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Darbininkai Visų Salių 
Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Re

težius, o Laimėsite .. j 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XVIII, Dievaičio X

KRISLAI
Kapitalistų Agentas 
Nežino ką Tauškia. 
Grigaičio Išmintis Užėjo 

Už Proto.
Rašo F. Abek

Anglių baronų agentų 
esama ir kriaučių tarpe. Tū
las Maknavičius, Amalga- 
meitų Unijos penkesdešimts 
ketvirto skyriaus narys, 
Jurginės piknike neleido 
rinkti aukų streikuojan
tiems mainieriams!

Mat tas kapitalistų agen
tas būdamas pikniko pirmi
ninku uždraudė rinkti au
kas ir puolėsi išmesti lauk 
iš daržo vieną iš aukų rin
kėjų. Vienok buvo aukos 
renkamos, neatsižvelgiant 
to agento piktų pastangų. 
Tokiems kapitalistų agen
tams neturėtų būti vietos 
darbininkų organizacijose.

Mobilizuoja Miliciją 
Prieš Tekstilės

Streikierius

I AMERIKOS DARBININKUS IR DARBININKES, 
KILUSIUS Iš LIETUVOS

Manoma, kad Loewens RAGINA DARBININKUS ir FARMERIUS

Tūlas “Pasaulio Vergas” 
vapalioja “Naujienose”, būk 
Rusija įsakiusi' komunis
tams sugriauti mainierių 
uniją. Tas neišmanus trūk
tas nesuvokia nei tiek, kad 
jį pasaulis nepavergė. Jį 
pavergė kapitalistų klasė, o

NEW BEDFORD, Mass, j 
— Tekstilės dirbtuvių savi
ninkai planuoja atidaryti 
dirbtuves sekantį pirmadie
nį. ' Streikieriai rengiasi 
masiniai pikietuoti. Miesto j 
majoras Ashley atlaikė kon- i 
ferenciją su kitais valdinin
kais ir paskelbė, kad pasta
tys visą policijos spėką ir 
40 milicijos z narių prieš 
streikierius, kad nedaleidusi 
jiems pikietuoti 56 dirbtu-i 
ves.

biednos galvelės paskutinį 
trupinį sveiko senso. .

“Pasaulio Vergas” prade
da riesti, kad “1920 m; Ru
sijos komunistų Trečias In
ternacionalas sušaukė visų 
šalių amatinių ir pramoni
nių unijų suvažiavimą, kad 
tuo prikalbintį tas unijas 
prisidėti prie 3-čiojo Inter
nacionalo.” Tai yra nesą
monė, kokia tegali tik Gri
gaitis ir jo gizeliai vapalio
ti. Visai nėra pasaulyj to- , 
kios organizacijos, kaip 
“Rusijos Komunistų Tre-

Žymus Amerikietis Važiuoja' 
per Sovietų Sąjungą į į

Japoniją į
BERLYNAS'. — Gilbert 

Grosvenor, prezidentas A- 
merikos Nacionalės Geogra
finės Draugijos, su savo pa
čia ir duktere iškeliavo iš 
Berlyno į Japoniją? per So
vietų Sąjungą. Jis keliaus 
per Maskvą ir Transibiro 
gelžkeliu.

Grosvėnor išsireiškė, kad 
jis keliauja per Rusiją tik 
kaipo turistas, be jokių kitų 
motyvų. Jis sako, kad tai 

-čias Internacionalas”, neigi i geriausias jam kelias pasie- 
Trečias Internacionalas yra ikimui Japonijos. Iš Japoni- 
bent kada šaukęs tokį suva
žiavimą. Yra Komunistų 
Trečias Internacionalas ir 
1920 m. buvo sušauktas So
vietų Rusijos unijų iniciaty
va pramoninių ir amatinių 
uniju suvažiavimas Maskvo
je. Ten ir buvo padėta pra
dai Raudonųjų Unijų Inter
nacionalui.

jos jis sugrįš į Ameriką per 
Pacifiką.

Už Išvedimą Kelio Vengrija 
Neims Muitų už Fordo 
' Automobilius

Grigaičio išmintis už pro
tai užėjo. “Naujienų” Nr. 
146 įdėtas editorialas, kur 
sakoma, “Iš kiekvieno 10,- 
000 darbininkų Rusijoj del 
nelaimingij atsitikimų nu
kentėjo 1,796” asmens. Va
dinasi, bemažko du tūkstan
čiai. Tai yra kone kiekvie
nas penktas darbininkas nu
kentėjo nuo žaizdų. Išeina, 
kad bėgyje penkių metų 
Sovietų Rusijos visi darbi
ninkai paliks ubagais ir jau 
tuomet “šiur” lietuviški 
smalaviriai nuvers bolševi
kų valdžią, nes “ubagai” ne
galės savo valdžią.apginti.

'Kitoj vietoj tam pačiam 
editoriale dar žioplesnis iš- 
niislas, iščiulptas iš piršto. 
Esą, “reikia neužmiršti, kad 
šiandien bolševikijoj pri- 
škaitoma 1,900,000 pramonės 
valdininkų.” Kaip matot, 
toliau į girią, daugiau mal
kų. Pirmiau tik “ubagais” 
padarė Sovietijos darbinin
kus, o ipar Sovietų valdi
ninkai ir tarbas atims iš 
tariamų “ubagų”, tai jau 
tuomet Grigaitis padarys

Neprisieina abejoti, kad 
“Naujienų” redaktoriams 
bent ką skaitant apie Rusi
ją akys pažaliuoja, žvaigž
dės mirga ant laikraščio irL 
iŠ vieno numerio darosi visa 
virtyne didelių skaitlinių. 
Sovietinių Respublikų Są
jungoj šiandien yra apie 

I septyni milionai ’ pramonės 
darbininkų. O “Naujienos” 
iš piršto iščiulpė, kad esama

BUDĄPEST, Vengrija.— 
Henry Fordas sutiko išvesti 
Vengrijoj kelią 125.mylių ii-' 
gumo iš Budapest į Szege-| 
din. ' j

Už tai Vengrijos valdžia 
neims muitų už įgabentus 
Fordo automobilius; For
das galės čia savo automo
bilius parduoti po $400.

Taipgi sakoma, kad For
das turi panašią sutartį su 
Bulgarija.

IŠTRĖMĖ komunistę

KLAIPĖDA. — Nesenai 
Klaipėdos komendantas iš
trėmė Peres Ode į Telšių 
apskr. visam karo stovio 
metui, kaipo įtariamą ko
munistų naudai veikiančią.

apie du milionai pramonės 
valdininkų. Vadinasi, ant 
trijų ir pusės darbininkų y- 
ra vienas valdininkas.

Kas tokį “faktą” gali iš
kepti, tai visai nėra pažemi
nimas nešioti šmoko vardą.

Surikiavęs augščiau pažy
mėtus nonsensus, Grigaitis 
sušunka, kad aky vaizdo j tų 
“faktų” užsienio komunistų 
partijos turėtų uždrausti 
savo nariams rusų kalbą 
mokintis, nes beskaitydami 
Sovietijos laikraščius gali 
praregėti ir pabėgti iš par
tijų; . t

Tai visai teisingai pasakė 
tas ponas, juk jam tinka tas 
žiponas. Vietoj “Naujie
nas” spausdinti lietuvišku 
šriftu, turės spausdinti chi- 
nišku hieroglifu, nes ir žiop- 
liausias skaitytojas negalės 
ilgai kęsti'tokių melų.

Šiemet 14 rugpjūčio sueina 10 metų nuo Lietu
vos Komunistų Partijos įsikūrimo. Tie'LKP gyvavi- 
vimo 10 metų—tai 10 metų žiaurios ir atkaklios ko
vos tarp darbo ir kapitalo Lietuvoj, tarp naudoja
mųjų ir naudotojų. Lig šiol viršų imdavo buržuazi
ja su buožija ir jos laimėjimas užsibaigė fašistiniu 
perversmu, kada užviešpatavo dar didesnis kaip se
niau kruvinasis teroras. Fašizmui rūpi su šaknimis 
išraut iš Lietuvos ne tik komunistinį judėjimą, bet 
ir aplamai darbininkų judėjimą. Ne tik komunistų 
partija susilaukė didžiausių persekiojipių ir šaudy
mų, bet naikinamos įvairiausios darbininkų Tr pirm- 
eiviškesnių valstiečių organizacijos. • Nežiūrint į di
džiausius kovos sunkumus, darbininkų judėjimas 
Lietuvoj nepasmaugtas, o paskutiniu metu jis net 
pradėjo atsipeikėt. LKP nors pergyvena ir sun
kiausias dienas, bet ji ne tik nesudėjo savo kovos gin
klų, bet ruošiasi į naujus mūšius.

Per visą savo gyvavimą Lietuvos kovojantieji 
darbininkai ir kaimo biednuomenė ne vieną kartą 
susilaukdavo gausios pagelbos iš Amerikos lietuvių 
darbininkų. Lietuvos darbininkai niekados neuž
mirš tos pagelbos, kuri^ amerikiečiai teikė kovai 
prieš kruvinąjį fašizmą 1927 metais. Mes tikimės, 
kad ir dabar, kada sukako 10-ts metų nuo LKP įsi
kūrimo, nuo tos partijos įsikūrimo, kuri Lietuvoj yra 
vienatinė partija, stovinti kovojančio proletariato 
priešaky, Amerikos dūrbininkai, kilusieji iš Lietuvos, 
neužmirš mus. Mes kreipiamės į Amerikos darbinin
kus, kilusius iš Lietuvos, be tautybės skirtumo, į lie
tuvius, žydus, lenkus ir kitus, pravest visoj Ameri
koj pranešimus apie LKP įsikūrimą ir jos reikšmę 
Lietuvos darbininkų judėjime, apie kruvinojo fašiz
mo'viešpatavimą, kuris negailestingai smaugia dar
bininkus ir kaimo biednuomenę, kuris pripildė kalė
jimus kovotojais del darbo žmonių laimėjimo, kuris 
padarė Lietuvą dideliu katorgos kalėjimu. i Mes tiki-, 
mes kartų, kad visos Amerikos darbininkų organiza
cijos, sugedančios iš kilusių iš Lietuvos ir aplamai 
dąrbimrfkai, kilusieji iš Lietuvos, praves visuose 
Amerikos'- kampuose plačią kampaniją ir rinkimą 
aukų LK-P ir jos spaudos reikalams.

Tegyvuoja 10-ties metų LKP sukaktuvės!
Tegyvuoja Amerikos ir Lietuvos darbininkų kla- 
vfehAė!

. i •

sės

16. VL 28;

Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komitetas.

Amerikos Mokslininku Anglijos Mainierių Va-
Delegacija Sovietu 

Sąjungoj
das Cook Kovoja prieš 

Išdavystę

tein Papildė Saužudystę REMTI DARBININKU PARTIJĄ
LONDONAS. — Manoma, 

kad Belgijos kapitalistas 
Loewensteinas iššoko iš or
laivio su tikslu nusižudyti. 
Orlaivis lėkė 4,000 pėdų 
augštumo, kaip jis iškrito iš 
orlaivio į jūras. Nemanoma, 
kad bus galima surasti jo 
lavoną, kadangi lavonas ga
lėjo labai susidaužyti, krin
tant ant vandens iš tokio 
augštumo.

Kuomet Londono ir Bru- 
sselio biržose tapo sužinota 
apie jo mirtį, tai jo kompa
nijų šėrų vertė pradėjo pul
ti, ir mažesnieji spekulian
tai, gorėdami iškišti jo kom
panijos šėrus, praradę apie 
$30,000,000.

Agitacijos Departmento Pareiškimas Pasmerkia Wall 
Streeto Partijas; Taipgi ir Socialistų Partiją

LENINGRADAS/ — Ke
tvirtadienį čia atvyko pro
fesorius John Dewey^ su ke
liais nariais Amerikos moks
lininkų delegacijos studijuo
ti kultūrinį gyvenimą Sovie
tų Sąjungoj.

Apie 30 delegacijos narių 
atvyks diena vėliau.

LONDONAS. — Anglijos 
geltonieji darbo unijų vadai 
iš Darbo Unijų Kongreso ir 
kapitalistai susitarė įsteigti 
taip vadinamą industrinę 
tarybą “draugingam” išriši-

Išlepusiai Gyveno 
davo Pinigus

Kaip ir visi kiti kapitalis
tai, Loewenstein gyveno iš
tvirkusiai. Sakoma,* kad jis 
kas savaitę naminiams rei
kalams praleisdavo apie 
$100,000. Jis visokiomis 
keistenybėmis užsiimdavo. 
Sakoma, kartą jis pasiuntė 
specialį orlaivį į Maskvą 
vien tik atgabenimui kavia- 
ro (sutaisytų žuvų ikrų) 
mažam pokiliui, kurį jis bu
vo surengęs." Žmonės, ku
rie jį pąžįsta, sako, kad jis 
buvo patapęs pamiršimo au
ka.

Per mėnesius laiko jie pa- 
tėmijo jį klaidžiojant jo na
muose ir ofisuose visai ne 
prie tų durų, kur reikėdavo,- 
kuomet jo protas būdavo 
užimtas mąstymu apie viso
kias spekuliacijas. Taigi jo 
draugai mano, kad jis lėk
damas orlaiviu galėjo atida
ryti per klaidą duris užpa
kalyj orlaivio į lauką, kuo
met jis buvo užsimąstęs a- 
piė kokias nors spekuliaci
jas, ir iškristi iš orlaivio.

Bet orlaivių ekspertai 
Croydone tvirtina, kad or
laiviui taip smarkiai lekiant 
oro spaudimas buvo taip di
delis, kad vargiai būtų bu
vę galima duris atidaryti; 
esą, tik labai tvirtas vyras 
galėtų tas duris atidaryti.

Durys, per kurias galėjo

Sąryšyj su plačia rinkimų 
kampanija, Darbininkų 
(Komunistų) Partijos Agi
tacijos ir Propagandos Sky
rius ketvirtadienį išleido 
pareiškimą, kuriame pa
smerkia kapitalistines parti
jas ir nurodo reikalingumą 
darbininkams remti savuo
sius kandidatus ateinan
čiuose rinkimuose.

Atsišaukimas ragina dar
bininkus ir farmeriūs remti 
Darbininkų (Komūnistų) 
Partiją ir jos kandidatus: 
Fosterį į prezidentus ir Git- 

mkiv 'Iowa į vice prezidentus, ivieiy- Apart kitko pareiškimas 
sako:

. “Dvi Amerikos imperia
lizmo partijos, susitepusios 
aliejaus graftu ir susitersu- 
sios srutų nuovadų graftu, 
užbaigė nominuoti savo kan
didatus į prezidentus. Wall 
Streetas patenkintas abie- 
mis — Smithu, buvusiu žu
vų pardavėju ir vadu Tam
many Hall, ir Herbert Hoo- 
veriu, darbščiu vyru, 'kuris 
esąs kilęs iš paprastų namų

ir demokratų. Abi partijos 
yra lygiai susitepusios graf
tu; abi partijos atstovauja 
didelių kapitalistų interesus.

“Kapitalistinės valdžios I 
veikia kaipo streiklaužiai ’ 
darbdavių klasei,” sako pa
reiškimas, “ir nėra mažiau
sio skirtumo darbininkams, 
kuri grupė politikierių (re- 
publikonai ar demokratai) 
yra valdžioje. Abieji laužys 
streikus, išduos indžionkši- 
nus per savo teisėjus, perse
kios nicaragiečius ir sve- 
ftimšalius darbininkus, ir 
ves karą prieš žmones.silp
nesnių tautelių, kurių tent
tori jose randasi gausūs tur* 
to šaltiniai, kuriuos gali iš
naudoti Amerikos imperia
lizmas savo pelnui.”

Pareiškime nurodoma, 
kad Socialistų Partija jau 
senai atsižadėjo klasių ko
vos ir patapo kapitalistų į- 
rankiu, ir darbininkai, ku
rie remtų socialistų kandi
datus sekančiuose rinkimuo
se, kartu remtų dabartinę

vakarinėse valstijose, kaip kapitalistinę sistemą, 
jie (kapitalistai) mėgsta jį Darbininkai raginami
garsinti.”

Toliaus pareiškimas nuro
do, kad Wall Streetas remia 
abi partijas — repųblikonų

Išgelbėjo Švedijos La
kūną Lundborgą nuo 

Ledyno

arbininkai raginami rem
ti komunistų kandidatus, 
tos partijos kandidatus, ku
ri kovoja už darbininkų rei
kalus.

Ketvirta-

Italijos Lakūnai Pasiekė Bra
ziliją; Lėkė suvirš 51 valandą

NATAL, Brazilija. — Ita
lijos lakūnai, Arturo Ferra- 
rin ir Carlo Dėl Pre te, bu
vo priversti nusileisti Seni- 
tabau pajūry (ant “by- 
čiaus”), netoli nuo čia. Jie 
skrido iš Romos; padarė 4,- 
321 mylią. Nusileido 7:15 
vai. ketvirtadienio vakarą. 
Jie sumušė tolimos kelionės 
rekordą; pasiekė Braziliją 
be sustojimo. , Skrido 51 va
landą ir 24 minu tas.

Jie iš ten bandė pakilti ir 
lėkti į Rio Janeiro miestą, 
bet blogas oras vertė juos 
nusileisti, ir jie palakioję 
pagalios nusileido arti mies
telio Touros,. kuris yra už 
apie 50 mylių nuo čia.

1.... ..........
PersišovėKėdainiai

per neatsargumą kalėjimo 
viršininkds Sabaliauskas.

mui ginčo tarp darbo ir ka- iškristi, ir durys, per kurias 
pitalo ir klasiniam bendra- įeinama į mažą poilsio kam- 
darbiavimui. A. J. Copk barėlį> yra labai skirtingos 
jau nuo senai kovoja; Prieš jr didumti ir forma. Vienos 
toki geltonųjų vadų išdavi- yra su mažu langeliu, kitos 
kišką žingsni, ir jis balsavo be langelio.
prieš įsteigimą tokios tary
bos. ' ' '

Ta taryba įsteigiama su i 
tikslu išvengti streikų ir ki
tokių nesusipratimų tarp 
darbininkų ir darbdavių. 
Bet taryba tarnaus darbda
viams, o dąrbiųinkus spaus 
pasiduoti išnaudotojams.

Naujas Vokiečių Zeppelinas 
Lėks Amerikon Sekanti

Mėnesį
BERLYNAS.— Dr. Hugo 

Eckner pranešė, kad naujas 
Zeppelinas, kurį jis budavę- 
ja, Skris į Jungtines Valsti
jas rugpjūčio mėnesį. Sakė, 
kad Zeppelinas tris kartus 
atlėks Amerikon ir sugrįš 
atgal, kad parodyti, kaip 
saugiai ir lengvai galima 
keliauti dirižabliu per At- 
lantiką. . ( :

Sulig pasakojimo jo tarno 
Baxter, Loewensteinas skai
tė knygą, nusigrįžęs į orlai
vio užpakalį ir sėdėdamas 
kėdėj e tuoj aus už stiklinės 
pertvarkos, kuri skiria pa- 
sažierių kambarį nuo orlai
vio valdytojo vietos. Matė, 
kąip jis atsikėlė, padėjo 
knygą ir nuėjo į orlaivio už
pakalį. Tarnas sako, kad 
Loewenstein šypsojosi eida
mas.

Kuomet jis nesugrįžo už 
15 minutų, Baxter susirūpi
nęs ir nuėjęs pažiūrėti, kas 
atsitiko. Jis niekur nebesu
rado jo.

Persigandęs tarnas valan
dėlę pastovėjo. Pažvelgęs į 
užpakalinęs duris, jis pama
nė, kad galėjo nelaimė įvyk
ti. Jis pažiūrėjo ir surado, 
kad jos neužrakintos ir at
daros.. .

STOCKHOLM, Švedija.— 
Pranešama, kad leitenantas 
Schibėrg, Švedijos lakūnas, 
išgelbėjo nuo ledyno savo 
draugą Lundborgą, nusilei
dęs ten orlaiviu.

Ant ledyno pasiliko penki 
“Italics” vyrai. Jie yra pa
vojuj, nes ledas mažėja — 
tirpsta.

Dabar jiedu darbuojasi, 
kad išgelbėti pasilikusius 
ant ledo.

Baxter tuojaus nubėgo 
pranešti Loewensteino se
kretoriui, lakūnui ir orlai
vio mechanikui. Kadangi 
buvo didelis orlaivio ūžimas, 
tai jis negalėjo žodžiu pa
sakyti. Jis parašė ant po- 
pieros: “Kapitonas dingo.”

Orlaivio valdytojas sako, 
kad jis tuomet nežinojęs nei 
ką daryti: buvo sumislinęs 
sukti orlaiviu aplink, bet 
paskui pamanė, kad tai bū
tų tuščias darbūs. Todėl jis 
leidosi toliau. O jau buvo 
beveik perlėkęs Anglijos ka
nalą ir galėjo matyti Dun
kirk 'smiltyną apačioj. La
kūnas Ronald Drew sako, 
kad jis ten nusileido ir pra
nešė policijai.

. Sakoma, kad Loewenstein 
sirgęs. Prie to turėjęs ke
letą finansinių nepasiseki
mų. Taigi, daroma išvedi
mas, kad jis galėjo nusižu
dyti. . r - :

Mirties Bausmė Paskir
ta 11-kai Doneco 

Sabotažninkų 
MASKVA.

dienio vakarą teismas pa
skyrė mirties bausmę vie
nuolikai sabotažninkų, ku
rie visokiais būdais sabota- 
žavo Sovietų anglies pramo
nę Doneco anglies sntyj.

Suvirš 50 asmenų buvo 
patraukta atsakomybėn ir 
jų teismas tęsėsi pusėtinai 
ilgai.

Du vokiečiai, kaltinami 
sabotaže, tapo paliuosuofc' 
be bausmės, o du rusai, kal< 
tinami sabotaže, liko suras
ti nekaltais.

Rekomenduotapasigaileji- 
mas šešiems Į nuteistiems 
mirčia, ir mandma, kad mir
ties bausmė jiems bus dova
nota. ■ . Į \

Kitiems paskirta kalėjimo 
bausmė.; , ’ ’ • r:

Wilkes-Barre, Pa.
Svarbios Prakalbos :;

F

Po diddio šturmo, kurį 
Sesqui Centennial čionai su
kėlė per tris dienas, Darbi
ninkų Partija paskyrė vieną 
vakarą, idant išaiškinus 
darbininkam tikrus įvykius 
pirmos revoliucijos, kuris į- 
vyko 1776 metais.

Etail Gardos yra gerai ap
sipažinęs su Amerikos is
torija ir jis kalbės utamin- 
ko vakarą, liepos 10 dM 206 
So. Main St Pradžia 7:30 
vakare.

Kviečiam visus atsilanky
ti J Ą ■ i '

Komitetas.

'Aj
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DIENOS KLAUSIMAIS
Rinkimų Kampanijos 

Finansavimas

MMMHH

turime

vieton 
pagerės,

Nežino, Ką Daryti
Katalikas.—Jau nežinau nei 

ką daryti, nes pas mus labai 
daug kunigų priviso. Gerai 
būtų, kad jų skaičius suma
žėtų.

Laisvamanis.—Tik paliauki
te jiems pinigus mokėję, tai 
jie patys išnyks.

UŽSIREGISTRAVO
OLIMPIADON

Nesutinka
Darbdavis.—Jeigu tu, Pet

rai, per šiuos metus dirbsi ge
rai, tai sekančiais metais aš 
tau mokestį pakelsiu.

Darbdavis.- 
bar 
tais

Teisybę Sako pągal Reikalą
Bepartyvis.—Pasakyk man, 

kada tu meluoji-7-ar tada, 
kaip sakai, kad Amerikoj boli 
ševikai gauna pinigų iš Mask
vos ar tada, kuomet sakai, kad 
jie siunčia pinigus į Maskvą?

Tautininkas.—Aš visuomęt 
sakau teisybę, tik sakinius 
keičiu pagal reikalą.

Geriau man da- 
pakelk, o sekančiais me- 
galėsi numušti.

J. B-nas.

Sveiki, bet. . .
Blaivininkas.—Jūs, gerdami 

kiekvieną stiklelį, sakote 
“sveiki,” bet dabar ir ant ko
jų negalite stovėti.

Girtuoklis.—Mes esame svei
ki, tik mūsų pakinkiai linksta.

Subata, Liepos 7 d., 19Lb

JUOKAI NE JUOKAI

, •
Argentinos “Rytojaus” Nr. 

24-tam pranešama, kad liepos 
8 ir 9 dd. įvyks visuotinas te
nykščių lietuvių suvažiavimas. 
Tai be galo svarbus įvykis Ar
gentinos lietuvių ir visos lie- 

jtuviškos išeivijos gyvenime, 
j žemiau j ištisai talpiname su
važiavimo šaukimą ir dieno- 
tvarkį.

lieStuvių darbininkų 
SUVAŽIAVIMAS

Mes, Argentinos lietuviai dar
bininkai , atbėgę iš Lietuvos 
čionai jieškoti geresnio gyve
nimo, negalim ramiai sėdėti ir 
tylėti, matant, kaip mūsų bro
liai ir draugai yra kankinami 
ir žudomi. - Mes turim apkal
bėti būdus, kuriais galėtume 
padėti Lietuvos kankiniams, 
kovojantiems su fašizmu; mes 
privalome remti judėjimą už 
nuvertimą fašizmo Lietuvoje.

Tam tikslui LDADPA-CK. 
nutarė sušaukti visuotiną Ar
gentinos lietuvių darbininkų 
susivažiavimą, kuris įvyks 
pos mėn. 8 ir 9 d., 1928 
Buenos Airėje.

Į suvažiavimą kviečiama 
sas LDADPA kuopas, visas 
višalpos organizacijas, 
mūsų darbininkišku choru, vi
sus Dailės ir Meno ratelius ir 
LDSA. kuopą.

Susivažiavimo dienotvarkėn 
dedama šitie pamatiniai daly
kai :

1. Visą šalį apimančios sa
višalpos organizacijos 
m as.

2. Kova su fašizmu 
voj ir čia.

3. Mūsų spaudos ir 
ros plėtimas ir palaikymas.

4. Darbininkiško meno 
kalai.'

5. Nauji sumanymai.
Kiekviena organizacija, 

rinti nemažiau penkis narius, 
gali siųsti vieną delegatą, o 
paskui nuo kiekvienos dešim
ties narių—po vieną. Visi de
legatai turės pilnas teises rei-. 
kalų svarstyme ir jų sprendi
me.

Kviečiame kiekvieną orga
nizaciją prisiųsti tiek delegatų, 
kiek tik galima, kad padary
ti suvažiavimą dideliu, gyvu ir! 
įdomiu.

Suvažiavimo vieta—svetainė 
—bus nurodyta laiškuose.

LDADPA. Centro Kom.

Tarybos pasielgimas su tais 
nariais buvo “ncreguliariš- 
k’as, arbitrariškas ir prie
šingas SLA. konstitucija^.” 
Betgi visokios gėdos netekęs 
Grigaitis drįsta sakyti, kad 
tie nariai nebuvo nuskriaus
ti, kad jie nebūtas skriau
das sau įsikalbėjo ir kad Su
sivienijimo ponai yra nekal
ti avinėliai.

Bukapročiai Liberalai
Heywood Broun, New 

Yorko “Telegramo” rašyto
jas, kurį iš savo špaltų iš
varė New Yorko “Worldas,” 
statosi dideliu liberalu. Kar
tais jis labai aštriai ir gra
žiai pakritikuoja kapitalis
tus. Bet tas pats Broun pa
sirodo didžiausiu bukapro
čiu, kuomet jis pradeda kal
bėti apie darbininkų reika
lus. Jis apie juos jokio su
pratimo neturi ir jų bėdų 
neatjaučia. Tą patį galima 
pasakyti apie didžiumą libe
ralinių buržuazinių papūgų.

Heywood Broun nuėjo pa
sižiūrėti garsiųjų krutamu- 
jų paveikslų “Peterburgo 
Pabaiga,” kurie dabar yra 
rodomi New Yorke. Tai So
vietų Respublikos kūrinys. 
Vienoj vietoj parodoma, 
kaip tūlas parsidavėlis iš
davė darbininkų streiko va
dus valdžiai. Vieno iš strei-

iriai ir sabotažninkai pa
smerkti kalėjiman įvai- 
iriems laikotarpiams — nuo 

su-i 3 iki 6 metu. Mat, jie buvo 
į varyme 

griovimo darbo anglies pra
monėje.

Mes manome, kad tie sa
botažninkai pilnai ~ užsitar
navo liaudies tribunalo 
jiems uždėtos bausmės. Tai 
bus lekcija kitiems kontr
revoliucionieriams, kurie te-

Vėl ir vėl mums tenka _________
grįšti prie komunistų parti-Į tik vadų "įrankis
jos dalyvavimo šioje prezi
dento rinkimų kampanijoje. 
Juk tai be galo svarbus 
klausimas. Darbininkų (Ko
munistų) Partija nori ir y- 
ra pasiryžus dalyvauti rinki
mų kampanijoj ne vien žo
džiais. Būtų išsistatymas
savęs ant juoko, jeigu mes bėra nesugauti ir teberau-
pastatytumėme savo kandi- sįa darbininkų valstybės pa- 
datus ir jau manytumėme, matus, įsiskverbę į jos p ra- __  ___ _______________

O kad tokių Judų ko vadų .šeimyna atsidūrėkad viskas užbaigta, kad 
darbininkų masės ;
balsuos už mūsų žmones ir 
parems mūsų partiją. Tai 
būtų stebuklai, o mes į jo
kius stebuklus netikime.

Reikia prieit prie mūšių 
su literatūra, su prakalbo
mis, su atsišaukimais. Rei
kia darbininkus supažindin
ti su komunistų tikslais ir 
idėjomis. Reikia įtikinti gy
vais faktais, kad mūsų par
tija yra vienatinė revoliuci
nė darbininkų klasės parti-: 
ja, kad jinai rodo teisingą! 
kelią prie pasiliuosavimo, j 
prie šviesesnės ateities, prie i 
panaikinimo išnaudojimo ir 
priespaudos, žodžiu sakant, 
reikia varyti kuoplačiausią 
agitaciją ir propagandą už 
komunistų partiją ir j 0S 
kandidatus. * -

Bet tuščiomis rankomis 
to nepadarysi. Spaustuvės 
už dyką lapelių nespąusdins. 
Svetainių savininkai veltui 
svetainių neduos komunistų 
susirinkimams. Geležin
kelių kompanijos už dyką 
nevežios mūsų kalbėtojų. 
Tam tikslui reikia pinigų, 
didelio fondo. Štai kodėl 
Darbininkų (Komunistų) 
Partija nutarė sukelti $100,- 
000 šiai rinkimų kampani
jai. Ir tai nėra perdaug, 
jeigu mes norėsime varyti 
plačią kampaniją po plačią 
Ameriką.

Kapitalistinės partijos iš
leidžia desėtkus milionų do
lerių savo kampanijoms. 
Mes, žinoma, su jomis nesu
silyginsime. Joms pinigų 
maišus aukoja bankieriai ir 
fabrikantai. Komunistams 
gi prisieina kreiptis prie 
darbo žmonių, vargdienių, 
kad jie sudėtų po dolerį ki
tą tam tikslui. Tai vienati
nis komunistų partijos į- 
plaukų šaltinis. Ir kiek susi
pratę darbininkai savo sun
kiai uždirbtais centais ir sa
vo aktyviu darbu parems 
šią komunistų rinkimų kam
paniją, tiek jinai bus pasek
minga.

monę. L __  __ _ ____ v
ateis ir ^ar yra> įaį netenka abejoti. įaci0

Ilgainiui ir jie bus sume
džioti iki vienam ir turės 
užmokėti taip brangiai už 
savo darbus, kaip šiandien 
užmoka Doneco sabotažnin
kai.

Vokietijos Socialistinė 
Valdžia

Socialdemokrato Muellerio 
sudarytą kabinetą Vokieti
jos reichstagas jau užgyrė. 

Į O iš savo pusės, Muelleris 
pareiškė, kad jo Vadovauja
ma valdžia prisilaikysiant 
buvusios administracijos po
litikos. Vadinasi, socialde
mokratai taip jau ištikimai 
gins Vokietijos buržuazi-, 
jos reikalus, kaip gynė gry
nai ir atvirai buržuazinė 
^valdžia. Skirtumas bus tik 
tame, kad buržuazijos agen
tais dabar bus socialdemo
kratai, o pirmiaus buvo na
cionalistai.

Matote, kaip socialistai 
vykina savo socializmą. Mes 
sakėme, kad taip bus. Mes 
tvirtipbmę, kad tie darbi- 
ninlm pardavikai eina Vo
kietijos buržuazijai agentau- 
ti. Taip ir atsitiko. Mūsų 
“pranašystė” išsipildė.

Vokietijos Komunistų Par
tijos atstovai reichstage bal
savo prieš Muellerio valdžią, 
ir, žinoma, kovos prieš ją. 
Na, o mūsų menševikų 
'“Naujienos” jau spėjo apsi
džiaugti, kad Vokietijos ko
munistai palaikysią Muelle-i 
rio valdžią. Tai ir vėl to ne
laimingo redaktoriaus troš
kimas pralenkė jo protą.

nasruose. Išdavikas 
“pasigailėjo” ir nuėjęs pas 
to streiko vado žmoną padė
jo ant stalo pusrublinę, kad 
duonos nusipirktų. Ta mo
teriškė paėmė tą pusrubli
nę ir metė jam į akis. Jis 
pasiėmė pinigus ir, nuleidęs 
galvą, išėjo.

Čia mintis labai aiški. Bet 
liberalas Broun sako, kad jis 
nesuprantąs, kas tuomi no
rima parodyti. Matote, jam 
svetimi- darbininkų reikalai. 
Jis negali suprasti rolės iš
daviko ir to kilnaus darbi
ninkiško pasiryžimo 
streiko vado žmonos, 
bukąpročiui liberalui 
suprasti.

tos
Ne 

tatai

Bijo Teisybes ir šviesos

Mirties Bausmė Kontr- 
. Revoliucionieriams
Pagaliaus Sovietų Respub

likos teismas išnešė savo 
nuosprendį prieš Doneco 
kasyklų sabotažninkus, juo
dašimtiškus kontr-revoliu- 
cionierius. Vienuolikai iš jų 
paskirta mirties bausmė, 
bet ant šešių patariama su
simylėti ir pakeisti mirties 
bausmę amžinu kalėjimu. 
Penki veikiausia atsistos 
prie sienos ir užmokės savo' 
gyvastim už savo kruvinus 
darbus, nebent Sovietų val-

į džia mirties bausmę ir jiems 
įkeistu amžinu kalėjimu. 
Kiti kontr-revoliuciohie-

Šiomis dienomis Sovietų 
Respublikon išvyko didelė 
delegacija Amerikos moksli
ninkų ir profesorių. Dele
gacijai vadovauja profeso
rius Dewey. < Jų tikslas bū
siąs plačiai studijuoti darbi
ninkų tėvynės mokslo siste
mą ir abelną naująją tvar
ką.

Buržuazijai baisiai nepa
tinka šitas Amerikos moks
lininkų žygis. Jinai jau pa
leido savo išklerusią armo
niką, kad tai esąs bolševikų 
propagandos skymas. Kei
kime mokslininkų delegaci
jos neatsilieka ir Amerikos 
Darbo Federacijos nachališ- 
ki vadai. Ponas Woll, Fede- 
rdcijos vice-prezidentas, jau 
užgiedojo, kad . tie moksli
ninkai esą bolševikų apgau
ti ir papirkti.

į Tai dar vienas įrodymas, 
kaip Amerikos buržuazija 
ir jos agentai nenori išgirs
ti nė žodelio teisybės apie 
darbininkų respublikos gy
venimą. Jie bijo šviesos.

Smalaviriai Sveikina 
Savo Rezoliucijas

“Naujienų” Nr. 157 
Grigaitis karštai sveikina 
SLA. seime sandariečių ir 
smalavirių varu pravarytas 
rezoliucijas, kurias parašė 
Grigaitis ir Bagočius. Su 
ypatingu pasitenkinimu jis 
įhini rezoliucijoj apie Lietu
vą tą punktą, kur 
sakoma, kad jis ir jo 
kolegos priešingi bolše
vikų diktatūrai, tai yra, 
darbininkų valdžiai. Bet ko 
čia taip džiaugtis. Juk vi
siems jau senai žinoma, kad 
Grigaitis ir visi kiti humbu- 
gieriai piestu stoja prieš 

! darbininkus. Taigi SLA. sei- 
;me jie tik dar kartą pabrė
žė savo priešdarbininkišką 
poziciją tuo klausimu.

Kita Grigaičio-Bagočiaus 
’parašyta rezoliucija, kuri 
labai patinka Grigaičiui, tai 
“Rezoliucija Pild. Tarybos 
Reikale.” Mat, ten visaip 
išniekinami ir išje^giąmr 
tie Susivienijimo nariai, ku
rie nešoka pagal sandarie- 
čių-smalavirių muziką. Vie
noj -Vietoj sakoma: “Dau
guma visų tų atakų, įtari
mų, niekinimų ir įvairių in
kriminavimu kilo iš pusės 
nepamatuotai įpykusių, įvai
rias nebūtas skriaudas sau 
įsikalbėjusių SLA. narių.” 
Matote, Gegužis ir Vitaitis 
yra nekalti avinėliai. Juos* 
“nepamatuotai” užpuola ir 
“skriaudžia” įpykę ir “įvai
rias skriaudas sau įsikalbėję 
SLA. nariai.” *

O kaip su Clevelando 14 
kuopos byla? Ar ir ten na
riai nebuvo nuskriausti? 
Netgi teismas savo nuo
sprendyje pasakė, kad Pild.

o

Dar Apie Ekonominį 
Lietuvos Bankrotą

Atėjusios žinios iš Lietu
vos ir vėl parodo, kad fa
šistų valdomam kraštui grū
moja ekonominis bankrūtas. 
Importai daug didesni už 
eksportus ir todėl šalis 
skandinama į neišbrendamas 
skolas.

“Lietuvos Žinios” (birže
lio 19 d.) paduoda sekamas 
žinias apie Lietuvos ekono
minę padėtį:

Per šių metų gegužės mėn. 
mūsų eksportas siekia 17.4 mil. 
lt., o importas 27.2 mil. lt. ar
ba importas didesnis už eks
portą 9.8 mil. lt.

Palyginti su balandžio mėn., 
eksportas padidėjo 2.8 mil. lt. 
Išvežta gegužės mėn. daugiau, 
negu balandžio mėn.—mėsos
94.4 to. prieš 47.2 to., sviesto 
130.9 to. prieš 176.6 to., kiau
šinių 744.3 to. prieš 255.0 to., 
popiermedžio 9,960.7 to. prieš
3.592.4 to., celulozos 4,057.1 
to. prieš 3,207.3 to. Mažiau 
išvežta arklių bei linų, bend
rai 700,000 litų sumai. Im
portas, palyginti suf balandžio 
mėn., padidėjo 2.7 mil. lt., o 
taip pat arti 1 mil. lt. žibalo, 
akmens anglies bei automobi
lių įvežimas.

Per šių metų sausio-gegu- 
žės mėn. mūsų eksportas pa
siekė 99.1 mil. lt., o importas 
124.1 mil. lt. arba prekybos 

, balanso pasyvumas siekia 25.0 
mil.

Visoms LDADPA. Kuopoms, 
Savišalpos Organizacijoms, 

Chorams ir Dailės 
Rateliams

Draugai-ės!
Jau veik metai laiko 

mūsų spaudoje ir organizacijo
se diskusuojamas klausimas 
įkūrimo vienos didelės savišal
pos . organizacijos, kuri mums 
yra reikalinga, kaip trokštan
čiam vanduo. Jau gerokas 
laikas kai LDADPA.-CK yra 
pagaminęs tokiai organi
zacijai konstitucijos projektą, 
kuris išsiuntinėtas visoms LD. 
ADPA. kuopoms ir kitoms or
ganizacijoms pernagrinėti ir 
kas reikalinga—taisyti. Ma
tėme “Rytojuj” tilpusias patai
sas. Dabar pasilieka tik vie
nas, būtent: suvažiuoti visų su
interesuotų organizacijų atsto
vams ir tas visas pataisas su
derinti taip, idant būtų priim
tina visiems viena savišalpos 
organizacija.

Antras klausimas: fašizmas 
ir kova su juo Lietuvoj ir Čia. 
Kaip matome,. Lietuvoj fašiz
mas drūtinasi, stengiasi legali
zuotis, “pertaisant” ant savo 
kurpalio šalies konstituciją. 
Fašistinė Smetonos Voldema
ro valdžia smaugia kiekvieną 
darbo žmonių pasijudinimą, 
kiekviena darbininką, kiekvie- 
na pažangesnį inteligentą.

kai

lt.

NEWARK, N. J.
Birželio 28 d. įvyko Sietyno 

Choro susirinkimas, kuris bu
vo sušauktas bendrai šu Meno 
7 kuopa. Nors oras pasitaikė 
labai karštas, bet susirinkime 
dalyvavo pusėtinas narių bū
relis. Pirmiausiai buvo pakel
tas klausimas kaslink susivie
nijimo choro su Meno kuopa, 
kad galima būtų geriau veikti. 
Bet apsvarsčius šį dalyką rim
tai, prieita prie išvedimo, kad 
čia veikimui dirva plati ir to
dėl nutarta
Susivienijus, reikštų tą, kad 
Meno kuopa turėtų veik likvi
duoti, nes chore ji savaime 
dingtų.

veikti atskirai.

Prie choro prisirašė keturi 
nauji nariai. Sietynas jau 
pradeda užimti veikime plačią 
dirvą.. Kiekvieną savaitę vis 
prisirašo naujų, harlį ir rei
kia“ tikėtis, kad greitu laiku jis 
galės lygintis Lyros chorui iš 
Mašpetho.

Reikia pažymėti ir tą, kad 
naujai prisirašanti nariai labai 
Veiklūs ir todėl jie gali daug 
pasidarbuoti prirašyme priepasidarbuoti prirašyme 
choro naujų narių.

Nutarta laike karščių per
traukti vienam mėnesiui pamo
kas. Mat, po “Laisvės” pik
niko choras jau lieturi užkvie- 
timų iki rugpjūčio mėnesio.

Kada vėl prasidės pamokos, 
tai geistina, kad visi nariai 
skaitlingai jose dalyvautų.

Sietynietis P. K.

AUSTRIJA IŠKILMINGAI 
PRIĖMĖ PILSUDSKĮ
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Draugės, Draugai—Ne- 
■ pamirškit Daily Worker

Amerika Gamtinių Turtų Naikintoja

Mat, ta šviesa, kuri veržiasi 
į visas pasaulio puses iš So
vietų Sąjungos, yra labai 
aštri. Buržuazipįų , šikšno
sparnių akys negūlP pakęsti.

VIENA, Austrija.'— Vyk
damas į Rumuniją pagyven
ti ten per vasarą," Lenkijos 
diktatorius Pilsudskis čia 
apsistojo ant poros dienų. 
Kuomet jis čia atvyko ke- 
tvirfądjęnį, Austrijos val
džia iškilminghi'jį priėmėt

Amerika Skaitoma aukso ša
lis, tik, žinoma, ne del darbinin
kų. Amerika x stovi technikoj 
labai augštai ir kai kurie ma
no, kad augščiausia už visas ki
tas šalis. Daugelis mano, kad 
Amerikoj ne tik dirbtuvėse, bet 
ir gamtinių turtų gavime yra 
geriausia tvarka ir viskas pla- 
ningiausiai atliekama. Bet ar 
taip yra?

Profesorius Striževas buvo j 
atvykęs iš Sovietinės Rusijos ir 
tūlą laiką tyrinėjo Amerikos 
pramonę, ypatingai naftos vers
mes. čia būdamas Striževas 
nieko nesakė, kaip jis žiūri į vi
są Amerikos pramonę. Bet kuo
met nuvyko Rusijon, tai savo 
raporte pasakė tą, ko' daugelis 
nesitikėjo. Amerikos pramoni
ninkų principas: “Kuo daugiau
sia visko gauti ir kad kuo pi
giausia viskas apsieitų,” pareiš
kė Striževas.

, Paviršutiniai pažvelgus į tokį . 
■principą, jame nieko blogo nė
ra. Juk juo daugiau gaunama 
produktų ir juo jie pigiau atsi
eina, tuo geriau. Bet profeso
rius Striževas iškelia ve ką. 
Amerikos kapitalistai, prisilai
kydami savo to principo, stačiai 
naikina gamtinius turtus. Jie 
niekad neplanuoja, kad gamti
nius turtus planingai išnaudoti, 
Pavyzdžiui, jie įrengia naftos 
versmfes, kad iš jų išėmus naf
tą. čia nepaisoma, kad iš tų 
versmių viską galima būtų iš
imti, viską sunaudoti, bet tik 
žiūrima, kad daugiausia ir pi
giausia gavus. Kaip tik prade
da produkcija mažintis, tuoj aus 
tos versmės apleidžiamos ir bė
gama prie kitų, naujų. Pana
šiai daroma su anglių ir kito
mis kasyklomis. Nors dabar 
Amerikos kapitalistai labai 
daug naftos išleidžia ir į užsie
nius, vienok tokis jų principas 
veda prie naftines katastrofos. 
Už keleto metų Amerika ne tik 
neturės naftos' į užsienius iš
siųsti, bet ir savo šaliai neuž
teks, — sako profesorius Stri
ževas. •

Pastebėjęs tą, Striževas sako, 
kad kiek mes galime pasimo-r 
;kip(i iš Amerikos prąpionės, 
tiek Amerika gali pasimokinti

ir iš mūsų, ypatingai naftos 
versmių išnaudojime, nes Ame- 
rikos kapitalistai stačiai tą 
gamtinį turtą naikina.

Toliaus Striževas sako, kad 
už kelių metų Sovietinei Rusijai 
reikės užimti Amerikos vietą— 
į visas valstybes siųsti s£vo naf
tą ir prie to jau reikia pradėti 
rengtis, nes Amerika skubiai ei
na prie naftinės katastrofos.

Tai ve kaip kalba Striževas 
apie Amerikos kapitalistų pla
nus. Ir manau, kad kiekvienas 
darbininkas, kuris dirba bile 
kokioj pramonėj ir tėmija visą 
procesą, pasakys, kad čia teisy
bė pasakyta. Amerikos kapi
talistų planai — šiandien pasi
daryti milionus, o rytoj lai ir 
žolė neauga. Kuomet turėsiu 
milionus, tai galėsiu ir kitur 
nuvažiavęs pradėti “darbą” ir 
vėl daryti naujus milionus. To
dėl tik šiandien viską griebk, 
piešk, draskyk, naikink ir, del 
magaryčių, vogk, bile tik iš to 
gauni pelną.-

Visai kitaip į tai žiūri So
vietinės Rusijos valdžia ir jos 
veikėjai. Jie važinėja į užsie
nius ir ten tėmija viską. Kas 
gera, pasirenka, o kas bloga, at
meta. Rusijoj žiūrima ne tik 
šios dienos, bet rytojaus ir po- 
rytojaus. Ten užvedama nau
ja tvarka, nauji planai.

švenčioniškis.

Sušaudė 70 Kareivių
SHANGHAJUS. — Nan- 

kingo valdžios kareiviai ap
supo ir sušaudė 70 kareivių 
iš buvusios šiauriečių armi
jos Tientsin mieste. Tie 
Chang Tso-lino buvę karei
viai prisiekė būti ištikimais 
Nankingo valdžiai, bet rei
kalavo, kad jiems būtų už
mokėta po $20 kiekvienam 
pirma, negu jie pasitrauks į 
kaimą už Tientsin miesto, 
kur Kuomintango viršinin
kai. paliepė jiems apsigy
venti. •

Tiesa, kad mes turime 
daug kam aukauti: Remia
me streikuojančius mainie- 
rius, aukaujame į Agitaci
jos Fondą, duodame mūsų 
dienraščiui “Laisvei” ir tt. 
Vienok negalime pamirši 

j dienraštį —į Daily 
Worker į. čia parama rei
kalinga, Daily Worker yrh 
sunkiausioji kanuolė klasių 
kovoj prieš Amerikos kapi
talizmą, pirma mūšų prie
monė.

Mes galime pasakyti, kad 
mūsų draugai nepamiršta 
savo dienraštį,1 bet galima 
ir daugiau, sparčiau Daily 
Workerį paremti. Tik per
eitame mėnesyje mes gavo
me aukiį net iš Californijos 
Daily Workeriui. Drg. Z. 
Norvaiša atpiškino net 50 
dol. iš to tolimo krašto. Ri- 
versidiečiai 25 dol,, per d.- 
Jatužienę. W. Dicksney, 
nuo Stamford Yacht Club, 
Stamford, Conn., — 10 dol.. 
Dešimkė nuo LDSA. 1 Ra
jono.

Tai gera parama dienraš
čiui ir gera draugų-draugių 
linija, kad nepamirštame 
Daily Workerio paremti kri- 
zio metu. *

Mes turėsime remti šį 
dienraštį aukomis ir ateityj. 
Klausimo, ar išsilaikys Dai
ly Workeris, negali būt. 
Daily Workeris turi gyvuot. 
Persikėlus naujon 
Daily Workeris 
taip pat sustiprės finansi
niai. Dabar mes turime 
dienraščiui gelbėt. Aukas 
siųskite per lietuvių komite
tą, kurin įeina: L. Pruseika, 
J. Bimbienė ir V. Bovinas. ‘

V. Bovinas, 
Sekretorius.

Lietuvos sporto lyga pa
siuntė pasaulinės sporto 
olimpiados^pentro komitetui 
užsiregistravimo lakštus# 
Lietuviai dalyvaus: lengvo
sios ir sunkiosios atletikos k 
(bokso, sunkumų kilnojimo) 
sporte.
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SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

FOUR CANDIDATES -POLICE ATTACK PARADE I YOUNG COMMUNIST
OF TEXTILE WORKERS BEFORE COURT MARTIAL WHICH FOR THE WORKERS? 

AND THEIR CHILDREN1 AS STRIKE LEADER

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 Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 
puslapių. Kaina ...............................................................  ..

Puslapis Trečias « f

krūtine, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ir

ir

M

Tel. Jefferson 10090

jr
ir

Lietuvaite
FOTOGRAFISTĖ

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną

nedaliomis nuo 9:30 ryte iki
5 po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE
Wilkes-Barre, Pa.

651 SENECA AVE. ] 
BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

klausime lietuvių nuomonės nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
geru'.no, tai nėra partijų nė ginčų, 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai yra 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO—JOHN’S CIGARS 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
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. Nedeliomis 10 iki 1 P. M.

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS

IŠ 18,000 ŽODŽIU

KAINA $1.25

DR. ZINS
Specialistas su 28 Alėtų Patyrimu

INSURANCEX-spinduliai

Mano -kainos prieinamos

IR

DR. ZINS

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

PASITARIMAI
EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

specialistas.

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

LIETUVISKAI-ANGLIŠKAS 
ir 

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

110 EAST 16th ST., N. Y.
Tarpe 4th Ave. ir Irving Place

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

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

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

stebuklingų Žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reišlpa, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagt- 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksinį kalną parodytum, tai jam 
malonesnė būtų sveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų, 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolių 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo po

100 
20cHerbert Hoover, the man 

who crushed the Hungarian 
Revolution with his “relief” 
and the one who refused to 
give food to the starving Neg- ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje, 
ro flood victims, has been no
minated as President of the 
United States by the Repub
lican Party. Al Smith, the Gov
ernor of New York State, the 
man who issued injunctions 
against the Needle I Trades 
workers in their strike, the 
man who refused to do any
thing for the unemployed 
workers, has been nominated

Ką Mes Matėme Sovietų Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios

* ‘ ‘ . 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 į

Porter, organizer of the 
Workers Communist 

of New Bedford and 
the New

agents 
parade

and some i John 
ruthlessly{ Young 
of about;League

About 50 police
T;ohibition 
attacked z 
7,000 textile strikers and their) Vice-President of 
children and brutally assaulted Bedford Textile Workers Union
them. Thousands of sympa-ihas been arrested by military 
thizers lined the streets and'authorities.
cheered and encouraged the Porter is one of the most 
striking textile workers. Hund- militant strikers in New Bed- 
reds of textile workers strikers'ford. The Police threatened to 
children marched together with’ariest him several times be- 

- their parents and joined with į cause he did not fear them and 
them fighting for their union į led the workers on the picket 
and for decent living conditions. | line.

As a result of the attacks of į Porter has been arrested on 
the police many workers and ■ the charge of deserting the U. 
their children were taken to'S. Army. When Porter realized 
the hospital. The strike lead-1 that the 
ers and scores of strikers were)of the bosses against the work- 
arrested because they dared to urs he deserted it. This happen- 
fight for their class and defy ed some time ago but all this 
the police. - time he was not arrested and

2>’ow the *bosses threaten to {now they arrested him because 
Gpen the mills on July 9. The-he is a militant pleader of the 
workers know that only they {textile workers and the bosses 
can run the mills and can stoplfear him. 
the mills from running, and i All the 
they are not misled by the lies [must rally to save Porter from 
of the bosses. They are going {court-martial and life imprison- 
to continue their mass picket-'ment!
ing until they are victoriuos. ) . .......... .... ________  __

Comrades! Now the Textile lease of Porter!
Strike is entering into its 13th 
week. Hundreds of Textile 
workers have been arrested. t 
Many workers and their chil- nniu TUV QTPIinMP 
dren are.without food. We must W IHe dlKlKlllb 
ill support the Textile Strikers! 
just as we must support the! 
striking miners. The battle of 
the .Textile workers is a j 
struggle of all the workers and ! very sad. We have gone thru

Rush many hard struggles. When 
Young Comrade our fathers attend some special 

.meetings, they are badly beaten 
j.up by the yellow state troopers.

We children don’t have any 
jfun in the barracks. We have 
jno place to enjoy ourselves. 
The space between each barrack 
is very narrow. The owner of 
the ground on which we live 
don’t let us play in the fields 
because he needs them for 
pastures. We can’t play on the 
roads. We children as Pioneers 
don’t want to play with any 
yellow dogs on account of our

Prieš fašistinė 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

kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžins 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

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

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet St., Spencerport, N. Y«

^tiePpTrtVent by t,ie .Democ’iTautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai, J. VARNELIS
IclllC I ctiby. t e t • v * 5 */
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he workers’ children, 
elief to the

' mner and we will send it to
Textile strikers thru the.

Workers International Relief.

A VACATION IN A CAMP
FOR WORKERS’ CHILDREN

In the platforms of both the 
Republican and Democratic 
Parties there is not a word 
about helping the farmers, 
abolishing V)f child labor, or 
doing something to relieve 
suffering of the millions of un
employed workers in the Unit
ed States. Both these Parties 
will do nothing to help the 

workers’ children | workers and workers’ chil- 
I dren. Recently Schwab and 
Raskob, two of the great ex
ploiters in the U. S. have is- 

Demand the Immediate Ke- isued statements saying that it 
' does not matter who is elected 

Stand by the Textile Strikers! | the bosses will be
I protected just the same.

The Socialist Party has 
j proved to the workers more 
'than ever that it is no dif- 

MINERS’ CHILDREN LIVE ? [erent J™ °;h.f!rr boss“ par- I ties. In its platform there is 
, - jnot a word about fighting the

workers are 
that the So- 
the enemy of

Army was a weapon

Our lives in the barracks are {bosses.

■Čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 

 

Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsi pyle Vokietijos kaizerio, o 
su lenkais visada bičiuliavosi ir s/okalbiavo prieš Lietuvą. 
Tą knygelę skaitydami, 
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Smeto
na. Knygelės kaina. ............. .............................v 25c

Visas augščiau paduotas knygąfe galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai

rumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir Čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygele; 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

Tr

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

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

The 
now convinced 
čia list Party is 
the workers.

The Workers (Comunist) 
Party is the only real Party 
of the workers. The candi
dates of the Communist Par
ty, have pledged to fight for 
the workers’ rights. The Com
munist Party is the only Party 
that fights to help the unem
ployed, to support the miners, 
to abolish labor, and for a 
government that would be for 
the workers and not for bos
ses.

We, the workers’ and far
mers’ children must support

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

“RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nuo pirmo gegužės, 
1927 m., pradėjo oiti lietuvių 
kalba laikraštis

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

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

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

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

Kuriem neparanku užsiprenumeruoti 
tiesiai ii Rusijos, tie galite užsiprenu
meruoti per '‘Laisvę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. T. Kaina 11.26, 
persiuntimas veltui.

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

Every worker’s and. farm
er’s child is entitled to a va
cation, but can we get it? 
There are all kinds of camps, 
but most of them are camps 
for'the children of the rich. „ „uppvll
The only thing that the boss-jbeing afraid wę might become įjie candidates of the Work

ers Communist Party, 
the winter we were very I 
We had to carry our 

coal, go to the store for 
and food over half a mile, 
the summer we are very 
All different kinds of 
crawl thru the cracks, 

the clothes, bite our

es can offer to the children yellow, 
of the workers is a vacation] jn 
in a boy or girl scout campico|c| 
or in a charity camp where ;own 
we can be taught to be better imap 
slaves for them. Even such; jn 
camps are only in very small t 

bugs 
dirty 
hands, faces and feet and cause 

j sores.
I We have only one good pump 
that bears good washing water. 
The pump usually goes dry 
every Monday and Tuesday, un
less there is a big rain on 
Saturday or Sunday so we can 
get rain water for washing. We 
don’t have very much place to 
hang our clothes to' dry either. 

Our rooms are small and 
only one good sized bed will 
get into each room.

We soon will be starving to 
death. Some fathers are work
ing and their children are 
neat looking. But other 
dren whose fathers are 
working are in very poor 
ditions. Their health is

numbers, just enough to fool 
some into believing that the 
bosses are interested in provid- 
r < vacation camps for work
ers’ children.

They can’t fool us. We 
know that the bosses are not 
friends of the workers’ chil
dren and don’t really care one 
bit about us. It is only work
ing class organizations that 
are interested in giving us a 
real vacation and a working 
class education at the same 
time. Throughout the country 
workers’ children camps are 
now open. Some run hy the 
Young Pioneers of America. 
In New York the Workers In
ternational Relief is opening a 
camp for workers’ children in 
the heart of the white rock 
mountains at Wing Dale, N. 
Y. This camp will be open

very 
chil- 
not 

con- 
poor. 

qj} Monday, July 9th, and will They are half starving and 
take care of more than one everything else is wrong, 
hundred children at a time.

If you want to spend a real 
vacation and learn the t/uth 
about the workers, you should 
go either to a Pioneer or to a 
W4R camp. For more inform
ation, write to the Young 
Comrade Corner, 43t E. 125th 
St., New York.

—Julia, B.
A Miners Child.

QUESTION BOX

MINERS’ CHILDREN MUST 
HAVE FOOD AND TENTS

Workers’ Children! The 
miners’ strike is till on.

The miners’ children are 
hungry! They are without 
shelter 
death.

You 
must 
work! 
more than ever.

Organize workers’ 
scout groups. Sell meal tick
ets, arrange tag days and af
fairs and raise relief for the 
miners’ children.

Workers’ Children! Show 
your solidarity with the strik
ing miners’ children. Rush re
lief to the National Children’s 
Center for Miners’ Relief, 799 
Broodway, Room 838, New 
York, N. Y. -

facing disease

must help 
continue
Relief is

them! 
your 
needed

JING-A-LING

CAN YOU BEAT THIS?
Sam: (to his brother

George) Why is a worker like 
a gun?

George: I don’t know.
Sam: Because he always 

gets fireci!

Who is John Porter?
Who is Bela Kun?
The best answers to these 

questions will be published in 
the next issue of the Young 
Comrade Corner. Send them 
in! Address your mail to the 
Laisve Young Comrade Cor
ner, 43 E. 125th St., New 
York, N. Y.

| Moteris ir Išpažintis
tą beturime šios knygelės. Joje yrą gražių nuro- 

kaip dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
čia rasite, kokias paslap- 

dailiosios lyties “dūše- 
Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumūs 

Kaina . . ..... 20c

Jau tik kolei 
dymų 
toru, o ypač prie jaunų mergaičių, 
lis kunigai nori išgauti per išpažintį i 
lių. 
ir davatkų nekaltybes.

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 nęžinys- 
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng
vai apiė tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą 
knygą, kurios kaina ..................................................$2.00

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 

Lvut.su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg- 
and' šniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus.

You 
good 
now

relief

sing you a song, 
not make it long, 
sing of our comrades

We’ll 
We’ll 
We’ll 
In our Young Pioneer Groups 
We’re young but we fight 
With our fathers side by side 
And we’re going to fight 
Very hard, yo-ho 
Jing-a-ling-aling 
Jing-a-ling-aling, yo, ho, ho 
We are young comrades 
But some day we’ll grow, o, 
Jing-a-ling-aling 
Jing-a-ling-aling, yo, ho, ho 
Young comrades we are 
Don’t you know—yo-ho.

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

Daugybė Brooklyn© ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą il- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pąs biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose ir Mo
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap
mokant pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

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.

Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoraciįa, 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 įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina............... $2.00

’ Įžanga Į Politinę Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. 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 popieriniaįs viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis.......... $1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
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 tūri perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais ............... $1.00
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso rai
dėmis .............................................................    $1.50

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

Reikalaukite tuoj aus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis.

j

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT ‘‘LAISVĘ

Lvut.su


i Puslapis Ketvirtas __________________

Atsakymas į “Ekonomijos Studento”
f

XT D S I S V ** Subata, Liepos. 7 d.y 1928

Plūdimus “Tėvynėje”

draugavo su biznieriais saliū- 
ninkais ir net nusmukusiais fa
šistais, ir tuomi labai didžia
vosi, bet kada numirė, tai tie 
jo “draugai” nei žinot neno
rėjo, kad miręs ir jei ne dalis

(Pabaiga)
“Ekonomijos Studentas”, už

gindamas Amerikos vaiku dar
bą, sako: “S. Rusijoj yra apie 
milionas vaiku likę valkatomis 
ir vagimis. Reiškia, pagal 
Dočkaus išvedimo, Rusijoj vai
dams daug geriau būt vagimis 
ir valkatomis, negu kad Ameri
koj dirbti.”

Ekonomijos Studente: Jūs 
našlaičių vaikų skaitlinę padau
ginate daugiau, negu aštuonius 
sykius. S. R. buvo karo ir bad
mečio našlaičių klajūnų, bet ne 
tiek daug. Dabar jau dalykai 
sutvarkyta.

Toliau “E. S.” rašo, kad A- 
merikos moterys, kurios užėmė 
vyrų vietas prie mašinų, daug 
gerinus gali pragyventi, uždirb- 
damos $9—$10 į savaitę, negu 
Rusijoj, kur uždirba 30 rublių 
į mėnesį, iš ko turį 15 rublių 
užmokėt už renda.

O kibk gi Amerikoj turi už
mokėt už vendą iš tų $9—10 
uždarbio savaitėj? Juk gerai 
valgydama, darbininkė praval
gys tuos $9—10 ir dar neuž
teks. Nestebėtina, kad Ameri
koj randas ligoninėse 900,000 
džiova sergančių darbininkų, 
daugiausia nuo nedavalgymo 
gavūsių tą ligą.

“Ekonomijos Studentas” plū
sta mane už parašymą, kad S. 
R. darbininkai yra organizuoti 
į unijas, lavinti vartot šautuvą 
ir turi ginklus, kad apsigynus 
(jei kas bandytų pavartoti spė
ką prieš juos). Mat, “E. S.” 
buvo rašęs pirmiaus, kad S. R. 
darbininkai prie darbo esą pla
kami nagaikomis ir šaudomi. ..

“E. S.’’ apleido mano sakinio 
pabaigą ir tą daug reiškiantį 
žodį jei, ir plūsta sekamaį:

“Pasauly šitokių stebuklų dar 
nebuvo! Įsivaizdink, skaityto
jau, Dečkaus ‘ekonomisto’ ar
gumentą, kad Rusijoj darbinin
kai organizuoti į unijas del ap
gynimo savo teisių! Gi pats 
Dočkus sako, jog Rusiją valdo 
darbininkai, visos dirbtuvės, t. 
y., industrija priklauso Rusijos 
darbininkams. Reiškia, Rusiją 
valdo darbininkai, nes viskas, 
mažiausis daiktas, yra darbinin
kų rankose. Na, o dabar Doč
kus sako, kad darbininkai pri
guli prie unijos...

vi savo kliubus, kur lavinasi 
sporto, apšvietos, dailės, ir gin
klą vartoti, irgi faktas, ką ne 
vienas Amerikos žurnalistas, su
grįžęs iš S. R., jums paliudys. 
Kad S. R. darbininkai turi šau
tuvus, tai liudija paroda 1 d. 
gegužės, kur darbininkai mar- 
šavo apsiginklavę. Galite gaut 
ir paveikslą tos parodos, f

Tai kas gi, jei ne darbininkai, 
valdo Rusiją?

Sovietų Rusijos darbininkai 
organizuoti del apsigynimo, bet 
ne nuo Sovietų tvarkos. Jie or
ganizuoti apsigynimui nuo iš
laukinių priešų ir nuo carber- 
nių, jei jie vėl pultų ant S. R., 
ir nuo vidujinių sabotažninkų- 
inteligentų, kurie bando, jei ne 
iš lauko, tai viduj įsigavę, kenk
ti šalies tvarkai ir industrijai, 
kąip kad Doneco kasyklų nuoti- 
kis.

“Ekonomijos Studente,” da
bar, del mandagumo ir žingei
dumo ir del pasidarbavimo fi
ziologijos bei anatomijos moks
lo srityje, paaiškink nors per tą 
pačią “Tėvynę” štai ką:

1. Kas per paukščiai tie jū
sų minėti “vištgaidžiai”?

2. Kokiu būdu, pro kur, jie 
įsigauna į žmogaus galvą?

3. Kada jūs girdėjot juos 
giedant keno nors galvoje?

Tai negirdėtas, nebūtas daly
kas, kiek man žinoma.

Ligoje k lajoj autieji žmones 
mato ir girdi panašius nesamus 
dalykus. Bet jūs, tur būt, dar 
neklajojatc? O gal? Taigi, būk 
inteligentas ir atsakyk į tuos 
klausimus.

J. K. Dečkus.

progresyvių, kurie užjautė ve
lionio šeimynai, tai būt nebu
vę nei kam į kapus palydėti. 
Bet kada Fabrica buvo gyvas, 
tai vis kartodavo Klingos “teo
riją,” kad visus, kurie tik skai
to “Laisvę,” Amerikos valdžia 
suims, sukis į laivą ir išdepor- 
tuos, o kur, tai nei pats Klin- 
ga nežino. Gerai, kad dar 
nors ne į fašistų Lietuvą.

Pakol Fabrica, būdamas gy
vas, nešė savo sunkiai uždirb
tus centus pas savo “draugus” 
saliūninkus, tai buvo ir geras, 
bet kaip greitai apleido šį 
svietą, taip greitai Fabricą ap
leido jo “draugai,” net ir 
Klinga, kurio kvailus išmistus 
papasakodavo. Tai tau ir 
“draugai”!

Mainierių Vakacijos
Jeigu mainieriai kada ir pa

vydėdavo savo bosams vaka- 
cijų, tai tik jau ne dabar, nes 
patys mainieriai gauna užtek
tinai “vakacijų” dirbdami po 
dvi-tris dienas į savaitę, o kai 
kurie ir to negauna.

Tai gerų laikų “prosperity” 
gadynė ir penkių metų kont
raktas mainieriams užkartas 
Lewiso. O dar toli gražu ne 
pabaiga tų “gerų” laikų, dar 
mainieriams teks visko pama
tyti, jei jie nesiskubins išvyt 
Lewisa-Cappel.ini laukan ir pa
imti valdymą unijos į savo 
rankas.

Rumboniškis.

motina gali kūdikį prižiūrėti, 
kuomet jai reikia eiti dirbtu
vei! pelnyti duoną sau ir kū
dikiui ?

Liepęs 2 d., ant kampo W. 
Baltimore ir Green gatvių, tū
las vyras išėjo iš valgyklos ir, 
stovėdamas krapštėsi dantis. 
Bet staiga krito: ant šalygat- 
vio ir pakol policmanas joa- 
šaukė vežimą, tai jau įbuvo 
negyvas.

Kitas vyras ant Lombard 
St. numirė bevažiuodamas au- 
tomobiliumi. Tai dar laimė, 
kad visgi mirdamas spėjo au
tomobilių sulaikyti, bet kuo
met jau policistas pribėgo prie 
jo, tai buvo negyvas.

Marcy ligoninėje, ant laip
tų, nakčia surastas kūdikis, 
vyriškos lyties, nežino, keno 
paliktas. Gydytojai sako, kad 
kūdikis jau dešimties dienų 
amžiaus.

Lietuviškas Skaptukas.

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

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

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

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

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

32— A. Vyturis, 1111 Legigh St.,

WILKES-BARRE, PA.
ft Iškilmingas ir Linksmas

Piknikas

SCRANTON, PA.
Visko po Biskį

Nepersenai buvo “L.” rašy
ta, kaip mainierių unijos lo- 
kalo 1680 viršininkai išsirin
ko patys save ir ant sekančių 
metų ponauti ant eilinių narių. 
Ir, nepaisant, kad didžiuma lo- 
kalo narių pasirašė po protes
tu prieš tokį viršininkų elgi
mąsi ir įteikė 1-mo Distrikto 
prez. Cappeliniui reikalavimą, 
kad suteiktų lokalui 'naujus 
rinkimus, bet Cappelinis tik 
nusispjovė ant to protesto ir

Connecticut Valstijos Lietu
viams Svarbus Pranešimas

Liepos 15 d., Indian Grove 
Park, Ndw HaVęn, Conn., bus 
milžiniškas išvažiavimas, kurį 
rengia šios valstijos du apskri
čiai. Kaip girdėti, svieto bus 
nepaprastai daug, nes pusė 
Massachusetts valstijos, pusė 
New Yorko ir visa Conn, val
stija suvažiuos. Mat, drg. An
tanas Bimba bus ten ir sakys 
prakalbą apie tą garsųjį S.L.į 
A. seimą, kuris įvyko Baltimo- 
rės mieste apie pabaigą perei
to mėnesio. Lietuviški ponai 
rėkė ir gązdino tos organizaci
jos narius, kad tame seime 
bolševikai “užgriebs” $1,000,-

Rengia A.L.D.L.D. ^12-tas 
Apskritis subatoj, 14 d. liepos, 
didelėje ir gražioje vietoje— 
Valley View Parke, Inkerman, 
Pa., prie pat Kenobal stoties. 
Privažiavimas labai parankus 
iš visų pusių. Bus gera pro
grama ir įvairi; dainuos Aido 
Choras iš Wilkes-Barre, Pa. 
Bus ir kalbėtojas, visiems A- 
merikos darbininkams gerai ži
nomas “Darbo” redaktorius j 
drg. L. Prūseika iš New Yor
ko. Tas garsusis mūsų rašy
tojas ir kalbėtojas pasakys] 
svarbią prakalbą. Parauda-Į 
vota didelė svetainė šokiams; 
gera orkestrą grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius. Į 
šokių svet. tikietai vyrams 50c,

■Easton, Pa.
23—A. B. Shatkus, 1256 Scribner 

Ave., Grand Rapids, Mich.
34— J. Stikuckas, P. O. -Box 214, 

Royalton, 111.
35— K. Bagdonas, 114 N. Vise St., 

Shemokin, Pa.
36— Chas. Vaichunas, P. O. Box 209, 

Harrisburg, Ill.
37— K. Urmonas, P. O. Box 292, 

Castle Shannon, Pa.
38— B. Yuškauskas,, P. O. Box 253, 

West Frankfort, 111.
39— John Willumat, 417 N. Morrison 

Ave., Collinsville, Ill.
40— J. Antanavičius, 924 Snyder St., 

Akron, Ohio.
41— F. Šimkus, Box 181, Benld, Ill.
42— F. Miller, Box 264, Buckner, III.
43— John Kuras, 1121 Hess Ave., 

Saginaw, Michigan.
44— L/ Lasky, Box 413, Zeigler, Ill.
45— Ig. V. Savųkaitis, P. O. Box 262, 

Cuddy, Pa.

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

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

49 St.
Fin. sekr. T. Stankevičiene, 431 

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

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

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

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

ŠV. 11OKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

Pirmininkas A. Krūkonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagelb. M. Meškinis, 9 
Burton St.; Užrašų Raštin. V. Gelu- 
sevičius, 51 Glendale St.; Piniginis 
’'aštinin. J. Stripinis, 49 Sawtell 

ve.; Ligonių Rašt. J. Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas I. Petrauskas^ 
22 Merton St.; Iždo Globėjai: J. 
Tautvaiša, 678 Main St.; S. Petravi- 
čia, 160 Melrose St.; M. MaČiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 
kas, 19 Ames St.

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketorįui.— 
E. K. š. ’ ' J

VIENYBES DRAUGYSTĖ, - 
MONTELLO,MAS;

Valdybos Antrašai

LIETUVIŲ BROLIŲ IR SESERŲ 
• DRAUGYSTĖ, RACINE, WIS.

Valdybos antrajai:
Pirmininkas A. Gerčius, 1212 

State st.; pirm. pagelbininkas N. 
Vaitekūnas, 1026 Marquette st., raš
tininkas S. J. Gelmuss, 1309 Mound 
avė.; turto rast. Z. Ambrasas, 1305 
Geneva st.; iždininkas A. Tankunas, 
1004 Lockwood avė.; iždo globėjai: 
A. ’čyvas, 1917 Mead st.; ir P. Ke
palas, Į212 State st.; organizatorius 
K. Kiselis, 1309 Mound avė.

L. B. ir S. D. laiko savo mėno-

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

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

255 Pine St.
Finansų Rašt.—Jonas Poškus, 

113 Court St.
Iždininkas—Martinas Budreckis, 

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

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

Nauji: Raš. Orga.—M. Zabrauskjenė, 
274 Sencond St.

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

259 Broadway
TjhSYBfi’Š" MYLĖTOJŲ VYRŲ~1[R 

MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 
MOLINE, ILL.

Valdybos Adresai: 
Pirmininkas J. Velička, 53rd St. and 
5th\ Avė., Moline, 111.; vice-pirminin- 
kas*B. Daučenskas, 1552—10th Avė., 
E. Moline, III.; protokolų sekretorius 
A. Trepkus, 349—10th St., Mo
line, III.; finansų sekretorius K. 
Shimkus, 135—36th Street, Moline 
111.; iždininkas P. Červinskas, 602— 
5th Avė., Moline, III.; iždo globėjai: 
A. Matusevičia, 526—5th Avė., Moli
ne, III., J. Verikas, 350—9th St., Mo
line, III; maršalka J. Kairis, Plaw 
Station, Moline. III.

PITTSBURGHAS IR APIELINKĖ
Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

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

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers) 312 Orgon 

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta- 
j>tiorQ.
Prot. ' sekr. E. K. šiurmaitienė, 315 

Carothers Ave., Carnegie, Pa.
Fin. sekr._ R. Beniušis, 911 Jones 

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

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.

Kasieriųs M. Podžiūnas, 
Arthur St.

Kasos globėjai:
A. Amšejus, 129 Ames St,
J. Povilaitis, 222 Ames St.
M. Jazukevičia, 153 Ames stk

Maršalka F. Sawlenas,
20 Faxon St. Visi Montello
Mass.
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OFISAS

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

68 South Franklin Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Be peilio arba be pavojingos 
operacijos

GYDO K/LAS 
vyram, moterim ir vaikam 
PER LAIŠKUS NEGYDO

Rašykit, jdedami už 1c štampą, 
reikalaudami zprisių^ti knygelę:

“Kyla ir Jos Gydymas”

Tel. Lackawanna 2180

Otto Meyer, M. D.
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

“Jeigu Rusijoj darbininkai 
turi tverti unijas del apgynimo 
savo teisių, tai Rusija nėra dar
bininkų šalis. Pasirodo, kad 
‘garsaus ekonomisto’ Dečkaus 
galvoj vištgaidžiai gieda. (‘‘E. 
S.” tuos “vištgaidžius” pakar
toja net keturius * sykius, bet 
del sutrumpinimo rašinio dalį 
plūdimų apleidžiu.—ąL K; D.)

“Pagal ‘ekonomisto’ Dečkaus 
nurodymą, kad Rusijos darbi
ninkai tveria unijas del apgy
nimo savo teisių, tai Rusija nė
ra darbininkų šalis, nė darbi
ninkų tvarka. Jeigu , Rusijos 
darbininkai turi apgint savo tei
ses, tas parodo, kad pečkus su- 
žiniai meluoja, jog Rusijoj yra 
darbininkų valdžia? ‘ 1

“Tas parodo, kad ‘garsaus e- 
konomisto’ Dečkaus galvoj višt
gaidžiai gieda, kad Rusijos dar
bininkai, valdydami šalį ir įn- 
dustriją, turi tverti ■ unijas del 
apgynimo savo teisių. Ėeiškia, 
kad 'Rusijos darbininkai turi 
kariaut patys prieš save. .

i

Mano Atsakymais “Ekonomijos 
Studentui”

Pirma,* jūs, apleidę mano sa
kinio keletą žodžių, o svarbiau
si, tai jei, iškraipę sakinio tu
rinį, daug šmeižto prirašėte, o 
nieko rimto nepasakėte.

Antra, aš nerašiau, kad S. R. 
darbininkai valdo visą industri
ją, kad mažiausis daiktas yra 
darbininkų rankose. Tai yra 
jūsų priedas. Bet kad S. R. 
stambi industrija yra naciona
lizuota, tai yra faktas, nors da 
apie 30 nuoš. smulkių dirbtu
vėlių, krautuvių ir kitokių tebė
ra • privatinėse rankose. ’

Trečia, kad Sovietų Rusijoj 
organizuoti į unijas yra ne tik 
dirbtuvių darbininkai, bet ir 
viešbučių, valgyklų, teatrų, 
krautuvėlių ir kitokių skyrių 
patarnautojai. Tai irgi faktas.

Ketvirta, kad darbininkai tu-

i reikalavimo ir užtvirtino se- 
Į nuosius. Mat, jau tokia ma
da, kad tik senieji geri.

Bet tai dar kartą tegul pa
mato eiliniai nariai, kam 
Lewis-Cappelini tarnauja, ko
kią teisybę pripažįsta ir ką 
reiškia žodis “demokratija” 

j tiems pardavikams.
Perdaug Tingėjimo

Daug įvairių dalykų yra į- 
vykę šioj apielinkėj, bet kažin 
kodėl korespondentai to visko 
neparašo i mūsų spaudą.

Senais A.L.D.L.D. 39 kp. 
korespl rengiasi išvažiuoti į 
Lietuvą, tai paskutines kelias 
savaites jau aptingo ką nors 
parašyti, gi naujai išrinkti net 
keli koresp., kurie pažadėjo 
sutverti Koresp. Biurą irgi dar 
nieko nepradėjo veikti. O taip, 
tai negerai. Ypač blogiausia, 
kad neparašo į laikraščius nei 
apie įvykstančius parengimus.

A.L.D.L.D. 12-to Apskričio 
metinė šventė, piknikas, jau 
čia pat, bet apie jį garsinimų 
per spaudą nesimato. Tas la
bai bloga, kad rengėjai tik tiek 
kreipia atydos į garsinimus di
delių išvažiavimų. Menkai 
garsinant, reikia tikėtis men
kų ir pasekmių.

Piknikas įvyks subatoj, 14 
d. liepos Valley View Parke, 
Inkerman, Pa. Piknike ^daly
vaus ir garsus kalbėtojas, L. 
Prūseika.

Kur Buvo Draugai ?
18 d. birželio, šių metų, li

kos palaidotas Juozas Fabri
ca, kuris sutiko nelaimingą 
mirtį nuo sužeidimo automobi
liu.

000 ir maus tiesiai į Maskvą. 
Seimui tęsiantis ponas Baka- 
nas, Pittsburgh apielinkės 
“Naujienų” reporteris, persi
gandęs • siuntė telegramą Gri
gaičio gazietai, kad bolševikai 
turi visą raudonąją armiją 
Baltimorėj su visais genero
lais. Tai ištikrųjų strošnas da
lykas ten turėjo būti. Gerbia
mieji, manot, kad “Naujienos” 
melavo apie raudonarmiečių 
prisirengimą prie mūšio ? O, 
ne ! žinote, kad P. Grigaitis 
nėra koks piemuo, bet advo
katas, mokslo žmogus, ir jo 
gazieta vaikiškai nemeluos. Aš 
tam pilnai tikiu, kad ten buvo 
visi .bolševikų kariški pabūk
lai lietuviškų ponų makaulėse. 
Taigi, Bimba, kuris seime taip 
lietuviškus ponus nervavo, gy
vu žodžiu apie tas baisenybes 
papasakos.

Visi lietuviai dalyvauki! 15 
d. liepos New Haven. Orga
nizuokit busus iš*visų miestų. 
Teko nugirsti, iš kurio miesto 
bus bent 4 busai, tas miestas 
gaus dovaną. Taigi, vįsi reng- 
kitės.

Žemaičio Vaikas.

moterims ir merginoms 35 
centai, o į parką tik 15 centų. 
Kurie nenorės šokti, tiems vi
sai maža mokestis. Bus už
kandžių, minkštų gėrimų ir 
šaltos košės. Parkas bus at
daras 10 vai. ryte ir tęsto iki 
vidurnakčio. Tai yra proga 
visiems dalyvauti mūsų meti
niame piknike.

■ Kviečiame visus, be skirtu
mo, iš visos apielinkės ir iš 
tolimesnių lietuviškų kolonijų. 
Kurie atsilankysite, liksite pa
tenkinti.

A.L.D.L.D. 12-to Apskričio
Komitetas.

Draugysčių Adresai, Kurios
. Turi “Laisvę” už Organų

BALTIMORE, MD.
Tūla našlė, gyvenanti 1100 

Riverside Ave., paliko sergan
tį kūdikį, 7 metų amžiaus, na
mie vieną ir pati išėjo į dirb
tuvę. Kaimynai, pajutę, kad 
jau su kūdikiu kas tai nege
rai, pašaukė policistą ir, kada 

Į įėjo į vidų, tai rado kūdikį ne- 
jgyvą. Tuojaus pašaukta mo- 

Fabrica buvo laisvas nuo teris iš dirbtuvės. Ji pasako-
religinių nuodų, buvo nenusi-. 
statęs savo pažvalgose, kar-Į 
tais jis žodžiais pritardavo ir 
bolševikams, bet daugiau bu
vo keleivinis^ socialistas.' Nors 
Fabrica ir buvo t pats" darbinin
kas, mainierys, bet paskuti
niais, rodos, dvejais - metais,'

jo, kad", keletas dienų atgal 
koks' tai vaikas pagaliu -smar
kiai sudavęs,.-jps kųįlikiui'į gal
vą. 'Ji tuomejį>kūdikį nuvedus 
į ligoninę. Ten pasakę, kad 
jam smarkiai smegenys su
trenktą ir į privalo jį saugiai 
užlaikyti, pri|iūtėti. Bet kaip

sinius susirinkimus kas 3-čią. nedėl- 
dienį, unijos svetainėj, 428 Wiscon
sin st., Racine. Wis.

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO, MASS., VALDYBA:

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

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

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

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

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

Ligonių Rašt. Marijona Potsus, 184 
Ames St., Montello, Mass.

'Kasos Apiekiinai;
Kloofasa Sireikienė, 8 Holbrook Ave.,!

Montello, Mass.
Vladislava Baronienė, 722 N. Mon

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

Montello, Mass.
St., Montello, Mass.

A.P.L.A. CENTRO KOMITETO IR 
KUOPŲ SEKRETORIŲ ANTRAŠAI
Cenrto pirmininkas—J. čirvinskas,

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

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

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

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

Ig. V. Savųkaitis, P. O. Box 262, 
Cuddy, P<a.

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, Pa.
11— V. Gamulis, P. O. Box 400, 

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

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

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

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

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

JAliquoippa, Pa.
17— K. Levine, 242 Penn Ave. Exten

sion, Turtle Creek, Pa.
18^—J. Jasiukaitis, 340 Bąr Sf^, Mc

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

van, Pa. ‘ ,
21— J. A.j Lingeyįčįus, P., O. Box 528, 

Westernport,'':I?a. į ,-4:.
22— Ig. Degulis, 147 Thames Street,

Brooklyn, N. Y. / A
23— M. L. Balčiūnas, P. O. BoX 128, 

Thomas, W.,(Va.
25— V. Gužauskienė, 58 Beatrice St.,

Buffalo,-N. ■
26— A.M Dambrauskas, 224 E. ■ Maha-

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

ADRESAI
Pirmininkas—Ed. Sheputis, 11343 

Cardoni; finansų raštininkas •— J. 
Valaitis, 1738—22nd St.; nutarimų 
raštininkas — P. Čekanauskas, 9522 
Russell St.; iždininkas—A. Vėgela, 
7715 Dayton Ave.; “Laisvės” agen
tas—J. Biršton, 2739 Carson Ave.

Susirinkimai atsibūna kas ketvir
tą nedeldienj kiekvieno mėnesio, 3 
vai. po pietų, ant 25th ir Dix, Lie
tuvių Svetainėj.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

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

Pirm. M. SeliokaS, 64 Morris St.; 
Vice-Pirm. O. Giraitienė, 431 Summit 
St.; Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 
Hudson St.; Fin. Rašt. J. Pilkauskas, 
64 Chadwick Ave.; Iždininkas A. 
Raulhiditis, 556 Zion St.; Maršalka 
J. Giraitis, 174 Ashley St.; Organo 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinkimai atsibūna kas 
2-rą ketvergą kožno menesio 7:30 
vai. vakare, Labbr Lyceum, 29 Law- i 
rcnce St., Hartford, Conn.

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

GRAND RAPIDS, MICH.
Valdybos Adresai:

Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk
er Ave.

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

Tarimu raštininkas K. RASIKAS, 
R.R. 9, Box 117. '

Fin. rašt. A. GARB ANAUSICAS, 432 
—11th St.

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568 
Quarry Ave.

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

Trustisai: A. B. ŠATRUS, J. URBO
NAS, J. ADOMAITIS, s J. DAM
BRAUSKAS, SJKORSIKAS.

v VisiGrand į Rapids, r Mich.
! Draugystės susirinkimai atsibūna 

kas fantrą. utarnihką' kiekvieną 'menę? 
sį, savam name.-' 1057 -Hamilton Ave.

Automobiliy Mokykla

F .

1 . . . . . t T T T - T T T T-L--

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

PAVASARIO ŽINIA
' Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis
LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINŠAPĘ

V/SK4 PADARAU SAVO ŠAPOJE:

Išgręžiu cilinderius, 
padarai/ naujus pisto
nus, išlyginu (nugrei- 
ninu) krenk šeft, vel- 
vus ir padarau nau
jus. Sutaisau viską, 
kas tik reikalinga 
prie 'inžino: 

h

PRIEINAMĄ. KAINĄ
Darbas pilnai garantuojamas Mechanikai-Ekspertai 2

Visais reikalais kreipkitės:

BUSHWICK AUTO MACHINE SHOP j 
FRANK AUGUST, Savininkas

į 40 Kossuth Place, Brooklyn, N. Y.
Telephone Jefferson 9359 Tarp Broadway ir Bushwick Ave.

: __ _____ (j

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

Telephone, Stagg 8826
9745

Ž
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyn?

VYRAMS
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MARCY BATHS
MOTERIMS

Panedėliais dieną 
ir naktį^

Utarninkais iki 12 vai. 
nakties

VAIKAI
Įleidžiami Utarninkais

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedėliomis 
dieną ir nakt|

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N, Y.



Subaik Liepos 7 d., 1928

Aukščiausias Teismas Patvir- kratos ir areštai AUgsciausias i eismas raivir faunas. — Naktį iš bir-
tino Hickmano Nuteisimą gelio mėn. 4 į 5 d. Kaune

SAN FRANCISCO, Cal.— 
Californijos augščiausias 
teismas patvirtino William 
Hickmano nuteisimą pako
rimui už nužudymą 12 metų 
mergaitės Marian Parker.

Kaltinamojo advokatai 
apeliavo į valstijos augš- 
čiausią teismą po to, kaip 
Los Angeles teismas išnešė j 

■ nuosprendį, kad Hickman1 
ifyrą sveiko proto ir del to 

privalo būt nubaustas mir-v • 
.. čia.

Hickmano adv. Walsh iš 
Kansas City pareiškė, kad 

- kaltinamoji pusė apeliuos į 
Jungtinių Valstijų augščiau- 
sią teismą.

Hickmano advokatai nori 
jį išgelbėti nuo kartuvių, 
bandydami -įrodinėtų kad 
jis esąs nesveiko proto.

padarytos kratos pas social
demokratus Neįmaną, But- 
keraitį ir Keimerį. Nieko 
nerasta. Butkeraitis areš
tuotas.

. Roma.— Italijos ir Veng
rijos fašistinės valdžios pa
sirašė prekybos ir navigaci
jos sutartį.

VIETOS ŽINIOS
DU PINKERTONO ŠNIPAI 
SUMUŠĖ ŽMOGŲ

Park, 
Queense, du Pinkertono šnipai 
užpuolė John C. Murphy ir 
baisiai sumušė, be jokios prie
žasties. Tų šnipų teismas bus 
12 d. liepos.

Prie South Ozone

Įdomus' Krutamu Paveiksiu 
Išradimas Sovietų Sąjungoj

SVARUMAS-RIEBUMAS 
PAVOJINGAS SVEIKATAI

Dr. Louis Bauman, Presby- 
terijonų ligonbučio metaboliz
mo skyriaus pirmininkas, savo 
statistikoje nurodo pavojus iš 
riebumo pusės. Jis sako, kad 
didžiausia kliūtis pasekmin
gai operacijai yra perdidelis 
svoris. Taipgi jis nurodo 

... . . - . . skaitlinėmis, kad ateiviai yra
paliaujama kino kaspi- j sunkiausiai atpratinti nuo jų 
no demonstracija, j j priprasto valgio; čiagimiai

Įgyvendinus šį išradimą daug lengviau duodasi prijau- 
kiekvienas žiūrovas, kada i kinti prie dietos.
tik jis ateitų į kino teatrą, i Gydyme viršsvorių ligonių, 
visada galės matyti kino fil- j yioterys daugiau paisą sveika- 
mą nuo pat pradžios. Šis iš
radimas duoda galimumo iš 
pat pagrindų racionalizuoti 
visą kino dalyką.

Pasak išradėjo žodžių, jo 
išradimas nereikalauja ka
pitalinių kino teatrų 
tvarkymų ir taip pat 
būti pritaikintas ir 
kalbančios filmos.

Nesenai išradimų komite
tas Sovietų Sąjungoj gavo iš 
Sovietų inžinieriaus Vitrino 
pareiškimą del originalaus 
kino išradimo. Pagrindinis 
šio išradimo dėsnis yra ne-

tos, negu vyrai.
Dr. Bauman skaitlinės ro

do. kad juo sunkesni žmonės, 
tuo didesnis tarp jų mirtingu- 

i mas.
Iš 215 padarytų, operacijų 

jo ligonbutyj del “gallstone,”
I 88 nuoš. buvo viršsvorio asme-

,! nys.
Dr. Bauman pataria viršsvo-: 

rio žmonėms kas dieną vaikš
čioti—nueiti apie 2 mylias į 

...... . ! 45 minutas. Taipgi rytais ir
; Žudėsi Amerikietis Lietuvoj ! vakarais po 10 minučių pasi-1 

______  i mankštyti. Paprastas namų 
Neonai Andriiavn vilsč Ularbas nėra jokia gimnastika, INesendl Anuujaxu v ai. C., nurocjo viršminėtas daktaras.

ei i ų a. i m e sa\ O l)Ute. Metabolizmas yra mokslas, 
rastas perpjautu kaklu L. tyrinėja kūno celių bu- 
Kirbys, kuris nesenai buvo davojimąsi ir priešingai, t. y., 
grįžęs iš Amerikos.

P. Kirbys padėtas Klaipė
dos ligoninėn. Gyvybei pa
vojus pašalintas. Tardant 
paaiškėjo, kad p. Kirbys 
pats norėjo nusižudyti, nes 
sužinojęs, kad jo pinigai, 
vienos bendrovės jam siųsti 
iš Amerikos pakely žuvę.

per- 
gali 
prie

jų irimo procesą.

$100 UŽ GREITĄ 
VAŽIAVIMĄ

LIETUVOS DAVATKŲ
“TEISINGUMAS”

William Jares, 30 metų, 107 
Union St., Brooklyne, turėjo 
užsimokėti baudoj *$100 už 
greitą važiavimą* automobi- 
lium. Kartu neteko leidimo 
(license). Jares norėjo pa
bėgti nuo policijos. Lenkty
nėse su policija važiavęs 
mylių į valandą.

70

lą. Pasigailėjimo nebūsią jo
kio. Rasti kaltais, gausią 
žiaurias bausmes.

Kad taip būtų, tai grafte- 
riai bijotų vagystės, kaip 
nias kryžiaus. Dabar jie 
pa, prie jos, kaip bitės 
medaus.

ROKIŠKIS. — Pernai čia 
vienoj “pažangiųjų^ šeimoj 
gimė mergaitei vaikas. Ta
da visos davatkos šaukė: 
“Matoįe, kas dedasi “bedie- žinomas kaipo , caro 
vių” šeimose”. Šiemet vie- j kapitonas, nusiskandino, 
no Rokiškėnų brostvininko 
duktė ir dar pavasarininke 
laukia krikštynų. Bet da-

CARISTAS KAPITONAS 
PRISIGIRDĖ

Alexis G. Ballevitcft, 40

/ Puslapis PenKfas

<♦>

60—KAMBARIŲ—60
Užlaiko lietuvis viduryje miesto

y

PAVOGĖ AUTOMOBILIŲ 
IR VAIKĄ KARTU

DAR APIE GENGSTERJ 
YALE

SVORIS VYRO KAILI 
IŠGELBĖJO

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

Phoke: Jefferson IDEM

A. J. MEYER

“Laisvės” num. šiame 
buvo rašyta apie 

Yale iškilmingas lai-

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKUS
Čia randasi dvi lietuviškos, aptiekus, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 5046 CHENE ST., DETROIT

sisakė išpildyti Keeganienės 
reikalavimą. Ji reikalavo tei
sėjo, kad šis paleistu jos vyra

i

>

Varpas Bakery, 54 Maujer St.,xBrooklyn, /V, Y.
A. M. BALCHUNAS, Savininkas • Telephone Stagg 6588

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

__ St. ir Ave.
State
State

LIETUViy VALGYKLA
Visokių Rūšių Švicžb

Gafrine ir Sarah Raadai, 
prie Palisade Amusement Par
ko, N. J., palikę automobilių 
ir dviejų metų mieganti kūdi
kį jame, nuėjo pažiūrėt “fire
work” parodos. Už valandos 
sugrįžę nerado nei kūdikio, nei 
automobiliaus.

Matomai, vagis, gal nepatū- 
mijęs, arba nenorėdamas vai
ko nubudinti, kad nesusilau
kus sau bėdos, nuvažiavo aib 
tomobilių ir kartu vaiką nusi
vežė.

Vakar 
skyriuje, 
Frankio 
dotuves, kurios kainavo $50,- 
000. Tai dar ne viskas apie 
jas. Pėtnyčios New Yorko 
didlapiuose telpa ištisi pusla- 

| piai paveikslų Yale šeimynos 
narių ir tų iškilmingų laidotu
vių. šalę paveikslų, puslapiai 
pašvęsti aprašymui jo doro
vės ir meilės link vaikų ir kiti 
geri jo darbai. Atvirai rašo
ma, kaip jo pasekėjai nulenkė 
galvas paskutinį kartą pripa-

• žintam jų vadui. Ir kaip kar
tu jo priešai laikėsi karo pa
liaubų laike jo laidotuvių. Ir 
gaili gale rašoma, kad jo už- 
mušikai policijai esą gerai ži
nomi. Yale užmušę Chicagos 
gunmanų šaikos nariai, su ku
riais jis turėjęs kivirčių. Mu
šeikų buvo keturi. Ir pereitą 

kad! nedėldienį jie pribuvę iš Mia- 
api-

vel- 
lim- 
prie

BAŽNYČIOS VADAS 
KALTINAMAS Už MOTERS
SUVEDŽIOJIMĄ

Archibald H. Smith, Presby- 
terijonų nedėlinės mokyklos 
mokytojas iš Paterson, N. J., 
kaltinamas už suvedžiojimą' 
savo buvusios gaspadinės, 

i Marthos Weinmann.
Jai gaspadinaujant, su juo 

susilaukus dukterį. Smith pa
tyręs, kad Weinmanniene pa
stojo nėščia, ją išvaręs, 
reikalauja 
m o už 
thas užsigina, 
toji moteriškė norinti jį 
plėšti, daugiau niekas.

Valgiai, Gasmini Lietuviško 
ir Amerikonišku Stilium

Pavalgius čia malonu būti, pasi
šnekučiuoti su kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininke

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

Ji
$150,000 atlygini-

ž jos suvedžiojimą. Smi- 
ižsigina. Jis sako, kad!

KOMUNISTŲ PARTIJOS 
KANDIDATAI NEW 
YORKO MIESTE

Manhattan:
4th

6th

J8th

Assembly District — 
Ellias Wattenberg 

Assembly District — 
Boris Lifshitz 

Assembly District — 
Louis Hondin

12th Congressional District 
—Moloch Epstein 

14 Congressional District — 
Alexander Trachtenberg 

14th Senatorial District — 
Bert Miller

Harlem:
14th Assembly District — 

Charles Musil 
Assembly District — 

Albert Moreau 
Assembly District — 

Abraham Markoff 
Assembly District —

Edward Welsh 
Senatorial District — 

Nicholas Napoli
20 Congressional District — 

James P. Cannon 
21st Congressional District 

—Richard B. Moore

17th

18th

21st

18th

Bronx:
1st

3rd

4th

5th

6th

7th

Assembly District —
Joseph Padgug 

Assembly District —
Philip Frankfold 

Assembly District —
Charles Zimmerman 

Assembly District—
Rebecca Grecht 

Assembly District — 
Sam Nessin 

Assembly District —-
George Prim off

22nd Senatorial District —
Joseph Boruchowitz 

23 Congressional District — 
Ben Gold 

24th Congressional Dist. — 
Sam Leibowitz

mi, Fla. jYale buvo nušautas 
mašininiu šautuvu pereitą pir
madienį.

Ant gėlių paduškaičių išpin
ti buvo žodžiai: “We’ll Get' 
Them, Kid” (“Vaikine, mesi 
matysime juos”). Reiškia, | 
Yale gengsterių šaika nedova
nos savo priešams.

Penkis Yale palydovus nuo; 
duobės paėmė išklausinėjimui.V 
Išklausinėję ir pirštų antspau
das nuėmę, paleido visus.

Kaip puikiai .atvaizduoja; 
šitas pakasynas buržuazinė i 
spauda. Reiškia, toki dalykai I 
tik ir tėra garbinami kapita
listinėj šalyj, kad padarius’ 
sensaci j as skaitytoj ams.

A<1. No. B-27
Nuo Pražudymo Svarumo 

Arba Abelnos Jėgos
Niekas taip tvorai nepagelbsti nuo pražudy

mo svarumo, stiprumo ir nusilpnėjimo, kaip 
Nugn-Tone. Šios gyduolės padaro turtingą, 
raudoną kraują, stiprius nervus, sustiprina 
raumenų jėgą, taipgi stimuliuoja kitus svar
bius kūno organus iki pastebėtinai gero laips
nio.

Šita sustiprinta jėga suteiks jums geresnį 
apetitą, ii' jūsų skilvys galės lengvai virškin
ti bile kokį maistą. Taipgi suteiks jums at
šviežinantį ir ramų miegą, sustiprins kiek
vieno kūno organo veikimą, padalys ant kū
no labai gražių odų, prašalins tankų besi- 
šlapinimą naktį, prašalins raumenų skausmus 
ir -padarys jumis, kaip naują žinoyų. Visi 
vaistininkai parduoda Nuga-Toąc. Nusipir- : 
kite bulelį ir persitikrinkite jūsų pačių svei
katos 'suirimuose.

Ižegzaminuojam dykai.
Savo darbą garantuojam. ■ 
Taisome ant išmokesčio.

' DRS. II. & J. ZASULY
Chirurgai-Dentistai

257 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.
(Kampas Havemeyer St.)

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave.
* (Kampjus 5th Ave.)

Lietuvis Aptiekoriua
Kalba Lietuviškai ir Raeiškai
338 Knickerbocker Ave.

(Kampas DeKalb Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

GASTRETONE
vaistas (liekarsta) nuo vidurią 
nemalimo arba nevirškinimo ir 
nuo visų vidurių ir kepenų 
(jaknų) nesveikumų. Padarytas 
grynai iš augalų.

50 Centu už Bonką

TELEPHONE: STAGG, 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

AMERICAN

girtuoklystę. Boote, pažiūrė
jęs į Keėganienę, užklausė jos, 
ką ji mano daryti su savo vy
lu. Ji teisėjui atsakė, kad ji 
galinti pati geriau atpratinti 
jį nuo gėrimo, negu kalėjimas. 
Ir parode teisėjui savo rankų 
raumenis.

Boote klausia jos: “Kiek 
sveri ?” ’

Ji atsako: “300 svarų.”
“O kiek tavo vyras sveria?” 

klausia teisėjas.
“Jis tik 120 svarų,” pridūrė 

Keeganienė.
Teisėjas: “Tat geriaus lai 

jį mokina kalėjimas, o ne tu.”
Tokiu būdu Keegano kailį 

išgelbėjo jo svoris. Kitaip, 
būtų jam buvus gera pirtis 
nuo storos pačiukės.

Lietuvon ir iš Lietuvos
PER BREMENĄ 

ant didžiausio ir greičiau
sio Vokiško laivo

COLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijos 
Laivų tik Astuonias Dienas

Ant Jūrų
Puiki Trecia Klesa—-vien 

tik atskiri kambariai
Pas bilie vietini agenta 

arba
32 Broadway - New. York
NORTH GERMAN

LLOYD,

Keliaujančiu Lietuviu Atydai

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVŲ”

“Tai Mokykla su Reputacija.”
kite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

m\ių karus j trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus iššimoki- 
Būkite savystąvūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
latą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 

opertięti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų,

PRONE: REGENT 2177-0474
B

MūšįXekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokią 
ifidir. ’ ’ ‘ -• ‘ ■ .v.. ..
nu šie 
ir turite 
kaip 
taipgi ir miHpriškių klases.

PE.
Įėjimas iš 736 
21 B

rsitikrinjcite, ar tikrai turite teisingą adresą 
exington Ave., tarpe 58th ir 59 Streets 

etaį Kaip Įsteigta New York City

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTO JAS

m., 
armijos 

Jo
I lavoną rado plūduruojantį 
Hudsono upėje prie 18th St., 
New Yorke.

i seniuose rasta 
vatkėles šnibžda tik į ausis. ■kiškų markių 

niškų pinigų.
Thomas Moran, namo savi- 

: Dinkas, kuriame caristas gy- 
. veno. pasakoja, kad “kapito- 
i.nas” pastaruoju laiku buvęs 
’ nusivylęs savo gyvenimu. Bal- 
i levitch keturi metai atgal pri- 
| buvęs Amerikon, buvęs links-! 
mas ir puošnus ponas. Dirbęs! 
tūlą laiką prie Y.M.C.A., bet 
del stokos angliškos kalbos, ( 

i jam buvę sunku verstis. Ne
darbas, skurdas privertęs at- 

:■ siimti gyvastį caristui, Moran 
i aiškino policijai.

Ballevitch prisigirdė nepri- 
i gulmybės dienoj. “Istoriškas” 
i žmogus, sako, pasirinko isto- ' 
į rinę dieną pasidarymui galo.

CASTON ROPSEVICH

Ballevitchio ki- 
10,000 senų vo
ir 50c ameriko-

i DAR IŠ MIESTO GATVIŲ 
VALYMO GRAFTO

Baigęs Philadelphijos muzikos kon- 
bos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- ; 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane .o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Brooklyno gatvių valymo
servatoriją, duoda lekcijas ant snnii- skyriaus galva, komisionierius
Ir M *•« 4 • .ZV » • I r r 1 • n . - . -  .1 ! v '

J.

: Higginsas, paskelbė, kad pada
lysiąs generališką “shake up.” 
Sako, 
palies

65
būsią
už šitą gatvių valymo skanda-

kad 3,000 darbininkų 
šitas grąsinimas. 
uniformuoti viršininkai 
pašaukti atsakomybėn

i

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA,

Bell

13th

14th

22nd

23rd

9th Assembly
* Aleksandra
h Senatoriai

Brooklyn:
(Williamsburg, Brownsville 
and Boro Park)

6th Assembly District —
Peter Midolla 

Assembly District — 
Anton Bimba 

Assembly District—
Herbert Zam 

Assembly District —
Sam Liptzin 

Assembly District —
Ray Ragozin 
District —
H. Chapulski 
District —

David Benjamin 
l(/th Congressional ^District 

—Bertram D. Wolfe
Queens:

Boro President —
George Powers 

1st' Assembly District—
Abe Harfield

2nd Congressional District
— Paul Crouch

Headquarters of Residential 
Sections

Section 1, Downtown Manhat- 
Place 
East

Clin-

tan-—60 St. Marks
Section 4, Harlem—43 

103rd Sfe
Section 5, „Bronx—2075 

' ton Avenue. '
Section 6, Williamsburg — 

29 Graham Avenue.
Section 7, Boro Park, 764— 

40th Street.
Section 8, Brownsville, 154 

'Watkins Street.

Keystone

TELEFONAIt
__________ Oregon 5136
__________  Main ®66>

DIDŽIAUSIA LIETUVIU 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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių Šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo! '

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

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

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

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

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

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

. FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, M Brooklyn, N. Y.151 Metropolitan Avenue,
_____ į.________ _______ ORDER /?LANK

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

Vardas ---------------- ----------------
No._i________________________
Miestas---------------------- ---------
Miestas_____________________

u
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Puslapis šeštas S K I S V E Sukata, Liepos 7 a,, 1928 ?:

VIETOS ŽINIOS
“DAILY WORKERIO” 
KONCERTAS

Subatoj, 11 d. liepos, Coney 
Island Stadiume, “Daily Wor- 
kerio” naudai yra rengiamas 
koncertas. Stadiume galės su
tilpti daugiau, kaip 25.000 
žmonių. Apie koncerto pro
gramą tiek galima pasakyti, 
kad tokios programos dar nie
kas nebuvo matęs ir girdėjęs.

Garsusis muzikos profeso
rius Theremin grieš tuo savo 
stebėtinu aparatu, kuris ore su
daro melodiją. Prof. The
remin yra nesenai pribuvęs iš 
Sovietų Sąjdngos. Tuo savo 
nauju išradimu nustebino visą 
pasauli. Taigi, šitame kon
certe bus toji auksinė proga 
ir pamatyti ir išgirsti grajinant 
ir lošiant garsųjį 'Thereminą.

Be prof. Theremino, bus 
taipgi plati ir turtinga progra
ma. Atsilankę nesigailėsite, 
bet būsite patenkinti ilgam 
laikui.

Tos dvi asabos nepriklauso 
Jurgio draugijoje, bet pikniko 
pirmininką panaudojo savo 

: tikslams, lyg kempinę del siū
lės išprosinimo, kad aukos ne- 

• būtu renkamos del streikuo
jančių mainierių.

Na, gerbiamieji, ar netiesa, 
kad iš žmogaus lengvai pada
rė prosininkai sau reikalin
giausi įrankį—kempinę?

Vienok, aš nugirdau, kad 
netik ta esybė išvirto į kem
pinę, bet kriaučių ratelninkai 
nori įpiršti ir į delegatus. Da
bar vienas siūlinis (Kalpo
kas), o kitas prosininkas 
(Glaveckas) panaudojo lyg 
kempinę prieš aukų rinkimą, o 
jeigu delegatu kriaučiai iš
rinks. tai bus naudojamas 
įrankiu kontraktorių numušti 
kriaiičiams algas. Saugokitės 
tokių kempinių!

Apreitorius.

DAR PIRMAS TOKIS 
IŠVAŽIAVIMAS *

Rengia Naturalė Sveikatos 
Draugija nedėlioj, 8 d. liepos, 
Forest Hills Parke, No. 3-Čias.

Programa susidės iš prakal
bų ir muzikos. Kalbės Dr. J. 
W. Marshall, pagarsėjęs kal
bėtojas, natūralistas. Antras 
kalbės P. Baltrėnas, “physical- 
culturistas” ir daug patyręs 
apie sveikatą. Valgiai bus su
taisyta naturališkai. Prie to, 
bus šviežio pieno tiesiog iš 
ūkės “farmos” atvežto. Tai
gi, Šis išvažiavimas skirsis nuo 
kitų išvažiavimų prakalbomis 
ir maistu.

Kas atsilankys, tas bus pil
nai patenkintas visakuo.

Kviečia Rengimo Komisija.

PARENGIMAI IR
SUSIRINKIMAI

MASPETH, N. Y.
L.D.S. 91 "kuopos susirinkimas bus 

panedėlyj, liepos 9 d., pas d. Lino
nienę, 24 Hamilton PI. Pradžia 8 
vai. vakare. Visos nares ateikit ir 
po vieną naują narę atsiveskite.

Org. K. Linoniene.

REIKALINGAS janitorius del \20 
..šeimynų Štymu apšildomo namo 
po No. 210 Hart 7St., kampas Throop 
Ave. Kreipkitės pas savininką 1319 
Lincoln Place, Brooklyn, N. Y. Tel. 
ITaddihgway 6712. (159-161)

PARDAVIMAI

Telephone: Greenpoint 2321

J. GARŠVA
Tel.

LIETUVIS
Triangle 1450

FOTOGRAFAS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PARSIDUODA, kendžių storas, ge
roj vietoj ir gera proga pigiai 

pirkti. Atsišaukit po No. 397 So. 
1st St., Corn. «• Union Ave., Brook
lyn, N. Y. (161-166)

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIV DIREKTORIUS

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

KAIP IŠ ŽMOGAUS 
PASIDARO KEMPINĖ?

, (Feljetonėlis)
(kerbiamieji!

Veikiausia susiimsite už 
gaivu ir sįd-iksite: “Tai negali
ai ;.s Įvykis, kad iš gyvo žmo- 
/a 11. Am s i d a ry t ų kempinė.’’

B*, mano mieli, nesistebė
kite, nes tamsioms gyvais fak
tais privesi u, kad tai tikra tie
sa. Aš būčiau, gerbiamieji 
nei pats netikėjęs, bet dabar 
visa tai mačiau ir persitikri
nau.

Dalykas buvo taip. Perei
tą subatą nuvažiavau į šv. 
Jurgio Draugijos pikniką. Man 
beuliojant, bekalbant, šmakšt 
pro mane jaunuolis, tarškinda
mas dėželę irxnuejo prie ge
riausių žmonių s\alo. Manda
giai jaunasis vyriškis paprašė: 
f‘Ai- negalėtumėte, draugai, po 
centą kitą paaukoti del strei
kuojančių mainierių?”

Vienas kitas įkiša ranką į 
kišenių ir ištraukę niekelius, 
dešimtukus pradėjo mesti dė
žėm

Bet vienas, plačių pečių vy
ras. turįs- apvalainą ir riebų 
veidą. Suriko: “Kas tau pavė
lino čia rinkti tas aukas?!”

“Komitetas,” atsako vaiki
nas.

“Aš, bracia, esu pirminiu? 
kas ir tau tokios pazvalenijos 
nedaviau. Sakau, mielasis, 
kad taisyk kojas ir neškis, o 
ne, tai būsi paimtas už pakar
pos ir padėtas ten, kur sau
lės spinduliai nešviečia!”— 
piktai riktelėjo didžiaburnis.

Vaikiniuks susitraukė ir 
mikčiodamas pradėjo kalbėti: 
“Bet jūsų draugija remia 
streikininkus ir ko tamstai va
ri i avoti. Juk mainieriai šian
dien kovoja už duoną jr drus
ka. Kodėl jau taip tamsta 
priešinies ?”

“Man įsakyta neleisti ir ne
leisiu rinkti piknike mainie- 
riams aukų! Ir tai pasakęs 
pradėjo vyties vaikiniuką.

Bet tas jaunas, smarkus, 
spruko nuo įdūkusio plačiavei- 
džio vyro į žmones ir ten pasi
slėpė.

Bet aš, gerbiamieji, susido
mėjau tuo atsitikimu. Jurgio 
draugija aukojo mainieriams 
ir net rinkimo aukų komitete 
priklauso, o dabar atėjo koks 
pikniko rengimo pirmininkas 
ir gainioja aukų rinkikus.

Manau sau, na, kibą velnias 
ta žmogų apsėdo ar jau tie
siog iš proto ėmė kraustytis. 
Klausiu priėjęs, kodėl tu vai
kai rinkikus?

Jis mano geras frentas ir 
nasako: “Mat, del manęs tegul 
būtu jau rinkę, bet Glaveckas 
ir Kalpokas patarė neduoti 
rinkti aukų, tai aš ir neda
viau.”

Tai dabar, gerbiamieji su
prantate, kaip iŠ žmogaus ga
lėjo padaryti kempinę. Mat, 
Glaveckas ir Kalpokas yra 
prosininkai ir jiems tokia kem
pinė reikalinga, nes turi pa
dažyti į vandenį ir nubraukti 
per neskęstą švarko siūlę, kad 
uždėjus 'prosą geriau įsipro- 
sytų. '

SUBANKRŪTIJO KOŠERNŲ 
KILBASŲ FABRIKAS

Hebrew National Kosher 
Sausage, Inc., paskelbė ban
krotą. Tas fabrikas buvo ope
ruojamas po valdžios priežiū-, 
ra ir išdirbo košernas kilba- 
sas New Yorke.

Pasirodo, kad ir žydai at
pranta nuo tų valgių, kurie 
yra surišti su religija.

IŠVAŽIAVIMAS

Nedėlioj (8 d. liepos) po pie
tų, Forest Parke Ground No. 2, 
įvyks Liet. Amerikos Piliečių 
Kliubo išvažiavimas.

Kalbės šiame išvažiavime ad
vokatas S. Briedis, J. Jurevi
čius, J. O. Sirvydas ir “Darbo” 
red. L. Pruseika.

PERKŪNAS SUDEGINO 
PATERSONE BAŽNYČIĄ

Ketvergo naktį perkūnas 
trenkė į Patersono istorišką 
presbyterionų bažnyčią, kuri 
užsidegus supleškėjo. Nuo
stolių padaryta už $250,000. 
Vienų tik skluptūros dalykų— 
—stovylų $50,000 vertės sude
gė.

Kartu perkūno buvo uždeg
ta ir Jungtinių Valstijų mili- 
tarės akademijos arklydė 
West Point, N. Y.

MASPETH, N. Y.

L.D.S.A. 91 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks pirma
dienį, 9 d. liepos, 1928, 8 vai. 
vakare, pas d. K. Linonienę, 
24 Hamilton Place, Maspeth, 
N. Y. Visos narės malonėkite 
atsilankyti laiku.

Sekretore.
(161-162)

LYROS CHORO NARIAMS

Maspeth, N. Y.—Lyros Cho
ro mėnesinis susirinkimas bus 
antradienį, liepos 10 d., 1928, 
8 vai. vakare, Lenkų svetainė
je, Clinton, kampas Willow 
Avės1., Maspeth, N. Y.

Vis? nariai malonėkite atsi
lankyti į šį susirinkimą, nes 
turime daug svarbių reikalų 
aptarti.

J. T. Bimbiene,
Choro Sekr.

(161-162)

A. L. D. S. 1-MOS KUOPOS 
IŠVAŽIAVIMAS

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

Draugės ir* draugai, darbi
ninkės moterys visuomet su
rengia gerus parengimus bei 
išvažiavimus, šiame išvažiavi
me turėsime gerą programa. 
Gaspadinės prirengs gerų už
kandžių. Atvažiavę smagiai 
laiką praleisite. /

Todėl visi ir visos į darbi
ninkių moterų 1-mos kuopos 
pikniką-išvąžiavimą. •

Kviečia Rengėjos.
Kelrodis: Važiuokit Jamai

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

PHILADELPHIA, PA.
A.D.P.L. Frakcijos susirinkimas 

Įvyks sekanti panedčlĮ, 9 d. liepos, 
1214 Spring Garden St., 8 vai. va
kare. Draugai ir drauges, būkit vi
si šiame susirinkime, nes yra svar
bių reikalų.

Sekretorius.

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

yra 14 stalų. Yra lysas ant 4 metų. 
Randa tik $66.00 Į mėnesį. Ir dar 
13 kambarių, visi gerai. Įtaisyti. 
Kambarys nuo 10 iki 3 Į savaitę. 
Randa $87.00 Į mėnesį. Labai gera 
proga plikti. Atsišaukit po num. 
495 West St., New York, N. Y.

154-65

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

ir numaliayoja 
visokius paveiks- 
1 u s įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
krajavus ir su
daro su ameriko
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu:
STOKES

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

DIDŽIAUSIAS
KARNAVALAS ŠIANDIEN

Šiandien Kailiasiuvių ir Rūb- 
siuvių Apsigynimo Komitetas 
rengia didžiausį karnavalą 
Starlight Parke, E. 177th St., 
Bronxe.

Programa susidės iš sporto: 
kumštynių, ristynių, gimnasti
kos, piramydos, plaukimo 
lenktynių ir nardymosi.

Vengrų Darbininkų Sym- 
phonijos orkestrą grieš šo
kiams ir Bepartyvės Mokyklos 
vaikai sulos baletą. Be to, 
bus ir daugiau iš atletikos mo
kyklos žaislų.

Kviečiami visi kairiojo spar
no darbininkai atsilankyti į šį 
karnavalą.

Rengėjai.

great neck, n. y.
Linksmą pikniką rengia L. D. S. A. Į 

64-ta kuopa nedėlioj, 8 d. liepos-.July, 
1928, Jobu Tankaus Svetainėje, 189 
Elm Point Ave., Great Neck, N.Y.’ 
Pradžia 4 vai. po pietų. įžanga 50 Į 
c. ypatai. Bus skanių užkandžių iri 
lengvų gėrimų. Orkestrą V. Retike-j 
virinus. Kviečia Rengėjos.

(160-161):

LIETUVIŠKA SKUTYKLA

BARBER SHOP IR 
BEAUTY PARLOR

A. MOLLYNS
Specialistas ant

Permanent Wave, Nestle

IŠPARDAVIMAS
WILKES-BAJUIE, PA.

PASKUTINIS PRIMINIMAS

Svarbus Pranešimas
Aido Choro išvažiavimas, kuris bu

vo garsinamas nedėlioj, 8 d. liepos, 
prie ’ Sam Montrose ežero, Center- 
moreland, y-a permainyta vieta del 
tūlų priežasčių. Išvažiavimas Įvyks 
ant ežero Silkworth, toje pačioje vie
toje ką pereitą metą buvo, prie 
David Jones viešbučio.

Kelrodis: Iš' Wilkes-Barre paran
kiausia važiuot petr Plymouth iki 
West Nanticoke, iš ten pasekite ke
lią po dešinei palei tipeli lig ežero.

Komisija.
(160-161)

Fornišių Pigiausia Kaina Pas

MACYS BROS. FURNITURE CO.

Nedėlioj, 8 d. liepos, įvyks
ta didelis išvažiavimas A. L.D. 
L.D. II Apskričio ir A.L.D.L. 
D. 72 kuopos, Tibbits Brook 
parke, Yonkers, N. Y. Pra
džia 12 vai. dieną. Išvažiavi
me dalyvaus ir Aido Choras iš 
Brooklyno. Todėl visi ir visos 
dalyvaukite. Jeigu lytų, išva
žiavimas įvyks 15 d. liepos.

Tą pačią dięhą, 10 vai. ry
te, įvyksta A.L.D.L.D. II Ap
skričio konferencija. Visi de
legatai privalo laiku būti.

Iš'-New Yorko važiuoti rei
kia subway 7th Avė., kuris ei
na į Van Cortland parką. Nu
važiavus iki galui ir išlipus, 
reikia imti gatvekarį No. 1, 
Yonkers, N. Y., ir išlipti 252 į 
Warburton Ave. i

Į parką važiuojant, paimkit 
karą No. 2 arba No. 1. Atva
žiavę į Yonkers, persėskite į 
karą No. 7; tas karas priveš 
iki Aqueduct, ten ir rasite iš- 
važiavima. , I

V. P.

IŠRANDA VOJIMAI

PA SI RANDAVO.! A 4 kambariai po
No. 29 Stagg St., yra elektra, mau

dynė ir 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)

Šiemet tik $10.00 j ■ 
Marcelling Finger Waving 

463 LORIMER STREET 
3 Durys nuo Grand St.

BROOKLYN, N. Y. /

IŠ PRIEŽASTIES PERSISKYRIMO 
SU PARTNERIU

/

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

PARDUODU TREČDALIU PIGIAU
negu kur kitur

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS janitorius, kad būto 
senyvas žmogus ir vienas. Duosiu 
kambarį ir valgi. Su mokesčiu su
sitaikysime. Greitai atsišąukite: 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

156-61

AR ŽINOTE?
I* 1 1 ■ ■1 1 ”

Ar žinote, kad 8 d. liepos, 
Tibbits Brook parke, Yonkers, 
N. Y., įvyksta smagus A.L.D. 
L.D. II Apskričio ir 72 kuopos 
išvažiavimas? Ar žinote, kad 
tame išvažiavime dalyvaus ir 
Aido Choras iš Brooklyno ? Ar 
žinote, kad ten bus skanių už
kandžių ir gėrimų ?

Jeigu jūs visa tai žinote, pa
sakykite tiems, kurie dar ne
žino ir visi būkite išvažiavime. 
Pradžia-12 vai. dieną.

Kurie atsilankys, tie nesi- 
graudins, nes iš visos apielin- 
kės bus daug svečių. Mat, tą 
dieną įvyksta apskričio konfe-l 
rencija, tai išvažiavime ir de
legatai dalyvaus.

Visi ir \Visos būkite.
Rengėjai.

Daugiau Brooklyno ir New 
Yorko žinių Telpa Pus

lapy] 5-tame

KAS LAIMĖS?
Negalima dar žinoti, kas 

laimės Amerikos prezidento 
vietą: Smithas, Hooveris ar 
Fosteris, bet jau mes užtik
riname, kad tikrai laimes 
tas, kuris pribus į Susivie
nijimo Lietuvių Amerikos 
8-to Apskričio Poseiminį 
Pikniką, sekmadieny, liepos 
8-tą, Klaščiaus parke, Mas
peth, L. I. \ •

Įžanga tik 50 centų, o 
linksmybės ir smagumo gau
site už $500. \ t

Kurie ateis anksčiau, tie 
daugiau padus nuplėš, nes 
muzika parinkta gera.

Bus kalbėtojų.
Ateikite laimėti!

Komisija.

PIGIAI PARSIDUODA
Turiu gražią 
i r pelningą 
m u z i k a - 
1 ę krautuvę, 
kurioje parsi
duoda pianai, 
Victrolos visų

kompanijų, lietuviški rekordai ir ro
lės ir kiti styginiai ir pučiami in
strumentai. Bet silpna sveikata ir 
senatve verčia parduoti už bilia kai
na, nes jokio pagalbininko neturiu.

JONAS B. AMBROZAITIS
<560 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 9942

DR. PETERSON’O

ŽOLIŲ ARBATA
Xra stebėtinas vaistas del visokių 

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

Dr. Petersono specials arbata, 
kaip jis vadina EXEX TEA yra žo
lė liuosuojanti vidurius. Netik kad 
ji yra vidurių liuosavimo pobūdžių, 
bet tai yra žolė paakstinanti skilvio 
malimą.
Tinka Suaugusiom ,įr Vaikam

KAI&A $1.50 Už DĖŽĘ 
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

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

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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

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

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza)

BROOKLYN, N. Y. ’
Rezidencijos Antrašais:

G5-02 Grand Avenue
MASPETH, L. L, N. Y.

Tel., Juniper 6776

8

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS
X - Spindulių Diagnoza 

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

J. LEVANDAUSKAS
Graborius

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg S781

J. IR O. VAIGINIS

Čia telpa pora paveikslą iš šimto:

Taipgi bū s parduodama ant lengviausių išmokesčių 
TIK DABAR PRISTATĖ Iš DIRBTUVĖS

NAUJAUSIOS MADOS FORNIŠIUS
Bus parduodama PIGIAUSIA KAINA viskas, kas tik 

reikalinga namuose

** s
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 toliausia

Valandos: nuo 8 ryte iki 8 vakare.

MACYS BROS. FURNITURE CO.. .
198-200 GRAND STREET l'

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues BROOKLYN, N. Y.
Telephone: Greenpoint 2372
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I PASIGERINUS SVEIKATA—PAILGINS JŪS. GYVASTĮ

y| Jei jūsų gydytojas peržiūrėtų, retkarčiais, jūsų kfl- 
H no padėtį, jisai suteiktų naudingų patarimų sveikatos 
g pagerinimui. Tuomet pasiremdami jojo patarimais, ne 
| tik sutaupintumėt pinigą, bet ir nereikalingai sugaištą 
I laiką, ką galėtumėt panaudoti kitiems pagerinimo gy- 
R venimo tikslams.g Žmonija yra persitikrinus reikalingumu mechanikų-žinovų au- R tomobilių ir įvairių industrijos mašinų, peržiūrėjimui, ir nuregulia- R vimui ir yra patirta, kad tai užsimoka šimteriopai. Kodėl ne <ia- R ryti ant tiek, kaslink žmogaus sveikatos užtikrinimo?
R Prireikus gyduolių arba išpildymo receptų, kreipkitės pas se- 
g niausią Lietuvių Vaistinyčią (Aptieką).
Į Petras Kundrotą
g Ph. G. Vaistininkas .
g 229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
g čia Galite Gauti ir Lietuviškų Trejų Devynerių
g Phone, Greenpoint 2017, 2360-3514Maspeth^ N. Y,




