 
Greatneck'iečid ir drg. <L Bui
vydo kritikai. Kalbėjausi su 

, keliais draugais ir visi pareis^ 
kč, kad tbkios kritikos ne vien 
taiso mūsų literatūrą, bet . ir 
duoda skaitytojams gryno su
pratimo ir pamokinimą rašy
tojams. Drg. J. Buivydas 
“Laisves” num. 150, baigda
mas §avo puikią kritiką, sako: 
“*Gal būt, draugai supras, kad 
mano toks noras yra klaidin
gas, negeras raustis po senus 
paštus ir iškelti netikslumus,1 
tenai randamus. Jeigu taip 
sprendžia, tai galima bus už-: 
sidaryt savo armoniką.” Ne, 
drauge, ne visi taip sprendžia, 
yra draugų, kurie tokias kriti
kas skaito su noru ir pasigė
rėjimu ir kiekvienas<gąli> ras
ti; gęko;įsupta't^ 
mo t'okipse kritikose. Ląbai 
daug skaitytojų pasakys: 
Rausk tu, kurmi, seną ir hau- 
ją dirvą, tu gerai' rausi. O5 

i mums reikalinga kritikų, ge-

kooperatyvas, prie kurio prisi
dėjo 14 organizacijų ir 70 pa
vienių šėrininkų .įvairių tautų. 
Šeras tik $10.00. Narys, tu
rintis nors vieną Šerą, gali 
kempyti toj vietoj, gali laikyt 
valtį ant ežero ir abelnai nau
dokis nario teisėmis. Turintis 
10 šęrų gali pasistatyt “kadi- 
Čių” toj kempėj, o organiza
cijos, kurios priklauso koope
racijoj, gali,rengt piknikus ir 
nieko nemoką už vietą.

Tokiu būdu šio miesto 
bininkiškos organizacijos 
gijo sau puikią kempę, l<ur 
įvyksta piknikai kas subatą ir 
nedėldienį. Dienos piknikam 
užregistruotos kpli mėnesiai iŠ- 
anksto. Nėra nei vieno nedėl- 
dienio liuoso; toliaus organi
zacijoms net pritrūko dienų, 
tai gaus rengti bendrai su ki- 

> darbininkus jieškot sau‘tomis. Greitu laiku nuims iže
nos vietos, kur būtų ga- bereikės skelbimų piknikams, 
rengt piknikus ir tokia nes žmbnės žinos, kad kokią 
tapo surasta pereitą va-[subatą ar nedeldienį nuvažiuos 
-20 akrų 4 žemės palei i į kempę, visada ras ten kokį- 
, gilų ežerą* Vieta labai nors pikniką. Liepos 14 ir 15 
: seni milžiniški medžiai d. Kooperatyvas rengia ten la- 
t gerą pavėsį. Nubirki- bai didelį pikni 
os žemės likę sutvertas I kiama iš visų aplėlinkės mies-l
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PARDAVIMAI

1

' GAZAS-PABRANGO

VIETOS ŽINIOS

PRANEŠIMAI E KITUR

LIETUVIŠKA SKUTYKLA

Fornišiy Pigiausia Kaina Pas

PAJIEšKOJIMAINEW YORKO ŽINIOS

IŠRANDAVOJIMAI

Kiti

apie

REIKALAVIMAI

Tel. Juniper 7640

RAP. KRUCH’AS

Dz. Rep
Valandos: nuo 8 ryte iki 8 vakare.

MAINIERIUS
J. LEVANDAUSKASI

Oratorius

iš-

pilie-

MALONAUS PASIMATYMO

gyv.

214 Perry Avenue

NELAIMĖ SU 
GATVEKARIU

Living Room Suite, Bed Room Suite, Dining Room 
Suite, Kitchen Suite, Pečiai, Ice Box, Karpetai ir Lt

NEDĖLIOJĘ A.L.D.L.D. II 
APSKRIČIO KONFERENCIJA 
IR IŠVAŽIAVIMAS

JAUNUOLIS PERTIKRINO 
NEVIERNINKUS

NUO LAIVO KONFISKUOTA
DEGTINĖ . J

PIRMAS MIRĖ NUO 
KARŠČIO

DU LAIVO DARBININKAI 
PRIGĖRĖ

VLADEK ZBYSZKO 
APSIVEDĖ

Berger 
kimšti-

sudaro 
gyven- 

koksai:

ŠOKIŲ KONTESTANTAMS 
“DOVANA” 99c J VALANDĄ

Tel.

UVIS

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avėnue 

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

Telephone: Greenpoint 2321

J. GARŠVA

PASIRANDAVOJA didelis kamba
rys, tinkamas vienam ar dviem vy

ram, arti Lorimer subway stotiem 
Taipgi yra gaminamas namie valgis. 
Atsišaukit po (.No. 35 Devoe St., 
Brooklyn, N. Y. (157-158)

229
Arba , ,

money orderius tiesiai, kur išdir
bama: •-

SUN-HERB TEA CO.
28 Fdrest Road, Dongan Hills, 
I . ^STATEN ISLAND, N. Y.

A. MOLLYNS
Specialistas ant

Permanent Wave, Nestle 
Circuline

šiemet tik $10.00 *
Marcelling Finger Waving

463 LORIMER STREET 
3 Durys nuo Grand St. 

BROOKLYN, N. Y.

PAJIEŠKAU darbo ant farmos. Esu 
gerai patyręs ūkės darbus. Kam 

reikalingas toks darbininkas, meldžiu i 
atsišaukti šįuo adresu: P. Z. 438 N. 
Cameron Ave., Scranton, Pa.(158-59)

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS
X - Spindulių Diagnoza

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

156-61

IŠGELBĖ
' '■ 'ii •

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas: i

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

Tel., Juniper 6776

%

Visi A.L.D.L.D. II Apskričio 
kuopų išrinkti delegatai nepri
valo užmiršti, kad nedėlioj, 8 
d. birželio, įvyksta mūsų apsk
ričio konferencija, kurioje pri
valo dalyvauti. Konferencija, 
kaip jau buvo minėta, įvyksta 
Yonkers, N. Y., svetainėj 252 
Warburton Ave.; pradžia 10 
Vai. ryte. Čia irgi delegatai 
privalo stengtis laiku pribūti, 

’ kad paskirtoj valandoj galima 
būtų konferenciją pradėti.

Tą pačią dieną įvyksta ir iš
važiavimas, kurį rengia apskri
tys su vietine A.L.D.L.D. kuo
pą. Išvažiavimas įvyks Tib- 
bits Ęrook parke; pradžia 12 
vaL dieną. Bus puiki progra
ma; dalyvaus Aido Choras iš 
Brook lyno. Bus įvairių žaislų. 
Todėl ne tik konferencijos de
legatai, bet vietiniai ir apie- 
linkių ietuviai kviečiami daly
vauti tame išvažiavime ir link
imai laiką praleisti.

Apskričio org. V. P.

Pereitą nedėldienį įvyko A. 
P L.A. 49 kp. susirinkimas. 
Narių dalyvavo vidutiniškai. 
Kaipo pusmetinis susirinkimas, 
tai išklausyta valdybos rapor
tai ir priimti. Iš raportų pa
sirodė, kad šį pusmetį kiek 
buvo įplaukų, tiek ir išlaidų. 
Reiškia, nebuvo nei pelno, nei 
nuostolių.

Nuo pirmiau buvo įprotis 
pusę valdybos rinkti pusmeti
niame susirinkime, bet nauja 
organizacijos tvarka reikalau
ja, kad būtų renkama visa val
dyba laike metinio susirinki
mo, tad to ir prisilaikyta.

Drg. Gendvila, kaipo mai- 
nierių šelpimo komiteto narys, 
pranešė, kad jisai apląikė 6 
baksiukus rinkimui aukų. Su
rinkta keletas centų ir šiame 
susirinkime.4 •

« A.L.D.L.D. 23 Kuopos 
Išvažiavimas

Drg. Mingila, susitikęs “Lai
svės” piknike, sako: Jau mūsų 
kuopa paskirtą apskr. kvotą 
išpildė/ Jau turiu tris naujus 
narius. >

Kuopa rengia išvažiavimą 
24 d., liepos į White Plains. 
Kiekvienas, kuris norėsit va
žiuoti busu, užsiregistruokit, 
paduokite vardus komisijai. 
Plakatai pasiųsti į namus ir 
matysite juose komisijos ant
rašus. ' Važiavimo kaina 
$1.10.

Devynios poros, kurios iššo
ko 481 vai. Madison Sq. Gar- 
dene, sumušė visus šokių re^ 
kordus pa'shtilyje, gaus “do
vaną” (prize) $477' kiekvienas? 
Kitais žodžiais sakant, išeina 
tiems šokikams nei daugiau, 
nei mažiau, kaip apie 99c už 
kiekvieną iššoktą valandą. Šo
kėjai iššoko lygiai 20 dienų ir 
dvi valandas. > Būtų šokę dar 
ilgiau, bet vietos sveikatos ta
ryba įsimaišė ir uždarė buka
pročių klankyne's;

Kaip matote, šokėjai .kama
vosi dieną ir paktį per 20 die
nų ir naktų ir viso “atlygini
mas” 99c į valandą. Ponas 
Grandai pasidarė gražaus 
pelno iš šio šokių kontesto. 
Aišku, kad del nuostolių ne
būtų tęsęs šokių kontestą ir| 
griebęsis “indžionkšinų” prieš* 
sveikatos komisionierių Harri- 
są? O šokikai durneliai iš 131 
poros kontestantų vos 9 gaus 

I “dovaną” po 99c už iššoktą 
valandą. Gi 244 asmenys nič 
nieko.

Kas turėjo progos matyti tą 
kontestą, tai publikos matė 
čielą jojnarką dieną ir naktį. 
O visgi p. Grandai negalėjo 
šokikams, kurie sumušė visus 
rekordus, užmokėti žadėtas 
dovanas $5,000. Apskaitliuo- 
jama, kad promoteris Gran
dai turėjęs įplaukų nemažiau 
miliono dolerių, o išlaidų ne
daugiau pusės. Reiškia, galė
jo dalį šokikų uždirbto pelno 
jiems grąžinti. Juk ne vienas 
iš šokikų suardė savo sveika
tą ir amžį sutrumpino ne ant 
metų, bet ant dešimties. Bet 
grobišiai ir promoteriai. gerai 
žino, kad čij oka nq jnilįonie- 
riai, bet ąrbininkai. Na, ir 
kam jų<gailėtis. Jų yra per

 

daug ir ateityje netruks.

Tyrinėjimas baigiasi,. kuris 
yra vedamas kovai prieš pa
kėlimą kainos ant gazo ma
žiems suvartotojams. Sulyg 
Brooklyn Gas kompanijos, tai 
482,030 iš 654,381 kostume- 
rių palies ši permaina.

Pripažįsta patys kompani
jos gynėjai, kad d u "trečdali ai 
visų gazo vartotojų turės mo
kėti už pirmus 200 kubiškų 
pėdų po 72c brangiau, kuomet 
3,000 kub. pėdų suvartotojai

—2c brangiau. O kurie^u- 
va'ftos virš paskutinio nurody
to iekio, tiexns gazas atsieis 
pigiau, neguv pirma.

Public Service Komisija pa
laiko gazo 'kompanijos pusę. 
Reiškia, miestas už piliečių 
sumokėtus pinigus užlaiko tą 
įstaigą. Bet pastaroji žiūp 
daugiau gazo kompanijos in
teresų, o‘nę piliečių. <

ŠNIPAS NOSOVITSKY 
KALTINA SAVO MQ#ERI! ;

ukrainiečiai 80 nuoš., rusai 
— 9.3 nuoš., : žydai — 5.4 
nuoš., lenkai r— 1.6 nuoš., ir 
kiti 3.5 nuoš^ Kitose So
vietų teritorijos respubliko
se gyvena apie 8 mil. ukrai
niečių.

Mokančių skaityti ir rašy
ti Ukrainoj yra 52.5 nuoš., 
1879 metų surašinėjimu te
buvo 19.5 nuoš. Tarp vyrų 
raštingumas pasiekė beveik 
68.8 nuoš., tarp moterų — 
37.7 nuoš. i ' .

PARSIDUODA bučemė ir grosernė, 
lietuviij ir lenkų apgyventoj vietoj, 

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

154-58 
great”nęck, n. y.

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

didelis garadžius, yra visi naujausi 
įtaisymai. Gera proga pigiai pirkti. 
D. Kasmauskas, 3 Morris Lane, 
Tel., Great Neck 1366 (148-159)

PARSIDUODA restoranas, geroj vie
toj, visi įtaisymai pirmos klesos; 

yra 14 stalų. Yra lysas ant 4 metų. 
Randa tik $66.00 j mėnęsį. Ir dar 
.13 kambarių, visi gerai įtaisyti. 
Kambarys nuo 10 iki 3 į savaitę. 
Randa $87.00 į menesį. Labai gera 
proga pirkti. Atsišaukit po num. 
495 West'St., New York, N. Y.

• 154-65 Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidojk numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y

Triangle 1450
FOTOGRAFAS

IR MALIORĮU

Nufotogrąfuo 
ir numaliavo 
visokius pavei 
1 u s įvairio 
spalvomis, 
naujina senus i 
krajavus ir su-į 
daro su amerifci 
niškais.

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu: 

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. 1

I

K

M

■

Delegatų Atydai
Kurie vyksite į II Apskričio 

pusmetinę konferenciją, pribū
kite laiku, nes po konferenci
jos bus puikus išvažiavimas. 
Tame išvažiavime dalyvaus 
Aido Choras, bus ir daugiau 

, įvairumų. , > > (

Pereitą panedėlį ant laivo 
“President Monroe” buvo pa
daryta krata ir konfiskuota 
850 bonkų Canadian Club 
Whiskey. Sausieji . agentai, 
pasislėpę prieplaukoje, nutė- 
mijo, kad po vidurnakčio pra
sidėjo judėjimas ant laivo, tas 
ir išdavė, kad ten randasi 
“šlapio štofo.”

Bet tas pats laivas “Pres
ident Monroe” JBostono muiti
nėje praėjo nepastebėtas, kad 
veža degtinę.

William Kamp, 35 m 
po num. 314 23rd St., Brodk- 
lyne, mirė nuo karščių. Jis 
buvo trokb vežikas. Panedė- 
lyj prie 5th Avė. ir 31st St, 
New Yorke, apalpo ir, kol gy
dytojas pribuvo, jau buvo atsi
skyręs su šia ašarų pakalne. 
Tai pirma karščio auka New 
vorke.

Richmond Towing Co. pre
kinio laivo du darbininkai per
eitą panedėlį prigėrė. Buvo 
taip. Julius Gemski su George 
Geshinskį sumanė persiristi. 
Jiems susikibus ir besivartant 
ant laivo paviršiaus, neužtėmi- 
jo, kaip dasirito prie krašto 
ir įkrjto E. River ties prie
plauka A.

Kol laiveliai buvo nuleisti, 
ir dasigauta į tą vietą, kur tie 
du “ristikai” įpuolė, jie jau 
buvo dingę. Nežiūrint, kad 
vėliaus pribuvo ir * policija, 
visgi skenduolių lavonų nesu
rasta.’ -

Roy Woods, 22 metų, įš St. 
Louis, Mo., pertikrihimui ne- 
vierninkų, dar kartą ritiŠoko 
nuo 'Brooklyno , Tilto, 133 
pėdas augščio, į EJast River. 
Jis tą buvo padaręs ; neperei
tą nedėldienį, b^t New(Yorkas 
nenorėjo tam tikėti. Pereitą 
subatą, pasiėmęs pusę tuzino 
la i k r a š č i ų - korespondentų, 
Woods rišnaujo pakartojo sa
vo “triksą!.” Abu'kartus be jo
kios keno ' nors ' pagelbos 
plaukė į kraštą. t 
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PILIEČIŲ ŽINIAI ' ’
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Visiems New Yorko
čiams rinkimų taryba praneša, 
kad kurie mano nebūti namie 
registravimosi1 laiku, nuo 8 d. 
iki 13 d. spalių mėn., gali da
bar užsiregistruoti. Tie pilie
čiai galės užsiregistruoti nuo 
dabar iki 20 Š. rugsėjo,’rinki
mų tarybos skyriuose sekamo
se . vietose; 1835 Municipal 
Building, New Yorke; 600 
Municipal Building, Ęook- 
lyn'ą; 422 Ęiįst 149th Street, 
Broilxe; 10 Court Square, 
Long Island City, Queense; ir 
Borough Hall , Richmphde. 
Panedėlio rytais ir pėtnyčio- 
mis nuo 9 vai. ryto iki: 4 vai. 
po pietų; subatomis iki pietų.

Jacob Nosovitsky, pagarsė
jęs šnipas iš Welfare Island 
kalėjimo praneša buržuazinei 

įspaudai, kad jo moteris nekalr 
rtai jį įkišus cypėn. Esą, su ki
ta moteria jis niekados nebu
vęs vedęs. Nosovitskis sako
si, kad savo šnipavimo laike 
sekiojęs bolševikų agentus. 
Vieną kartą karo laiku buvęs 
paskolintas Anglijos šnipų 
skyriui Scotland Yard tam 
darbui.

Jo i&sisiūlymas važiuoti į 
Rusiją po Wall St. bombos 
eksplozijos jieškojimui kalti
ninkų, buvęs atmestas. Noso
vitsky norėjęs už tą darbą la
bai mažai—tik pusės miliono 
dolerių.

Panedėlio vakare, 
St. gatvekariš^ pilnas 
nai keliauninkų, iššokęs iš bė
gių, smogė į šaligatvį, nuo jo 
į kampe stovintį garadžių ties 
St. Johns Place ir~Ralph Ave., 
Brooklyne.
. Iš keliauninkų, Julius Gold, 
40imetų buČeris, Užmuštas ant 
vietos. Motormanui, Martin 
Joyce/ koja sumalta ir šonas 
įlaužtas. Iš 80 keliauninkų 
yra 30 sunkiai sužeistų.
visi baisiai sukrėsti.

Vedamas tyrinėjimas 
nelaimės priežastį.

Wladek Zbyszko, pagarsė
jęs lenkas ristikas, apsivedė su 
Broadway aktore Anna Stark, 
18 metų. Pirma jo pačiukė 
buvo Amelia Diaz iš Havana, 
Kuba, su kuria 1924 m. persi
skyrė, nepakęsdamas jos žiau
rumo^

KAREIVIS AREŠTUOTAS 
Už VAGYSTĘ

Franklin C. West iš Phila- 
delphijos, pabėgėlis kareivis iš 
Fort Hamilton, areštuotas 
Brooklyne už vagystę. Polici
joje jis prisipažino, kad api
plėšęs 20 namų Bay Ridge ir 
Fort Hamiltone. . <

MT. CĄRMEL, Pa. — Lo
cust Gap,, netp|i1. nuo. čia, 
Philadelphia and Reading 
Coal and Iron kompanijos 
Locust Spring kasykloj 49 
mainieriai buvo patekę pa- 
vojun —4 negalėjo išeiti iš 
kasyklos, kuomet trūko 
tvenkinys ir apsėmė šaftą 
(nusileidimui į kasyklą vię- 
tą). Bet pagalios tapo iš
gelbėti.

Toj kasykloj dirba neuni- 
jistai mainieriai.

SURAšINeJIMAI 
UKRAINOJ

Statistikos ‘ surašinėjimo 
daviniais. Ukrainos gyven
tojai 1926 m. gruodžio mėn. 
sudarė 29 milionus žmonų}- 
Vidutiniškai k a s metinis 
prieauglis • Ukrainoj 
2.3 • nuoš. Tautinių 
tojų sąstatas štai

WORCESTER, MASS.
Antifašistinis Piknikas

Worcesterio Priešfašistinių Organi
zacijų Susivienijimo piknikas bus ne
dėlioję, 8- d., liepos, Olympia Parke.

Mes. žinome, lead vasaros laiku yra 
daug įvairių Įvairiausių draugijų pik
nikų, bet turime žinoti, kad šis pik
nikas priešfašistinei susijungusių 6 
organizacijų bus didžiausis ir gra- 
žiausis,''jame daug svieto dalyvaus; 
iš rengėjų pusės matome, kad bus 
dalis ir rimtos programos, kaip tai 
žymus prūkalbininkas unijų organi
zatorius ir Priešfašistinių Organiza
cijų Susivienijimo nacionalis pirmi
ninkas A. Jankauskas iš New Yorko; 
dainuos didžiulis Aido Choras, virvės 
traukimas ir įvairios lenktynės, in
teresuojančius taipgi užganėdins. 
Tad kas tik gyvas dalyvaukime.

T. D. A. 13 K p. Koresp.
(158-159)

Aš, Kazys Domeika, noriu surasti 
savo tėvą Leoną Domeiką, kuris pa
eini iš Telšių apskričio ir valsčiaus, 
Novarėnų parapijos. Segiau gyveno 
Pittsburgh, Pa., dabar nežinau, kur 
randasi, širdingai meldžiu Amerikos 
lieuvius pagelbėti surasti man tėvą, 
nes turiu daug- svarbių reikalų, kiti 
išgelbėjus tėvo nuosavybę nuo nedo
rų dėdžių. Aš nenaudoju tėvo nuo
savybės, o vargstu • tarnaudamas po 
svietą.—Kazimieras Domeikis. Pra
šau kreiptis šiuo adresu: Z. Skrip- 
kauskas, Badaukių kaimas, Tryškiai. 
Šiaulių apskritis, Lithuania, perduoti 
K. Domeikai. (158-159)

R. PETERSON’O

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

Dr. Petersono specialė arbata, 
kaip jis vadina EXEX TEA yra žo
lė liuosuojanti vidurius. Netik kad 
ji yra vidurių liuosavimo pobūdžio, 
net tai yra žolė paakstinanti skilvio 
malimą.
Tinka Suaugusiom ir Vaikam

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ 
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyėioje (
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

■ < l

giųskite reikalavimus ir

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

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

BARBER SHOP IR 
BEAUTY PARLOR IŠPARDAVIMAS

MACYS BROS. FURNITURE CO.
IŠ PRIEŽASTIES PERSISKYRIMO 

SU PARTNERIU

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

PARDUODU „ TREČDALIU PIGIAU
negu kur kitur

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

Brooklyn, N. Y. » )
VALANDOS: !

10-12 prieš piet; 2-8 po piet. g 
Ketvergais ir subatomis iki 6 | 
valandai. Penktadieniais ir sek- £ 
madieniais tik sulyg sutarties. £ <• • ?

t

Čia telpa pora paveikslų iš šimto:

Taipgi bus parduodama ant lengviausių išmckvsčiį 
TIK DABAR PRISTATĖ Iš DIRBTUVĖS

r - U; 1 NAUJAUSIOS MADOS FORNUIUS 
Bus parduodama PIGIAUSIA KAINA virbas, kas1 tik 

reikalinga namuose

Ši įstaiga garantuoja už 
kiekvieną daiktą.

Pristato į visus priemiesčius, 
kad ir toliausia

I v

f

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Staeg t78>

MACYS BROS. FURNITURE CO.
Š 198-UM0|

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues BROOKLYN, N. Y
Telephone: Grėenpoint 2872




