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Darbininkai Vitų Salių 
Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Ro> 

tėžius, o Laimėsite 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XVIII, Dienri

OrlaiviAinkų Avantiūros. 
Amerikos Universitetai. 
Kova už Duoną.
Lucy Parsons apie Komu

nistus.
Antroji Amerikos Nepri

klausomybe. *
Rašo A. Bimba

Tas tiesa, kad .orlaivinin- 
kai didžiumoje pilni asme
niškų ambicijų ir dideli 
troškuoliai garbės. Kiti, 
kaip pavyzdžiui, Ljndber- 
gas ir Byrd, yra Amerikos 
imperializmo įrankiai, nors 
jie statosi taikos ir geros 
valios balandėliais. Bet taip 
pat tiesa, kad lakūnai yra 
dideli drąsuoliai. Tą reikia 
pripažinti. Jų avantiūros 
yra surištos su progresu. 
Jie atidaro naujus kelius 
žmonių ir šalių susisiekimui. 
Jie atranda naujus žemės 
kampus ir praplečia žmoni
jos žinojimą. Už tai mes 
turime jiems atiduoti kredi-

Sovietų Respublika labai 
daug atydos kreipia į orei
vystės plėtimą ir auklėji
mą. Viena, tai naujas ir la
bai greitas susisiekimo bū
das; antra, tai yra sėkmin
ga priemonė apsigynimui 
nuo buržuazinio pasaulio. 
Jeigu kapitalistinės šalys 
pagaliaus nuspręstų Sovie
tų Respubliką pulti, tai jos 
pačiai naudotų dausas sė
jimui mirties, orlaiviai būtų 
jų numylėta priemonė. Ir 
tiktai orlaiviais Sovietų 
Respublika galėtų pasek
mingai apsiginti nuo šito 
naujo buržuazijos įrankio.

♦ '

*iew Bedfordo Majoras Lei
džia Demonstruoti Unijos 

Fėkeriams
NEW BEDFORD, Mass. 

— Šio-miesto majoras Ash
ley, kuris yra aplaikęs nuo 
tekstilės dirbtuvių savinin
kų susivienijimo $20,000 do
vaną, pareiškė, kad jis mie
lu noru sutinka duoti leidi
mą geltoniems lyderiams iš 
Tekstilės Darbininkų Teks
tilės Tarybos surengti de
monstraciją miesto gatvėse. 
Tuomi majoras parodo, kad 
tie lyderiai yra labai godo
jami dirbtuvių savininkų. 
Bet taipgi majoras pareiškė, 
kad jis neduos leidimo Tek
stilės Dirbtuvių Komitetui.

New Bedfordo policija 
suardė tekstiliečių streikie- 
rių demonstraciją pereitą 
subatą; daug darbininkų 
sumušė; 29 streikierių va
dus suareštavo. Demonstra
ciją vadovavo Tekstilės 
Dirbtuvių Komitetas, v

Naples, Italija. — 40 skry
nių aukso čia tapo iškrauta 
liš laivo Roma, atplaukusio 
iš New Yorko. Amerikos 
kapitalistai suteikė fašis
tams paramą auksu.

Amerikos universitetai y- 
ra galingas buržuazijos 
rankis<- Į juos patenka^ su! 

~visaT • mažomis išimtimis/ 
tiktai turčių vaikai. KapU 
talistai aukoja miljonus do-į 
lerių jų- užlaikymui. Štai 
nesenai mirė turčius Dewey 
ir dviem universitetam :/+- 
Harvardo ir Rochesterio -4- 
paliko $640,988. Rockefellel- 
ris kasmet išmeta milionut 
dolerių universitetų užlaij- 
kympi. O tie universitetai!, 
žinoma, puikiai atsimoki 
kapitalistams. Jie uoliai 
gamina buržuazijos agen
tus ir šios .sistemos palaiky
tojus.

Štai kas reikia kiekvienam 
suprasti: universitetai nėrą 
vien tik mokslinės įstaigos* 
Jie yra svarbūs ramsčiai ka
pitalistinės sistemos.

■* I •

. Būdamas Baltimore j e lai-^ 
ke ŠLA. seimo, vieną pus
dienį praleidžiau buržuazi
jos išgarsintam John Hop- 
kins’o Universitete. Tai vie
nas iš slaunįausių ir gar
siausiu Amerikos universi
tetų. Labai gražioje vietoj. 
Puikiai Ištaisytas. Namai 
labai gražūs.

r Kelias valandas praleR 
džiau knygyne. -Norėjau 
patirti, kokios medžiagos 
John Hopkins’o Universite
tas turi is darbininkų judė4 
jimo Man buvo, sakyta^ 

šis universitetas turi 
labai plačią bibliografiją iš 
darbininkų judėjimo, ne tik 
Amerikos, bet viso pasaulio. 
Tačiaus prisiėjo nusivilti. 
New Yorko miesto knygy
ne galimą gauti dešimt sy
kių • daugiau ir geresnėm li
teratūros tuo klausimu. Tas 
parodo, kad tame* universi
tete moksleiviai nebando 
plačiai susipažinti su darbi
ninkų judėjimu. Bet, žino
ma, turčių vaikam^ tas ney 
labai nė svarbu.

Vredenburgh, Kennedy 
Co., 171 Madison Ave., New 
York City, pagarsino, Kad 
jai reikia berniuko, kuris

Vokietijos Ministeriy Pirniiniykas Sočia 

 

listas Užgina Kelloggo “Taikos” Planą
I**, ta Liepta ta- SOVIETŲ SĄJUNGOS FIRMA SIŪLO

ffliinc LpDuraliPriamc Nnci- < Cglijos Gelžkeliečiams Nusi- 
, mušti Algas

tiktų abelnam ofiso darbui. 
Alga: nuo $15 iki $20 savai
tėj. Anksti lytą, 6:30 vai., 
jau 250 “boisų” susirinko tą 
darbą gauti. Devintą va
landą, kuomet raštinė atsi
darė, armija darbo trokštan
čių vaiku siekė keliolika 
v . 1 T\ *" -I 1 ♦ • V 1 —

BERLYNAS. — 
dienį naujas Vokietijos mi- 
nisterių pirmininkas Her
mann Mueller, socialistas, 
pasakė Reichstage prakalbą, 
išdėstydamas savo sudaryto 
kabineto politiką.

Jis savo kalboj šaukėsi 
prie Poincare, Franci jos 
premjero, kad Franci j a pa
rodytų savo “taikingumą” 
ir greitai ištrauktų savo ka
riuomenę iš okupuotos Rei
no srities.

Kaipo ąocialistas, jis iš
garbino Amerikos imperia
listų siūlomą per valstybės 
ministerį Kelloggą “anti
karinį” planą “panaikini
mui” karų. O tasai planas 
yra toks, kad jis, jeigu bū-

Trečia- tų priimtas, fvisai nepanai
kintų karusį Tasai planas 
atmeta visišką nusiginklavi
mą, kokį pasiūlė Sovietai. 
O be visiško įnusiginklavimo 
negalima paAaikinti ir karų. 
Kelloggo planas taipgi pri
pažįsta, kad 
apsigynimas”.

Mueller taipgi išgarbino 
Tautų Lygą ir pasidžiaugė, 
kad Vokietija uoliai veikė 
jos darbuose.

Kalbėdamas naminiais 
klausimais, Mueller ragino 
užtvirtinti Washingtone pa
darytą sutartį įvedimui as
tuonių darbo valandų; ragi
no panaikinti taksas ant 
mažųjų įplaukų; pakeisti 
baudžiamąjį įstatymą.

“reikalingas

30,000 Asmeny Rusijoj Lenkijos Lakūnai Strei-
po Suvirs 100 Mėty 

Senumo
kuoja už Didesnes 

Algas

LONDONAS.—*- Metiniam 
suvažiavime Nacionalės 
Gelžkeliečių Unijos kalbėjo 
J. H. Thomas, unijos sekre
torius, apie darbininkų al
gas ir liepė darbininkams 
rengtis '“prie susimažinimo 
algų”. Tokį patarimą Tho
mas davė pasitaręs su gelž- 
kelių kompanijomis. Kiek 
laiko atgal gelžkelių kompa
nijos buvo pakvietusios jį 
ir kitus geltonuosius unijų 
vadus pasitarti algų nuimi- 
šimo klausime.

Thomas priešingas bile 
unijos kovai prieš planuoja
mą algų nukapojimą ir dar
bo valandų pailginimą. Jis 
atvirai pareiškė, iog jis ma
no, kad algų nukapojimas 
yra “neišvengiamas”.

Didelis gelžkeliečių skai
čius smarkiai kovoja prieš 
Thomasą ir varo agitaciją 
už streiką, jeigu algos bus 
nukapotos.

ĮVEST KAUNE ELEKTROS TRAMVAJŲ
Buvo Atvykęs iš Maskvos Metalo Industrijos Atstovas 

Smirnovas Pasitart Tuo Reikalu

■
■4

MASKVA. — Sovietų Są
jungoj yra 800,000 asmenų 
po 80 metų senumo. 30,000 
asmenų yra po suvirš 100 
metų senumo. Iš tų senųjų 
daugiausia yra moterys.-:

Per pastaruosius kelis 
metus smarkiai padidėjo gi
mimų skaičius. Apro kuo ja
ma, kad mažiausia yra. 22,- 
000,000 asmenų, kurie dar 
nėra keturių metų amžiaus.

BERLYNAS. — Čia gau
ta pranešimas iš Varšavos, 
kad antradienį sustreikavo 
komercinių Aerolot Kompa
nijos orlaivių lakūnai, atsi
sakius .kompanijai pakelti 
jiems algas. m ’ :■ ' : < ;

Manoma, kad tai yra dar 
pirmas tekis streikas istori
joj-

SENATORIUS HEFLIN 
KALBĖJO 
KLANIEČIAMS

šimtų. Darbdaviai pašaukė!Jie sudaro apie 15 nuošim* 
policiją, kad išblaškyti mi-!čių visų gyventojų. Iš kitos 
nią jaunuoliu.. Tai- kova už pusės, tik ' 9.6 nuošimtis iš 
duoną Amerikoje, kur visi višų gyventojų yra perzen-

Ledlaužis Krasinas už 
55 Mylių nuo Ledyno

PROVIDENCE, R. I. — 
Senatorius .Thomas1. Heflin 
iš Alabama, klanięčių šali
ninkas;- Georgiaviliė mieste
ly kalbėjo miniai, susidedan
čiai iš 8,000 žmonių. Geor- 
giaville yra klanięčių liz
das. Japi prakalbas suren
gė klanietis Roger Williams, 
ir publikoj buvo labai daug 
klanięčių, apsirengusių savo 
organizacijos uniforma.

“lygūs” ir “laisvi”.

Senutė Lucy Parsons, naš
lė nužudyto 1886 metais 
Chicagos darbininkų_ vado 
Parsons, ‘ 
ninku (Komunistų) Partijos 
nominacijos konvencijoj. Ji 
dabar “Daily Workeryj” 
(liepos 4 d.) rašo savo įspū
džius* iš tos konvencijos. 
Parsons sakosi dalyvavusi 
daugelyje konvencijų, bet 
tokios entuziastiškos ir to
kios nuoširdžiai darbininkiš
kos nebuvus mačius savo gy
venime. Senutė Parsons 
linki pasisekimo komunis
tams šioje kampanijoj.

, ' l!.. r'u"T\
Vakar visoj Amerikoj bu

vo švenčiama Amerikos Ne
priklausomybė. Suėjo ly
giai 152 metai nuo Nepri
klausomybės Paskelbimo. 
Trylika pavergtų kolonijų 
1776 m. ginklu rankoje sv 
daužė Anglijos priespaudą 
ir pasiskelbė nepriklausoma

gę)55 metus arhžiaus.
Viso Sovietų Sąjungos 

gyventoju aprobuojama iki 
147,000,000.

dąiyvavo Darbi- Nuteisė Studentes už Prigulė-!
m.nmctiil PnvfiinQ umuvmvu hu

jiirią prie Maksimalistu

KAUNAS. — Birželio 15 
d. Kariuomenės teismas, 
gen. Šniukštai pirmininkau
jant, nagrinėjo Lietuvos 
Universiteto studenčių M. 
Navikaitės ir V. Mi kolai ty- 
tės bylą. Studentės buvo 
kaltinamos prigulėjimu prie 
nelegalės “socialistų revo
liucionierių '■ maksimalistų 
partijos”, turinčios tikslą 
nuversti esamąją valstybės 
tvaiką. Teismas pripažino 
M. Navikaitę kalta1 ir nu
teisė ją 8 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo^ V. Miko- 
laityte buvo jprįpažinth, kai- 
. i • V 1 ■ 1 1 — 1 • > J "•ta tik nelegalės literatūros 

11 paoioįvciMc liepi 1XX1C1UOV111CL l -r. • niitmąfn 3 m kn-
respublika.-Tuomet Amen- 
koj tebuvo apry 
lionai gyventojų, 
gė buržuazinę respubliką, 
kuri šiandien turi apie 115,- 
600,000 gyventojų ir yra 
turtingiausia , valstybė pa
saulyje.^ ... Į '

Amerika kada nors turės 
antrą savo nepriklausomy
bės paskelbimą. Tai bus 
taip pat didžiausios pasau
linės svarbos įvvkis. Tai 
bus paskelbimas darbininkų 
klasės nepriklausomybės 
nuo buržuazijos. • Vietoj 
buržuazinės respublikos, įsi
kurs darbininkų sovietinė 
respublika. f

keturi mi- lėti. Mikolaitytei, užskai
čius kalėjime jau išsėdėtą 
Įlaiką ji buvo paleista.

L-- ........... -u J ,

Klaniečiai Kviečia Gub. Smi
lką Pasakyti Prakalbą 1

NewNEW YORK.
Yorko Ku Klux Klan orga
nizacija kviečia gub. Smi- 
thą, demokratų kandidatą į 
prezidentus, pasakyti pra
kalbą 25,000 klanięčių, lie
pos 4 d.1 Klaniečiai sako, 
kad jie kviečia jį, trokšda
mi arčiau su Smithu susi
pažinti. Smithas kol kas 
dar nepriėmė pakvietimo.

ROMA. — čia gauta pra
nešimas, kad antradienį So
vietų ledlaužis Krasinas bu- 

ivo už 55 mylių nuo ledyno, 
kur randasi “Italids” įgulos 
penki nariai ir Švedijos la
kūnas Lundborg, laukianti 
pagelbos. Laivui labai sun
ku laužtis per ledus.

i ■

Amundsen Esąs Išgelbėtas
Copęnhagene gautas pra-. 

nešimas nuo Anglijos jach
tos Albion, kuri priklauso 
Lever Broliams, kad ji ap
lankius signalus nuo Norve
gijos žuvinjpkų laivo apie 
Amundsen išgelbėjimą.- Žu
vininkų laivas praneša, kąd 
Amundsen ir jo penki dran
gai tapo išgelbėti iy dabar 
randasi ant to laivo. Ant 
kiek šita žinia teisinga, sun
ku pasakyti. ; / > >. * .

Jachta negalėjo suteikti 
informacijų kokioj vietoj 
randasi žuvininkų laivas, 
bet manoma, kad jis randa
si kur nors netoli Norvegi
jos pakraščio.

Sovietiį ledlaužis Maligin 
praneša, kad 
geresnė, • len 
laužtis per ledą, ir kad lai
vas dabar gali plaukti pir
myn.

Nobile Serga
Generolas Umbertąs No

bile labai serga. Nuo per
šalimo ant ledyno dar jis ne
gali atsigauti. Jis dabar 
guli lovoj laive Cittą di Mi
lano, Kings Bay, Spitzber- 
gen

tis yra 
galima

Italijos Oriai 
da Brazilijon 

stojimo
Trečiadienį,

rastų Lietuvoje specialisto 
įmonei įrengti, firma sutik
tų vieną kitą inžinierį at
siųsti.

“Taigi firma ne pati rengs ik 
tramvajų, kaip kad kalba
ma, o nori tik parduoti savo 
prekių <ir i savo pasiūlymą, 
daro grynai komerciniais 
sumetimais.

“Šios firmos pirmas pa
siūlymas esąs padarytas 
Kaunui, nes šis miestas jau 
senai tuo reikalu rūpinasi. 
Be to, firma darysianti pa
siūlymus ir kitoms Pabal- 
tės valstybėms, nes ji esan
ti suinteresuota eksportu 
savo išdirbinių, kurių pa
skutiniu laiku gana daug 
turi.'1

“Miesto* Valdybai sutikus 
įeiti į derybas del pirkimo 
iš “Metal Industry ja” bėgių 
ir kitų dalių, firmos atsto
vas inž. Smirnovas sutiko- 
tuojaus prisiųsti pasiūlymą 
raštu, kuriame bus pažy-r 
mėta kaina ir pirkimo sąly- ; 
gos.

“Po jo išvažiavimo, jau 
per S.S.S.R. ats 
tuvoje buvo4 ke 
pfrašyta kdP kurių J paaiški 
nimų, kiyne yra t i rei
kalingi, redaguojant pasiū
lymą. Greitu laiku laukia
mas konkretus,r firmos pa
siūlymas raštu.”

Tas parodo, kad Sovietu 
Sąiunga.jau gali pagelbėt’ 
ir kitoms šalims savo pra
monės išdirbtais produktais. 
Bet akyvaizdoj to fakto. 
Lietuvos buržuazinė spauda 
dar vjs bjauriausia meluoia. 
būk Sovietu Sąjungoj vis
kas “sugriuvę”, ' pramonė 
“suirus” ir tt.

“Lietuvos Žiniose” birže
lio 19 d. š. m. telpa aprašy
mas apie Sovietų Sąjungos 
pasiūlymą įvesti Kaune 
elektros tramvajų. Ten ra
šoma:

“Paskiausiu laiku daug 
kalbama ir rašoma apie pa
darytą prieš porą savaičių 
SSSR pasiūlymą Kauno 
miesto savivaldybei įtaisyti 
elektros tramvajų.

“Prieš porą savaičių buvo 
atvykęs iš, Maskvos “Metai 
Industryja” atstovas inž. 
Smirnovas, kurs Kauno mie
sto savivaldybei pasiūlė sa
vo firmos išdirbinius, kaip 
štai: elektro tramvajui elek
tros vielas, bėgius, vagonus 
ir kitas tam reikalui dalis, 
pasisakydamas, kad tos 
prekės kainuos 5—10% pi
giau, negu perkant iš kitų 
firrn^, be to, pabrėžė, jeigu 
miestas pats rengs tramva
jų, tai užpirktiems daly
kams duos patogias sąly
gas išsimokėti^ Gerai žino-i 
damas, kad miestas tramva-' 
jaus įvedimui daug pinigų 
neturi, agentas pasiūlė su
daryti akcinę b-vę, kurioje 
dauguma akcijų priklausy
tų miestui, ir nedaugiau 
49% siūlomai SSSR firmai. 
Administracija priklausytu 
miesto 
ta vagonai ir kita medžiaga 
būtu užskaitoma i mokesnį 
už sutartas akcijas, tačiau 
inž. Smirnovas pabrėžė, 
kad paskutinė sąlyga firmai 
būtu ne visai patogi. Fir
mai kur kas patogiau būtu, 
kad tramvajų renetu mies
tas, o vagonus ir kitas dalis 
ji duotū į kreditą. Kai del 
personalo, tai jeigu neatsi-

NETURĖJO ATMINTIES MAžeJA GIMIMU 
PER METUS LAIKO

LOS ANGELEŠ, Cal. —! BERLYNAS. — Apsivėdi- 
Alfred Willis Moran iške- mų skaičius Vokietijoj didė- 
liavo namo į Bogota, N. J. i a, o gimimų skaičius mažę* 
Jis visai neatmena kas su!ją.■’ lxi . j

i Oficialės skaitlinės paro- 3 
do, kad pereitais jųetais bu
vo 25,000 apsivediihų dau
giau, negu J.926 metais, tai * 
yra, padidėjo ant% suvirš 7 
nuošimčių, o gimimai'perei
tais metais sumažėjo ant 
70,000. !

r v * . i

Moterų skaičius smarkiai 
auga. Pabaigoj 1927 metų 
buvo 2,700,000 moterų dau
giau, negu vyrų. ‘

Su sausio 1 d. š. m. Vo
kietijoj gyventojų buvo 64,- 
013,000. . •;

Tarp kūdikių mirtingu
mas žymiai sumažėjęs, bet 
mirtingumas < didėja tarp 
suaugusių. Suaugę dau
giausia miršta -nuo plaučių 
uždegimo, gripo, vėžio lį- 

os, širdies ligos ir sukiete- 
jfyno arterijų.

Gau-

- ROMA.
7:51 vai. vakare, čia iš Mon- 
tecelio orlaivių lauko iš
skrido orlaiviu . Italijos ar
mijos lakūnai majoras Carol 
P. Delprete ir kapitonas 
Arturo Ferrarin į Brazili
ją. Jie bandys-pasiekti Bra
ziliją be sustojimo. Tai y- 
ra 4,635 mylių tolumo. Dar 
nėra orlaiviais atlikta tokią 
kelionė be sustojimo. Jie 
lėks per jūras toj vietoj, ku
ri yra siauriausia. Kąpito- 
nas Ferrarin aprokavo, kad 
mažiausia ims 48 vąląndąs 
pasiekti Pietų tAmeriką.

' ’ y , ; . '(atgavo mintį) čia parke.
Nulynčiavo Negrą

juo dėjosi per metus laiko. '• • . 1 I f
Moran yra sūnus Howard 

Moran, bankieriaus iš 
Washington, D, C. Jis ne
galėjo nieko atsiminti apie 
save nuo birželio 18 d., 1927 
metų, ikii pereito nedėldie- 
nio, kuomet jis “atbudo”

SKAIČIUS VOKIETIJOJ

Kfe

' LIBERTY, Miss. — Į ker 
turias dienas jau trečias 
negras tapo nulynčiuotas 
Mississippi valstijoj. Pėrei- 
tą pirmadienį gauja baltųjų 
nulynčiavo negrą Shug Mc- 
Elwee; farmos darbininką. 
Gauja jį jieškojo per visą 
savaitę už kokį ten krimina- 
lišką prasižengimą, bet ne
galėjo surasti. Pirmadienį* 
šerifas E. E. Blounte iš 
Axųite pavieto suareštavo jį 
už trylikos mylių nuo šio 
miesto., šerifas bandė neg
rą atgabenti į čia, bet, mi
nia kelyj atėmė nuo jo neg
rą ir pakorė ant medžio 
prie kelio*

PERKŪNO ŠPOKAI

. M ARI AMPOLE. — Birže
lio U d. netikėtai patrinkė
jo per Mariampolę perkū
nas su lietum ir audra. Ne
toli gelžkelio stoties padau
ža perkūnas įsismarkavęs 
krepštelėjo gyventojo Kamš
čio namelį: pajudino kami
ną ir kakalį apardė. Negana 
to, pritrenkė kambaryje 
esančius du vaikučių* Visi 
išsigando, manė, kad nebe- 
atsigaus pritrenktieji vaiku
čiai. Bet kažin kam pata
rus, tapo išnešti ant lytau
ir tuoj atsigavo. — Vidųr- 
niiestyje perkūnas palietė 
žydę Altšulerienę. i ><

Newport, R. I. — Pereitą 
pirmadienį čia užsimušė du 
armijos lakūnai, nukritus jų 
orlaiviui
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MAINIERIAI, ORGANIZUOKIT SAVO 'ST 
SPĖKAS, VYKIT LEWISA Iš UNIJOS «

sas su
ilgiau; .............
rius, kad ’tik palaikius įjuos 
po savo letena. Nėra abe
jonės, kad tuomi jie daug 
mainierių nugązdins. Dar 
jiems pavyks paląiįkyti daug 
mainierių po savo padu, 
naudai anglies viešpačių.

Mainieriai, turėtumėt ki
taip žiūrėt. Tų gązdinimų 
nereikia nusigąsti. Reikia 
vesti dar smarkesnę agita
ciją p: ‘

uniją. Reikia vesti ne- 
žią kovą už naujai pr

ajojamą uniją, kad’ ir 
istr. ir visos, kietosios 

anglįes distriktų lokalai pri-

APŽVALGA
4

Kunigai Prisipa^įsita, - kad t 
Bjauriai MėlaVo '

Atsimename mes, kaip 
Chicagos kunigų “Draugas” 
staugė, kad bolševikai išžu- 
dę visus katalikų kunigus, 
visas davatkas ir net visus

Mainierių Unija turi pri
klausyti ir tarnauti mainie- 
riams, o ne anglies viešpa
čiams. Tai mūsų tikslas ir 
obalsis.

Visuose distriktuose, vi
suose lokaluose eina bruzdė
jimas, kalbos, kad reikia 
mainieriams imt uniją į sa- 
,vo rankas. Daugelyj dis
triktų/jau įvyko nepapras
tos konvencijos, kuriose li
kos išrinkti nauji viršinin
kai, patys mainieriai, o pra
šalinti seni viršininkai, uni
jos griovikai. Čia kalbėsiu 
išimtinai tik apie 1-mą dis- 
triktą.

Kietosios anglies sritis 
tur būt bus viena iš sun
kiausių, viena iš tamsiausių 
kampų. Čia mainieriai di- 

, džiumoj tiesiog yra užmigę- 
letargo miegu. Jie nemato 
savo klasės reikalų. Dau- 

‘ogiausiai yra apleidę kovos 
dirvą, atsidavę grupelei va- 

’ dų. Gi kokis likimas laukia 
paties mainierio, tai jis ne
galvoja. Neigi jis mąsto, 
kas laukia jo organizacijos,-įpripažintų nepaprastos kon- 
io unijos. Neklysiu pasakęs, i vencijos išrinktus viršinin- 

Jkad unijos susirinkimus ne- kus. Mainierių Gelbėjimd 
lanko nė 10% narių. Dau- 
giaus kaip 90% mainierių

• sėdi sau ramiai namuose/o 
kai kurie karčiamose. Gi 
kas unijoj dedasi, kas yra 
svarstoma, kas ji veikiama? 
jiems nežinoma ir neapeina. 
Jie negali matyti, nei žinoti, 
kuris vadaš-ūrgahizatorius 
teisingai gina mainierių rei
kalus, o kuris dangstosi gra
žiom frazėm, nuduoda gerą 
mainierių prietelių ir jų rei
kalų gynėją, bet dirba ka
syklų savininkams. Ir tokie 
veidmainiai tankiausia pa
tenka į labai atsakomingas 
vietas, nes mainierys, atėjęs 
vieną kartą į metus suširin- 
kiman, pasiduoda toms gra
žioms kalboms, ir atiduoda 
savo balsą už juos. Tokie 
veidmainiai, patekę į vietas, 
greitai atsuka mainieriams 
užpakalį, ranka rankon eina 
$u bosais ir kompanijomis. 
Gi pačią uniją laipsniškai 
verčia likti kompanijos uni
ja, anglies interesų gynimo 
įrankių. Jeigu kiekvienas- 
mainierys lankytų' unijos 
susirinkimą nors vieną kar
tą į mėnesį ir imtų šiek tiek 
dalyvumo svarstyme savo 
klašės reikalų, tai unija ne
galėtų likti anglies baronų^ 
įrankiu ir prisimetėli'ai ne
galėtų patekti į unijos vir
šūnes, nes kiekvienas aiškiai 
matytų jų .veidmainybes.

Jau ne kartą buvo rašyta 
apie 1-mo distrikto viršinih- 
kus, išrinktus nepaprastoj 
konvencijoj, atsibuvusioj ge
gužės 21—birželio 1, 1928, 
Scranton, Pa. Kuomet spau
doj pastebėjau, kad naujie7 
ji viršininkai yra niekas 
daugiau, kaip tik vietų įieš

yra niekas daugiau, kaip i sudėtų prie tos unijos ir iš
tik’ vietų jieškotojai. Pąslnn^JĮ delegatus į nacionalį 
juos nebuvo ir nėra tos min- §uvaziavimą, kuris atsibus 
ties, kad išvyti C&ppelinį ir rugsėjo 9-16 dd. 1928, Pitts- 
jo visą “gengę” iš 1-mo Dis-įburgn, 1 . . ' ’
trįkto. Pačioj konvencijoj1 m"1” i—-n-i
jie aiškiai pasirėdė, kad 
jiems rūpi ne tięk daug iš
vijimai Cappelinio ir jo vi
sos šaįikos, kiek įsigavimas 
į vietas. O kad įsigauti į 
vietas, tai reikia kalbėti, 
kad “mes norirrie prašalinti 
Cappelinį.” Minėtoj kon
vencijoj dalyvavo 81.1okalas 
iš 136 lokalų visam distrik- 
te. Vadinasi, buvo didžiu
ma lokalų. Konvencijos va
duose nebuvo pilno nusista
tymo, kad prašalinti visą 
Cappelinio mašiną. Tik ei
liniai nariai privertė stoti 
bei priėmė rezoliuciją už 
prašalinimą visų. McGar
ry, Harris ir Isaacs patiekė 
maldaujančią rezoliuciją, 
kad Cappelini geruoju pasi
trauktų iš vietos. Jie taip 
pat pasiūlė maldaujančią 
rezoliuciją Lewisui, kad jis

Tokia politika, kurią skel
bia McGarry, Harris ir kiti, 
kad atskelti kietosios ang
lies mainierius nuo minkš
tosios anglies mainierių, yra 
klaidinga^ ir pragaištinga. 
Tokia unija bus niekas dau
giau, kaip tik kompanijų u- 
nija. Lewisas, perskirda- 
damas mainierių uniją ir 
padarydamas atskirus kon
traktus, skaudžiai prigavo 
mainierius. Nepriklausoma 
unija kietosios anglies pra
monėj ir til^-vienam distrik- 
te būtų kita apgavystė. Kas 
iki šioliai nematė McGarry 
politikos, tas turėtų dabar 
pamatyti ir aiškiai suprasti, 
link kur jis pasiryžęs vesti 
mainierius.

Mainieriai turi suorgani
zuoti savo spėkas, aktyviš- 
kiausias spėkas visoj kieto
sios anglies industrijoj ir 
tampriai susirišti su minkš- ‘ 
tosios anglies .kovotojais ko-1 
vai už vienus ir tuos5 pačius 
reikalus—prieš unijos grio
vikus, Lewisą rir jo visą 
kompanij ąį^ prieš ’■ Algų kapo

čius j ir valdžios puolimus, 
prieš; teismus ir kalėjimus, 
kurių pagelba dabartiniai u- 
nijos:vadai terorizuoja mai- 
niei)ius. Lewisas pasiryžo 
ne tik algas nukapoti, bet 
išmesti 250,000 mainierių iš 
industrijos, nes, girdi, per
daug mainierių. Kodėl Lew
isas nekalba apie tai, kad 
mainieriai perdaug iškasa 
anglies, kad mainieriai ma
žiau dirbtų, o įgautų dau
giau /mokėti? Kodėl 
jis nekalba apie tai, kad bū
tų sutrumpintos darbo va
landos iki 6 vai. į dieną ir 
kad būtų įvesta penkių die
nų darbo savaitė? Tik vie
nas atsakymas: Jam nerū
pi mainierių padėtis. Jam 
rūpi anglies karalių reika
lai, kad jie daugiau pelnų 
pasidarytų.

Visi mainįeriai turi suvie
nyti savo spėkas, kad subu- 
davojus tvirtą mainierių u- 
niją. y Jau penkioliktas mė
nuo, įęaip streikuoja pietinės 
Pennšylvanijos mainieriai, 
grumte grumiasi pi^ieš ‘4ši 
naudotoju^ prieš pavergė
jus, už dArbinipkų klpsės

želio 30 d., tas pats “D. 
džiaugiasi, kad Sovietų Res- 
pūbl. oažn 
va,”4 kad “ 
vesniais, gilesniąją ir kovo
jančiais krikščionimis” ir 
kad visos katalikų bažny
čios “yra perpildytos žmo
nėmis.” Matote, stebuklai, 
“išžudyti” kunigai ir davat
kos “prisikėlė iš numirusių 
ir tapo dar gyvesniais!

Ar tas neparodo, kad 
“Draugas” kunigiškai mela
vo, pirmiau skelbdamas, 
kad bolševikai išpjovę visus 
kunigus ir sugriovę visas 
bažnyčias ir kad net patį 
Kristų antru kartu jau se
nai nukryžiavo ję?

tapo gy-

Dar Kiečiau Pažebos 
Spaudą Lietuvos Fašistai

Smetonos Fašistinis 
tuvos Aidas,” birželio 14 d.

f‘Lie-

Komitetas aiškiai pąfyrėžė^ 
kad maldavimu nieko neat
sieks ir kad LeWisa's, jokioš 
opozicijos nepripažins/ Mąlr įjimą, pries anglies viešpa- 
dauti jo malonės yra bergž- ~ —1’----
džias darbas. Ir ragiųo ,ei- 
ti tuo pačiu keliu, ’kuriuo 
eina minkštosios anglies 2, 
3,* 5, 6 ir 12 distriktų mai
nieriai. McGarry kompani
ja purkštavo ir šnairavo 
prieš M. G; K. rezoliuciją. 
Bet ši rezoliucija gąyo dide
lę simpatiją eiliniuose dele
gatuose. Į >

Kuomet Lewisas atmetė 
1-mo Distrikto naujuosius 
viršininkus, tai McGarry, 
Harris ir Isaacs; adminis
tracija pareiškė pasitikėji
mą Cappeliniu, tai jų išda
vystė buvo išanksto mato
ma. Bet tų, vadų maldavi
mai dar neužsibaigia. Dar 
jie maldavimams tiki ir toj 
liaus maldauja Lewisą, kad 
juos pripažintų. Juk aiškiai 
matosi, kad Lewisas .nesi
skaito su mainierių reika
lais; tai kam dar jo maldau
ti. O, beje, McGarry ir 
kompanija žada traukti val
diškon teisman Lewisą ir 
per kapitalistinį “kortą” iš- 
provoti sau teises! Bet jei
gu nepavyktų išjjrbvbti, tai 
tuomet McGarry, Harris ir
Isaacs pąsiskę^f^ępmuVĮr^^lus. , ,Ppr tft.'vįs'ą iaįką 
minga ’ Kietosios.' Anglies įįg nieko daugiau i nemaiįė,
Unija.” Čia pasirodo, kiek 
iliuzijų yra pas tuos vadus. 
Jiems nesvarbu ’ mainierių 
uniją budavoti, bet tik svar
bu, kad likti vadukais. Šio 
distrikto mainieriai turi 
rimtai pagalvoti iyxnepasi- 
duoti apgavystėms. Kiek
vienas mainierys turi reika
lauti, kad prisidėti prie

kotojaa, tai. nekurie ir lietu- minkštosios anglies mainie- 
viai smarkiai supyko ir sa- rių ir visiems stovėti už vie- ■v • v • • »ko, kad tai esąs šmeižimas 
ir tarnavimas Cappeliniui.
Bet gyvenimas pats iškelia Cappelini ir jo visa admi- 
į viršų tuos visus vadus, Inistracija, su pagelba Lew- 
kiek jie yra verti darbinin-jiso, jau paskelbė, kad mes 

laukan visus mainierių lo
kalus, kurie tik neužsimokė
jo “per capita tax” ir kurie 
tik ^pritars naujiems virši
ninkams. Šiuo jbūdu Lėwi-

na nacionalę uniją, už vie
ną nacionalį kontraktą.

kų pasitikėjimo ir ’ kiek 
'jiems svarbu mainieri 
kalai ir unija. Dar 
reikia 
GoiTy,

• i rei- 
artą 

pastebėti, kad Mc
Morris ir Brennan

kaip Įtik skurdą, badą, kaL 
Įėjimas,t į galvų skaldymus, 
nuo p'olicijos ir mėtyįnil^iŠĮ 
namų; Lewisas juos begė- 
Žiškai išdavė. Jis padarė su- 
irtį šu ątskiraįiš distriktaią 

ir kompanijomis, 4palikda- 
maš tik grupelę mainierių^ 
kovos lauke. Kitaip sakant, 
tiesiog išdavė anglies vieš-* 
pačiam ir valdžiai mainie- 
rius, palikdamas juos kovos 
ir bado lauke. • Nepaisant 
visų tų blogybių, mainieriai 
ten laikosi vienybėj, kaip 
viena nepergalima^sienaJ Jų 
laimėjimas 'yra visų darbi
ninkų laimėjimu. Tat mes, 
visimainieriai, turim pasi
rūpinti i suteikti jiems kuo 
daugiausia medžiaginės pa-

RHHbMhmSI
>

“LAISVES” RĖMĖJŲ 
!' LAIŠKAI <' L

Newark, N. J., 
June 28* 1928

< L

Ar Lietuvoje susipras pasi
mokinti iš Amerikoj Lietu
vių, pagyvenę pamatysime, 
mes gi tuo vienybės keliu 
sėkmingai žengsime ir to
liau.”

Reiškia, “Sandara” nori, 
kad ir Lietuvoj būtų solida- 
ringas fašistų, menševikų, ir 
liaudininkų bendras fron
tas prieš Lietuvos vargstan- 

nesenai atvykęs iš Lietuvos 
ir turėtų gerai žinoti, kad 
nuo pat jsisteigimp Jjietdvoj 
kapitalistinės valdžios visi 
tie atžagareiviškį! elementai 
sudarė bendrą įfrpnūą (ir 
dabar sudaro) prieš Lietu
vos progresy viuš; ? žnuĮųes. 
Pasirodo, kad ‘ISąridaroš!’* 
redaktorius ūbag^k Į jatmin-. 
čia; jeigu daugiau ąfsirpin
tų apie Lietuvą^ ty)ki|į pamo
kų neduotų Lietuvės 
žiavotojams, nes jie; ten jau 
nekartą buvo suglaudę pa
jėgas., T
Fašistinės “Vienybės” Aša

ros ir Džiaugsmas
Ne tik “Sandara”, bet ir 

fašistinė “Vienybė” džiau
giasi bendru frontu. “Vie
nybės” Nr. 79 Sirvydas .ra
šo: “Bet yra buvusių šiame 
seime pliusų ir taktikos.

i H

praneša, kad valdžia rengia
si išleisti naują įstatymą 
prieš spaudą. Girdi, cenzū
ra ne visados pastebi nusi
kaltimus ir nespėja išbrauk
ti, o redakcijos neima atšakiąją liaudį. Prėiickys dar 
komybės už 
cenzorius. 4 
vęs pataria:

Ttfdel, ruošiant naują spau
dos įstatymą, reikėtų spaudos 
nusikaltimus kvalifikuoti 
kaip nusikaltimus 8ui generis, 
ir jiems taikyti kitokia teis
mo procedūra. Būtent, rei
kėtų, kad už spaudos nusi
žengimus atsakingięji asme
nys galima būtų patraukti 
teismo atsakomybėn (tuojau, 
ir bylas spręsti be eiles. Iš 
kitos pusės, reikėtų uždėti 
pareiga redakcijoms išduoti 
bendradarbius ir korespon
dentus teismui kiekvienu at
veju, kada už straipsnį ar ko
respondenciją laikraščio re
daktorius yra baudžiamas,— 
kad ne tik redaktorius, bet ir 
jį suklaidinęs bendradarbis 
korespondentas turėtų, už sa
vo darbą /įsakyti. Tai, be 
abejonės, irgi prisidėtų prie 
to, kad mūsų laikraščiuose 
rečiau pasitaikytų įvairių as
meninio pobūdžio šmeižtų ir 
įžeidinėjimų.

tai, ką palieka 
L. A.” nuo sa-

“Laisvė,”
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y. 
Gerb. “Laisvės”. Adm.

šiuomi siunčiu $2 už 
veš” pikniko tikietus. Gaila 
man, kad negalėsiu dalyvauti 
piknike, šiandien važiuoju į 
ligonbutį ant operacijos. .

x Draugiškai, *
A. Jurevičienė. •' • K J.,
Chicago, Ill.', i 

Birželio 27, 1928.
Buknys, 1 i

Brooklyn, N. Y. 
Gerbiamas Drauge!

šiuomi pranešu, kad “Lais
vės” pikniko tik 6 tikietus ir** 
jdąviau. Pirkėjų vardai: iJJri 
gai Jakai 2, St. Strazdas 
ptasiukėlis 1, V. Rudat 
D. Bendokaitis lt Vii 
:bus $3. x

Labai norėjau 
kietą J. StančiL,,, 
niekad nebuvo 50c 
todėl

P. į

Vienas —tai subūrimas visų kėjimui.

KĄ SU. PROGRESYVIŲ NARIU
PRIEŠAI SAKO APIE SEIMĄ

Sandariečių, MenšęVikų ir
Fašistų Džiaugsmas ir 

; Liūdesiai

Amerikos lietuviuose ėsan- 
, tnen- 

fa- 
vienybiečiai), dabar 

sayp skaudoj kąd rašų tai 
rašo apie SBalthnorėj įvyku
sį SLAySeimą. Ir bėdavoja, 
kad progresyviai delegatai 
reakcionierių suvienytam 
frontui uždavė Ąidelį smū
gį, ir džiaugiasi “laimėji
mais”.

“Naujienų”, “Vienybės” 
ir “Sandaros” redaktoriams, 
kurie buvo seime delega
tais, matomai dar ir dabar 
naktimis vaidinasi progre
syvių veikimas seime, kaip 
davatkai velnias. Per kelis 
numerius jie dar vis niekina 
progresyvius delegatus ir 
abelnai pažangiuosius* SLA 
narius.
Reakcionierių Bendro Fron

to Giesm.e
Visiems Amerikos 1 

viams žinoma, kad menševi
kai, sandariečiai ir fašistai 
smetonlaižiai tarp savęs 
ėdasi,, kaip sūnys, k Sirvydas 
visaip niekina Grigaitį ir 
Pronckų, p pastarieji taipgi 
neprasčiau ~ atsimoka ? tam 
srpetonlaižiui. >Bet jie tą 
daro, kuomet j$ nusmuku
siems kromeliams: j. negręsia 
pavojus < iš darbininkų pu
sės. Susivienijime jie dirba 
kaip broliai, norį už Susi
vienijimo dųrų jie viepi ki
tus vądin.ax kroko diliais, dęg- 
lošiomiSj sukčiais, nachalais 
ir tt.1 ■ " ■■ ’ ; i t \

Štai kaip džiaugiasi “San
dara” (Nr. 26) lietuvių re
akcionierių bendru frontų: 
• * ^Džiuginantis ir sveikin

ti reakciniai gaivalai, 
ševikai, sandariečiai ir 
šistai

ietu-

tinas apsireiškimas buvo 
tas, kad tikrųjų lietuvių blo
ke, arbk taip vadinamoj po
zicijoj, kuri gynė SLA. ne-* 
priklausomybę nebuvo jo
kių partijų bei frakcijų. So
cialistai, sandariečiai, sen- 
tautįninkai, “fašistuojanti” 
ir bepartyviai — visi /buvo 
lygus lietuviai- ir visus vie
nijo vienas bendras tikslas 

-— Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj gerovė, ir tik ačiū 
tam solidarumui SLA. išėjo 
ne tik pergalėtoju Maskvos 
agentų, bet dar, nudengęs 
jų gudriai sumestų skimų 
skraistę, sudavė lemiantį 
^mūgį pačiam bolševikiniam 
judėjimui lietuvių tarpe.”

Matote, visi darbininkų 
priešai, visokie elementai, 
fašistai ir socialistai; solida- 
riškai sudarė bendrąVfrontą 
prieš progresyvius delega
tus, kuriuos jie visaip vadi
na — “Maskvos agentais”, 
“bolševikais” ir kitokiais 
vardais, kad tik ant toliaus 
palaikyti fašistinę diktatū
rą Susivienijime. Jiems, 
mat, rūpėjo Susivienijimo 
“gerovė”, Na„ tik pagalvo
kite, kiek Susivienijimo ge
rovė gali rūpėti tokiems 
Kūjolų-Bingolų specialis
tams, kaip Grigaitis ir Jur-|;

anti-bolševikinių gaivalų, 
kad sudaryti seimo didžiu
mą.” 1

Džiaugiasi tuomi fašistas 
Sirvydas, nežiūrint, kad jis 
^Vienybės” Nr. 78 paškud- 
niausiai išniekina Pronckų, 
kaipo niekam nevertą san- 
dariečių baidyklę.

Bet ta pati “Vienybė” su
randa ir “gerų lietuvių” 
prakišimą SLĄ Seime. Sir
vydas fėšistihėmis ašaromis 
rauda: “Vienas didelis mi
nusas (prhkišimas — J. K. 
S.) — nepriėmįmaS nąujo
sios 1 konstitucijas. Ji x liko 
atidėta aut. nežinomb “to- 
lidtis’f. ’ 1 ! 1’ • l : -

Žinoma* :kad tai buvo už
duotas didelis smūgis reak
cionieriams, nepriimant nau
jąją konstituciją su jos mal
domis apie dievą, su jos ki
tais reakciniais punktais. 
Tai progresyvių laimėjimas. 
Ir štai kokį “Vienybė” ma
to tame pavojų: “Komunis
tai to ir laukė. Jie dabar 
ratuoja, nes kitame seime 
Chicago j jie tikisi seimą į 
savo rankas paimti.”

Taipgi Sirvydas > randa, 
kad šiame seime “užmiršta” 
pasveikinti Lietuvos fašisti
nė valdžia.

(Tąsa 4 pusi.) -

m .o 
iu ^parduoti *ti- 
kui, bet pas, jį

parduoti jam negalėjau. 
Su tikra pagarba, 

J. D. Bendokaitis.

Edgewater, N. J., 
Birželio 28, 1928. 

“Laisvės” Adm.
Gerbiamieji draugai laisvie- 

čiai! Aš prisiūnčiu jums 1 do
lerį už “Laisvės” pikniko tikie- 
tus ir 1 dol. aukų preso įsmo- 

Atleiskite man, kad 
aš toks nerangus.

Su širdingais linkėjimais,
S. Ru^gis.

JUOKAI NE JUOKAI i

r'

New Britain, Conn.
June 27, 1928.

“Laisvė,”
Brooklyn, N. Y.

Gerbiami Tamstos:—
Malonėkite priimti $6 pre

numeratos už “Laisvę” ir $2 
bausmės už neužsimokėjimą 1 
laiką.

Su pagarba,
John J. Gerdauskas.

1 Detroit, Mich.,
6-26-28.71.

Labai ačiuoju. gerbiamai 
“Laisvės” administracijai už 
nesulaikymą “Laisvėš,” nes ' 
prenumerata užsibaigė su Nr.-; 
134. ; m ,

Prisiunčių $4, tai $3 uŽ 5)pe 
numeratą, o $1, paikoj u išmo
kėjimui “L.” naujojo preso.

gelionis, tokiam . - smetonlai- 
žiui ^Sirvydui ir tokiam Su
sivienijimo griovikui, kaip 
Bagočius?' Tie žmonės da
bar lietuvių judėjime taip 
“nusinakinę”, ’ kad beverti 
nei nudėvėto Čė ve ryko., ^Tie 
šiaip taip liętųvįų Visuome- 
piriiam . veikime pasilaiko 
'tik šūsivieniję. į . ifašistinį- 
sandariečių-menševikų ben
drą frontą. , :

. Patarimas Liętuvos 
Smaugėjams

Beje, reikia prie progos 
priminti,’ ^ad . tam pačiam 
ątraipsny ; “Sandaros” re
daktorius štai kokią lekciją

Galima bus Atskirti
-—Girdėjai, kad norima blai

vybės a^ęntams įtaisyti unifor
mą, kuri^ jie turės nešioti?

—Labai gerai, nes tuomet 
juos galima bus atskirti nuo 
butlegęrių. i

f Nemandagus Priėmimas
’ —Kodęk vakar išbėgai iš 

mūsų namo. , ir palikai visus 
svečius? i. . • , ;

—-Tddel, kąd nb 
dagiai priėmei ?

•—Ką! tu dabar 
tik su savo žmona

o $1 aukoju išmę- 
I.” naujojo preso.

Su pagarba, • -•
M. Matulevičius. <
Braddock, Pa., x t 
Birželio 29, 1928.

“Laisvės” Adm.,
Brooklyn,* Na Y.

Gerb. “Laisvės” Adm.:—. .
Nors aš “Laisves” neprenu- 

meruoju, bet “Laisvė” lanko 
mano bakūžę kasdieną ir aš ; 
ją skaitau su dideliu žingeidu
mu. Ypač dabartiniu industri
nio krizio momentu “Laisvė” 
teisingai užtaria už angliaka
sius jų sunkioje kovoje prieš 
mainų magnatus. “Laisvė” su
teikia ganėtinai vietos Agita
cijai už šelpimą streikuojančių 
angliakasių, taipgi ‘‘Laisvė” 
suteikia vietos ir SLA. progre- 
syviams ąariams pareikšti sa
vo nuomonę arba apsiginti nuo 
šmeižikų, prisidengusių fašisti
nėmis smetonuotomis plunks
nomis. “Laisvė” lošia labai 
svarbią rolę lietuvių darbinin
kų tarpe, todėl mes, visi “Lais
vės” ėmėjai ir skaitytojai pri
valome prisidėti prie “Lais
vės” palaikymo. »-

Nors ir labai sunkas nedar
bo laikai, bet ką sumąnai, tai 
r ' ‘ -
ir pasiryžimo. Beskaityda 
“Laisvę” p at ė mijau,

L

ane neman-

kalbi ? Kaip 
įėjai į stu- 

bą. aš tuojaus jvs pasitikau 
ir liepiau būti kai p. namie..

—Tarną ir dalykas. Aš ne
norėjau turėtį jokius skanda
lus, kokius naniie turiu, todėl

tą ir atsieki, tik reikia noro 
ir pasiryžimo. Beskaitydama ’? 
“Laisvę” patėmijan, J kad 
“Laisvei” reikalinga finansinė 
pagelba., Nusprendžiau pa*-:: 
švęsti 3 valandas laikę, kad 
suradus “Laisvei”naują ^škat- .
''J vvrjM. ..

ninko ir prijautėjo mūsų dien- 1 
Laisvei,” pareigas. Ir ' i 

ei

nuo bado. '?
Kai ponaš Lewisas mari

na badu mainierius kovos. ___ _______ ______ .c ___ c.c
lauke, tai. ir naujieji 1-moįduoda Lietuvos' darbininkų 
Distrikto viršininkai nesirū
pina, kad pagęlbėjus jiems 
kovot su. tųo jbadu. Mainie-’ 
riai turi ■ apsižiūrėti, kas at
sistoja \jų priešakiu.

Lewisas turi eiti iš unijos. 
Visi už Naują Uniją, Mai
nierių Uniją. Traukime lo-’ 
kAlus ir dištrikįus į tą uni-

ir valstiečių smaugėjam^: 
“Tas Amerikos lietuvių 

solidarumas bendruose/ savo 
reikaluose tupėtų įjųtr,įspė
jantį pamoka ir Lietuvos 
santykiams, kad .tik; suglau
stomis jpąjęgomis ir bendru 
sutarimu,' o > ne pritarimu 
galimą • vįęningą L.atspara 

ii |į ,e š pasikėsinimų^

luš, kokius naniie i
ir išbėgau iš stubos.

ę_____ _
Pasiskubino Paačiuoti

—Ar tu galėtum man 
skolinti penkinę ?

—žinoma, kad įgalėčiau.'.
—Tai labai ačiū.
—Bereikalingai ačiuoji, nes 

aš visvieiįi tau neskolinsiu.

pa-

tytoją ir atlikus, kaipo 0rbi- 

raščiui |
čia siunčiu $6, už kūrinęs ma- 
Jonėsite siuntinėti “Laisve” 
per metus laiko kasdieną M. 
Greičiui.

Taipgi karštai raginu ir ki
tus Braddocko “Laisvės” skai
tytojus surasti nors po vieną 
“Laisvei” metinį skaitytoją. 
Rūpinkimės? draugai, palaikyti 
savo spauda.

r f G. Urbonai
TEATRAI SOVIET

\ x '.tt j.

h, <
H

sielis patiko.

- Visiems 'Patiko 
—4<aip tau pateko,' kuomet

p MĄSKVA. — Sovietų Ru^ 
__ . ..... sijbj yra 500 teatrų, kurie
S.L.A. sekietore Jurgeliute ra-.kasmet praleidžia 15 milio- 
portavo apie tevypę? , 'nu žiūrovu '

—Kaip, ji raportavo, tai ašinl4-
liteli UcJdUj udv JI Liį-J ziAA

tėvynę demonstravo, tai vi,- 35,000 įmo
_ patįko...

Surjpko. Papliauška, kaimų scenose

negirdėjau, bet kuopi et ji tą L to.’

M SanHswU*

staigų kliubuosę ir
i f'
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. Puslapis Trečias

PASIKALBĖJIMAS :o SU KUNIGU YONKERS, N. Y.
Nepaprastas Įvykis

—Sveikas gyvas, kunige. | —O aš sakau, kad melas, 
T —Ant amžių amžinųjų a-i nes tu negali įrodyti, kur 

’ *, v kunigai paskui dolerį seka.
—Na, o kur taip buvai už- Bolševikai, teisybė, taiytik

'men, Jonai.

apie dolerius ir kalba, Jiems 
viskas negerai, jie kritikuo
ja ponus ir turčius ir jiems 
turtų pavydi. O kunigai 
meldžiasi ir saugoja žmonių 

| dūšias.
—Ne dūšias žmonių jie * 

(saugoja, bet kišenius, kuni- 
įge. Argi ne faktas,-kad ku- 

—Nagi, vaikų spaviedoji- nigai puikiai gyvena ir sti
rnų

kliuvęs, kad nė akių nepa
rodei taip ilgai?

—Bipvau labai užimtas, 
Jonai, nes turėjau* vaikus 
prirengti prie pirmosios .ko
munijos.

.—Ir kunigas nesisarmati-1 
ni tokiuo darbu užsiimti?

—Kokiuo darbu?

sikrauna krūvas doleriu?

Nedėlioj, 8 d. liepos, vieto 
ir apielinkių lietuviai turės ne 
paprastą įvykį, nes vietos A 
L.D.L.D. 72 kuopa su II Ap 
skriČiu rengia didelį ir -puiki 
išvažiavimą, kuris įvyks Tib 
bits Brook parke. Pradžia 1: 
vai. dieną. Jis bus nepa'pras 
tas todėl, kad jame dalyvau 
Aido Choras iš Brookl&no i 
labai daug bus svečių iš' viso 
apielinkės. Mat, tą dieną į 
vyksta A.L.D.L.D. II Apskričio 
konferencija mūsų mieste, to 
del visi delegatai, kurie, daly 
vaus konferencijoj, atvyks 
išvažiavimą.

Visi vietos ir apielinkių lie 
tuviai turite nepraleisti šio 
progos. Viena, atsilankę-išgii 
site Aido Chorą dainuojant, < 
antra, tai susipažinsite su dau 
geliu apielinkės draugų, kuri 
dalyvaus išvažiavime.

alkani,- tai ga 
nuraminti, ne 
skanių užkan

Kurie būsite 
lęsite ir alkį 
rengėjai turės 
džių.

Ne Vietinis.

INKERMAN, PA.
Nepaprastas Mūsų Mieste 

Sujudimas
, Birželio 27 d. bus užrašyt? 
mūsų miestelio istorijoj kaipc 
nepaprasto su; ; hmo diena.

Anksti ryte ’ pie šeštą va
landą, kuome^ *.uvo 'fhanyta

e

. ... . j? i r i „ i i 4. r kad šešto kale b sfreikieriaKlausyk, Jonai, pirmoji nve faktas, kad ’’atah- ■ nijega> 0 kontraktorių vergą 
,ajva, popie- ■ jU(ja> rengiasi darban, vien? 

moteris sukėlė dideliausį ler- 
mą. Tuomet pradėjo bėgt: 
žmonės ir klausti, kame daly- 

i kas. Pasirodė, *kad tūlas Ulis 
(kuris vakar rašinėjo vardus 
vieniems sakydamas, kad jei
gu tik suras 50 ypatų dirbt 
ant kelių, tai kompanija -at
siųs troką ir visus juos nuveš, 
o kitiems pasakojo, kad kon- 
traktoriai galėtų mitingą šauk
ti, išrinkti naują valdybą ir 
pradėti dirbti, žinoma, numuš
tomis kainomis, dabar jau gu
li visas sumuštas.

Čia pasipylė visokių išsireiš
kimų. Vieni džiaugėsi, kad 
gėrai, kiti bėdavojo, kad jam 
dar permažai duota ir t. t. 
Moteris, pirmiau įsigavus vi
dun, neleidžia kitų. Ji tuo
jaus išsineša popierą ir per
skaito pavardes tų, kuriuos jis 
vakar surašinėjo. Pasirodė, 
kad dar nei dešimties neturi. 
Čia sužinota, #ad tai kontrak
torių mitingas. Kyla dar di
desnis lermas. Pribūna ir po
licija į viešbutį ant pusryčių, 
kuriuos surengė Cappelini gi
zeliai. . I 

žmonės pradėjo eiti į kont-

komunija yra svarbiausias kų bažnyčios g;
žmogaus gyvenime atsitiki-į žius, milionais dolerius skai- 
mas. - i to ?

—Kodėl taip kunigas ma- i —O kodėl tu neatsakai į 
nai? (mano argumentus prieš bol-

-—Nuo pirmos komunijos, Į ševikus?
Jobai, žmogus pradeda but
ponu ant savo dūšios ir už .. ..
savo griekus pradeda imti ja prieš turčius, o jus tur-

—O prieš komuniją, tai kome, kad visi dykaduoniai,

‘—Atsakysiu, kunige, jei 
nori. Taip, bolševikai kovo-

atsakomybę. *

neatsako už savo griekus?
—Ne, neatsako, nes vai-

—Tuo būdu nereikėtų jo
kios komunijos ir tuomet 
niekados nereikėtų strošy- 
tis su tais griekais.

—Jonai, jau tu vėl juokus 
darai iš mūsų religijos ir 
užgauni mano katalikiškus 
jausmus.

—Bet, kunige, didesnių 
prajovų negali būti yž tem
pimą prie išpažinties vaikų. 
Juk gėdą turėtum klausytis 
vaikų pasakų, kaip jie vie
nas kitam špygą parodo, 

į kaip susibara, kaip susipe
ša ir taip toliau. Taip pat 
didelė gėda vaikus grūmoti 
ir pekla ir nuodyti jų (jau
nus protus visokiais burtais 
ir prietarais. Ir ko tie vai
kai kalti, kad jūs juos ka
muojate?

—Suprask, Jonai, kad 
šiaaidięn bediėvybe plečiasi 
po visą svietą, kaip kokia 
pavietrė. Ir jeigu* žmogui 
iš pat kūdikystės neįkalsi į 
galvą tikėjimo, tai suaugu
sio ir su b; 
į bažnyčią.

—Tai n 
pasakei teisybę, 
žmogus sueina į protą, tuo
met jo su jokiais burtais ne
apgausi. Prie jūsų skverno 
laikosi tiktai tie, kuriuos 
mažus užnuodijote religi
niais prietarais.

—Vardan pono dievo, Jo
nai, aš sakau, kad didžiau
sias prasižengimas vaiką ne
leisti prie komunijos ir auk
lėti bedieviu. *

čiams tarnaujate.. Mes sa-

visi parazitai, turi eit užsi
dirbt sau duoną, o darbo 
žntončs turi 
savo rankas.
patinka.

—Kaip aš 
tai tu; savo 
prie komunijos?

—Tai jau ne, kunige. Aš 
noriu savo vaiką mokinti, o 
ne mulkinti.

—Bet klausyk, Jonai. Ko
dėl tu negalėtum savo vai
ką dabar leisti bažnyčion ir 
prie/ ausinės, o kai paaugs, 
tai kaip norės, taip darys? 
Kiekvienas išmintingas kad 
ir bedievis tėvas turėtu taip 
padaryti. Ką tu sakai?

—Toks tėvas, kunige, bū-

paimt viską į 
Jums tas ne

matau, Jonai, 
sūnaus neleisi

tu didelis kvailys, jeigu, pats faktorių mitingą, kad nedavus
netikėdamas, savo vaiką lei
stų bažnyčion ir atiduotų

jiems įsigalėti, o kiti į teismą, 
kuriuos Ulis skundė kaipo kal
tininkus ir trys jų pripažinti 

i po kaucija.kunigui. O kodėl tu nepa- ka]tais ir padėti po kaucija, 
lauki BU savo komunija tol, Vieni užsistatę kauciją, kiti
kol vaikai užaugs i vyrus. 
Aš pažiūrėčiau, kaip jums 
sektųsi.

—Su ponu dievu. Jonai. 
Kaip matau, tai niekas iš 
tavęs neišeis.

—Veikiausia, kad taip ir 
bus kunige. Džiaugkis, kad

asliu nenuvarysi

nors kartą kunigas nusigavai į savo tinklą ti- 
, Kuomet kinčių tėvų vaikus, bet bū’

užtikrintas, kad mano sū
naus negausi. Gud-bai.

EASTON, PA

prasižengimas, I sakytą:
bet tik prieš kunigų kišenių.

—Su tavim, Jonai, negali
ma susikalbėti. Kur buvęs, 
kur nebuvęs, tu tuojaus kri- 
minališkai kunigus apšmei- 
Zl.

—An£i. ne tiesa, kunige, 
kad jums pirmoj vietoj sto
vi doleris? .

—Tai grynas melas, Jo-

—Ne melas, bet šventa ri 
teisybe. ?

Pataisymas Klaidos
“Laisvėj” nuo 9 d. gegužės 

aprašyme Weygandt Mills, 
> Ine., darbininkų padėties < pa- 

: “Vagiama ir mastai,” 
o turėjo būti: “Ten esama ne
tikusi sistema, verčia audėjus 
manyti, kad jie negauna pilno 
įkaičius mastų, kad prie tokios 
sistemos kompanija norėdama 
galėtų vogti mastus.”

žemiau pasakyta: “Aišku, 
kad sukama maštai,“ O turėjo 
būti; kad prie tokios netiku
sios sistemos gali bt^ti sukami 
mastai ;,kad darbdavis gali pa
duoti tiek mastų, kiek jis no
ri.

pergalėję kontraktorius links
mi sugrįžo namo ir laukia 
liūdnos nakties.
' Apie šeštą valandą vakare 
vaikai išnešiojo žinią, kad Ulį 
apskundė, ir bus teismas. Ir 
vėl žmonės renkasi, kaip į 
svarbų susirinkimą. Negalė
dami sulaukti teismo, pradėjo 
tarpe savęs šnekėti. Tūli pa
sakė, kad lauks iki dvyliktos 
vai. nakties. Bet sulaukus aš
tuntos valandos, žmonės pra
dėjo skirstytis. Kaltinamieji 
negauna kaucijos. Juos'veža 
į kalėjimą, žmonės rėkia, kad 
čia jiems ne vieta, mesti juos 
iš draugijų, nelaikyti tarpe 
darbininkų ir t. t.

Senas Inkermanjėtis.
Nuo red.—Įvykis labai ne^- 

aiškiai aprašytas. Rašant rei
kia stengtis kuo aiškiausiai da
lykus parašyti. Mažiau viso- 
kių*išvadžiojimų, bet daugiau 
faktu ir tie faktai turi; būt aiš
kūs. ’ 1

Ažė-PRODUKCIJA
JO FORDO DIRBTUVĖSE

D. M. Lenox.

DETROIT, Mich. — Dvie
jose Fordo kompanijos dirb
tuvėse, kur dabar dirba arti 
120,000 darbininkų, produk
cija sumažėjo.

SKAITYKITE—ŠVIESKITĖS—MOKYKITĖS
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą: 

Lietuvos Politemigrantų Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Ingoje. 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 is arti 100 

20c
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų.. Brošiūra is arti 
puslapių/ Kaina ................     . . ..

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

’ Priešfašistinė Vienybė
Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos, 
žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina............................................    -. . . ............    15c

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

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

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 paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina..................... .•......................35c

% Revoliucijos Giesmės
Tik dabar gavome iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai
nų. Prie kiekvienos dainos yra nurodymai, kokios gaidoSxtai 
dainai atatinka. Tai labai mūsų menininkų laukiamas kūri
nys. Knygelė iš 50 puslapių. Kaina .............:85c

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks. \

Kaip Patapti Jungtinių ValstijųPiliečiu
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingai.? klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiskai- 
tęs tupėsi aiškų supratimą apie formą Jungtinių Valstijų 
valdžios. Gerai įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi
rengęs prie egzamino. Kaina tik...........................   ....25c

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

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

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

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yrą ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
•Dainai būna nesmagumų .šeimynose del nežinystės lyties klau
siniu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
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 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina....

. Įžangą Į Politinį Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusųTai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų reikšmė, tai būti
nai privalo perskaityti šią 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
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais.. . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis...... $1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
f Charakteristika

šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vieninte
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties, šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais..............$1.00
Ta pati apdarjrta drūtais audimo apdarais ir aukso rai
dėmis ...’..........    $1.50

DR. A. L CEASAR
' DAKTARAS IR CHIRURGAS
Specialistas del visų ligų ir ope-

ir
racijų: Akių, Ausų, Nosies 
Gerklės. Naujausi Diagnozo 
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.

Lietuvaitė 
FOTOGRAFIST6

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvienų dienų ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 
K po pietų, 

Margarieta Valinčius 
Room 32 Weitzencom Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

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

Tel. Jefferson 10080

“RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nuo pirmo gegužės, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 

-kalba laikraštis
CKKPB Organas

“R. ARTOJAS” teiks plačių 
informacijų iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėtį 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 savaitė*.

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

Kuriem neparanka užsiprenumeruoti.' 
tiesiai ii Rusijos, tie galite užsiprenu
meruoti per “Laisve”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. T. Kaina 11.25, 
persiuntimas veltui.

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUV1ŠKAI-ANGLIŠKAS

ir '
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

IŠ 18,000 ŽODŽIU
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim, | Bile 
reikalui esant, jis bu^ jū
sų

11,000 TIK UŽ 60 CENTŲ
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

tebuklingų žolių vertės tūkstančio 
olerių. Ką tas tūkstantis dolerią 
m ogu i reiškia, jeigu jis yra apim-ą 
is kokios nors ligos bei vidurių an- 
edimo? Toks žmogus yra susiran- 
ęs, nelinksmas ir įvairių nesmags- 
iu apimtas. Jeigu tokiam žmogui * 
* auksinį kalną parodytum, tai jam 
malonesnė būtų sveikata, negu tas 
ukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
sąs apimtu kokių nors nesmagumų, 
ii greit reikalauk mūsų vaistžolių 
uo nile vienos žemiau pažymėtų li- 
ų ir atgauk savo sveikatą.
Vaistžolės yra nuo sekančių ligai*’, 

idurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
io, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
k a u d ė j i m o, patrūkimo, dusulio 
asthma), peršalimo, skaudėjimo po 
rūtine, reumatizmo, plauku slinki- 
io, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ir 
itų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
aisižolių, kurios jums- sugrąžins 
veikatą, panaikins minėtas ligas. , 
Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 

nūs, užimą ausyse, nuomarą, 
i ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
gausius vaistus, taip vadina- 

Nervų Preparatas.” Nervų li-

M

. i E*'*

"i t
• r
•

s “Nervų Preparatas.” Nervų U- ‘ t 
yra labai blogas dalykas, bet mū-, t ..

l Nervų Preparatas užbėga tai 11- 
il kelią ir suteikia žmogui ramumą. 
Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
•lių ir knygų katalogą. Reikalingi 
ūsų žolių pardavinėtojai / visuose 4 n o a

M. ŽUKAITĖS
Gillet St„ Spencerport N. Y. r

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

dausime lietuvių nuomonės nesutin- , 
ta, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
;eru;no, tai nėra partijų nė ginčų, 
let visi sutinka, kad JŲ cigarai yra

e tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
o vardu JONO—JOHN’S CIGARS 
o 10c arba PETRO—tai faktas.

, ' i Draugas 8.
Reikauskas, 214 
Schuylkill Atb., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par- 
Kltraukia ir sek- 
-mingai pardavi- ■■■3K1 nė ja. Rašo: Jūs 
lahai patinka Ci- 

—garai žmonėms. ‘
J. T. Vaitekūnas,

J. Naujokas 670 N. Main St., 
Irockton, Mass., jau penki metai, ir 
uolatos į sa<o didele krautuvę ga- 
ena. Taip pat J. Balseviče, 51 Sne- 
Iden St., Wilkes-Barre, Pa., o p. 
r. G. Natkevičius, *%08 Meadow St. 
Zaterbury, Conn., Notary Public, ra* 
3 taip: J. Naujoke, nuo ągento nu- 
tpirkau Jūs cigarų ir jie kaip man, 
ii p ir mano kostumieriama labai pa- ' 
nka.
Daugybė ' Brooklyne ir kituose 

liestuose taip dėkavoja už gefą ii- 
irbimą cigarų. Todėl, malonūs dren
ai, savo miestuose pas biznierius 
isur reikalaukite viršuj paminėtais 
ardais cigarų: Restauracijose, Užei- 
ose, pas Barbenus, Kliubuose fr ito- 
jose. Mes visur prisiunčiam ir ap
uokam pašto lėšas, visur Amerikoje, 
ūkysit ir džiaugsitės. ? j

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei
Kas su Angell Bieliausku biznį
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 pamatysite ir kitiems pasa
kysite. Manau, kad būsite užga
nėdinti.

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius x 

NOTARY PUBLIC 

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

4-» '

-■ V* *
4, ■ ,

įsigykite 
. . .$2.00

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

Reikalaukite tuojaus, nes mažai įų yra ir greit visos išeis.

KAINA $1.25

46

DR. aNS
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

X-spinduliai

Mano kainos prieinamos

IR

DR.ZINS

PASITARIMAI 
EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

specialistas.

“LAISVĖ“
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

110 EAST 16th ST., N. Y.
Tarpu 4th Avė. ir Irving Place

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

INSURANCE

les 
kių nelaimių, taipgi au- 
inšiūrinu ir taip toliau.

3ranešu visiem savo kostumieriam 
r pažįstamiem, kad aš atlieku vi- 
;okj darbą apdraudos nuo ugnies 
r nuo visokių nelaimių, taipgi au- 
omobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Ltlieku darbą kuopuikiausiai ir 
eisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
u viršminėtais reikalais, o tikiuo- 
i, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

T IR PLATEN
ATQVI?”



MASS

214

209
BurkauskisBox 292

253

MINDEN, W. VA. M. Zabrauskiene

PHILADELPHIA, PA.

VYTAUTO

vice-pirminm

10thStankevičiene

21 St.

428 Wiscon'

MON

Box , 262

Mūrniko Sūnus

Mon

Box 400

VYRAMS

RASIKAS

, 321 Bond 
Krukauskis,

CENTRO KOMITETO IR 
SEKRETORIŲ ANTRAŠAI

Zeigler, Ill 
0. Box 262

Seredomis 
Ketvergais 
PStnyčiomūj 
fiubatpmia 
Nedėliomis 
dieną it naktį

— Ant. 
Box 306

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi "Laisvę” už Organą

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

— ir jos tapo su 
Tai tikras bolševj

VAIKAI
Utarninkais

Miller, Box 264, Buckner, Ill 
Hess, Ave

didyyjių” •;tarpe

Rašykit, įdedami už lc įtampą, 
reikalaudami prisiųsti knygelę:

“Kyla ir Jos Gydymas”

Kiek laiko1’ atgiil Kazi- 
Kvietkus pirko *iš Z. 

i kad
nariais 

redaktorius.

Dr. A. W. 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 •

MOTERIMS
i Pagedėliais dieną 

ir naktį 
Utarninkais iki 12 vai 

nakties

Telephone, Stagg 8326
. ., 9745

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

ADRESAI i
Pirmininkas—Ed. Shęputis, 11343 

Cardoni 
Valaitis 
raštininkas 
Russell St . 
7715 Dayton Ave 
tas—J. 'Biršton.

Susirinkimai atsibūna 
tą nedeldienį kiekvieno 
vai. po pietų, ant 25th 
tuvių Svetainėj.

noy, Ave., Girardville, Pa.
27— P. Kukcinavičiųs, P. O. Box 221 

Wilsonville, Ill. ” *
28— J. Džikas, Box 105, Frum, W

FRANK AUGUST, Savininkes i
40 Kossuth Place, Brooklyn, N. Y.

Telephone Jefferson 9359 Tarp Broadway ir Bushwick Ave.

DETROIT, MICH.
LIET. SŪNŲ lit DUKTERŲ DR-TĖ 

GRAND RAPIDS, MICH.
Valdybos Adresai:

Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk
er Ave.

Vice-prez. A. KRASNAUSKAS, <568 
Quarry Ave.

Tarimų Jaštininks
R.R. 9, Box 117.

Fin. rašt, A. GARBANAUSKAS, 432 
—11th' St.

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568 
Quarry Ave.

Ligonių globėjai: J. SKR.IPKŪNIE- 
NĖ, 1529 Hamilton Ave.,! ir1 K. 
MEČIONIS, 1516 Hamilton Ave.

Trustisai: A. B. ŠATKUS, J. URBO- 
< NAS, J. ADOMAITIS, J. DAM

BRAUSKAS, S. KORSIKAS.
Visi ? Grand f Rapids, i-Mich.
Draugystėj? - ’susirinkimai atsibūna 

.kas -antrą utaminką kiekvieną mėne
sį,’ savam'name? 1057 'Hamilton Ave.

Praktikos pamokos išardyt, atitai
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko. 
kurį veda lietuvių ■• anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 mėtų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. huo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

(“faituotis 
nes progresyviai 

juos kankino.

Pirm. M.
Vice-Pirm.
St.; Prot.
Hudson St.
64 Chadwick Avoį 
Raųlinaitis.
J. (jiraitis, 174 Ashley, St,; Qrgano 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinkimai atsibūna kas 
2-rą ketvergą kožno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

Elektriką, karberei- 
terį, trensmišiną, iš
taisau užpakalines 
(rear end) ašis ir su
virinu, jei kas nulūž
ta arba susidaužo. 
Padarau viską ant 
vietos GREIT ir už,

LIETUVIŲ BROLIŲ IR SESERŲ 
DRAUGYSTĖ, RACINĘ, WIS.

Valdybos antrašai:
Pirmininkas A. Gerčius, lr 

State st.; pirm. pagelbininka/ - 
Vaitekūnas, 1026 Marquette stz raš
tininkas S. J. Gelmuss, <1309' Mound 
avė.; turto rašt. Z. Ambrasas, 1305 
Geneva st.; iždininkas A- Tankunas, 
1004 Lockwood avė.; iždo globėjai: 
A. čyvas, 1917 Mead st.; - ir P. Ke
palas, 1212 State st.; organizatorius 
K. Kiselis, 1309 Mound avė.

L. B. ir S. D. laiko, savo mėne
sinius susirinkimus kas 3-čią nedėk 
dienį, unijos svetainėj 
sin st., Racine. Wis.

dalis jo tą “išmintį’1 išvydo S. 
L, A; seime Brooklyne, kuomet 
tas ponas kvietė tautiečius da
lyvauti klerikalų, demonstraci
joj Lietuvių Dienoj prie Ses- 
quecentenian Philadelphia, Pa. 
1926 metais.

Po to Jankauskas-gana aug- 
štai pakilo Philadelphiaos tau
tiečių seime tuose pačiuose 
metuose ir čia jis paliko tau
tos piliorium ir darbavosi A- 
merikos Lietuvių Piliečių Ly
goj, kur buvo varoma agitaci
ja, kad išrinkti tūlą kriaučių 
Sodą į magistratus. ♦

Tas pats ponas Jankauskas 
darbavosi, kad sukelti keletą 
tūkstančių dolerių rdel “Sandai 
relkos” ir permūfyti ją į Phi- 
ladelphiją. Kiek jis šiame va
juje surinko iš sandaros šali
ninkų dolerių,, tai tik jis žino.

Kaitą tas pats ponas Jan
kauskas buvo įsipiršęs į L. T. 
N.^P. Kliubo korespondentus. 
Bet. . . . pradėjo lėkti kaip sa
kalas, turėjo nutūpti, kaip va
balas. Už savo žioplas kores
pondencijas gavo nuo kliubie- 
čių tiek vėjo, kad nedrįso nei 
pasiteisinti. Taip jo karjiera 
ir susmuko tarp pažangiųjų 
kliubo, narių.

Jis, kaipo tautos kėlikas, po 
lozungu—“savas pas- savąjį,” 
buvo įsisteigęs taip vadinamą 
real estate ir “gelbėjo” tėvy
nainiams. Bet, o nelaimė!. . . 
Zigmas Jankauskas dingo su 
visais savo kostumerių pinigė
liais. Jo biznelis “šerifo” iš- 
taksavotas, o nuskriausti tėvy
nainiai, kuriems buvo sakoma: 
saugokitės žydų!—liūdi ir kei
kia poną tautieti susiriesdami. I

Bet kaip dabar j)us su tautos 
ponais? Ar jie paskelbs savo 
spaudoje, kad jų “darbuoto
jas” apgavo žmones? Ar jie 
yra bent kada žodelį prasita
rę apie savo šulų darbelius? 
Nereiks tu baikųį

Bet šiuos įvykius lai neuž
miršta lietuviai"' darbininkai, 
kad tautiški ponįi yra tas va
nagas/kuris visuomet tyko da
ryti tiesioginį ar netiesioginį 
pasikėsinimą ant darbininko 
kišeniaus, nepaisant, ar, , tas 
darbininkas būtų tautietis, ka
talikas, ar kitokis. Ponui jis 
reikalingas tik iki tol, kol iš
vilioja jo kelis dolerius, tai ir 
viskas.

kuriais jie nesutinka. Bet pa
sirodė visai kas kita. Sanda- 
riečių redaktorius netik kad 
nieko nesukritikavo, bet ir Bo
stone jokios rolės nelošia ir su 
juo niekas nesiskaito, kaipo su 
redaktorium arba inteligentu. 
Kaipo prakalbininkas, nevertas 
nei sudilusio cento. Kuomet 
jis užeina ant estrados, tai jo 
ne tik kitaip mananti žmonės 
neklauso, bet ir patys sanda- 
riečiai nervuojasi. Bostone 
sandariečių yra visas centras, 
bet jie neturi nei vieno prakal- 
bininko, kuris, užėjęs’ ant est
rados, nedarytų jiems patiems 
sarmatos. Gaila man tų varg
šų, kad juos tas nelaimingas 
dzievulis taip nukorojo.

Edvardas Bensonas.

S. BOSTON, MASS.
Liepos 29 d. Laisvės Choras 

turės savo metinį išvažiavimą 
ant finų parko, Fisher s St., 
Walpole, Mass. Yra manoma, 
kad daug Mass, chorų daly
vaus tame parengime.

Vienas iš svarbiausių turėtų 
būti neužmiršta vasariniuose 
išvažiavimuose, tai skleist pro
pagandą. Keletas metų tam 
atgal buvo įvesta, mada pikni
kuose sakyti prakalbas. Dar
bas buvo pradžioje labai sun
kus, nes daugelis mūsų pačių 
draugų buvo tos nuomonės, 
kad miškuose vieta ne prakal
boms, bet piknikams. Ta klai* 
dingą nuomonė išnyko rr per 
keletą metų buvo vykdoma gy- 
veniman, ir pasekmės buvo 
geros. Neužginčijamas faktas 
yra, kąd piknikuose galime, 
pasiekti tokių žmonių, kurių 
salėse mes niekuomet' nęgajė-, 
tųjnėm. patraukti. Tais laikais1 
surinkome, kieki aš atsimenu, 
per vieųą vasarį Lietuvos, po- 
litiniamš Kaliniiafyą keletą šim
tų dolėri^ q tas reiškia, jl^ad 
atsiekėme savo tikslą. . ■ '<

Piknikams prakalbinįnkų 
mes turim gana daug: So. Bos
tono drg. M./Plepvs, Lowellip 
drg.zA, Taraška, Northampto- 
no drg. Karosienė, Norwdodo 
drg. J. Galgauskas,; Worceste- 
rio drg. J. Skliutas ir kiti. Ne
apleiskime nei vieno pikniko 
be prakalbų. Rinkime aukas 
Lietuvos politiniams kaliniams, 
streikuojantiems mainieriams, 
Darb. Kom. Partijos rinkimų 
kampanijai ir kitiems tikslams.

< Tel. Lackawanna 2180

Otto Meyer, M. D.
245 Weat/43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE, HAKTFORŲ, CONN.

Lietuvos

BOSTONO IR APIELINKES 
SKYRIUS

Jail Antį1) Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Lęidžia 

Savo Savaitinj Laikraštį

“RYTOJUS” j
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos dailininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant grasios popieros’ spausdina
mas. •
Kiekvienas Amerikos lietums dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
•“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su sąvo kląses brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

. “RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik-—$3; Pusei------- $1.50
Pinigus siuskite American Express 

?.itfoney«orderiais,/juos išrašydami 
'ant/y RY^JAjŲfe vardo -ir/ adreso. 
PASTABA: Įsidėmėkit “Rytojaus” 

t naują antrašą:
“ĘYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellanedą, Buenos;Aires, • 

1 Argentina" ’

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.

finansų raštininkas — J. 
1738—22nd St.; nutarimų 

P. Čekanauskas, 9522 
iždininkas—A. Vegela, 

’Laisvės” agen- 
2739 -Carson Ave.

kas ketvir- 
mėnesio, 3 

ir Dix, Lie-

Opozipija irgi nesnaus...” 
“Tokiu būdu kitas SLA. 

seimas bus dar skaitlinges- 
nis.”
‘ Aš irgi manau, kad pro
gresyviai SLA nariai ne
snaus ir kad. kitas seimas 
bus skaitlingesnis. O fašis
tų- sandariečių - menševįkų 
mašina gali subyrėti Chica- 
gos seime. Juk progresyvių 
jėgos auga, o reakcionierių 
smunka. Iki kitam seimui 
jų jėgos gali taip nusmukti, 
kaip Grigaitis nusmuko po
litikoj.

PRIEINAMĄ KAINĄ
garantuojamas Mechanikai-EkspeHai

Visais reikalais kreipkitės:

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

P1TTSBURGHAS IR APIELINKĖ
Priešfašistinčs Tarybos Komitetas 

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

S. S. Pjttsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon 

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

Prot. .sekr. E. K. Šiurmaitienė, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sekrL R. Bentušis, 911 Jones 
Ave., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon-

Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis
LĄIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINŠAPĘ

VISKĄ PADARAU SAVO .ŠAPOJE-.

SLA. 146< kuopos Taikytame 
susirinkime 3 d.’ birželio, po 
nekuriu klausimų, vienas drau
gas užsiminė apie streikuojan
čius mainierius. Kuopa auko
jo iš iždo $20; Z. Cunis $5; V. 
Kiškoms $2; J. Preikšą $1; A. 
žemaitis, P. Žemaitienė, U. Že
maitienė, O. Dovidaitienė ir M. 
Buškevičienė po 50c; J. Užku
raitis 40c; A. Raudžiuvienė 
10c. Viso suaukota $31.

Varde streikuojančių mai- 
nierių, tariu širdingą aciu.

J J. Preikšą.

ROKO DRAUGIJA,* , 
Montello, Mass.

Krūkonis, 23 Bank 
Pagelb. M. Meškinis, 9 
Užrašų Raštin. V. Gelu- 

51 Glendale St.; Piniginis 
J. Stripinis, 49 Sawtell 

Ligonių Rašt. J. Stoškus, 20 
2t.; Izdiųinkas I. Petrauskas, 

Iždo Globėjai: J.
S. Petravi-

ir padarau nau- 
Sutaisau viską, 
tik reikalinga 

inžino:

14— R. Beniušis, 1023 North Ave., 
N. Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas, 300 To d d- St., 
Woodlawn, Pa.

16— A. Besasparis, P. O. Box K. L., 
Aliquoippa, Pa.

17— K. Levine, 242 .Penn Ave. Exten
sion,. Turtle . Creek, - Pa.

18— J. Jąsiukaitis, 340 Bar St., Mc- 
Donall, Pa.

J. Preikšą, Box 201, Minden, W. Va.
20— J. Mančius, P. O. Box 184, Slo

van, Pa.
21— J. A. Lingevičius, P. O. Box 528, 

Westernport, Pa.
22— Ig. Degulis, 147 Thames Street, 

Brooklyn, N. Y.
23— M. L. Balčiūnas, P. O. Box 128, 

Thomas, W. Va.
25— V< Gužajiskienė, 58 Beatrice St., 
; Buffalo, N? Vi
26— A. ’ Darilbrauškas, .224 E. Maha-

DR-STĖS
VIRŠININKŲ ADRESAI:

Pirm. A. Lukaitis, 591 Avė. A.
Vice-pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St
Prot. sekr. P. Janiūnas', 128 W. 

49 St.
Fin. sekr

Boulevard.
Kasierius F. Lukaitis, 35 W 16 St.
Kasos globėjai: J. Laurinaitiš, 11 

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

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

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

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. S.

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO,

v 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. Amšejuš, 129 Ames St.
J. Povilaitis, 222 Ames St,
M. JazukeviČia, 153 Ames St.

Maršalka F. Sawlenas, .*
20 Faxon St. Visi Montelk 
Mass.

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— J—A. Vyturis, 1111 Legigh St.,
Easton, Pia.

23—A. B. Shatkus, 12|6 Scribner 
Ave., Grand Rapids, Mich.

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

35— K. Bagdonas, 114 N. Vise 
Shemokin, Pa.

36— Chas. Vaichunas, P; O. Box 
Harrisburg, Ill.

37— K. Urmonas, 1
Castle Shannon

38— B. Yuškauskfas,, P. O. Box 
West Frankfort, Ill.

39:—John Willumat, 417 N. Morrison 
Ave.,- Collinsville, Ill.

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

41— F. Šimkus, Box J 81, Benld, Ill.
42— F
43— John Kuras, 1121 

Saginaw, Michigan.
44— L. Lasky, Box 413,
45— Ig. V. Savukaitis, P.

Cuddy, Pa.

BIRUTES DRAUGYSTĖS, 
TELLO, MASS., VALD 

r i ,i , j <

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

Pirm. Pag. Ona Turskienė, 79 Vine 
. St., Montello, Mass; • . ,
Fin, Rašt. Kazimiera čereškiene, 37 

Lansdowne St., Montello, Miass.
Prot. Rašt. Teodora žižienė, 673 N. 

Main St., Montello, Mass.
Ižd. Ona Šukienė, 75 Melrose Ave., 

Montello, Mass.
Ligonių Rašt. Marijona Potsus, 184 

Ames St., Montello, Mass.
Kasos Apiekūnai;

Kleofasa Sireikienė, 8 Holbrook Ave., 
Montello, Mass.

Vladislava Baronienė, 722 N. 
tolio St., Montello, Mass., 

Viktorija Bartkienė, 58 Trout
Montello, Mass.

s St., Montello, Mass.

(Tąsa nuo 2 pusi.)

Grigaitis Ramina Save
“Naujienų” redaktorius 

Grigaitis laike prakalbų 
penktadienio vakarą; užsi
baigus seimui, publikai nu
siskundė, kad sandarie- 
čiams, fašistams ir menševi
kams “labai sunku buvo 
virvę traukti 
seime) 
“pašėlusiai
Bet sugrįžęs namo pradėjo 
raminti save. “Naujienų” 
Nr. 154 jis save ramina:

“Bolševikams, Baltimorės 
seimas del to ir yra be galo 
liūdnas, kad ienai buvo su
mobilizuotos visos jų rinkti
nės jėgos 
muštos.
ku Waterloo P

Matote, ir Grigaitis susi
laukė “džiaugsmo”. Džiau
giasi-, vyras, kad su fašistais 
susivienijęs ir jis “laimėjo”. 
Tiesa, mažai jo gyvenime y- 
ra tokių momentų, kada jis 
galėtų pasidžiaugti kokiu 
nors “laimėjimu”. O dabar, 
matote, tas “Jkitruolis” bol
ševikus “supliekė”. Kad tik 
jis negautų proto uždegimo 
nuo perdidelio “džiaugsmo”. 
Tuomet ir “Naujienoms” 
gręstų iškrypimas iš repub- 
likoniškų-socialistiškų biz
nio, vėžių. * , •<
Grigaitis Apsimetė Mulkiu, 

Kad Išrinkti Vitaiiį
Kuomet prisiartino nomi

nacija asmenų :į “Tėvynės” 
redaktorius, tai Grigaitis, 
kaipo SLA Apšvietos Komi
sijos narys, išlindo ant 
“steičiaus” kai katė iš mai
šo ir iš rašto perskaitė var
dus asmenų, kuriuos jis su 
kitais tos komisijos 
nominuoja
Nominuota Vitaitis, Švitra 
iš Chicagos ir Glaveckas iš 
Brooklyno. Gloveckas ne
moka rašyti, o Švitra, sa
koma, irgi mažai geresnis. 
Jie yra Grigaičio draugai. 
Bet dabar paaiški, kad Gri
gaitis ne tik sudarė bendrą 
frontą su fašistais, bet ap
simetė mulkiu ir nominavo 
tuos du asmenius tik ant 
juoko. Grigaitis “Naujie
nose” štai kaip teisinasi: 
, “Vienybė”, pranešdama 
apie p. Vitaičio išrinkimą 
“Tėvynės” redaktorium S.L. 
A. seime, rašo: “Redakto
rium išrinkta Vitaitis 160 
balsų — Socialistų kandida
tas gavo tik 2.”

“Sirvydas, kuris šitą me
lagingą žinią pranešė savo 
laikraščiui, žino gerai, kad 
socialistai visai nenorėjo 
pravesti savo žmogų į SLA 
organo redaktorius, bet sto
jo už p. Vitaitį. Tas buvo 
aiškiai pasakyta Apšvietos 
Komisijos pasitarime, kur 
dalyvavo ir p. Sirvydas. Tai 
kam jis kandžioja socialis-

Sūni] ir D. D. Valdyba 
Del 1928 m.

> * ’ ( . * f Ir •

Seliokas, 64Į Morris St.;
O. Giraitienė, 431 Summit 
Rašt. J. Kazlauskas, 481 
; Fin. Rašt.' J. Pilkauskas, 

jlždininkas A;
556 Zion $t.; Maršalka

Pirmininkas A 
St.; Pirm. 
Burton St. 
sevičius, 
Raštinin. 
Avė.; 7 
Faxon St. 
22 Merton 
Taupžaiša, 678 Maili St. 
čia, 160 Melrose St.; M. 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus 
kas, 19 Ames St.

Teko;pątirtųiš ‘patikintų; šal-; 
tinių, kad pas < mūšų i sąii^arįe- 
čius didelis nepasitenkinimas 
dabartiniu “Sandaros” redak
torium. Daugelis sandariečių 
nrapę,; ka,d Pronckus, tai bus 
ta ’ž^aigžde» kuris sukritikups 

hV ir .visus kitus. šu

Nespėjo vyrai išeiti iš sei
mo ir jau pjaunasi.
Kas Bus Chicagos Seime?

Kas bus sekančiam Chica
gos seime? Tai klausimas. 
Bet Grigaitis Širvydą arba 
Sirvydas Grigaitį dar gali 
suėsti iki Chicagos^ seimui. 
Žinoma, jeigu ne progresy
viai, tas galėtų įvykti. Bet 
juk dabar reakcionieriams 
reikia “seivinti” kad ir nie
kam nebevertus elementus.

“Vienybė” štai ką sako: 
“SLA: seimo delegatai-va- 
kariečiai (iš Chicagos apy
linkės) (ar tik ne Grigai
tis? — J. K. S.) davė pri
žadą kitame seime turėti 
160 ištikimų delegatų. .Ry
tiečiai irgi neatsiliksią ir 
prisiusią savo 160. , Taigi 
vienų ištikimų organizaci

jai* delegatų, bus apie 320.

i OFISAS ■

A.P.L.A.
KUOPŲ
Cenrto pirmininkas—J. čirvinskas, 

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

109 Cress St., Carnegie, Pa. 1
Iždininkas—J. YesedaViče,

538—3rd Ave., Parnassus, Pa.
Turtų Kontrolieriai: .

J. Mažeikio,- 809—-8th .St., McKees
Rbckks, Pa.1

Ig. V. Savukaitis
Cuddy, Pa.

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

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

Pittsburgh, Pa.
4—F. Pikšris, 1331. Penn Ave., Pitts

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

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

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

Parnassus, Pi
11— V. Gamulis, 

. Courtney, Pa
12- Lj. Kinderis, 439 Maplewood Ave.,

Ambridge, Pa. '
f3—J. ’Milinis, Box J 57, Vestaburg,

ELIZABErH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm.—Jonas Drulis.
Vice-Pirm.—Juozas

300 First St. 
Protokolu Raš.—B.

255 Pine St. 
Finansų Rašt.—.Tonas Poškus, 

113 Court St.
Iždininkas4-Martinas Budreckis, 

163 E. Jersey St.
Iždo Globėjai—j M. Gedminiene, 

. Ill *Court St., ir 
St. Mbrkis, 321 Bond 

Nauji: Raš. Orga.- 
274 Sencond St

Draugystes korespondentas 
Grigutis, R. F. D. No. 2, 
Maršalka Juozas Kicena, 

259 Broadway
TEISYBĖS MYLĖTOJ~ų" VYRŲ IR 

MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 
MOLINE, ILL.

Valdybos Adresai: 
Pirmininkas J. Velička, 53rd St. and 
5th Avė., Moline, III 
kas B. Daučenskas, 1552—10th Avė., 
E; Moline, III.; protokolų sekretorius 
A. Trepkus, 349 
line', III.; finansų sekretorius K. 
Shimkus, 135—36th Street, Moline 
111.; iždininkas P. Červinskas, 602— 
5th Avė., Moline, III.; iždo globėjai: 
A. Matusejvičia, 526—5th Avė., Moli
ne, III., J. Verikas, 850—9th St., Mo
line, III; maršalka J. Kairis, Plaw 
Station, Moline, III.

Dar
Užgeso. . . Daug Nuskriaustų

Philadelphijos lietuviai dar 
nespėjo pamiršti tos nuoskriau; 
dos, kurią padarė tautiečių ir 
katalikų gerbiamas ponas Ča- 
Jis Miklas, nusinešdamas apie 
trisdešimts tūkstančių dolerių, 
išviliotų iš lengvatikių tėvynai
nių už Lietuvos bonus, laiva
kortes ar persiuntimą pinigų į 
Lietuvą. Dingo Miklas, dingo 
žmonelių pinigėliai, o jo pėdas 
palydėjo keiksmas, ašaros, de
javimas ir neapykanta poniško 
stono, kuriuom mūsų tautiečiai 
taip didžiuojasi. Tas dėjosi 
apie penketas metų atgal. .

Dabar, štai ir vėl kita tau
tiška žvaigždė dingo iš Phila
delphijos, tai ponas Zigmas 
Jankauskas, o nuskriausti žmo- 
neliai vėl verkia, keikia, de
juoja ir siunčia prakeikimą po
nams. Dalykas štai kame.

Birželio 27 d„ Lietuvių Tau
tiško Kliubo susirinkime, vie
nas to kliubo narys, Kazimie
ras Kvietkus, skundžia Zigmą 
Jankauską, kad tas jį apskutęs 
ant $300. Dalykas dėjosi ši
taip, 
mieras 
Jankausko laivokortę 
parsitraukti savo šeimyną iš 
Lietuvos ir užmokėjęs yan- 
kauskui apie 300 dolerinį Ne
sulaukdamas savo šeimynos, 
pradėjo teirautis, kas atsitiko 
su, jo laivakortėmis, kad jo gi
minės Lietuvoj dar jų nėra ga
vusios? Z. Jankauskas vis ža
dėjęs dalyką “sufiksyti” ir 
“fiksino” tol, kol tas žmogelis, 
išėjęs iš kantrybės, pats pradė
jo teirautis laivų kompanijos 
ofise. Ten gavo atsakymą, 
kad jie žino apie Jankauską, 
kaipo agentą, taČiaus kuomet 
tas agentas jokios laivokortės 
dar nėra išsiuntęs į Lietuvą, 
tai ir apie jo laivakortės iš
siuntimą jiieko nežino.

Vieną kartą susitikęs Z. 
Jankauską ant gatvės ir parei
kalavęs iš jo pinigus sugrąžin
ti. Jankauskas iškoliojęs 
Kvietkų, pasiuntė pas Joną 
Grinių ir sakė, kad Grinius vis
ką “sufiksysiąs.” Kvietkui nu
ėjus pas' Grinių, tas pareikala
vo užsimokėti už laivakortes, 
tai jis pasiusiąs į Lietuvą, o su 
Jankausko bizniu nieko bendro 
neturįs.

,K. Kvietkus, žinodamas,kad 
plikasai Jankauskas yra Tau
tiško Kliubo narys ir dar gana 
augštal gerbiamas ponų tau
tiečių, manė, kad Kliubas pri
vers Jankauską sugrąžinti jam 
pinigus, bet jo tikslas nebuvo 
pasiektas. Jankausko žvaigž
dė jau nebežibėjo Kliube ir 
niekas nežinojo, kur tasai tau
tiškas ponas randasi. Svars
tant tą skundą, tūli žmonės iš
sireiškė, kad netik K. Kvietkus 
yra Jankausko auka, bet ir 
daugiau tokių nelaimingų ran
dasi, ku^’ių sunkiai uždirbti 
centai dingo tautiško pono ki
šenių j.

Pagalintus Kliubo susirinki
mas priėmė skundą, įrašė į 
knygas ir, jeigu kada nors ta 
“žvaigždė” vėl kur nors pra*- 
dėtų‘šviesti, tai Kliubas darys 
tam tinkamą spaudimą, kad 
Kvietkui ' būtų atlyginta 
skriauda. V

Kokius Nuopelnus Suteikė 
Tautiečiams Z. Jankauskas?
I*1-

Tautiečių
Z. Jankauskas j^u-ne šiaądįen 
žydi. • Bet progresyvė J lietuviui bolševikus WW WW VW WM MM MM WW WWW MW (AJ WM WW WW WW WW WW WW W W WW V W W W W * *
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svietą. Ir tiems patiems na
riams, kurie dirba be palio
vos, atima energiją, kuomet 
skaitlingai neatsilanko į pa
rengimus ir daugelis narių ne
dirba del organizacijos. Kad 
darbininkai kreiptų tiek aty- 
dos į organizacinį darbą, kiek 
į savo privatiškus “good time,” 
tai darbininkų eilės dvigubai 
pasididintų ir progresas šuo
liais žengtų pirmyn.

Spieskimės į darbininkiškas 
organizacijas, prisidėkime su 
savo atliekamu laiku . prie 
draugijinio darbo ir prigerė
kime tiems draugams ir drau
gėms, kurie yra tokie pat dar
bininkai, kaip ir mes. Veng- 
kime pasiteisnimo, kad “nėra” 
laiko, tai organizatyviškame 
darbe nenupulsime keliais 
laiptais žemyn. Jei dėsime 
savo ene/giją ateities veikimo 
darbuotėj, tai nuo vasaros 
karščio neištišim.e, bet pakil
sime.

Kreipkime Daugiau Atydos j 
Organizatyvį Darbą

Šiandien darbininkai yra'ge
riau organizuoti, negu keletas 
metų tam atgal. Darbininkų 
klasinis susipratimas nuolat 
auga, pradeda suprasti, kad 
vienybėje yra išsiliuosavimo 
paslaptis. Vis daugiau ir dau
giau darbininkų prieina prie 
supratimo, kad kapitalistinė 
tvarka yra jų vergija. O tą 
išnaudotojų tvarką darbinin
kai panaikinti galės tuomet, 
kuomet visi kreips atydą į or- 
ganizatyvį darbą. Atėjus vasa
rai, dirbtuvių darbininkai, tu
rėdami valandą kitą liuoso lai
ko meta į šalį 
tus užsiėmimus 
tyvius darbus 
kur nors į ląj 
tyru oru 
darbo " nonės, prie mašinos 
ratų padedame daug savo spė

 

kų, nezvieną prakaito lašą nuo 
. savo raukšlėto veido nubrau- 
, kiame, gaudami mažą atlygi

nimą, o darbdaviams sukrau
name milionus. Todėl ir kyla 
klausimas, ar užsimoka, atėjus 
vasaros sezonui, sunaudoti at
liekamą laiką veltui? 
tai čia tarsiu žodį-kitą 
praktiško patyrimo, 
mums reikia daugiau 
atydą į organizatyvį darbą.

Užėjus vasaros karščiams, 
kuomet iš ryto tik saulutė pa
kyla, leisdama savo skaisčius 
spindulius, pas darbininkus 
gimsta mintis, kad liuosą va
landą kitą praleisti kur nors. 
Kartais visą savo liuosą laiką 
veltui praleidžia. Mat, tankiai 
pas darbininkus yra tokis įpro
tis, kad dirbtuvėj dirbau, var
gau, tai nors kartą galiu 'pa
būti laisvas, kaip paukštelis. 
O organizacijose, kuriose pri
klausau, gal kiti žmonės pasi
darbuos. Tankiai gyvenime 
yra pas žmones tokių apsireiš- 
kimų: žiūrėk, kur organizaci
jos susirinkimas ar kitokia 

j pramoga, kuri’ neša naudos 
darbininkams ir pačiai organi
zacijai, ten mūsų narių ir visų 
pritarėjų neperdaugiasia, nors 
kuopoje ar draugijoje jų skai
čius nemažas. _  _____
daviniai, kad mūsų organizaci
jų nariai ir kiti pritarėjai savo 
liuoslaikį sunaudoja be ^prisi
dėjimo prie organizatyvio dar
bo. O kad visi susispiestame, 
labai gražiai prigelbėtume or- 
ganizatyviame darbe spaudai, 
kuri nušviečia kasdieninius 
klasių kovos būdus ir dvigubai 
pagelbėtume tiems darbinin
kams, kurie, išėjo į klasių ko
vos lauką. Paimkime strei
kuojančius mainierius ■ ir jų 
sunkią padėtį. Į tą kovą nie
kas kitas jų neiššaukė, kaip 
tik jų pačių žmoniški jausmai. 
Jie dilbo ilgas valandas, o su 

Šeimynomis negalėjo prasimai- 
gauna iš angliakasių unijos ai-' tinti, nei priderančiai apsi- 
gos $33 į dieną, o unijistams I rengti. Svarbus ir nenumeta- 
streikieriams ir jų šeimynoms,! mas į šalį kitas klausimas, tai 
duoda 2 ar 3 dol. į savaitę, vedimas darbo kovai prieš 

O kur kiti visi distriktų ir lo- Liętuvos fašizmą ir gelbėji- 
kalų viršininkai, kurie gauna mas Lietuvos darbininkų. Jau 
tokia Lietuvos fašizmo inkvizi
cija ir kruvinasis teroras turi 
visus paskatinti prie didesnio 
darbo. Tas mums, be didelių 
[a suprasti, kad 

finansiniai gelbėti Lietuvos 
darbininkams privalome ir va
saros laiku. šis darbas turi 

būti kiekvieno kasdieniniu 
darbu.

Ne kokį įspūdį gaunu iš tų 
mūsų pačių narių ir pritarėjų, 
su kuriais ‘ pasikalbu apie or- 
ganizacijinę darbuotę, kad rei
kia daugiau kreipti atydos į 
parehgimus ir šiaip susirinki
mus. Jie, kaip tas sieninis laik
rodis, ^uftkši: 
dabąr, rvasarą, tegu kas kilias 
diroa, 'apsieisite ir be manęs.” 
Labai menkas ir bevertis pasi
aiškinimas, kuris neturi jokio 
pamato. Leisti atliekamą lai
ką veltui per ištisas’dienas, net 
vėliausius vakarus, mano su
pratimu, nesijausti, kad darbi
ninkas gyvena vargo gadynė
je. Privatiškiems išvažiavi
mams turėtų būti nustatyta 
pradžia ir galas.. Nors kartą 
reikėtų atsiminti, kad yra 
liuosą diena ir kiti žrnonės 
dirbą draugijinius darbus, ir 
kiek išgalint prigelbsti jiems. 
O viršminėti s pasiteisinimai 
liudija, kiek kitiems ir tiems 
patiems nariams apeina orga-!į susirinkimą*_atsiveskite bent 
nizaci'jų darbas, pažanga, ap-'po viena naują narį, nes 83

Streikuojančių angliakasių 
gyvenimas neapsakomai skur
dus. 1 d. liepos jau suka
ko 15 mėnesių, kaip minkštų
jų anglių kasėjai streiko lau
ke.. Sunku apsakyt ir baugu 
žiūrėti, kokia jų sunki padėtis, 
kaip jie sunkiai kovoja del di
desnio duonos kąsnelio. Kad ir > » - 

' gerai žinomus sunku pažinti, 
nes jie suvargę, alkį kenčia jų 
šeimynos, kūdikiai apiplyšę, iš
lindę iš barakų, šildosi prieš 
saulutę, kad ir pusiau alka
ni. Bet darbdaviai, kapitalis
tų tarnai, nepaiso savo vergų; 
Jie žiūri, kad tik darbininkas 
dirbtų už mažiausį atlyginimą. 
Tą *patį daro ir angliakasių 
unijos vadai—Lewis ir jo gi
zeliai, nes jie privedė anglia- 
sius prie bado mirties. Reak
cionieriai džiaugiasi, kad ang- 
likasiai badauja. Didžiulės 
lietuvių organizacijos organe 
“Tėvynėj” Nr. 20-tame pliauš-

■ kia nesąmones, būk , Miners’ 
Relief Committee nešelpia 
streikuojančius angliakasius. 
Iš kur tu, vėpla, žinai, kad ne
šelpia? Jei esi didelis veikė
jas, generalis kuopų skaldyto
jas, tai atvažiuok ir persitik
rink, bet nežinodamas neme
luok. Jeigu komitetas nešelp
tų, tai ar galėtų angliakasiai 
gyventi, kuomet iš unijos su 
šeimynomis gauna po $2 į .sa
vaitę ir pavieniai po $1? Va
das Lewisas ir jo visa mašina 
taip elgiasi su unijistais, kaip 
Gegužis, S. L. A. prezidentas, 
su. S.L.A. nariais. <*

Negana to, kad unijos va
dai persekioja darbininkus, 
bet ir anglių baronų nusam
dyti mušeikos skaldo streikie- 
riams galvas .ir bando dirbti 
kasyklose pastatę streiklau
žius.

Nors “Tėvynė” ir pliauškia, 
ksuL-Miners’ Relief Committee 
nešelpia streikierių, bet kas 
tuomet juos šelpia? Juk šim
tai tūkstančių darbininkų ir jų 
šeimynų ghuna pašeipą ir per 
tą komitetą. Susipratę darbi
ninkai nepaiso į tuos pliauški
mus, iš visų kampų siunčia 
pagelbą ir padeda darbinin
kams^ kovoti.

U. M. W. of A. viešpaties 
Lewis šelpimu, didelė didžiu
ma streikuojančių angliakasių 
ir jų šeimynų atsidurtų pas 
Abraomą, o dalis likusių, ku
riais Lewis vadovauja, badau
tų dirbdami anglių industrijos 
karaliams už 1917 metų algas. 
Unijos prezidentas Lewisas

visus savo ki- 
ųet organiza- 

• išvažiuoja 
s arba girias 

vėpuoti. Juk mes, 
nonės, prie

Pasvalietis.

riebias algas iš unijos? Ar 
jau ne laikas tuos nenaudėlius 
žinot lauk.
Streikuojančių Anglikasių šel- ias

rUr™ Mun vTr.n Snhv įvedimų, duod

Iš T. D. A., L. S. 46 Kp. 
Veikimo

Kuopos susirinkimas buvo 
24 d. birželio. Nariti atsilan
kė neperdaugiž^usiai. Nežinia 
del kokios priežasties bariai 
mažai kreipia atyd&s į susirin
kimus ir kuopos veikimą. Taj 
jau neatleistina ntywims. Ne
jaugi, brangūs Waugai ir 
draugės, ši organizacija su
tverta tam, kad pasirodžir" 
svietui, jog mes turime tokią 

^organizaciją? Bet ar bus ko
kia nauda, jeigu ta organiza
cija tik ant popieros gyvuos? 
Draugai, taip ilgiau negali 
būt, reikia susirūpint daugiau 
šia organizacija, nes ji lošia 
gana svarbią rolę darbininkų 
judėjime, ypač šiame momen
te, viešpataujant Lietuvoj fa
šizmui, o čia, Amerikoj, siau
čiant streikų bangoms. Kuo
met streikuojantį darbininkai 
ir jų vadai persekiojami ir 
grūdami į kalėjimus, taix šios 
organizacijos tikslas gelbėt po
litinius kalinius ir streikuojan
čius darbininkus, kurie pakliū
va į kalėjimą. Todėl 46 kp. 
kaip tik tuomi ir rūpinasi.

Reikia subrust prie didesnio 
Jau čia aiškūs veikimo, ypatingai dabar, va

saros laiku. Reikia rengt drau
giškus išvažiavimus, varyt agi
taciją, nes dirva yra plati del 
šios organizacijos ir pritarėjų 
turim nemažai. Naujų narių 
vis prisirašo. Pavyzdžiui, ir 
praeitame susirinkime prisira
šė du veiklūs nariai. Nors su
sirinkimas ir neskaitlingas bu
vo, bet visgi aptarta keletas 
svarbių dalykų. Apart kitų 
reikalų, prieita ir prie mūsų 
dienraščio “Laisvės” dabarti
nės sunkios finansinės padė
ties. Plačiai išdiskusavus, 
vienbalsiai nutarta paaukuoti 
iš kuopos iždo $10 parėmimui 
“Laisves” ir išrinkta trys drau
gai rinkt aukas del “Laisvės”, 
būtent. F. Liming, J. Knezius 
ir M. Masys, kuriems kuopa 
išduos paliudijimus.

Pagirtinas darbas.
T. D. A. L. S. 46 Kp.

Korespondentas
J." F. Bacevičius.

Apie 
iš savo 

kodėl 
kreipti

pimo Nac. Kom. Fin. Sekr., 
E. K. Šiurmaitiene.

315 Carothers Ave., Carnegie,
Pa.

Visų Atydai
Išsiuntinėjau apid 

blankų aukų, rinkimui į įvai
rius Jungtinių Valstijų i-

1,000

ir Ka
nados miestus. Blankos nu- 
meriuotos ir j finansų stovio 
knygą užrašytos, todėl mel
džiu visų, kurie esate aplaikę 
viršminėtas blankas, kad jos 
būtų naudojamos tam tikslui, 
kuriam mes darbuojamės ir 
aukojame, tai yra, del strei
kuojančių angliakasių. Siųs
dami su blankomis aukas, da
bokite, kad neįvyktų klaidų 
tarpe blankos ir pinigų, kad 
sutiktų surašąs aukotojų ant 
blankos ir suma pinigų. Siųs
dami aukas, čekius ar money 
orderius išrašykite kasieriaus 
vardu—John . Gatayeęlšąs, •; o 
siųskite fin. seki*, viršpąžymė- 
tu antrašu.

E. K. šiurmaitiene.

SKAITYKIT IR PLATIN
AI KIT “LAISVĘ

Nėra laiko.

VIETOS ŽINIOS
UŽSIMUŠĖ LANGŲ 
VALYTOJAS

Mauritz Nilson, 45 m,\ lan
gų valytojas, nukrito nuo 4-to 
aūgšto ir ant vietos užsimušė. 
Jis valė langus po num. 516 
W. 25th St., New Yorke* ir čia 
įvyko nelaime. Diržas, ku- 
riuomi buvo ąpsijupsęs save, 
trūko ir Mauritz nupuolė sta
čiai ant galvos.

S. L. A. 83 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

S. L. A. 83 kuopos pusmeti
nis susirinkimas įvyks ketver
ge, 5 dieną liepos “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 
vai. vakare. Visi nariai ir na^ 
rėš būtinai dalyvaukite šia 
susirinkime, nes išgirsite dele
gatų raportus iš atsibuvusio 
S. L.jA. .seimo. Taip, gi girdė
site raportus kuopos valdybos, 
iš kurių galėsite spręsti apie 
kuopos veikimą laike praėju
sio pusmečio. -

Kiekvienas narys, ateidamas

milžinišką kūną. Taipgi visi 
tie, kurie norite įstoti į S. jl. 
A., bet organizatoriai pas jus 
neužeina, ateikite į, susirinki
mą ir išpildykite įstojimo ap
likacijas. S..L.A; yra tpkia or
ganizacija, kurioje yra vietos 
kiekvienam lietuviui ir lietu
vei be skirtumo tikėjimiškų ir 
politinių pažiūrų.

J. Alekšis.
Kp. Sekr.

KOMUNISTŲ
DEMONSTRACIJA WALL 
STREETE

Antradienį, pietų laike, apie 
tūkstantis jaunų vyrų ir mote
rų, omunistų vadovaujamų, 
dembnstravo Wall Streete 
prieš\Amerikos imperializmą/ 
Demonstracija buvo surengta 
Anti-Im erialistinės Lygos.

Vos spėjus kalbėtojams pra
dėti kalbas, kaip nuo Morgano 
ir kitų firmų puolė demonst
rantus 14 detektyvų. Pribu
vus policija, daužė buožėmis 
ne tik kalbėtojus, bet ir mi
nioj esančius.

Plakatus plėšė, kaip įnirtę 
šunes. Nutraukus vieną kal
bėtoją, kalbėjo kitas; tą nu
traukus—trečias. Be \policijos, 
dętektyyai vartojo į visas pu- 

! sės kumščios spėką. rn---- ;
jiems pavyko čionai 
rantus išblaškyti, 
areštuotuosius į. Old 
licijos stotį, minia sekė paskui 
ir reikalavo paliuosuoti.

Prie stoties prisidėjo būrys 
jūreivių. Pakraštyj upės vėl 
buvo pradėtas mitingas. Po
licija, pamačius, kad demonst
racija tęsiasi ir ji' daug ar
čiaus policijos stoties, puolė 
kalbėtojus ir minią su daug 
didesniu įnirtimu. žiauraus 
puolimo pagelba pasisekė iš
blaškyti ir šitą išnaujo susifor
mavusią demonstraciją.

Plakatuose demonstrantai 
reikalavo pinigų bedarbiams, 
vieton juos mėčius Nicaraguos 
pavergimui.

Tarpe areštuotų kalbėtojų 
yra Robert Minor, , “Daily 
Workerio” r e d a k t o r ius,; 
Wolfe, senutė Katrė Gitlow ir 
daugelis kitų.

Areštuotuosius pasiėmė gin
ti Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas.

Buržuazija labai išgązdinta 
šita demonstracija.

Tuomi 
demonst- 

Vedant 
Slip po-

BROOKHART PALAIKO 
HOOVERĮ *

DE MOINES, Iowa.
Senatorius Brookhart iš 
Iowa valstijos, kartą pa
skelbtas “neištikimu” repu- 
blikonu, dabar labai stoja 
už ’ Hooverį, republikonų 
kandidatą į prezidentus. Jis 
išleido pareiškimą, raginda
mas farmerius remti Hoove-

Daktarai Taip Salęo!
The American Tobacco Company 

(Amerikos Tabako Kompanija) yra 
visuomet susidomėjusi plačiais tyri
nėjimais ir moksliniais išbandyrtiais. 
Pastaruoju laiku jinai iššiuntįnėjo 
Daktarams po visą šalį vieną įdo
miausią Mokslinę Knygą apie Taba
ko “Toasting” (apkepinimą).^ f

Jau visa eile metų, kaip ši Kom
panija gauna laiškų kas link LUCKY 
STRIKE Cigaretų; tuose laiškuose 
žjunima, kad šie^Cigaretai turi pui
kų kvapsnį ir kad juose nėra jokio 
erzinimo nei gerklei nei burnai; bet 
Kompanijai padarė- ypatingo ir ryš
kaus įspūdžio laiškas, gautas Lap
kričio 14 d., 1925 m., nuo savininko 
vienos Grand Rapids’o Departmenti- 
nės Krautuvės, kuris rašė, kad jo 
daktaras Battle Creek mieste patarė 
jąm nuo kitų cigaretų pereit prie 
LUCKY STRIKES, kadangi šie pa
starieji sumažina gerkles erzinimą.

Žymių Gydytojų patariama, Kom
panija atsiklausė šios šalies Daktarų, 
ir 20,000 Daktarų su viršum, atsa
kydami, pareiškė, jog LUCKY I 
{STRIKES mažįau teerzina gerklę, 
negu jeib kokie kiti cigaretai.

Net jau 1884 metais įžymus New 
Yorko Dentistas-Chirur£*»s, Dakta
ras Miller, taipgi ir kitas Dentisti- 
kos Chirurgas, Daktaras Vaaarri, po/ 
nuodugnių tyrinėjimų, padarė išva
dą, kad tabako dūmai pastoja Įcelią’ 
dantų gedimui.

Atsižvelgdama į tokius faktus, The 
American Tobacco Company išsiun
tinėjo anketą su klausimais pirmau
jantiems Dentistams po šią visą' šalį; 
ir pasekmės buvo tokios, kad jdąu- 
giau kaip 7,200 .Dentistų atraše, jog . 
LUCKY STRIKE Cigaretai, būdami 
apkepinti per “Toasting” Pi-o 
neerzina nei burnos nei dantų d< 
(bei smegenų).

Laboratorijoms taipgi buvo 
tiekta įvairūs Tabakai iš kesūrių 
skirtingų rūšių Cigaretų, tame skai
čiuje ir iš LUCKY STRIKES. Visi 
tie cigaretai buvo nupirkti iš vieti
nių krautuvių; paskui buvo nuimta 
nuo jų popierėlės ir tų cigaretų1 Ta
bakas sudėtas į atskirus sunumeĮriuo- 
tus konvertus.

Laboratorijos nieko nežinojo I apie 
tai, iš kokios Cigaretų rūšies buvo 
paimta vienas ar kitas Tabako pa
vyzdys (sampelis). Ir Laboratorijos 
praneša, jog per apkepinimo-“Tpast- 
ing” Procesą liko prašalinta blogo
sios medžiagos, kuyios, jeigu būtų 
paliktos Tabake, tai erzintų gerklę; 
todėl, ačiū tokiam “Toasting” Proce
sui, LUCKY STRIKE Cigaretai ma
žiau teerzina gerklę, nekaip bilę ko
kie kiti Cigaretai. "

Akivaizdoje visų šių | faktų, dabar 
yra jau plačiai pripažįstama, jog 
LUCKY STRIKES apkepinimo- 
“Toasting” Procesas prašalina iš 
LUCKY STRIKE šiokius bei. tbkius 
nešvarumus, kurie, jeigu būtų pa

tai iššauktų kosėjimą jif Jęerk-

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežos Valgiai, Gasūaani Lietuviško 

ir Amerikoifiškū Stiliam

siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

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

Phone: Jefferson 10888

A. J. MEYER
<♦>

<♦>

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

šalį

:esą, 
ėsnų
pą-

Visi

iš 
ius

. . . pa
likti, tai iššauktų kosėjimą jif Jęerk- 
lės erzinimą. Apart to, šis Proce
sas išvysto ir puikiausią kvapsnį.

šis, todėl, ' žingsnis, pada “ 
American. Tobacco Kompanijos 
minime Cigaretų, užsitarnauja 
gyriiųo ir yra dąi* , vienas nurody
mas, kaip naūjoyihis biznis stengia
si vest savo reikalus moksliniai. ’ “ 
dais, atsižvelgdamas į • plači 
publikos reikalus.r; j. _
tokią dalykų eigą ir* suteikt užj 
mą visuomeniškam aptarnavimui.

^kį teikia The American 
Company, gamindama šį pųikio < . . — -- -- — -- 
garėtus.

rytas 
ga- 
pa-

j bū- 
osios

Mums yra smagu pranešt ap e ši- 
-tgyri- 

, ko- 
Tobacco 

. .. . - . .. .. ’ rū
šies prpduktą—LUCKY STRIKE Ci-

Brooklyn LABOR LYCĖUft
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales dėl Balių, Koncertų, 
fidetų, Vestuvių, Susirinkimų Ir U 
Puikus steičiua su naujaisiais įtaisu 
fflaais. Keturios bolių alleys,

KAINOS PRIEINAMOS.

H9—959 Willoughby 
T«L 8842 StaK/r,

riose galima pirkti vais* 
r kitur dabartiniu laiku.

ENE ST., DETROIT

\ DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, 
tus daug prieinamesne kaina, negu

A. M. KISHON, Aptiekoį’ius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 5046

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

VARPO Kep t u v c

<0

Lietuvis Aptickorius
Kalba Lietuviikai k Rwsiikai

338 Knickerbocker Ave.
(Kampai DeKalb Avenue)

Brooklyn, n. y.
GASTRETONE

vaistas (liekarsta) nuo vidurių 
nemali m o arba nevirškinimo ir 
nuo visų vidurių ir kepenų 
(jaknų) nesveikumų. Padarytas 
grynai ii augalų.

50 Centų už Bonką

(Undertaker)

<♦> 416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN,' N. Y.

AMERICAN
PHONE: REGENT 2177-0474 "Tai Mokykla su Reputacija.”

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbinių karus j trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite ^avystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jttrf 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
,Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpę 58th ir 59 Streets 
2JL Metai Kaip Įsteigta » New York City

Ball Phone: Poplar. 7646

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST.,
- _____

GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA.

- ........ ■ ......... . ...... ........_____
įjjuui|iii|MiWIHitirįii<i'iii||liitii|iiuMiiniiii-|ii-• tut---7~.............

JUOZAS KAVALIAUSKAS

i 
i
■

tes=

Bell____
Keystone

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, ka<( mano patarnavimas 
bus atatinkarųiausias ir už prieinamą 
kairią. Nuliūdimo valandoje prašau 

lis prie manęs.

1439 South' 2nd Street
PHILADELPHIA. PA.

TELEFONAIt 
__________  Oregon 5186 
___________ Main 9669

te

Varpas BakeĮy, 54 Maujer St., Brooklyn, N. T. 
A- M. BALCHUęiAS, SavininHfts _ Telephone Stagg 6583

DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra' žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
. . < po plačią Ameriką pagarsėjusius z

v URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius puo šalčio) .

jokių šalčių nebijo^ Už 75 centus už bakšą apsiginkluok nuo išavo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS ’ j
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, ' Brooklyn, N. Y.
______________________ ORDER BLANK:__________________ ___

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

Vardas
No-----
Miestas
Miestas



D

/

4

LIETUVIŠKA SKUTYKLA

IŠPARDAVIMAS
Fornišių Pigiausia Kaina Pas

Valandos: nuo 8 ryte iki 8 vakare.

TIK

Bus

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

yra 14 stalų. Yra lysas ant 4 metų. 
Randa tik $66.00 į menesį. I- J— 
13 kambarių, '' ---- ’
Kambarys nuo 
Randa $87.00 į menesį, 
proga pirkti. 
495 West St.

A. MOLLYNS
Specialistas ant

Permanent Wave, Nestle 
. Circuline

gi bus parduodama ant lengviausių išmokėsiu 
DABAR PRISTATĖ Iš DIRBTUVĖS
, . i : į . ; NAUJAUSIOS MADOS FORNIŠIUS 
parduodama PIGIAUSIA KAINA

Puslapis šeštas < •

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

VIETOS ŽINIOS
PARDAVIMAI

DARBIEČIŲ ATYDAI

TEATRAS DAINOS MUZIKAKAS BUS UŽ 10 METŲ?

PAJIESKOJIMAI

IŠRANDA VO.IIMAI

REIKALAVIMAI

Tel. J tani per T646

RAP. KRUCH AS

229

MIUnillllllllMIMIIUIIIIMIIIEItlI!

u
MALONAUS PASIMATYMO

Tikietas 50c, ir daugiau.

214 Perry Ąvenue,

Kliu- 
nedė-

IŠ ŠALINIŪTĖS MOKINIŲ 
KONCERTO

KONFISKUOTAS 1,500 
GORČIŲ KATILAS

CHOPINO MUZIKALIS 
KLIUBAS

J. MAKNAVIČIUS JURGINĖS 
^PIKNIKE NELEIDO RINKTI

AUKŲ STREIKUOJANTIEMS 
angliakasiams. PASIRANDAVOJA 4 kambariai po 

No. 29 Stagg St., yra elektra, mau
dyne ii* pečius del šilto vandens. 
Taipgi 2 kambariai už $10.00. Kreip
kitės pas savininką telefonu Had
dingway 6712, arba pas janitorių 
152 Maujer St., arti Graham Ave., 
Brooklyn? N. Y. (159-164)

Dabar rodomas du sykiu į dieną, 
2:40 ir 8:40A

būkite ir laiku “Laisvės? name. 
Sekr. B. Krasauskas.

REIKALINGAS janitorius, 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

ATYDAI LYROS CHORO NARIŲ
•Nepamirškite visi susirinkti šian

dien į pamokas, nes žinokite, kadz 
mes turime prisirengti gerai su dai
nomis važiavimui į Waterbury, 
Conn., 12 d. Rugpjūčio-August. Lai
kas greit prabėgs, ir -mes nebūsime 
prisirengę. Todėl būtinai visi daly
vaukite pamokose.

DIDŽIOJO NEW YORKO DARB. 
ORG. SĄRYŠIO KOMITETO 

SUSIRINKIMAS
Įvyks subatoje, lieposi 7 d., 4 vai. 
po pietų. Visi komiteto nariai būti
nai būkite ir laiku “Laisvės? name.

VĖLIAUSIAS SOVKINO 
PAVEIKSLAS

Ne tik vėliausias, bet ir 
svarbiausias '

Paveikslas Rusijos
REVOLIUCIJOS

The End of
St. Petersburg
(Peterburgo Pabaiga)

Aš, Kazys ' Domeiką, noriu surasti 
savo tėvą Leoną Domeiką, kuris pa-

. Seniau gyveno 
Pittsburgh. Pa., dabar nežinau, kur 
lieuvius pagelbėti surasti man tėvą, 
nes turiu daug svarbių reikalų, kart 
išgelbėjuą 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. Domfeikai. (158-159)

“Laisves” piknike, visiems išsi
skirsčius, rasta moteriškas “kotas” 
ir kepure ir vyriškas kotas ir ke
purė. Kurie pasigendate minėtų dra
bužių, atsišaukite į “Laisvės” ofisą: 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(159-160)
PAJIEŠKAU darbo ant farmos. Esu 

gerai patyręs ūkės darbus. Kam 
reikalingas toks darbininkas, meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu: P. Z. 438 N. 
Cameron Ave., Scranton, Pa.(158-59)

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, 
jau senai matėmėsi.
matyti.

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

woodiečiu, . (nesužinojau pa-! 
vardės), tai Williamsburgoj 
žemaičiai šaukė apstoję, kadi 
Ridgewoodas niekai prieš jų 
kolonijos čampioną. Drg. Bui-

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stags 4781

šiemet tik $10.00
Marcelling Finger Waving

463 LORIMER STREET
3 Durys nuo Grand St. 

BROOKLYN, J)C' Y.

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

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

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS
X - Spindulių Diagnoza

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

Brooklyn, N. Y.
! VALANDOS:

10-12 prieš pięt; 2-8 po piet.
: Ketvergais ir subatomis iki 6 

vaiandaį. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

bet
Būtų linksma pasi-

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
i Rezidencijos Antrašas:

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

Tėl., Juniper 6776

FOTOGRAFAS
IR MALIORIU

Nufotografuoj 
ir nutnaliavo 
visokius paveiks- 
1 u s įvairiom! 
spalvomis, 
naujina senus 
krajavus ir su 
daro su amerik 
niškais.

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu: 

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

CLEVELAND, OHIO
Švedii Darbininkei Kliubas rengia 

puikų pikniką nedėlioj, 8 liepos ant

Bus prakalbos, įvairių žaislų, gera 
muzika, užkandžių ir gėrimų. No
rinti pasimaudyti ir smagiai laika 
praleisti, atsilankykite. Įžanga dy
kai. Rengėjai.

BINGHAMTON, N. Y.
L.D.S.A. 23 kuopos susirinkimas 

Įvyks pėtnyčioj, 6 liepos, pas d. M. 
Bekerienę, 27' Hazel St., 7:30 vai. 
vakare. Visos nares ateikit, yra 
svarbių reikalų. Atsiveskit ir savo 
drauges. Pjp susirinkimui bus skai
toma 
džių

DR. 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, 
bet tai yra žolė paakstinanti skilvio 
malimą.
Tinka Suaugusiein ir Vaikam

KAINA $1.50 Už DĖŽĘ 
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS

savo žodį, kaip jie apie tai eina iš Telšių apskričio ir valsčiaus, 
mano. Kodėl nepabandyti? Seniąu Kyvono
O juk Šitas sportas yra tuks- randasi, širdingai meldžiu Amerikos

Visos

Visi Darbininkų (Komunis
tų Partijoj nariai turite atsi
lankyti į žemiau nurodytas 
vietas ir pasiimti blankas rin
kimui parašų mūsų išstaty
tiems kandidatams.

29 Graham Ave., kreipkitės 
pas If offer; 46 Ten Eyck St., 
kreipkitės pas Vaitaitienę; 152 
So. 4th St., kreipkitės pas Ses
ter. '

Draugai, jeigu visi, kaip vie
nas, mesimės į darbą, tai 
trumpu laiku parašai bus su
rinkti. Todėl, rūpinkimės 
kiekvienas atlikt savo pareigą.

Viena Brooklyno lietuvių 
draugija, turinti apie 400 na
rių, paskelbė sekantį raportą: 
“Draugai Mirė Pirmame Pus

metyje 1928 Metų
Jonas Kiršulis mirė Jan. 4, 

Kazys ^Urbonas—Jan. 25, Ka
zys Kazlauskas—Feb. 3, Mo
tiejus Sabaitis—Feb. 8, Stasys 
Cvirka—Feb. 27, Adomas Sta
nį nas—March 8, Stanislovas 
Filipas—March 19, Juozas Pe- 
čenkis—April 17, Antanas Ki- 
jauska?—May 5, Klemensas 
Vencevičius—May 8, Jonas 
Baltrušaitis—May 8, Franas 
Akrantavičius—June 1.”

Lietuvių išeivija Jungtinėse 
Valstijose nyksta, kai pavasa
rio sniegas. Labai mažai at
vyksta naujų, o čia esantieji 
sensta ir krinta, kai lapai ru
denį. Paimkime kad ir šį pri
minimą : iš 400 tik šešių mėne
sių laiku dvylika palindo po 
velėna. Jei taip dalykai dėsis, 
tai už 10 metų Amerikos lie
tuviai vargais negalais begalės 
susigaudyti vieni kitus.

Ilgakaklis.

• J f

Ketvergas, Liepos 5 d., 1928

REIKALINGAS janitorius del 20 
.. Žįeimynų štymu apšildomo namo 
po No. 210 Hart St., kampas Throop 
Ave. Kreipkitės pas savininką 1319 
Lincoln Place, Brooklyn, N. Y. Tel. 
Haddingway 6712. (159-161)

Telephone: Greenpoint 2321

J. GARŠVA

Fredrich K. Randall, 45 m., 
gyv. po num. 338 Stratford 
Rd., ir Herman Beprim, 41 m., 
—1856—74th St., Brooklyne, 
padėti po $10,000 kaucijos. 
Utarninke sausieji agentai pas 
juos surado katilą (still) 
1,500 galionų įtalpos, 25 pė
dų augščio. Nuo pirmo augš- 
to katilas ■ tęsiasi per anfrą 
ir siekia net Stogą. Tas bra-: 
voras buvo operuojamas su 25 
arklių spėkos inžinii.

Pereitą subatą, Schwaben 
svetainėj, įvyko L. B. šaliniū- 
tės mokinių koncertas. Kaip 
jau brooklyniėčiams yra žino
ma, L. B. šaliniūtė Italijoj bai
gė muzikos mokslą, o dabar 
užlaiko piano ir (pradiniams) 
balso studiją.

Šiame koncerte ji padarė 
gerą įspūdį su savo pradiniais 
mokiniais. Programos išpil
dyme dalyvavo sekanti moki
niai: M. Bartashūnas ant pia
no; M. Gorylewski su S. Mit
chell—piano duetas; J. jaz
minas ir M. Gorylewski—dai
nų duetas; E. Ramoška—pia
no solo; M. Bartashūnas ir 
J. Razminas—piano duetas; 
E. Dean, G. Walsh, A. Budris, 
L. J. Valente ir Kavaliauskiūtė 
dainavo solo; P. Brown piano 
solo ir H. Dean su I. Michel 
šoko ispaniškus1 šokius.

Nėra reikalo kiekvienam 
duot atskirai kOmplijnentų^ nes 
visi mokiniai, pagal' savo me
tus ir mokinimus laiką, atliko 
savo užduotį^ gerai. t ''

L. B. šaliniūtės^studija ran
dasi : . 411 Evergf ęęi] Avė., 
Brooklyne. į >; * < < .'? *

> . , Reporteris.
* * f ; I T ’ > r <

vydas kibo į akį ridgewoodie- Swedish Beach, Geneya-on-the Lake, 
ciui, bet nepaėmė; tas pats bu
vo ir su drg. Marčiuku.

Iš draugių-moterų tik viena 
drįso kibt vyrams į akį. • Lo
šia neprastai. Gaila, kad savo 
vardo nepasakė Drg. Petri
ką su drg. Raijriu išėjo dfaw 
(lygiomis). Abu lošia gerai.

Tai tiek apie čekerius. Da
bar biskutį apie šachmatus. 
Pastarųjų mėgėjų taipgi buvo, 
bet bėda tame, kad mažai kas 
mokėjo jais lošti. Iš tokios di
dėjęs “kraudės,” .virš trijų 
tūkstančių žmonių, tik 10 as
menų drįso kibti į šachmatus. 
Nesakau, kad tiek tebuvo mo
kančių, bet tik tiek telošė. O 
juk. šachmatai yra bene geres
nis sporto lošis- už čekerius. 
IBet pas lietuvius šachmatai 
mažai turi įtakos. Kodėl? 
Bene bus todėl, kad tai yra 
sunkesnis sportas.
. Kandidatu į šachmatų čem
pionus, kiek patyriau, bene bus 
“Laisvės” gaspadorius d. Buk> 
nys. Kai kurie kiti štabo na
riai irgi lošia gerai šachmatais, 
bet kas iš jų yra čampionas, 
negalėčiau pasakyti.

Tarpe jaunųjų šachmatistų 
mačiau lošiant du: Petkūniuką 
iš, Great Necko ir Mažeikutį 
iš Brooklyno. Abu jau pusėti
nai žino apsigynimo pozicijas.

Mano manymu, šitą sportą 
turėtume taip pat įvesti į “Lai
svę,”' kaip ir kad boksininkų ir 
ristikų kad turime, šis sportas 
apimtų daug didesnį būrį mė
gėjų, ifegu ristynės arba bok- 
synės. Būtų gerai, kad čeke
rių ir šachmatų mėgėjai tartų V •• • 1 • 1

susirinkimui bus skai- 
paskaita. Taipgi bus užkan- 

ir lemonado.
Org. B. Zmilriūtė.

WORCESTER, MASS.
Antifašistinis Piknikas

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

Mes žinome, kad 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 

Į žymus prakalbininkas unijų organi- 
' zatorius ir Priešfašistinių Organiza
cijų -Susivienijimo nacionalis pirmi-i 
ninkas A. Jankauskas iš New Y.orko;'i 
dainuos didžiulis Aido Choras, virvės 

braukimas ir įvairios lenktynes, in
teresuojančius taipgi užganėdins. 
Tad kas tik gyvas dalyvaukime.

T. D. A. 13 Kp. Koresp.
(158-159)

‘ “ '.Ir dar
visi gerai Įtaisyti. 
10 iki 3 Į savaitę.

‘ Labai gera 
Atsišaukit po num. 
New York, N. Y.

154-65
GREAT NECK, N. Y.

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

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

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusi«fi 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*/

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

BARBER SHOP IR 
BEAUTY PARLOR

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

tantį kartų naudingesnis už 
kazyres ir stalelį su šlapiais 
gėrimais. . ,

Ką ‘sakote čekerių ir šach
matų;, mėgėjai ? >] i 

Šachmatistas.

Daugiau Brooklyno ir New 
; Yorko žirny Telpa Pus- 

lapyj 5-tame

Čia telpa pora paveikslu iš šimto:

Brooklyno Lietuvių Draugi
jų Komitetas Rinkimui Aukų 
Streikuojantiems Mainieriams 
praėjusią subatą atsilankė , į 
Jurginės Draugijos pikniką ąu 
tikslu parinkti aukų streikuo- 
j Uitiems mainieriams. Aukų 
rinkėjai pasiklausė pikniko 
sekretoriaus Kairio, kad jiems 
leistų pereiti per parką su 
skardinėmis, paprašant iš sve
čių aukų. Kairys atsakė, jog 
jisai sutinkąs, bet reikia atsi
klausti pikniko pirmininko. 
Komisija prisiartino prie pir
mininko J. Maknavičiaus ir 
kreipėsi su prašymu pavelyti 
rinkti aukas. Maknavičius į- 
bedė savo akis į žemę ir sa
ko: “Aš esu instruktuotas ne- 
pavelinti aukas rinkti.” Ko
misija da bandė aiškinti, kad 
Jurgine Draugija netik y^ad 
yra aukojusi iš savo iždo mai
nieriams, bet yra prisidėjus 
prie sudarymo šio paties ko
miteto. Tačįaus, kažin keno 
instruktuotas Maknavičius už
sisuko ir tingiais žingsniais nu- 
dripsėjo į pakalnę, kur matė
si kelios bačkutės ant stalų.

Kadangi tą dieną buvo “tag 
day” New Yorke, tai apie už 
pusvalandžio atsilankė dau
giau aukų rinkėjų su skardinė
mis. Kiek man teko pastebėti, 
tai apie trys poros vaikščiojo 
po parką ir rinko aukas.'Vie
nas jaunas vaikinas, aukų rin
kėjas, prisiartina prie Makna
vičiaus ir paprašo jo paauko
ti streikuojantiems mainie
riams. Maknavičius, nustebęs, 
išplėtė akis ir šaukė: “Kas tau 
pavėlino čia aukas rinkti? Aš 
tau nevelinu čia rinkti aukas. 

- Eik laukan iš parko.” Rin
kėjas sparčiai pradėjo žengti 
į kalniuką, o kadangi jau bu
vo tamsu, tai jis sparčiai už
lindo už pristojusios publikos 
ir pasislėpėt

Taip ir nepasisekė Maknavi- 
čiui išmesti iš parko aukų rin
kiką.

įdomu būtų žinot, kas Mak- 
naviČių instruktavo neleisti au
kas rinkti* Juk Jurginė 
Draugystė remia streikuojan
čius mainierius.

Reporteris.

New Yorke yra sušiorgani- 
zavęs vadinamas Chopjno Mu
zikalia Kliubas, prie kurio di
džiumoj priklauąp rusai ir Ru
sijos išeiviai.' Dabar tas kliu
bas pradėjo vajų už gavimą 
daugiau narių ir atsišaukia į. 
lietuvius muzikantus, kviesda
mas ir juos prisidėti. Kas pri
sidės iki 1 d. rugpjūčio,* tai 
įstojimo mokės po $2, paskui 
įstojimas, bus1 didesnis. Mėne
sinės mokestys 25 centai.

Kliubas turi 95 narius, už
laiko knygyną, kuriame randa
si daug muzikalių veikalų ir 
nariai jais gali naudotis.

Kliubo raštinė randasi: 509 
East 5th St, New Yorke. Pa
mokos simfoninės orkestros 
įvyksta kiekvieną seredą, 8 v. 
vakare; dūdų orkestros pamo
kos įvyksta pėtnyčiomis, 8 vai. 
vakare. j : , % •

Kliubo sekretorius A.. Soro
kinas ir kurie norite gauti pla
tesnių žinių, i tab g^lįte t pas f j i 
kreiptis. " ' ■ "

F^SPORTAS I
faminrn
ČEKERIAI IR ŠACHMATAI 
“LAISVES” PIKNIKE

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

reikalinga namuose

r* BpJlL

BROOKLYN, N. Y.
Išvažiavimas!

Rengia Liet. Amer. Piliečių 
bas liepos-July 8 d., 1928 m., 
lioj po piet, Forest Parke, Ground
No. 2. Gerbiamieji Brooklyno ir apie- 
linkės lietuviai! Mes užkviečiame jus 
visus atvažiuoti ant mūsų rengiamo 
išvažiavimo ir pasilinksminti mūsų 
rengta programa. Yra užkviesti visi 
trys vietiniai chorai. Kalbėtojai už- 

1 kviesti šie: advok. S. Briedis, advok. 
J. Jurevičius, “Vienybės” red. J. O. 
Sirvydas ir A. , C. W; A. Unijos 
VDarbo” red. L. Prūseika. Ir- taipgi 
bus įvairių žaislų: pypkių rūkymas 
ir preiso gavimas, varpo atradimas ir 
praiso gavimas,< bolės į kišenių įme
timas ir taip toliau. , , ,

Užkviečia Rengimo Komitetas.
. (1'59-160)

Graborius

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

Ši įstaiga garantuoja už 
kiekvieną daiktą.

Pristato į visus priemiesčius, 
kad ir toliausią

MACYS BROS. FURNITURE CO.
i . ! 198-200 GRAND' STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues BROOKLYN, N. Y.
Telephone: Greenpoint 2372

PASIGERINUS SVEIKATA—PAILGINS JŪS GYVASTĮ
Jei jūsų gydytojas peržiūrėtų, retkarčiais, jūsų kū

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

Žmonija yra persitikrinus reikalingumu mechanikų-žinovų au
tomobilių ir. įvairių industrijos mašinų, peržiūrėjimui ir nSiregulia- 
vimui ir yra patirta, kad tai užsimoka šimteriopai. Kode! ne da
ryti ant tiek, kaslink žmogaus sveikatos užtikrinimo?

Prireikus gyduolių arba išpildymo receptą, kreipkitės pas se
niausią Lietusių Vaistinyčią (Aptieką).

Petras Kundrotą
j Ph. G. Vaistininkas ...

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
, i Čia Galite Gauti ir Lietuvižkų Trejų Devynerių 

iPhone, Greenpoint 2017, 2J60-3514

Atsibuvęs “Laisvės” pikni
kas turėjo naują tsporto žaislą. 
Pirmu kartu pas mus, lietuvius 
darbininkus, pasirodė čekerių 
(damų) ir šachmatų žaislas— 
lošimas. Buvo manyta, kad 
mažai bus mėgėjų, bet apsiri
kome. Pasirodė, kad dauge
lis myli lošti čėkeriais (da- 
maiš).

Kol buvo šviesu, trys stalai 
po tris partijas (poras) buvo 
užimti visą laiką. Spėja vie
ni pasitraukt, jau griebia jų 
vietas kiti. ' tr kaip matėsi, ne
mažai dalyvių • l’ošia gerai, 
štai, žiūrėk, čia vienos koloni- 
•jos-priemiesčio čampionas lupa 
antrą čampioną. 
Margiukas susikirto

J. IR O. VAIDINIS
Maspeth, N* Y.Kada d; 

su ridgę-

Hammerstein’s Theatre.
BROADWAY IR 53RD STREET 
" ‘ NEW YORKE

' &K




