
Surado Bakamuotus
Žmonių Lavonus

Akmens Gadynės
Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraitii 
lieina Kasdien Apart 

s

NedėldieniųNEW YORK.— Gamtos 
Istorijos Amerikos Muzė- 
jaus ekspedicija pranešė iš 
Aleutian Salų, kad nuvykę

Darbininkai Visų Salių
Vienykitės! Jūs nieką 
Nepralaimėsite, tik JUh 

tižius, o Laimėsite 
Pasaulj!

Brooklyn, N. Y., Panedėlis, Liepos (July) 9 d., 1928 Pavienio Numerio Kaina 4c.
su ekspedicija mokslininkai 
atrado ten balsamuotus ir 
išdžiovintus labai tolimos 
senovės žmonių lavonus. 
Tos mumijos esą užsiliku- 
sios nuo akmens gadynės. 
Manoma, kad mumijos gali 
būt tūkstančių metų senu
mo.

Amerikos žymieji moksli
ninkai labai susiinteresavę 
šituo suradimu.

Tos salos randasi šiauri
niame Pacifike.

No. 162 Telephone Stagg 8

JAPONIJA IŠTRAUKIA 
7,000 KAREIVIŲ Iš

CHINIJOS

Nepaprasta Saužudystė

TOKIO, Japonija.— Ja
ponijos valdžia pasiuntė įsa
kymą militariniams virši
ninkams Tsingtao mieste, 
Chinijoj, rengtis ištraukti 
iš Chinijos apie 7,0,00 Japo
nijos kareivių.

Komunistai Išrinkti j Svarbias Viršininkų 
Vietas Anglijos Mainierių Unijoj

BREMENO, LAKŪNAI
SVEČIUOJASI PAS 

KAIZERĮ

KAUNAS.— Pik Černiau
skienė M. dažnai kartodavo, 
kad ji negalinti pakęsti sun
kaus gyvenimo ir greitai 
ežere pasiskandysianti. Esą, 
kai kuriems žmonėms ji ir 
savo mirties vietą rodyda
vusi, tačiau, jai po visų pa
žadų liekant gyvai, į

• kalbas niekas rimto 
šio nekreipė.

Tačiau birželio 13 
laimingoji matomai 
prie šio baisaus darbo pasi
ryžo. < 
p. apskrities 
keistą laišką, prašydama 
pasirūpinti jos 3-jų metų

Keturi Chinijos Nacionalistų 
Generolai prie Sun Yat 

Seno Kapo

LONDONAS.— Pereitą 
ketvirtadienį čia buvo rin
kimas viršininkų Lanark
shire Mainierių Unijos. 
Rinkimus laimėjo komunis
tai. Į svarbiausias unijos 
vietas tapo - išrinkti Komu
nistų Partijos nariai.

McAnulty liko išrinktas 
unijos prezidentu, o Allan 
išrinktas sekretorium. Abu

tokias 
dėmė-

d. ne
rimtai

PEKINAS.— Penktadienį 
buvo surengtos apeigos prie 
D r? Sun Yat Seno, įsteigėjo 
Chinijos nacionalizmo, ka
po, kuris randasi netoli Pe
kino.

Prie kapo buvo keturi žy
mūs nacionalistų generolai: 
Chiang Kai-shekas, Fengas, 
Yen His-shan ir Li Tsung-

Tik jie keturi buvo

Illinois Mainieriai Uždą 
vė Smūgį Lewiso 

Mašinai

U MCIIOCIUO Vievi pclOl“ į •

Ji parašė ir pasiuntėHe-i • 4.- *•- -4.* iviršininkui Pnl?istl pažiūrėti lavono,
kuris buvo laikomas per tris 
metus stikliniame karste, paaiiupniu jus o-.ių metų jnrJnnfflYn qliP1’niiq

—voltai likimu, pati šį vaikai P1 t__. „i;
užrakino savo bute ir kaž-| 
Vur dingo. Manoma, kad

msižudė. Policija išgrai-
■»s anksčiau pažįsta- 

nurodytas ežere pa
mačiau lavono ten 

vota dar tebeve-

PITTSBURGH.— Iš ne
pilnų pranešimų apie rin
kimus mainierių unijos lo- 
kaluose Illinois valstijoj 
matyt, kad progresyviai vi
sur laimi, visur rinkimuose 
sumuša Lewiso mašiną, ne
paisant, kad Lewiso pakali- 1 T-,4 1 • *| V • 1 • T • •

Išeikvojimas
KAUNAS.— Š. m. birže

lio mėn. 6 d. Akcizo kontro
lierius ir Valstyb. Degtinės 
Monopolio Kauno sandėlio 
vedėjas padarė valstybės 
degtinės parduotuvėj 32 N r. 
—Šančiuose reviziją, kame 
rado trūkumą 4,614 litų 35 
centus. Kriminalinėa^Poli- 
cijos pastangomis išaiškin
ta, kad šios parduotuvės 
pardavėja Palionienė Zcfija 
gaunam

NEW BEDFORDE PASTATYTA M1UTA- 
RINES SPĖKOS PRIEŠ streikieriusAMSTERDAM.— Vokie

tijos lakūnai Koehl ir Hue- 
nefeld ir ai rys James Fitz
patrick, kurie orlaiviu Bre
men perlėkė Atlantiką, at
vyko čia pas buvusį Vo
kietijos kaizerį pasisvečiuo
ti. Vokiečiai lakūnai yra 
kaizerio šalininkai.

yra nariai Komunistų 
tijos. Hunter, kuris 
išrinktas vice prezidentu, 
yra artimaš simpatikas kai
riojo darbininkų judėjimo 
Anglijoj. .

Apart tų svarbiųjų vietų, 
taipgi didžiuma komunistų 
išrinkta į Lanarkshire Mai- o • <_ I • -ID nierių Unijos pildomąjį ko- dOVietŲ LaiVaS VCl Era 
mitetą.

Par- 
tapo Miesto Majoras Sumobilizavo Mibtarinę Spėką is 103 Vyrą; 

Bet 28,000 Streikieriy Pasiryžę Pikietuoti
NEW BEDFORD, Mass. 

—Pirmadienį čia tekstilės 
(dirbtuvių savininkai bandys 
j pradėt operuoti dirbtuves 
, streiklaužiais. 28,000 strei- 
ikierių rengiasi pikietuoti.

dėjo Jieškoti Amundsen

ryžę pikietuoti.
Tekstilės Dirbtuvių Ko

mitetas, kuris vaduvaida 
streiką, nurudo, kad darb-

28.000 darbininkų tvirtai 
laikosi kovus lauke. Darb- 

I$20,000 dovanų nuo dirbtu- daviai. būdami tokioj padė- 
L-2-- —----- i_M!----- griebiasi bjauriausiu

n v, , IO I -------- i^vjvuv uu\tuuĮ imu nuuliarestuota lo Jaunuo- MASKVA — Sovietų Są- vių savininkų, sumobilizavo tyj
z J? _ _ _ _ - _ 1 _ .11   v _ "1 I rv I % m » ax % % « I • w ė- *x 1 • x /v* 1 ■ I t t

liy Darbininku 
Panevėžy

jungos ledlaužis Maligin vėl policiją ir kitokias ginkluo- priemonių, 
pradėjo jieškoti kapitono [tas spėkas, kad nedaleidus 
Amundsen ir jo draugų. Istreikieriąms pikietuoti.
Jieško South Hope Salos 
apieliukėj.

Sovietų lakūnas Babuški- izuota militarinė niitųjų 
nas, kuris bejieškodainas spėka iš 100 vyrų, kurie pa
degusiųjų buvo pats dingęs gelbės policijai ir sumobili- 

’ * i rezervams ardyti
piketuojančių eiles.

j Tačiaus darbininkai pasi-

streiką. Komitetas nurudo, 
_______ r________ kad ir pirmadienį jie netu- 

Čia faktinai veikia milita- rėš užtektinai darbininkų 
riškas įstatymas. Sumobili- pradėjimui dirbti. Jie ban

do sunmlalizuot kiek streik
laužių. atidaryti dirbtuves 
ir tuo būdu knrrhli pa
traukti silpnesnius streiaie-

militarinėPANEVĖŽYS.— Pabai
goj berželio mėnesio fašis
tinė valdžia čia suareštavo 
18 jaunųjų darbininkų, kal
tinamų priklausyme prie 
jaunųjų komunistų orga
nizacijos. Sako, kad pas 
juos atrasta komunistinės

per penkias dienas, vėl ren- zuotiems 
giasi lėkti jų jieškoti.

gini tas jiems pav

Kuomet karstas tapo ati
darytas, Chiangas pradėjęs 
verkti.

Ceremonijos buvo ypa
tingos. Buvo skaitoma Sun 
Yat Seno testamentas, buvo 
trijų minu tų tyla jo pager
bimui, smilkymas kodylų, 
benų griežimas laidotuvių 
giesmių, ir konfucinės apei
gos — išstatymas apkrauto 
maistu stalo atminčiai mi
rusio, tai yra, pasiūlymas 
mirusiam maisto.

Visi generolai yra blo- hektaru dirbamos 'žemės 
guose santikiuose vienas su pievų. Nuo potvinio nuken-! 
kitu, tik jie esą taikoj buvę tėjo ypač daržovės ir bul- 
prie kapo Chinijos naciona- -vės. 
listų didvyrio. Tarp jų yra i 
frakciniai ginčai, kurių ne-' .
būsią galima lengvai išrišti, i RADO SENOVĖS PINIGŲ \ it t ei i t skales

Po apeigų visi militariški 
vadai susirinko į konferen- i 
cijų pasitarti apie militari- 
nių jęgų sumažinimą ir apie

ko Fishwick šaika griebiasi iįiteratūro-s
teroro prieš progresyvius 
mainierius.

Potvinis Klaipėdos Krašte
Sovietu Aliejaus Gamyba

MERGINA, PAGRIEBUS 
BANKIERIŲ Už KO
JOS, IŠGELBĖJO NUO 

IŠKRITIMO PER 
LANGĄ

Pabaigoj birželio Klaipė
dos krašte labai daug prili
jo. Rusnės apylinkėse van
duo apėmė daug vietų1 ir i 
padarė didelių nuostolių. I 
Vandens sunaikinti visiškai 
arba iš dalies tūkstančiai

ir

PUŽONIS, Rokiškio vate. «'J-

Gaisrininkus su Kirviais Kompanija Ragiu 
Streilderins Grįžti 

| Darby
Pastatė prieš 

KomunistusNEW YORK. — Horace 
P. Poor, prezidentas Gar
field National Banko, 200 
Fifth Ave., »New York, 
Shillinger sanatorijoj suba- 
toj atsikėlė iš lovos ir ėjo 
tiesiog prie atdaro lango, 
ant ketvirto augšto, su tiks
lu iššokti per langų.

Tuo tarpu jį patėmijo 
panele Randolph.

pro

LANSFORU Pk—
NEW YORK.— Per 

gūžės mėnesi Sovietų 
’Jjungoj aliejaus pagaminta 

‘1,115,000 tonų, tai yra, 22 
■nuošimčiais daugiau, negu 
buvo pagaminta per balan
džio mėnesį, pasak čia gau- 

ito pranešimo iš Rusijos. nursė, i
Kitose didesnėse pramo-: Pamačius ji krintant 

nėse taipgi pakilo gamyba.|langų, ji smarkiai puolė;
Palyginus su gegužės mene- prje j0 pagriebė už kojos, 'srininkų su kiniais, pM» 
šio gamyba, 1927 metų, So-į pagriebus laikė, kiek jos p* kariuomenę ir pooriM 

~l 'spėkos leido. Bankierius p miestas būvu apstaty 
myba pakilo ant 20 nuošim-į.......................... - . .

ge- 
Sa-

donąją dienų ir 
struoti gatvėmis.

V aidžia dėjo visas pastan
gas. kad netbdeisti komunis
tams surengti demenstmei- 
ciją. Prieš komunistus su
mobilizavo tūkstančius ga>- 

P.aly ginus su gegužės mene- pne j’o įy pagriebė už kojo& srininkų su kiniais, past 
j, kiek jos ’’ . -

npcnvo ivič.u. Bankierius|V,s*s miestas buvoapstatv 
kabojo kaip pakartas už ko-*tas kariuomene. Del to ko
jų. Laikydama ji pradėjo munistų demonstracija

PRAGUE, Čekoslovakija. %
—Pereitą penktadienį če- high Coal ir NavtgaUoa 
koslovakijos komunistai bu- Kompanija išleido amžaa* 
vo suplanavę surengti rau-[kn į < ,500 streikuojančių 
donaia diena ir mainierių, ragindama juos

grįžti darban.

uždarytus per liepos mėne
sį. bariininkai pareiškė, 
kad iie nori, idant visi dar
bininkai turėtų darbo laike 
tu mėnesio.

Manvina. kad kompanija 
ispikbs darbinin.’ų reikalą-

tino
irdamas darža. rado pundu

i n i u

r' t

KU

tvhaa flrvnčini

Palionienė padėta 
man

acio nalioJCb nu te- 
to pirmininkas JJ^ork par 
reiškė, Kad laike rinkimų 
kampanijos republikonąi nę^

bail
Kaieji

o kvota atiduota Kau

STREIKAS MEKSIKOJ
• • • . 1 • 1 • ’ Pin i gai išsiil«) 1 kę \ FRA ( R! T '/ II..1 - .-J 1-Z, , MeksiK?.. sauk'
fvrencijoj. labai gt ■ i a i 11 sf t* a 1 14į ——• .M *■ K si k< >> D;nrho retiem- laikant i

i m k J i 11 l t 1 i UI 1” i SI 1 K eii ja rengiami |»askv!bti kojų K
/’ r intfiH 1 M’PH1 *1 ^ralj streiką apH pahaiea kati reik

n i e n ♦
i unigt' m

v
acijos Komiteto uarni- 

ninkams neprielankius tari
mus. Platesnių žinių apie 

AUSTRIJA IR ITALIJA planuojamo streiko priežas- 
SUSITAIKĖ tį kol kas negauta.TSITAIKĖ

tų sėdynių.
Tuo tarpu prisišaukta po- 

liciįa pagelbon Jie
ŽUVę& -1 Kai aa> manu

*k>
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SAVES KRITIKA NUO VIRŠAUS IR IŠ 
■ APAČIOS SOVIETU SĄJUNGOJ

Sovietų Sąjungos (SSRS) ri nežino elgetų, prispaustų 
Komunistų Partijos 15-ta- ir benamių^ taip pat dšnau- 
sai kongresas kietai pabrė- dotojų, pavergėjų, , kapita- 
žė reikalą gaivesnės tarpu- listų ir dvarininkų, 
savinės kritikos. Susivažia
vimas nurodė būtiną reika
lą konstruktyvės kritikos 
socialistinio ūkio tveriama
jam darbe ir kritikos iš pat 
pašaknių prieš biurokratiz
mą valstybiniam aparate.

Kapitalistiniam pasaulyj 
daug yra vapaliojama apie 
demokratiją, bet tegu tos 
nuplikę buržuazinės vištos 
nurodo bent vieną šalį, bent 
vieną valdišką partiją, ku
ri ragintų mases kritikuoti 
ir nurodyti valdžios netiks
lumus. Tokių dalykų dar 
nesam girdėję iš paraziti
nių; klasių ir štai del ko.

Visos buržuazinės val
džios, kur socialistai tan
kiai užima “garbingas” vie
tas, bijosi minių kritikos, 
kaip aptiokas giedrios die
nos. Bijosi todėl, kad tos 
valdžios yra niekas dau
giau, kaip tik išnaudotojų 
klasės pildantysis komite
tas, kuris derina jų bend
ruosius reikalus, nuolatos 
suokalbiaudamas prieš mil
žinišką didžiumą visuome
nės, t y., prieš darbininkų

- H*-valstiečių mases.
Sovietų Sąjunga yra dir

bančių masių respublika, 
sudaryta pačių darbininkų 
ir valstiečių. Augščiausias 
ir pamatinis darbininkų 'j 
valdžios tikslas — kultūri- 
zuųti tas mases, šviesti jas, 
gerinti jų ekonominę ir so- 
cialę būklę, vedant į komu
nistinę visuomenę. Del to 
masių kritika Sovietijoj yra 
būtinas reikalas.

Sąjungos Sovietinių So
cialistinių Respublikų Ko
munistų Partijos Pildoma
sis Komitetas išleido atsi
šaukimą į visus narius Jr į 
visus darbininkus, kuriame 
sakoma: t

“Sovietų Sąjungoj darbi
ninkų klasė su plačiosiom 
valstiečių masėm, viduryje 
dideliausių - keblumų, jau 
yra gerokai pasivarę pir
myn išplėtojime mau j o ūkio 
kūrybos, kuris jau toli pra
lenkė 'prieškarinį daūgį: 
Statoma nauji' fabrikai ir 
elektros stotys, atidaroma 
naujos kasyklos ir liejyklos 

;ir įvedama naujovinė tech
nika; darbininkų klasė in
dustrializuoja visą šalį. 
Vienu žodžiu, jie perbuda- 
voja visą gamybą. Darbi
ninkai skaito savo užduo- 
čia perbudavoti ir žemės 
ūkį. Jie nori pagelbėti mi- 
lioninėms masėms valstie
čių ir kooperatyvams pirki
me ir pardavime produktų, 
išmainyme plūgo ir pjautu
vo ant traktoriaus ir pjau
namų mašinų. Perkeisti 
ubagišką ‘gaspadą* ant pa
vyzdingo kolektyvinio ūkio. 
Darbininkų klase ir jos par
tija deda visas pastangas, 
kad iš elgetiškos ir neap
šviestos šaliės padaryti ba
getą, kultūrišką socialisti-

nika, su tobulai organizuo
tu visuomeniniu ūkiu, su 
apsišvietusią, blaiva ir tur
to j an ei a liaudim; salį/ ku-

“Bet šitam įkaitusiam ša
lies perbudavojimo darbe, 
darbininkų klasė susiduria 
su bekylančiu slėgimu .tarp
tautinio kapitalizmo ir su 
buožijos pasipriešinimais, 
išaugusiais sūkuryje visuo
tinos gamybos' spėkų didė
jančiam besikėlime, nežiū
rint į tai, kad socialistinio 
ūkio dalys žymiai paaugo ir 
sparčiai eina, pirmyn. Iš 
antros pusės, sabotažas ir 
išdavystės iš pusės nekuriu 
socialių sluogsnių.”

Kada sovietijos darbinin
kai nugalėjo atvirą kontr- 
revoliuciją, sulaužė kapita
listinių šalių blokadą ir pa
tiesė Naujos- Ekonominės 
Politikos tiltelį einamuoju 
laikotarpiu, tolygiam socia
lizmo budavojimui, tai pa
saulinė buržuazija suplojo 
delnais ir kuždėjosi tarp 
savęs, kad Rusijoj grįžtąs 
kapitalizmas. Bet ' tos 
džiaugsmo putos parudo ir 
žuvo. Sovietų jsocjaligtinio 
ūkio elementai ir koopera
tyvai, numatoma, siais me
tais pagamins tarp 90—95* 
nuošimčių visų fabrikinių 
gaminių. Tuo tarpu smul
kioji gamyba taip vadinami 
“Nepmenai,r duos tik 10—5 
nuoš. Vot čia, ant šito ker
tinio akmens sovietinės eko
nomijos susidaužė kapitalis
tų ir socialistų vilties t laive
lis.

Buržuazijos viltis subyrė
jo; jie atmainė savo, frontą.. 
Dabar imperialistai daro 
skymus ir provokuoja karą 
prieš Darbininkų Respubli
ką. Chamberlainai, Chang 
Kai-shekai ir Pilsudskis tik 
zuja. Iš kitos pusės, kapi
talistai duoda pinigus ir 
siunčia Darbininkų Respub- 
likon savo tarnus šnipinėti 
ir sėti sabotažą. Socialistai, 
yra geriausi buržuazijos 
agentai šitose provokacijo
se ir sabotažuose.

Bet darbininkų klase su
sirėmė ne tik su šitais prie
šais. Jinai 1 susi tinka biuro
kratizmą savo valstybes 
aparate. Tai liekana seno 
činovninkizmo, tai paveldė
jimas nuo senosios .tvarkos. 
O jam dirvą sudaro ;masių 
nekultūringumas ir greitas 
neįsitraukimaš 4 
lyvavimą valstybės ir ūkio- 
tvarkyme. Komunistų Par
tijos pareiškimas sako:

“C. K. pareiškia,' ka<f lai- 
kotarpyj rekonstrukcijos 
(atstatymo) negalima visus 
uždavinius sprendžiamai at
likti be paties drąsiausio, 
be paties griežčiausio, be 
paties 
traukimo 
ūkio darbo patikrinimą ir 
kontrolę milioninių masių 
ir jų dalyvavimo to apara
to apvalyme nuo netikusių 

! elementų.
“Partija drąsiai, prieš vi

są šalį, atidaro visas ligas 
ir visus blogumus mūsų 
ūkio ir valstybinio organiz- 

Partija šaukia dirban-
- kietos 
su tuo

būtiną pataisymą viso apa
rato, koVąi su ' biurokratija 
aktualiam gyvenime, o ne 
tik ant popierųs. Tai daro
ma del kietesnio masių puo
limo ant visų priešų, pra
dedant buožėmis ir baigiant 
tais elementais, kurie yra 
įsibriovę į mūsų eiles.

“Obalsis tarpsavinės kri
tikos, kritikos iš viršaus iki 
apačiai ir iš apačios iki 
viršui, yra vienas iš cent- 
ralinių dienos obajsių.”

Tai taip Sovietijoj valdi
ninkai per krečiama per ma
sių sietą. Tai taip Kom- 
partį j a šaukia darbininkų 
ir valstiečių mases prie jų 
būtinos klasinės užduoties. 
Šaukia, kad nurodytų ne
tikslumus ir imtų iš pašak
nių naikinti; biurokratizmą, 
kapitalistinės visuomenės 
činoivninkines liekanas.

Ar galima rasti ką nors 
panašaus, buržuazinės; , de
mokratijos sąlygose? ’Ne’ 
negalima. Tatai tegalima 
ir taip yra proletarinės de
mokratijos šalyje. Sovietų 
valdžia ir vadovaujama 
valdžios partija, Komunistų 
Partija, nieko nuo masių 
neslepia, nes pati valdžia ir 
partija yrą ' dalis tų pačių 
masių.

'Bėgyje dešimties metų 
darbininkai su valstiečiais 
nugalėjo atvirą buržuazijos 
pasipriešinimą, intervenci
jas ir blokadas. Neprisiei
na nei minutėlei dvejoti,, 
kad jie nusuks sprandą ir 
sabotažninkams ir biuro
kratizmui.

pasekniingiąusio
i socialistinio

mo. 
čiąsias mases prie 
patisavės kritikos,

HHMHBmK

F. Abek.

MAKSIM GORKIS APIE SOVIETU SĄ
JUNGOS RAŠYTOJUS

Tūlas laikas atgal f fr.ancūzų 
rašytojas Remain Rollarid sa
ke gavęs nepasirašytą skundą 
neva nuo rusų rašytojų, kurie 
būk gyveną Sovietų, Sąjungoj. 
Jie skundžiasi, kad literatai ir 
rašytojai esą prispausti “ko
munistinės tirohybės” ir ragi
na “pasaulio laisvus” rašyto
jus užprotestuoti prieš Sovietų 
valdžią ir komunistus.

APŽVALGA
Komunistų JPriešų > .. i • 
Demagogija ir' 
Veidmainystė

Ne šimtą, bet tūkstahtį 
sykių niū4ų priešai yra: zau
niję, kad komunistai .J esą 
Lietuvos nepriklausomybės 
priešai, kad jie viską norį 
nugabenti į Maskvą, kad So
vietų "Respublika esantf di
džiausias pavojus Lietuvai. 
Mes sakėme ir sakome) jog 
tai yra mūsų priešų vėjų pa
mušta, be galo pigi dema
gogija. Jie veidmainiauja. 
Jie* patys tam netiki ir 
laiks nuo laiko prie to pri
sipažįsta. Štai, pavyzdžiui, 
ką sako fašistų “Lietuvos 
Aidas,” kalbėdamas apie 
Sovietų Sąjungos atsineši- 
mą linkui Įietuvių'dėnkų 
santikiu. Jis sakų:

negalima nepažymėt, kad 
jeigu kur tai del Varšuvos po
litikos siekinių Maskva/ yra ge
riausiai painformuota ir todėl 
visada reikia kreipt didelio dė
mesio į tai, ką sako Maskva 
apie Varšuvos intencijas. To
liau mes pasitenkinimu turim 
konstatuoti, kad Maskva yra 
griežtai priešinga ki^kvidriam 
lietuvių-lenkų ginčo išrišimui, 

’kuris neitų iš laisvo abiejų šą- 
t ąųsitarim°, o būtų uždėtas 
^pTfcvarta ir nesūtaikomaš- su" 

Lįėt’ūvoš suverenitetu bei ne
priklausomybe., Šitas Maskvos 
nusistatymas visiškai .ataiinka 
1920 rm tajkos ir 1926 m. ga
rantijų sutarties dvasiai. >
Tai ko buvo verti tie nuola

tiniai; tų pačių kruvinų jų fa
šistų šauksmai bėgyje pas
kutinių dešimties metų, kad 
Sovietų Sąjunga, vadovau
jama' komunistų, norinti 
pasigriebti Lietuvą? Čia 
patys fašistai aiškiai pasi
sako, kad jie tuomet me
lavo. Jų, gi bičiuliai. Ame
rikoje—Širvydaš iš “Vieny
bės,” Grigaitis iš “Nąujiė- 
nų,” Pronckus iš “Sanda
ros” ir Vitaitis iš “Tėvy
nės”—dar ir šiancĮįėn tebę- 
seilėja,’ kad bolševikai ųorį 
nė tik Lietuvą, bet ir SLA. 
nusigabeni $

Romain Roll And tū'ojaus ši-
tą “rusų rašytojų skundą“ 
pasiuntė Maksimui Gorkiui ir 
prašė, kad ir jis užtartų tuos 
“tamsybės paukščius.” Gorkis 
davė puikų atsakymą Rollan- 
dui ir parodė, kad skundo au
toriai yra rusai kontr-revoliu- 
cioniėriai, , kurie; įgyvena užsie- 
nyj ir patys nešiko, ką tauš
kia. 1 štai Gorkio, laiškas: (
i 1 “Mano Brangus Drauge:

“Perskaičiau ‘Laišką Rusų 
Rašytojų, Gyvenančių Rusijoj.’ 
Aš ąbejoju, ar tokie rašytojai 
galėjo tokį laišką rašyti. Ra
šytojai, kurie gyvena Rusijoj, 
negalėjo rašyti, kad tenai ‘kla
sikiniai raštai yra uždrausti,’ 
kaip tik tuo laiku, kuomet val
stybės spaustuvė tik ką išleido 
puikią laidą Dostojevskio raš
tų, kuriuose., randasi net jo 
,‘kontr-revoliucinis’ veikalas 
‘Demonas.” Taip pat valstybės 
spaustuvė išleido raštus Puški
no ir Gogolio ir ruošia spaudai 
kūrinius Turgenevo ir Tolsto
jaus. Pastarojo rąstų bus net 
90 knygų. O redakcinėj ko
misijoj yra Tolstojaus draugas 
čertkovas. Kaip,tik šiuo lai
ku spausdinama parinkti raš
tai Bunino, Kūprino ir šmele- 
vo, neužmirštant tokių senųjų 
rašytojų, kaip Mamin-Sibiriak 
ir Garin Michailovski.

“Iš knygynų raportų, ku
riuose Tolstojaus, Dostojevs
kio ir Gogolio Vėmalai užima 
pirmą vietą, tie rašytojai taip 
pat turėjo žinoti, kad Sovietų 
Respublikoj klasikiniai kūri
niai1 bėra u'žgiMi.

“Kiekvieni' męt’ai. , jaunieji' 
rusai rašytojai iŠ £ “

, [jungos aplanko jųa 
Į Slinku ^uddrfiūoi; Mb

nimą ir suprato, ką reiškia 
kultūrinis troškimas. Rusijoj 
šiandien jau yra sodžių tįk su 
140 gyventoju, kurie ima 82 
laikraščius. X^k^Siai, žur
nalai ir poptjiiariškos moksliš
kos brošiūros išeina tūkstan
čiais. Aš esu įsitikinęs, kad 
šimtai rašytojų, kaip prozoj, 
taip poezijoj, kurie pirmu 
kartu užeina- ant literatinės 
arenos, taps, bėgyje penkių ar 
dešimties metų, puikiais stilis
tais.

“Pasirodo, ka,d šįtą ‘rašyto
jų laišką,’ apie kurį užsienio 
rusiška spauda tiek daug ala- 
so pridarė, atmušė organįzuoti 
Rusijos rašytojai. O tos ra
šytojų organizacįjos apima Ta
šyto jus į visokjų tautu. Išsky
rus manę* kiek :aš žinau, Rusi
joj nesiranda nė vieno rašyto
jo, kuris, -nepriklausytų prie 
šios sąjungos.” , .
j i Tąi tokį skaudų smūgį ga
vo nuo Maksimo Gorkio So
vietų Sąjungos priešai. Jie 
manė, kad Gorkis užtars juos 
ir pasmerks . Sovietų, valdžią, 
bet Gorkis jiems atsakė: 
meluojate, arba nežinote, 
jūs tauškiate!

PASTABOS

Tai šitaip begėdiškai smalavi- 
riai Į feocįal^tąii ’ paląiko liatu 
dies, jturtb' naikmtbjus ir* dar- 
bininkų žudytojus.

- — J L — *•*

Tai dar vienas geras tautie
tis apsišmugeliavo. Smetonos 
“Tautos Kelias” Nr. 8 prane
ša :

“Rokiškio Ūkininkų Sąjun
gos didvyris, buvęs banko di
rektorius Jonas Rimša, naudo
damasis savo bendraminčių 
aklu pasitikėjimu, pasiėmęs 
gerą kraitį-—apie 100,000 litų, 
pabėgo į Braziliją Rio de Ja
neiro miestan, kur vis dėlto 
kriminalinės policijos sulaiky
tas ir jau daromi žygiai Rim-
šą grąžinti Lietuyon.” 

'Tai vis vardan, tėvynės.

DRAUGŲ ŽINIAI

Jūs 
ką

“Sandaros’’ Nr. 27 Nadas 
Rastenis džiaugiasi, kad san- 
dariečių. seimfe Baltimorėje 
“dalyvavo delegatai iš , įvairių 
kolonijų” ir “daug nuveikė 
darbų.” O pasirodo, kad tam 
“seime” susirinko ' viso labo 
tik 16 delegatų jr Išgirdo, kad 
jų nelaiminga partijukė prasi
skolinus ant $1,70.0.

Pronckus “Sandaroje” klau
sia.:, “Ar Prūseika jpežino, kb- 
kię ,‘to Mizarosi rekordai, buvo 
SLA.(?”' O kokie, popas Pronc
kau ? 1 . I i . I 14 '.H T-l ’ : '

Iki šiol dar niekas nieko nė
ra pašakęs prieš 4-rg. Mizaros 
rekordus Susivienijime. Drg. 
Mizara yra senas Susivieniji
mo narys ir darbuotojas. N

Rašo P. Buknys
Atsišaukimas, į draugus, kad 

paremtų “Laisvę” įsigijime 
naujos knyginės mašinos, ra
do puikaus pritarimo. Gry
nom aukom jau gavome virš 
$200. Gi mašina kaštuoja 
$5,200. Prijungimas elektros 
ir naujas motoras kaštavo ar
ti $400. a

Priminimas draugams kal
bamos mašinos daug dasidėjo

,ne. Labai 
_ __________ _ Ubagystę” su 
kelionėmis į užsienį. Man at
rodo, kad tie jaunieji rašyto
jai manimi, pilnai pasitiki, bet 
kuomet aš, artimuose asmeniš
kuose pasikalbėjimuose, jų pa
klausiau, ‘kokia’ Rašytojų gru
pė galėjo rašyti šitą skundą?’ 
tai jie man atsakė skeptiškais 
(abejojančiais) pečių patrau
kimais.

“Tūlas rašo jums, kad šian
dien Rusijoj nesiranda puikios 
literatūros. Koks keistas pa
sakymas! Mane gi labai ste
bina tie jaunieji rusai litera
tai. šiandien Rusijoj yra šim
tai rašytojų ir jų skaičius 
sųiarkiai auga. Kas liečia ma
ne, tai aš suprantu tą talentą 
visų mano žmonių. Galų ga- 
lė Rusijos liaudis pradeda jau
sti save, pradeda suprasti sa
vo vertę ir savo teises prie 
laisvės savo, tveriamųjų spė
kų visose gyvenimo srityse.”

Paskui Gorkis paduoda var
dus keleto desėtkų ,naujų ra
šytojų, kurių veikalai yra pla
čiausiai skaitomi ir turi be ga
lo didelės literątinės vertės. 
Girdi, labąt sunku sura
šyti” visus autorius, kurie verti 
ne tik suminėjimb^ bet pagyri
mo/’; ’ Pagaliau^ nauja litera
tūra tveriama. ,tarp Užkąuka- 
zio žmphįų, net tąrpe totorių, 
kurie <prieš revoliuciją nė nez- 
galvojo. abie- literatūrą; <savo 
kalboje, c Visatai Inuopelnas 
naujos tvankos, l nąUjos val
džios. ■' ’ ‘ ‘ ’ '• ‘ ( • ■ 5 1' ' ’1 ;

“Taip,” sako Gorkis, “šian
dien- Rusijoj »gyyeųa įįr ,bujoja 
graži literatūra. Ir apsidžiau- eikvota kasyklų sutvarkymui, 
gęs ja, aš labai apgailestauju, 
kad taip mažai atydos Europa 
tekreipia į šitą didelį judėji
mą, į tas tveriamąsias spėkas, 
o taip gašliai žiūri į blogąsias 
puses, rodo tiek daug neapy
kantos, nežinojimo, kad ten 
esamą ir gerų daiktų^, -a

“Re abejonės (ir aš su tuo 
sutįnku), ytų^gerų >' daiktų d a-r 
nėra tiek,' ! kiek mes norėtu
mėm, iniant domėn 150,000,- 
000 gyventojų, Ret mes/tup- 
me/neužmiršti, kad tik dešimt 
metų teprabego nuo tosl die
nus., kuomet Rusijos, liaudis

Kaip geras iš Pronckaus yra 
šmeižikas, taip puikus iš jo 
yra melagius. Pav., jis savo 
gazietoj sako, kad “Bimba bu
vo nubalsuotas išmesti” iš S. 
L.A. seimo. O nieko panašaus 

nebuvo jokio 
klausimu, 
buvo ir žino, 
vienok meluo-

nebuvo. Visai 
balsavimo tuo 
Pronckus seime 
kad meluoja, o 
ja.

Žmonos Pasiaukojimas Savo 
Vyrui

Jonas labai sunkiai susirgo 
karštlige. Vargšas manė, kad 
jau “šiūr” bus galas. O jo 
žmona nuolatos buvo prie jo 
lovos ir ėjo pareigas ištikimo
sios- slaugės. Rankomis glos
tė ir žodžiais ramino, kad jis 
pasveiks ir vėl gyvens? z

Toks jo paČiutėą nuoširdu
mas Joną labai su j judino.. Kuo
met krizis perėjo ir pradėjo 
sveikti, Jonas prabilo į savo 
žmoną: “Dūšyte, Aš Aiekadps 
tavęs neužrpiršiu. Tai jūsų 
nuolatinis sūraminijnas ir mah' 
atsidavimas išgelbėjo mane'iš 
mirties nasrų. Pasakyk n^anj 
dūšyte, kodėl tu man taip ge
ra buvai ?” ' 1 '.

Pastatęs savo žmonai tokį’’ 1 
klausimą, Jonas nekantriai, 
laukė jos atsakymo. Jis lau
kė, kaip jo pačiutė puls jam 
į glėbį ir apsikabinus reikš 
meilę. Bet ta vargšė nuleido

Well, Jobai,ir prie puikaus pasisekimo šių atsakė:
pikniko. Del kas nori naslgs su trimis 
paduodu dar vaikais.

metų “Laisvės’ 
pavyzdžio čia 
vieno draugo laiškelį:—

Brooklyn, N. Y., 
Birželio 28, 1928.

“L.” Administracijai.
Draugai!

Esu užimtas darbu ir ant 
“L.” pikniko negalėsiu būti. 
Del paramos “Laisvei” pri- 
siunčiu $1 už tikietus, kuriuos 
buvote man prisiuntę.

Su pagarba, 1
Juozas Butkus.

. To negana, skaitykime kitą: 
• , Philadelphia, Pa.

“Laiąvės” Adm.,
; i . Brooklyn. 

Gerbiami Draugai!
f Jūs man jprisiųntėt .10 tikie- 

tų “Laisvės” pikniko. Išpla
tinti prijautėjains pavyko tik 
7. Nežinau, gal mažuma iš 
pirkusių atlankys pikniką. Li

nkusius 3 pasilieku sau, bet ir 
aš nemanau važiuoti į šį pikni
ką; Aš juos pasilaikysiu del 
kito, mažum bus geresni lai
kai. Merkis.

Iki šiol sandariečiai sakyda
vo, kad tarpe Amerikos lietu
viu nesą tokių sutvėrimų, kaip 
fašistai. O štai dabar “San
daros” Nr. 27 paskelbta, kad 
SLA. seime buvo “10 fašistų” 
ir jie balsavo iš vieno su san- 
dariečiais ir menševikais. Bet
gi kada mes sakome, kad fa
šistai ir sandariečiai eina ran
ka rankon, tai ta pati* “San
dara” baisiai pyksta ir burno
jusi. 4 x

Smalaviržų ąšaros delei liki
mo Doneco jųodąšimčių . inži
nierių liejasi, kaip iš gausybės 
rago. “Naujienos” Ni> 456 
prisimygusios 4virtiųa,,<kad; tie 
sabotažipnjęąi - esą nekalti 
(nors j,ię patys prįsipažįno, 
prie kaltės), ir ka(d tįktąi §Oi 
vietų yąįdžia padarius. .prieš 
juos suokalbį !į Ve ką jos sa
ko: ; ,/ . j ; q . j 
> “. . . Milionai rublių tapo iš-

' Kitas darbštus mūsų judėji
me draugas iš Detroit/ Mich., 
prisiuntė $5 auką preso išmo
kėjimui, patardamas paskelb
ti : auka nuo Seno Detroitiečio.

Perskaitykim ir įsitėmyĮrim 
žemiau paduotus draugų var
dus:

Ig. Danelius, New York>
N. Y. $1.00

Kazys. Danelius, New
York, N. Y.

P. Šlekaitis, Scranton, Pa.
šlekaitiene, Scranton, Pa.
F. Abek, Brooklyn, N. Y.
J. Bondžinskąitė, Brook-

J. , Asevičiu^/ Brooklyn, 
N, Y.

šlapikas,, Easton, Pa.
L J. Rudman
J. Bimba, įąston, pa.
W.; A. Naujokas, Foley,
; Ala. ;,

K. Rugienius,, Cleveland,
c, Ohio
;P. Mekužis, Ansonia, 
i Conn.

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00

Po Politinių Konvencijų
Vertelga:—Jei aš būčiau 

piešėjas, tai pieščiau paveiks
lą, kad republikonų ir demo- • 
kratų partijos tai vadovaujan
čios žvaigždės, nes kuomet 
viena nusileidžia, kita užteka.

Darbininkas:—O aš jei bu
čiau piešėjas, tai pieščiau, kad 
tos partijos yra du tekėl< 
vienas sausas, kitas šlapia 
abudu aštrūs. Ne^uc 
darbininkai tuos tek*5’ 
vomis rankomis s 
nosis nusitekina; 
sausu tekėlu, bėga 
pio; i pajutę, kad i 
skaudus, grįžta vėl prie saUšc 
ir t. t.

\ Pranas Veiverys. ’

HARTFORD, CONN
Liępos 15 d." įvyksta didžiu

lis piknikas ALDLD. ir LDSA; 
apskričio Indian Grove parke, 
New Havene. I šį pikniką 
rengiasi važiuoti Laisvės cho
ras busais. Todėl, kurie nori
te sykiu važiuoti, turite iš- 
anksto tikietus nusipirkti, ku
riuos. galite gauti pas choro ir 
minėtų organizacijų kuopų na
rius.

/ •

Juo 
bus

or-

Laisvės Choro pamokos į- 
vykstą kiekvieną utarninką 
vakarais, kambariuose 59 
Market St. Visi, kurie tik 
mėgstate dainuoti, ateikite ir 
prisirašykite prie choro, 
bus didesnis choras, tuo 
geriau. Choras visuomet 
tarnauja darbininkiškoms
ganizacijoms, todėl visi darbi
ninkai ir privalo jį remti. »

Reikia pasakyti, jog vietos 
sandariečiai deda visas pastan- 1 
gas, kad chorui ir kitoms dar
bininkiškoms draugijoms už
kenkus, vienok jų tos pastan
gos niekais nueina. > Mat, da
bar jau vietos lietuviai darbi
ninkai supranta, kokie sanda- 
riečių tikslai ir kam jie tar
nauja, todėl jų neremia. No
rėdami užkenkti progresy- 
viams, jie buvo surengę kokią 
ten pramogą ir garšino, kad 
del streikuojančių mainierių, 
bet sulindo į skylę. >Todel, 23 
d. birželio buvo surengę pra
mogą ir degino švento Jono 
naktį. Tik neteko sužinoti, ar 
ją sudegino, ar tik apsvilinę 
padęjo kitiems metams.

*
K5

1.00

bir-

W. Krauzlis iš Ed-

Besišnekant 
ir jis išmetė $3.00 

spaudos palaiky-

Draugas
Wardsville, Pa., atsiuntė $5 au
kų mašinos išmokėjimui. Nors 
angliakasyklos z prastai dirba,

Paskutinėmis dienomis 
želio man. “Laisvės” įstaigą 
aplankė vienas chicagietis, se
nas laisvietis. 
apie iviską 
darbininkų 
mui-.

o gautieji, rezultatai neįmano
mai menįri. Reikėjo tad suras
it to fiasktrprięžastį. Ir sura
do. Sugalvojo naują sąmoks
lą, ant kurio bus galima su
versti visą atsakomybę del 
anglies pramonės nepa>sise- 
kimų. Kad šjzkartą nukentės _____ _____ ______  ____ ,
Donecko, o ne Uralo a/ Mask r i tačiaus drg. ^Krauzlis męlaTik- 
vos inžinieriai—tai;tik;pripuo-' darnai gėresnių laikų rūpinasi 
lamas dalykas. Labai galima, darbininkišką spauda, 
kad trumpoj ateityj ateis ir ki- ' 
tų inžinierių eile.’*

Dar’ yra keletas aukojusių, 
kurių vardus paskelbsime vė- 

Mątote, jos bijo, kad ir ki- ližfu; Neabejojame, kad driek
ti sąbotąžnįnkęąi ųebūtų ysu-j ivjenas draugas, pasirūpins pri
čiupti ir pašaukti Išduoti at- mesti z dolęrūką ar daugiau 

iš savo nelemtųIdatbiį*'tam svarbiam, reikalui.

‘ “Laisvės” No. 154, tapusioj 
korespondencijoj įvyko klaida. 
Ten aukotojų piknikui surašė 
praleista drg. O. Bertašienė, 
kuri aukojo gyvų gėlių bukie
tą, kuris ir buvo parduotas iš 
varžytinių. .' - - '
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PRANEŠIMAI Iš CENTRO 

RAŠTINĖS

gus yra susirau- 
jvairių nesmagi- 

eigų tokiam žmogui 
parodytum, tai jam 
sveikata, negu tas

L. PUOŠEIKA, Pirmininkas J. ĄLEKSIS, Sekretorius
15 Union Square, New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.

• IG. BACHES, Iždininkas, Box 858. Union Co., Union, N. J.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleri* 
žmogui reiškia, jei jis yra apim
tas kokios nors ligtfs bei vidurių su
gedimo? Toks 
kęs, nelinksmas 
mų apimtas, 
ir auksini kai 
malonesnė bū

F^anedėlia Liėpos 9 d., 1928

pasistengti prisėsti savoi duo
kles, nes užsimokėjimo laikas 
jau baigiasi. . • • »

i
> t

Kaip Veikė A.L.D.L.D. Kuo-| 
pos Birželio Mėnesyje?

Kiek turiu pranešimų ant 
rankų, tat ALDLD. kuopos bir
želio mėnesyje veikė neblogai. 
Daugelis kuopų surengė pik
nikus ir pelną paskyrė įvai
riems , naudingiems tikslams. 
Daugelis kuopų dar tokius pik
nikus rengia, nuo kurių liku- 
sis pelnas taipgi bus paskirtas 
įvairiems naudingiems tiks- 

. lams. Tos kuopos, kurios su
rengti kokį nors parengimą ne
išgalėjo, tat iš savo iždų, pa
aukojo po dolerį kitą visuome
niškiems reikalams. Vadina
si, ALDLD. kuopos birželio 
mėnesyje uoliai dalyvavo vi
suomeniniame judėjime ir gau
siai parėmė mūsų įvairias į- 
staigas, kurios varo bent ko
kį visuomeninį darbą.
Kurios Kuopos Prisiuntė Mo

kesčių ir naujų narių
5 kuopa, Newark, N. J., pri

siuntė mokesčius už 9 narius 
ir 7 naujus narius gavo.

138 kuopa, Maspeth, N. Y., 
prisiuntė mokesčius už 19 na
rių.

92 kuopa, Cicero, III
siuntė mokesčius už 9 narius.

132 kuopa, Tacoma, Wash., 
prisiuntė mokesčius už 17 na
rių ir 3 naujus narius gavo.

65 kuopa, Raciųe, Wis., pri
siuntė mokesčius už 12 narių.

17 kuopa, Shenandoah, Pa., 
prisiuntė mokesčius už 40 na
rių* ir 7 naujus narius gavo.

73 kuopa, Summerlee, W. 
Va., prisiuntė mokesčius už 4 
narius.

203 kuopa, Inkerman, Pa., 
prisiuntė mokesčius už 11 na
rių ir 1 naują gavo.

136 kuopa, Harrison, N. 
prisiuntė mokesčius už 
rius ir 1 naują gavo.

72 kuopa, Great Neck, 
Y., prisiuntė mokesčius už 
rąriųAr 1 naują gavo.

pri-

i

7 na-

N.
16

135 kuopa, Nanticoke, Pa., 
prisiuntė mokesčius .už 3 na
rius.

161 kuopa, Seattle, Wash., 
I prisiuntė mokesčius už 17 na
rių ir 1 naują gavo.

188 kuopa, Hamtramck, 
Mich., prisiuntė mokesčius už 
8 narius ir 1 naują gavo.

96 kuopa, Burlington, N. J., 
prisiuntė mokesčius už* 11 na-

gavo. • 
Ohio, pri-Į 
11 narių

Pa., 
na-

na-

Mass., 
35 na-

Mass 
9 na-

97 kuopa, Plymouth, Pa., N 
yvi aVaoZi n o n rz A no- ‘prisiuntė mokesčius už 4 na

rius ir 2 nauju gavo. ,
151 kuopa, Buffalo, N. Y., 

prisiuntė mokesčius už 1 narį 
ir 1 naują gavo.

149 kuopa, Philadelphia, 
Pa., prisiuntė mokesčius už 14 
narių ir 1 naują gavo.

25 kuopa, Baltimore, Md., 
prisiuntė mokesčius už 24 na
rius ir 1 naują gavo.

223 kuopa, Willamette, 
Ore., prisiuntė mokesčius už 
15 narių.

121 kuopa, Braddock, Pa., 
prisiuntė mokesčius už 18 na
rių.

159 kuopa, Port Carbon, 
Pą., prisiuntė mokesčius už 17 

F narių.
56 kuopa, Milwaukee, Wis., 

prisiuntė mokesčius už 
rius ir 3 naujus gavo.

/212 kuopa,\Bayonne, 
prisiuntė mokesčius už 
rius ir 2 naujus gavo.

219 kuopa, Forest City, Pa., 
prisiuntė mokesčius už 2 na- 

jL .HU. y
111 kuopa, Milford, Mas^, 

prisiuntė mokesčius už 1 na-

6 na-

N. J., 
5 na-

10 na-

28 kuopa, Waterbury, 
Conn., prisiuntė mokesčius už 
18 narių ir 7 naujus gavo.

88 kuopa, Chicago Heights, 
UI.p risiuntė mokesčius už 6 
narius.

58 kuopa, St. Louis, Mo., 
prisiuntė mokesčius už 6 na
rius ir 2 naujus gavo.

66 kuopa, Grand Rapids, 
Mich., prisiuntė mokesčius už 
20 narių ir 1 naują

59 kuopa, Akron, 
siuntė mokesčius už 
ir 1 naują gavo.

10 kuopa, Philadelphia, 
prisiuntė mokesčius už 5 
rius ir 1 naują gavo.

112 kuopa, Tamaqua, 
prisiuntė mokesčius už 4 

j rius.
43 kuopa, Wilkes-Barre, 

i Pa., prisiuntė mokesčius už 
12 narių.

9 kuopa, Norwood, 
prisiuntė mokesčius už 
rius ir 2 naujus gavo.

85 kuopa, Haverhill, 
prisiuntė mokesčius už 
rius.

14 kuopa, Minersville, 
prisiuntė mokesčius už 7 
rius ir 2 naujus gavo.

68 kuopa, Hartford, Conn., 
prisiuntė mokesčius už 9 na
rius.

12 kuopa, Pittston, Pa., pri- 
” siuntė mokesčius už 16 narių 

ir 2 naujus gavo.
16 kuopa, Jersey City, N. 

J., prisiuntė mokesčius už 3 
narius.

163 kuopa, Zeigler, Ill., pri
siuntė mokesčius už 6 narius 
ir 4 naujus gavo. .

62 kuopa, Stoughton, Mass., 
risiuntė mokesčius už 17 na

rių ir 7 naujus gavo.
148 kuopa, W. Frankfort, 

Ill., prisiuntė 
narius.

222 kuopa, 
Pa., prisiuntė 
narius.

145 kuopa, Los Angeles, 
Cal., prisiuntė mokesčius už 
15 narių ir 1 naują gavo.-

19 kuopa, Chicago, Ill., pri
siuntė mokesčius wz 20 narių 
ir 1 naują gavo.

55 kuopa, Brooklyn, N. Y.; 
prisiuntė mokesčius už 4 na
rius.

231 kuopa, Huntington, L. 
L, kuri birželio mėnesyje, per 
pasidarbavimą II Apskričio 
organizatoriaus V. Paukščio, 
tapo sutverta,- prisiuntė mo
kesčius už 11 narių.

Viso, laike birželio mėnesio, 
senų narių užsimokėjo 647, o 
naujų įstojo 84. žinoma, šios 
skaitlinės nėra galutinos, nes 
jos yra paimtos iš laiškų, gau
tų dar prieš pirmą dieną lie
pos. Esu tikras, kad daugelis 
narių yra užsimokėjusių savo 
duokles birželio mėnesyje, ku
rių pinigai ir vardai Centro 
dar nepasiekė. Kada visi mo
kesčiai ir vardai užsimokėju
sių narių už birželio mėnesį 
pasieks Centrą, tat tos skait
linės žymiai pasimainys.

na-

mokesčius už 6

East Pittsburgh, 
mokesčius už 7

Mass., 
\2 na-

110 kuopa, Easthampton, 
Mass., prisiuntė mokesčius už 
10 narių. . i.

78 kuopa, Fitchburg, Mass., 
prisiuntė mokesčius už 
rių.

44 kuopa, Lowell, 
prisiuntė mokesčius už

18 kuopa, Hazleton, vPa., 
prisiuntė mokesčius už 1 narį.

52 mkuopa, Detroit, Mich., 
prisiuntė mokesčius už 14 na
rių ir 4 naujus gavo.

79 kuopa, Roseland, Ill., pri
siuntė mokesčius už 13 narių 
lt 1 naują gavo.

23 kuopą, New York, N. Y., 
prisiuntė mokesčius už 12 na
rių ir 3 naujus gavo.

22 kuopa, Cleveland, Ohio, 
prisiuntė mokesčius už 14 na- 

Į- rių. .
51 kuopa, Chicago, Ill., pri

siuntė mokesčius už 15 narių 
ir 1 naują gavo. ' i

210 kuopa, Norwood, R. L, 
ė mokesčius už 8 na-

į

Nemokėjusios Kuopos
Nors ir nesmagu yra, 

reikia pripažinti tą faktą, kad 
yra ir tokių kuopų, kurios dar 
neturi nei vieno nario užsimo
kėjusio už šiuos metus. Tų 
kuopų valdybos tuoj turi im
tis už darbo ir bandyti iško- 
lektuoti metines duokles iš.sa
vo narių. Numerių tų kuopų 
dar neskelbiu, bet jeigu 
neužsimokės laike liepos 
nėšio, tat būsiu priverstas 
skelbti ir numerius.

Pavieniai Nariai
* t ' ,

Nors ALDLD. pavienių 
rių turi visai nedaug, bet • v. m • • v'v •

bet

jos 
mė- 
pa-

na- 
už- 

simokė jusiu už šiuos metus 
yra dar mažiau. Tie draugai, 
kurie priklauso prie ALDLD. 
pavieniais nariais, tuoj turi

Nauj'os Kuopos
Pastaruoju laiku susitvėrė 

naujos ALDLD. kuopos sekan
čiose vietose: Port Chester, N. 
Y., per pasidarbavimą Drau
gijos pirmininko L. Prūseikos; 
Lee Park, Pa., per pasidar
bavimą M. žaldoko; Hunting
ton, L. L, per pasidarbavimą 
V. Paukščio, ir Maskvoje, So
vietų Rusijoje. Yra dar dau
gelis vietų, kuriose yra daro
mi bandymai sutverti minėtos 
Draugijos kuopas. Nėra ir 
mažiausios abejonės, kad, lai
kui bėgant, daugelyje iš 
vietų ALDLD. kuopos bus 
tvertos.

Kanada

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

Lietuvos Politemigrantų Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunįgo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 
puslapių. Kaina ....................................................r......... ..

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Bvcmaia, lieju ucus
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi ,4,^ 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų.

100 
20c

Ką Mes Matėme Sovietą Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie

ir jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas'žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas.
Knygelė iš 64 puslapių. Kaina.................... .......' ... 15c

unijų struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 
SU- '4v, 4,1 nlfrnc Pnilrini nneviocf ei ętnviofu nrairmno1 oro vi si i vai 7-

su-Šios šalies kapitalištams 
stabdžius ąteivybę į šią šalį, 
tūkstančiai lietuvių darbininkų 
ir darbininkių pradėjo plaukti 
į mums kaimynišką valstybę— 

j Kanadą, šiandien jau negali-

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

ma rasti miesto bei miestelio! Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai
Kanadoje, kuriame nesirastų 
didesnis ar mažesnis skaičius 
lietuvių darbininkų ir darbi
ninkių. Kanada dabartiniu 
laiku užima pirmą vietą lietu
vių emigrantų apsistojimui.

Kaip į kitas šalis, taip ir į 
Kanadą plaukia daugiausiai 
jauni, energingi ir norinti dirb
ti^ vyrai ir moterys. ALDLD. 
Centro Komitetas kreipia di
džiausios domės į tai ir yra 
pasiryžęs dėti visas pastangas 
ir išnaudoti visas' galimybes, 
kad tuos jaunus vyrus ir pio- 
teris .įtraukti į ALDLD.

Trys ALDLD. kuopos jau 
gyvuoja Kanadoje, šiomis die
nomis prasidėjo organizuotis 
dar dvi naujos kuopos ir nė
ra mažiausios abejonės, kad 
greitu laiku Kanadoje turėsi
me penkias ALDLD. kuopas. 
Kaip dabar dalykai stovi, tat 
Kanadoje yra galima turėti ne 
penkias ALDLD. kuopas, bet 
25, už tai ALDLD. Centro Ko
mitetas1 ir atsikreipia į Kana
dos lietuvius i darbininkus: ir 
darbininkes su prašymu, kad 
kiekvienas ir kiekviena, kur 
tiktai yra galima’,' stengtųsi 
būti organizatoriais ir orga
nizuotų naujas ALDLD. kuo
pas. Jeigu patys vieni to dar
bo negalite atlikti, tat atsi
kreipkite į Centro Komitetą ir 
jis stengsis suteikti jums, pa
gal išgalę, pagelbą.

f Jaunuolių Organizavimas

Čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o 
su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą. 
Tą knygelę skaitydami, 
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Smeto
na. Knygelės kaina............................................................... 25c

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komąnistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio įr čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetų; su paveikslais visų, keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina............ .................................35c

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

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

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

l , t r * t ■ > ' ■ < ■
: . > . . < . . i , i 1 ■ K .

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

Lietuvaite 
FOTOGRAFISTĖ

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki
S po pietą 

Margarieta Valinčius 
Room 32 Weitzencorn Bld’g. 

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa. (J. VARNELIS

jlmtu kokių nors nesmagiųnų, 
greit reikalauk mūsų vaistžoli* 

nuo oile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą. t

Vaistžoles yra nuo sekančių Ilgui 
vidurių užkietčjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir peči* 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ir . 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžina 
sveikatą,’ panaikins minėtas ligas.

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

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

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

651 SENECA AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Jefferson 10090

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

klausime lietuvių nuomonės nesutin-' 
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tai nėra partijų ne ginčų, 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai vra 
geriausi ir labiaus juos Vnyli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO—JOHN’S^ CIGARS 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

“RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nūs pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo eiti 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 kaą dvi savaitės.

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

Kuriem neparanku užu!prenumeruoti 
Heilai ii Kusijoi, tie galite užsiprenu
meruoti per "Laiivę”, 
Street, Brooklyn, N. Y. 
peraiuntimaa veltui.

Draugas 8. 
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.,

46 Ten Eyck 
Kaina SI.25,

J. Naujokas
Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
nuolatos į sa^o didele krautuvą 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. y •

Paugybė Brooklyne ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą iė- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pai 
visur i reikalaukite viršuj 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barberius, Kliutraope ir Što- 
ruošė. Mes visur prisiunčiamĄir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUB 

Brooklyn, N. Y.

‘ .M \

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ

KAINA $1.25

INSURANCE

“ LAISVĖ”

geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas.

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

turi 2b0 puslapių. Kama popieriniais viršeliais 
Ta pati < apdaryta drūtais audimo apdarais 
dėmis ............... v»...............•................

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

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

Tel., Stagg 5043

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

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

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties DalykusLabai svarbus, daug darbo 

ir pasišventimo reikalaujantis Moteriškė, nežinanti apiejytįes dalykus, nežino nei apie už
klausimas stovi prieš mus šian
dien, tai jaunuolių traukimas

4. ALDLD. Tas darbas yra ne
paprastai didelis ir kaipo nau
jas mūsų gyvenime reikalau
ja daug darbo ir prityrimo. 
Tuo klausimu Centro Komite
tas taipgi yra gyvai susirūpi
nęs ir bandys panaudoti visas 
galimybes, kad kuo daugiau
siai jaunimo sutraukus po A. 
L.D.L.D. vėliava. ’

Tiesa, mes jau turime vieno
je ar kitoje kuopoje po vieną 
kitą jaunuolį, betfc palyginus 
su skaičium šioj šalyj esančių 
lietuvių jaunuolių, tai labai 
maža dalelė jų priklauso prie 
ALDLD. Daugiausiai jaunuo
liu turi ALDLD. 52 kuopa, 
Detroit, Mich. Jų skaičius, jei 
neklystu, rodos, siekia iki 12. 
Tos kuopos sekretorius L. Jo
nikas pranešė man, kad grei
tu laiku jie mano turėti savo 
kuopoje net apie 20 jaunuolių.

Kaip daviniai mums rodo, 
tat įtraukti jaunuolių į A.L.D. 
L.D. yra galima,! tik reikia 
dirbti. Prie to dar reikalinga 
turėti atatinkami planai ir pa
tvarkymai to darbo dirbimui. 
Centro Komitetas turi išrin
kęs tam tikrą komisiją, kuri 
stengsis išdirbti atatinkamus 
planus ir patvarkymus to dar
bo dirbimui. Kada tie planai 
bus.išdirbti ir organe paskelb
ti, tat pilnai tikiu, kad jais 
pasinaudodami kuopų organi
zatoriai galės įtraukti nemažai 
jaunimo į ALDLD.

(Bus daugiąu)
J, 1 Alekšis,

A.L.D.L.D. Centro Sekr.

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

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau ? Juk sveikatos žvilg- 

I sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus.
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalų, 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. Bo^dąnovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų reikšmę tai būti
nai privalo perskaityti šią kriygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausią 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją Suprasti, ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi-240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis........ .$1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

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

.. $1.50
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MATTHEW P. BALLAS 

BIELIAUSKAS 
Funeral Director 

Graborius 
NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Pranešu visiem savo kostumieriara 
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 SU Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 8862

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT "LAISVĘ



Puslapis Ketvirtas

MIRTIES NASRUOSE Vėl italas, dalyvavęs kare, sa-

(Vaizdelis)
—Neperkate karo paskolos, 

tai kaizerio bomba sudraskys
Darbininkų šeimyna gyve

na vargų sūkuryje—tankiai 
bado šmėkla žiūri į akis. Vy- jus į kavalkus 
ras turi 50 m.,, užveizdos dar
bo neduoda, ima jaunesnius. 
Drabužiai apsitrynę, lopinuo- 
ti; vaikai pusnuogiai, nedaval- 
gę, 3 mirė.

Motina dirbtuvėje dirba už 
mažą algą; vakarais skalbia 
baltinius del kitų, keletą cen
tų pelnydama.

. Vyresnysis sūnus Kazys my
lėjo mokintis, nors kęsdamas 
nedateklių mokinosi; vakarais 
prie lempos skaitydavo bei ro- 
kundą darydavo—stengdavosi 
išduoti lekcijas gerai, ir augš- 
tesnę mokyklą baigė su pasi
žymėjimu. Suvargęs vyrukas: 
veidas išblyškęs, akys įdubę, 
kakle gyslos iššokę mėlynuoja 
nuo liesumo—rods, mirtis ir 
tyko jį...

Motina džiaugiasi, kad I£a- 
zys gaus darbą ir padės sun
kią gyvenimo naštą nešti.

Kapitalistiški laikraščiai ir 
judami paveikslai įšėlusiai va
ro agitaciją už karą. Turčių 
valdžia 
karą. Kaip tūkstančius var
gingai augusių darbininkų sū
nų, taip ir Kazį paėmė į karą. 
Motinos viltis dingo, džiaugs
mas virto verksmu. Išleisda
ma sūnų apsipylė ašaromis ir 
apalpo. Motiniška meilė, gai
lestis širdį skriodžia it peiliti...

Gražus vasaros rytas, kaitri 
saulutė žeria šviesos spindu
lius. Oras pilnas malonaus 
kvapo nuo žydinčių žiedų. Pa
lei stubą niūkso lapuotas me
dis, slėpdamas nuo kaitros 
jauną mergaitę, pinančių vai
niką. Aš staigiai einu įgyti 
laikraštį bei žinių iš karo lau
ko. Mergaitė sušuko: 

—Ar esi užimtas? 
—Taip, interesuojuos

iv|es skaniai nusijuokėme iš 
davatkiškų plepalų... Slaugė, 
nieko nepešus, nusvyravo atgal.

Užveizda paniuręs prisiarti
no, ragindamas skubinti. Sa
kau, unijos dirbtuvėj moka 5 
dol. ir pusę į dieną, čia tik 3 
dol. ir 25 centus. Unijos kny
gutę rodau francūzams. Už- 
veizdos veidas paraudo, kakto
je raukšlės išdygo, akys žiba it 
vilko, žiūrinčio į arklį, palenk
ta galva... Trenkė kumštį į 
priekalą ir leidosi ofiso link.

Atsisėdau; mašina-tekėlas bir
zgia tuščias, darbininkų mažai. 
Atėjęs užklausė, kodėl nedir
bu? Sakau, laukiau vilko bi
lieto atnešant... Vėl pastebė
jau taip: užveizda ne tik man
dagumo, bet ir sveikatos tai
syklių nesupranta; bereikalingas 
pyktis ardo nervui, kerta spė
ką. . . Gali kristi, kaip vakar 
kieme arklys nuo kaitros. Dar
bą mečiau ir nuvykau į unijos 

paskelbė Vokietijai dirbtuvę. Mat, daug darbinin- 
Kaip tūkstančius var- kų kare skerdžia^ tai rankpel

niu stoka...

—Paėmėm viėnuoliką austrų 
nelaisvėn. Man liepė nuvaryti 
stovyklom' Paėjus mylią nuo ap
kasų, tariau sau: papuolėte 
man į rankas, ginklų neturite. 
Aš jų nekenčiau, supykau ir vie
ną nušoviau. Kiti "puolė ant 
kelių, rankas iškėlė augštyn, 
ką tai šaukia man nesupranta
mai. Vienas nusikabino rožan
čių nuo kaklo, laiko augštyn iš
kėlęs, kryželis kabo. Gal mal
davo pasigailėjimo. Aš atsimi
niau kunigą laiminant ginklus 
mūsų, bataliono, su dideliu kry
žium... Juk ir mano šautuvas 
buvo laimintas,—tat austrą su 
rožančium pirmą nukoviau, po 
tam ir visus ... Patikrinda
mas durtuvu, kad neatgytų, vi
siems krūtines perdūriau.. . Pa
grįžęs pasakiau, kad jie bėgo, 
tai ir nudėjau.

gi ir plakatus iišplatinkit sąži
ningai, o rąūsų'chorai jums 
bus dėkingi.

štai kur yra pasiųsta tikie- 
tų ir apgarsinimų,. A.L.D.L. 
D. kp. sekretoriams: Meriden, 
Stamford, Bristol, Torrington, 
Ansonia, New Haven, New 
Britain, Bridgeport, Hartford 
ir Southbury. Visi draugai 
pažymėtų miestų pagelbėkite 
sekretoriams padirbėti. Būtų 
gerai, kad iš South Manches
ter draugai 
ten neturim 
draugu, gal 
si darbuoti.

33— A. B. .Shatkus,, (12^6 Scribner 
Ave., Grand Rapicis, Mich.

34— J. Audiejatis, ‘Box 113, Royal-
iiton, Ill. , . •

35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 
Shamokin, Pa.

36— K. Vaičiūnas, 929 So* Hobson 
St., Harrisbug, III.

37— L. Aimanas, P. O.
Castle Shannbn, Pa.

38— B. Yuškauskas, Box
Frankfort, Ill.

39— J. Cebanauskas, 330
Collinsville, Ill.

40— A. Kirtikliene, 1388 
Akron,. O.

41— J. Guzevičienė, Box

Box 568

253

Park

West

Ave
Andrus St,

Benld

Kareivio Pasakojimas iš Mūšio 
Levuko

apie 
turčių surengtą skerdynę. Juk 
tai milionai darbininkų klasės 
narių krinta į šaltus kapus be 
laiko. . .

Ši, žvelgdama į mane liūd
nai prabilo :

—Mano vaikiną išvežė į ka
rą, taip*esu susirūpinus, neži
nau ką daryt. Skinu, pinu 
vainiką iš rausvų gėlių ir gai
liom ašarom suvilgau... Jei 
Kazys žus, tai ant jo kapo. . .

Jos akys paraudonavę nuo 
verkimo, Atik dailūs plaukai 
dengia ašarotą veidą it slėp
dami nusiminimą... Ši tęsia : 

—Kazys laišką^rašo šiaip: 
Mūsų divizija sėda -į laivus ir 
plauks į karo lauką. Tai esu 
mirties nasruose, nes torpeda 
ar šarvuočio kanuolės gali pa
skandinti mūsų laivą. Jei jū
rių audringos bangos nepra
rys, tai apkasuose vokiečių ku- 
lipkos gal nukirs.

Už keliolikos mėnesių gau
ta žinia, kad Kazys krito mū
šyje. . . Karo metu kanuo- 
lėms reikia pašaro. Jaunimą’ 
stato į eiles. Tik kariškio 
riksmas girdėt: šautuvas ant 
2vių, eikit tiesiai ir t. t.

Tetinkanti žudynėje daly
ti dirba ginklus bei kito

kias reikmenis. Čia reakcijos 
siaubūnas šėlsta, mindamas 
laisvę mylinčias aukas...

Su dviem rusais dirbame 
kirvių dirbtuvėje. Iš ofiso iš
sirito stora žmogystė, baltoje 
suknioje pasinėrus. Aš užklau
siau antrą: Ar ten kunigas at- 
virtuliuoja? Sako, tai kompa-'Vanka 
nijos diktoji slaugė. Kepurė la
bai panaši į vyskūpo Karevi
čiaus, maldavusio kaizerio sū
nų būti Lietuvos karalium. Pri
ėjo prie mūsų popierą- ir pai
šelį rankoje laikydama ir už
griovė :

—Pasirašykit čia, kad per
kate karo paskolą!

Liesas vyrukas, pašiepdamas 
tarė:

—Mano skūra tik kaulus ir 
laiko ...

Užklausiau:
—Kiek ponia sveriate?
Atšovė: ,
—Tiek, kiek svarų turiu— 

275. i
Da pridūriau:
—Tamsta paskendus lašiniuo

se, it inkstas taukuose...
Ji supyko ir rankomis vfio- 

guodama sušuko: y

Darėm atAką su durtuvais ir 
rankinėm bombom. Vokiečio 
durklas man biskį petį pažeidė, 
bet aš pataikiau jam krūtinėn 
ir vaitodamas krito. Aš spy
riau bato kurka jam veidan. Iš 
burnos pasipylė kraujas. Ką 
tai mykdamas pakėlė ranką, sie
kė į mane; gal prašė pasigai
lėjimo? • Buvau įtūžęs, it lau
kinis žvėris, ir pirštą jam nu
kandau. Jis užmerkė akis... 
Vokiečių pribuvo daugiau, mes 
pasitraukėm' atgal, palikdami 
tris dalis savųjų lavonais. 
Žiaurus mūšis jau tęsiasi kelin
ta diena be sustojimo. Pavar
gęs, rods pakvaišau. Lyja, ap
kasuose šlapia, saulutė slepiasi 
miglose. Oras dvokia ųuo pa
rako“ dūmų bei žmogienos. Ka- 
nuolių baubimas, nuodingų ga- 
zų dujos, sužeistųjų vaitojimas 
taip ir ardo nervus; *

Lietuvis kareivis, dalyvavęs 
Archangelsko fronte prieš bol
ševikus, pažymėjo tai:

—Bolševikų senieji kareiviai 
muša gerai. Tik jaunieji ne- 
taip; būk naktį iš kulkosvai
džių šaudą per viršų apkasų. 
Sykį raudonoji kariuomenė bu
vo mus apsupus. Tik anglų 
greita pagelba išgelbėjo. Blo
goje pozicijoje atsidūrus, kari
ninkas dingo. Bolševikams pa
sitraukus—atsirado. ..

Čia turiu pažymėt, kad pra
eities karas* daug gyvasčių 
prarijo ir turto sunaikino. Tai 
kapitalistų buvo surengta žu- 
dynė. Pasidėkavbjant bolše
vikų taktikai, šalto proto vei
kimui—dabar Rusijoje egzis
tuoja darbininkų valdžia. Ten 
nėra vietos dykaduoniams, ka
ro rengėjams. Ten darbo 
žmonių laisvoji šalis! Apšvie- 
ta, kultūra, mokslas kyla— 
raudona vėliava plevėsuoja. 
Juoda dėmė krinta ant socia
listų už judošišką darbininkų 
pardavimą. Jbi ne socialistų 
išdavystė, tai dabar plevėsuo
tų raudona vėliava Vokietijo
je, Italijoje ir kitose šąlysė.

Petras Montellietis.

Connecticut Valstijoj Lyros 
Choras iš Maspeth, N. Y.

Rusiį, Kareivio Aiškinimas
Caras pasiuntė 300,000 karei

vių Francijon. iFrancūzai sta
tė į pirmą mūšio liniją, tai kir
to mus, it dalgis žolę... Buvau 
sužeistas septynių sykius.

Aš prašiau jį ką nors įdo
maus smulkmeniškai pasakyti iš 
žudynės lauko. Anot jo atsa
kymo: Gudrusis Saliamonas 
pritruktų žodžių apsakyti apie 
karo baisenybes. Na-, girdi, 

I klausyk trumpą nuotikį. Ir pra
dėjo aiškinti:

—Nuožmus mūšis apsistojo. 
Diena graži; saulė šviečia, leis
dama spindulius ant krūvos la- 

, vonų, rods atsisveikindamtr pa
skutinį sykį su jais. Vėjelis 
dvelkia, nešdamas dvokiantį 
kvapą nuo pūvančių kūnų./Nfe^" 
toli apkasų miške šaltas Fvari- 
duo bėga iš ^kalno. Einu atsi
gerti. Varnai krankdami pa
kilo . Palei šaltinį mūsų oficie- 
riaus lavonas drypso. ’ Akys 
varnų iškapotos. Kulipkos žaiz
da veide, musės, vabalai birz
gia aplink. Atėjęs savo vieton 
jaučiausi pailsęs ir būk prisnū
dau. Ar tai sapnavau, gal min
tys taip bėgo, bet, rodėsi, kad 

bučiavo man veidaį.
Nuėjęs klausiu, ar jis buvo pas 
mane? Atsakė/ ne. Atsitolį- 
nau kelioliką pėdų’nuo jo. Or
laivio bombos eksplozija pakir
to mane. Atsipeikėjęs jaučiu 
slėgimą ant veido ir dešinės 
rankos gėlimą. Negaliu akių 
atmerkti. .. Kairiąja ranka | 
siekiu—ant veido riogso pusė 
galvos.. .Kraujas sunkiasi iš 
Vankos nuardytos galvos man 
į burną. Jo lavonas sudrasky
tas ir užmestas ant manęs? Su
rinkęs visas spėkas atsisėdau, 
žvelgdamas į Vankos vietą/:'tik 
žemėj dalys rankos matyt... 
Taip, draugas mane “pabučia
vo.” Vakaras gražus, dangaus 
skliaute raudonuoja/1 it Jcrauju 
dažyta. Manau sau, gamtiška 
dekoracija" pritinka žudynės 
scenai... Buvo septintas sužei
dimas—nutraukė tris pirštus...

atsilieptų, nes iš 
adreso nei vieno 
ir ten galėtų pa-

J. Žemaitis, 
Waterbury, Conn

42—F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
45—S. M. Liesis, 134 Williamson St., 

Saginaw, Mich.
44— L. Lasky, P. O. Box 413, Zeigler,

Ill. ■ ,
45— Ig. V. Savukaitis, P. O. Box 262, 

Cuddy, Pa.
46— P. Rasimov, Box 14 BlanfoiM

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

ATVIRAS LAIŠKAS “LAIS 
VĖS” ADMINISTRACIJAI

Kadangi “Laisvės” Adminis
tracijos atvejų atvėjais buvo 
reikalauta, kad netalpintų se
nų A. P. L. A. centro komiteto 
ir kuopų, sekretorių antrašų, 
bet nežinia delko tyčia talpi
na, ir klaidiną, kaip A.P.L.A. 
narius ir “Laisvės” skaityto
jus talpindama tuos senus ant
rašus dar nuo 1925 buvusio 
komiteto, kurio jau šiandien 
nėra. Kodėl “Laisvės” Adm. 
netalpina naujų antrašų, ku
riuos ji turi? Ar gįjau nega
lėtų patalpinti vieton senų ant
rašų naujus? Tuomet kur kas 
būtų geriau, kaip A.P.L.A. 
Draugijai, taip ir pačiai “L.” 
Adm.

Centro Sekretorius,
. J. Gataveckas.

Atsiprašome A. P. L. A. C. 
Sekr. drg. Gatavecko ir visę 
tos draugijos kuopų už klai
dą iš mūsų pusės. Senųjų 
antrašų kompozicija iki šiol 
buvo nesunaikinta, tat dien
raščio laužytojai dažnai pa
darydavo tą klaidą 
nų ^antrašų kompozicija 
išmesta ir 
daugiau, t

žemiau.' telpa ria'uji, vėliausi 
antrašai./?. Jei kas reikalinga 
juose \p’a>eįąti, prašome greit 
tai padalyti. ’

Dabar sė
jau 

klaidos r neįvyks

uson47— J. Vaitkevičius, 5768 
Ave., Detroit, Mičh.

48— A. Malinauskas, P. O. 
Minersville, Pa.

49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

50— M. Urmoniūtė,! ,144*5 Western, 
, Ave., N. S. Pittsburgh, Pa.

51— J. V. StanislovaiŲs, 17 Lynwood 
; Ave., Wilkes-Barre, Pa.

52— J. M. Kaminskas, 3116 S. Hal- 
sted St.,, Chicago, Ill.

Box 246,

Stankevičiene, 431

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

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

49 St.
Fin. sekr

Boulevard.
Kasiorius 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.

LIETUVIŲ BROLIŲ IR SESERŲ 
DRAUGYSTĖ, RACINE, WIS.

Valdybos antrašai:
Pirmininkas A. Gerčius, 1212 

State st.; pirm. pagelbininkas N. 
Vaitekūnas, 1026 Marquette st., raš
tininkas S. J. Gelmuss, 1309 Mound 
avė.; turto fašt. Z. Ambrasas, 1805 
Geneva st.; iždininkas A. Tankunas, 
1004 Lockwood avė.; iždo globėjai: 
A. čyvas, 1917 Mead st.; ir P. Ke- 
Salas, 1212 State st.; organizatorius 

’. Kiselis, 1309 Mound avė.
L. B. ir S. D.)laiko savo mėne

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

Mohtello, Mass.
Pirmininkas A. Krūkonis, 23 Bank 
St.;. Pirm. P’agelb. M. Meškinis, 9 
Burton St.; Užrašų Raštin. V. Gelu- 
sevičius, 51 Glendale St; Piniginis 
Raštinin. J. Stripinis 
Ave.; Ligonių Rast. J 
Faxon St.; 
22 Merton 
Tautvaiša, 678 Main St, 
čia, 160 Melrose St .
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus 
kas, 19 Ames St.

49 Sawtell 
Stoškus, 20 

Iždininkas I. Petrauskas, 
St.; Iždo Globėjai: J.

S. Petravi- 
M. Mačiulaitis,

Burkauskis

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

300 First St.
Protokolų Raš.-

255 Pine St.
Finansų Rašt.—Jonas Poškus, 

113 Court St.
Iždininkas—Martinas Budreckis, 

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

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

Nauji: Raš. Orga.—M.'Zabrauskienė, 
274 Sencond St. •

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

, 259, Broadway
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 

MOTERŲ ,DRAUGYSTĖ,
, MOLIENE, ILL.

į Valdybos Adrcsąi: 
Pirmininkas J. Velička, 53rd St. and 
5th Avė., Moline, III.; 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
Priešfašistines Tarybos Komitetas 

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

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vicerpirm. Frank Rodgers, 312 Orgon 

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

Prot. seki*. 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-

ey orderius išrašykite iždininko vbJ 
lu, o siųskite finansų serketoriui.** 
E. Kj š. •
VIENYBES DRAUGYSTĖ, 

MONTELLO,

Valdybos Antrašai
Pirmininkas A. Krūkonis, 

23 Banks St.
Pirm, pagelbininkas4 P. Krušas, -

99 A-yOtut
Nutarimų raštininkas J. Stripinis, 

49 Sawtedl Ave.
Finansų raštininkas K.

12 Andover St.
Ligonių raštininkas W.

51 Glendale St.
Kasierius M. Podžiūnas, 

29 Arthur St.
Kasos globėjai:

A. Amšeius, 129 Ames St.
J. Povilaitis, 222 Ames St.
M. Jazukevičia, 158 Ames St..

Maršalka F. Sawlenas,
20 Faxon St. Visi Montdl 
Mass.

MAS

Geluspyiči

OV1SAS

Dr. A. 0’MalUy
(KYLU SPECIALISTAS)

68 South Franklin Street
5 Wilkes-Barre, Pa. <

i • » • j8 Be peilio arija be pavijingos
B operacijos '

GYDO KYLĄS į
vyram, moterim ir vaikam

8 PER LAIŠKUS NEGYDO

Rašykit, įdedami Už 1c Štampą, 
reikalaudami prisiųsti knygelę:

“Kyla ir Jos Gydyųias”

Tel. Lackawanna 2180

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

• w .MS 
West of Times Square J 

NEW YORK CITY
Ofiso Valandos: -< ę.*; 

Nuo 10 ryto iki 1 po pietą 
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedėliomis nuo 11 ryto Ud L 
vai. po pietų, ir pagal sutarti

Pranešimas Visiem Lietuviam 
Conn. Valstijoj

Rugp. 12 d. Linden Park, 
Union City, Conn., įvyks nepa
prasta Dainų Diena, kur daly
vaus keli chorai. O taipgi tu
riu už garbę pranešti visuo
menei, kad dalyvaus garsusis 
ir 'didžiausias lietuvių choras 
“Lyra” iš Maspeth, N. Y., va
dovaujamas talentingo chor
vedžio Vlado Žuko. Visi šios 
valstijos darb. chorai daly
vaus. Iš Hartfordo Sportinin
kų grupės, kumštininkai, risti- 
kai, besket tymai ir t. t.

Rengkitės iš visų miestų ir 
miestelių, organizuokit busus. 
Lyros Choras per savo/' sek
retorių d. Bimbienę pranešė, 
kad iš New Yorko su Lyros 
Choru atvažiuos 5 busai, ma- 
Tftausia 20D ypatų, o choras 
Lyra susideda iš apie 100 dai- 
ninkų. Iš Massachusetts val
stijos gaunama pranešimų, 
kad atvažiuos busais ant Dai
nų Dienos. Mat, visi nori ma
tyti ir girdėti Lyros Chorą, ' 
nes pirmu kartu šioj apielinkėj 
pasirodys.
Atsišaukimas j A. L. D. JL. D.’ 

3-čio Apskričio ir L.D.S.A.
8-tp^Rajono Kuopas

Draugai-gės! Dainų Dieną 
rengia darbininkiški Chorai, 
kurie niekuomet neatsisako 
patarnauti darbininkų organi
zacijoms veltui, o darb. cho
rams pasilaikyti Įabai slinku, 
nes finansiniai trūkumai ken- 
_kia. Taigi, mes ir prašome 
jūsų paramos del surengimo 
tos iškilmingos Dainų Dienos, 
kuri irgi be galo daug kai
nuos. Vien tik' kelionė cho-| 
rams keli šimtai dolerių. 4 
visus miestus yra pasiųsta 
įžangos tikietų ir po labai ma- 
£ai, todėl pasistengkit visus iš-( 
parduoti. Iš žvisų > miestų.' su- 

.organizuokit biisus, / nes : dai
giau, negu)vieną,’ samdant, liu
kai gaunami'daug pigiau. Taip
gi ■ tuojaus gausit apgarsinimų 
kolas' ir plakatų. Kortas iš
dėliokite į biznių ‘langus, kur 
tįk lietuviai vaikščioja. Taip- i

APLA. CENTRO KOMITETO
. ? ANTRAŠAI

Pirm. IG. V. SAVUKAITIS, 
P. 0. Box 262, Cuddy, Pa.

Vice-Pirm. K. URMONAS,
1445 Western Ave., N. S.

’gh, Pa.
J. GATAVECKAS,

) Cress St., Carnegie, Pa
J. JASADAVIČIUS,

•3rd Ave., Parnassus, Pa

Seki

Pitts

538-
Iždo Globėjai:

JOS. TAUROZAS,
31 AV. Main St., Carnegie, Pa.

J. GIRSZTOFF,
524 Washington Ave. Extension, 
Carnegie, Pa.

J. ČIRVINCKASJ
230 Magazine St., Carnegie.

A.P.L.A. KUOPŲ ANTRAŠAI
Kp. Sekr. antrašas.

2r—K.Zabela, 3403 W. Carson Street, 
Pittsburgh, Pa.

3— J. čirvinkas, -230 Magazine St., 
Carnegie, Pa.

4— -F. Pikšris, 1331 Penn Avenue, 
Pittsburgh, Pa.

6— M. E. Custeriene, 1009 E. 74th 
St., Cleveland, O.

7— J. D. Sliekas, 215 Overbrook 
Blvd., Pittsburgh, Pa.

8— i-W. Stačinskas, 2310 Sarah Stų
S. S. Pittsburgh, Pa.

9— U. Načajienė, 1815 Kenneth 
Ave., Arnold, Pa.

10— J. Albauskis, 1503 Wentworth 
Ave., Chicago Heights, Ill.

11— D. Lekavičia, P. O. Box 52F Fin
leyville, ; Pa.

12— J. Kindferis,
Ave., \ ‘ ’

13— Wm. Urbon,
Rices Landing, Pa.

14— R., " ^/' . . '
North Braddock,

15— -P. Kavatliaiuskas, 
Woodlawn, Pa.

16— A. Besasųarįs, P. O. Box 40 K.
L.y Aliquippa, Pa. \

17— T. Treinauskas, P. O. Box 163, 
E. Pittsburgh, Pa.

X9—J. Preikšą, Box 201, Minden, W. 
Va.

20— A. Botyrius, Box 237, Burgetts- 
town, Pa.

21— J. Lingevičius, P. O. Box 528, 
Westernport, Md.

22— Ig. Degutis, Į47 Thames Street,
Brooklyn, N. Y. j

23— M. L. Balčiūnas, P. O. Box 128,

2514 Kooper St.,

Division • St.,

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO, MASS.,. VALDYBA:

Pirm. Elžbieta Beiiiulienė, 90 Portėr
Avė., Mohtello, Mąss. > I ' 

Pirm. Pag.. Ona Turskienę, 79 Vipe
St., Montello, Mass. ■ * - j 

Fin. Raš’t. Kazimiera :čereškienė,' 37 
, Lansdowne St., Montello, Mass.

Prot. Rast. Teodoya žižienė, 673 N.
Main St., Montello, Mass.

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

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

Kasos Apiekūnai;
Kleofasa Sireikienė, 8 Holbrook Ave., 

Montello, Mass.
Vladislava Baronienė, 722 N. Mon

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

Montello, Mass.
St., Montello, Mass.

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

ADRESAI
Pirmininkas—Ed. Sheputis, 11343 

Cardoni 
Valaitis 
raštininkas 
Russell St 
7715 Dayton Ave

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

P. Čekanauskas, 9522 
iždininkas—A. Vegela, 

•Laisvės” agen
tai’—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, ŲARTFORD, CONN.

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

439 Maplewood 
Ambridge, Pa- ’ , .■

R. F. D., Noi. 42,

Benįųšis, “911 Jones Avenue, 
Pa.
300 Todd St.

Westemport, Md. 
-- - ~ j, Į4'7 *

Brooklyn, N. Y.
23— 7“ " “ *“*./. . ‘

Thomas, W. Va.
24— D. Vaikutis, f

Youngstown, O. ,
25— V. Peža, 242 So 

Buffalo, N. Y.
26— r-A. s-Dambauskas, :4 E. Maha- 

le, Pa.
27- i-M. Batutis, Box- 24, Wilsonville,

•A Ill. . '
28— J. Džikas, P. O. Box 105, Frum, 

W. Va. v •'
29.—J. Carvalles, Box 2, Coal Cente#, 

Pa. e ( '
80—J. Leonaitis, 107 N, Duquoin St., 

Benton, Ill. >
32—P. Klova, 133 So. 13th ,Street, 

, - Ęaston^.pa,. - ■

Automobiliy MokylOa mcJonM, £*______ * anie elektrą, važiavimą ant vU»-
r kainų mašinų ir ant Fordo.

\ tCrSI UJU Pilnas kursas šoferio-Mechanw0.
kuri F^da lietuvių ir anglų kalboj

'E I X- gerai žinomas ir per 16 metų prį" 
tyręs instruktorius L. l vNEVi-
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 ».
NEW YORK AUTO SCHOOL
228-—2nd Ave., cor, 14th St., N. Y.

i m ii <Ui >

Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis 
LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINŠAPg

VISKĄ PADARAU SAVO ŠAPOJE:

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

prie

ir padarau mau- 
Sutaisau viską, 
tik reikalinga 

inžino:

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

\ PRIEINAMĄ
Darbas pilnai garantuojamas

Visais reikalais

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

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

GRAND RAPIDS, MICH.
Valdybos Adresai: 

Prezidentas A. DAUKŠA, 1181 Walk
er Ave. . \

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

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

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

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568 
r Quarry Ayę,

MEČIONIS,
Trustisai: A. B.! ŠATKUS, J. URBO-' 

NAS, J. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S.y KORSIKAS.

i Visi 5. Grand Rapids, Micji.
Draugystės susirinkimai atsibūna 

kas antrą utarųinką kiekvieną mėne
sį, savana name. 1Q57 Hamilton Ave.

u: J. SĘRIPKŪNIE- 
amilton Avė., ir K. 
1516 Hamilton Ave.

KAZV4 j
Mechanikai-Ekspertai 

kreipkitės:

BUSHWICK AUTO MACHIN® SHOP
FRANK AUGUST, Savininkas

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

RĄ RM M.WMW.W W.mWW F.Į4 RW RMŠj 'įf 7"

Telephone, Stagg 8826
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiauaia Tos. Rūiies Įstaiga Brooklyn*

MOTERIMS
Pagedėliais dieną 

•k. ir naktį
Utarninkais iki 12 vai 

nakties

VYRAMS

VAIKAI 
leidžiami Utarninkdis

Seredomis 
Ketvergais 
PStnyčiomui 
Subatomis 
Nedčhemūi 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N.' Y.

WW kWkWii'WbW MW MW MW WWWWM



Anglija Ginkluojasi CASTON ROFSEVICH

PATERSON, N. J.

416

ves

PHILADELPHIA, PA

GRABORIUS

BALZAMUOTOJAS

1023 MT. VERNON ST PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

For Every Sub One Book Free
$1.25

Fileand
$3.00

NOW
Miestas
Miestas

stalų 
juoką- 
“Lais-

RUSSIA AFTER TEN YEARS
By .the First American Trade

With year’s sub.................
MISLEADERS OF LABOR 

By WM. Z. FOSTER.
WHITHER CHINA

By SCOTT NEARING.
LEFT WING

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

— St. ir Ave.
State.x____ _
State—_____

Phone: Jefferson 1039#

A. J. MEYER

/Draugijų 
mainierių 

Nuo

nas, vienok kad 
drauges parode 
draugiškumą, tad 
pusės žadu-> būti

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

With f year sub...........
SOVIET RUSSIA

Report of the Rank 
Delegation.

STRIKE
STRATEGY

By WM. Z. FOSTER.

Svarbios Prakalbos
Po didelįp šturmo, kurį 

Sesqui Centennial čiohai su
kilę per tris dienas, Darbi
ninkų Partija paskyrė vieną 
vakarą, idant* išaiškinus 
darbininkam tikrus įvykius 
pirmos revoliucijos, kuris į- 
vyko 1776 metais.

Emil Gardos yra gerai ap
sipažinęs su Amerikos is
torija ir jis kalbės utarnip- 
ko vakarą, liepos 10 d., 206 
So. Main St Pradžia 7:30 
vakare. *' ■ >

Kviečiam visus atsilanky-

TELEFONAI:
__________ Oregon 5136
__________ Main 8669

pasijaunmimą 
jo moterei ne-

pnsirengimas varo- 
smarkumu ir rengia- 
kur kitur, Ifaip tik 

vietose, kurios

Lietuvos darbininkų ir 
mo biednuomenės- dvi 

savaitinis laikraštis 
(su, paveikslais)

“BALSAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

VARŠAVA.— Radio pra
nešimu, ties Radoškovįčiais 
Sovietų pusėj nukrito SSSR 
orlaivis, skraidęs lenkų te
ritorijoj. Lakūnas užsimu-

sugedę: dantys— 
SUIRUS SVEIKATA 

Išegzaminuojam dykai. 
Savo darbą garantu o jam. ' 
Taisome ant išrimkesčio.

DRS. H. & J. ŽAGULY
Chiru rgai- Dentifctai

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

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave. 
(Kampas 5th Avė.)

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

LEFT WING WINS SHOE
STRIKE AT HAVERHILL

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

MINERS SMASH LEWIS
MACHINE
' Covet—by FRED EĖLIS.

Other articles, illustrations, 
cartoons.

___  „ ___ months $1.25,
Single copy 20c,' in bundles 15c, 

• ORDER A BUNDLE.

Nesenai viename rusų dien
raščių tilpo straipsnis, kurio 
autevrium yra tūlas Madžari, 
gyvenantis Bombėjuje. Jis ta
me savo straipsnyje išdėsto 
Anglijos imperialistų ginkla
vimąsi Indijoj ir atvirai pasa- 

Jįo, kad Anglija rengiasi pulti 
Sovietinę Rusiją per Indiją. 
Tose vietose, kurios arčiau pri
eina prie Tarybinės Rusijos, 
Anglijos valdžia skubiai ve
džioja naujus gelžkelius, bu- 
davoja naujps tvirtoves ir jas 

* įginkluoja—gabena ginklus.
Iki šiol ten gelžkeliai buvo 

privatinių kompanijų rankose, 
bet dabar juos valdžia paėmė 
į savo rankas ir paimdama vie- 

‘ šai pasakė, kad tą daro “del 
geresnio šalies apgynimo.”

Bet čia susiduriama su klau
simu: keno pirštais Anglija no
ri žarijas graibstyti? Tame 
pačiame straipsnyje randame 
ir atsakymą, kad visa tai nori
ma padaryti Indijos liaudies 
pirštais.

Indija turi savo kariuomenę 
ir ji skaitėsi savystovė, turėjo 
savo vyriausi karinį vadą. To
kia tvarka Anglijos valdžiai 
nepatiko. Mat, jeigu Anglija 
paskelbtų kam nors karą arba 
per Indiją bandytų pulti So
vietinę Rusiją, tuomet Indi
jos kariuomenė gali atsisakyti 
nuo kariavimo. Todėl Angli
jos valdžia pereitais metais 
panaikino Indijos kariuomenės 
savystovybę ir prijungė ją prie 
Anglijos karališkos kariuome
nės. Vadinasi,, dabar Indijos 
kariuomenė visuose svarbes
niuose atsitikimuose privalo 
klausyti ^Anglijos karo minis- 
terio.

Taigi, 
mas visu 
masi ne 
Indijos tose 
randasi arčiausia prie Sovieti
nės Rusijos.

Kaip Indijos liaudis žiūri į 
? Anglijos valdžios rengi-

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

SHOW-DOWN IN THE 
MINERS’ UNION
\ (The why and whither of the 

present straggle.) 
By WM. Z. FOSTER. .

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

THE BRITISH LEFT WING 
MOVEMENT TODAY /

By HARRY POLLITT (Score 
tary of Minority Movement.)

taip huobodu svetainėse spręs
ti mainierių padėtį, tai nors 
ant tyro oro atsilankykite. 
Priešingai — būsite skaitomi 
apsileidėliais.

A. L. D. L. D. 52 kp. Kor. 
Alf. Misevičius.

žaislų. Visi darbininkai at
kreipkite atydą ir dalyvaukite 
šiame išvažiavime. Visi drau- 

.gijų delegatai ir nariai priva
lo vienas kitą raginti dalyvaū- 

Komitetas. |ti išvažiavime. Jeigu, jums

Baigęs Philadelpbijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant sinui- 
kos. Norintieji,'kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane .o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.
, Serędomis ir ketvergais: 

1218 So. 10th St., Camden, N. J.

S.L.A: 135 kuopos susirinki
mas įvyko liepos 1 d. Kaip 
visuomet mūsų kuopos susirin
kimai būdavo neskaitlingi na
riais, taip ir šiame susirinki
me dalyvavo tik 10 narių. O 
kuopa turi 90 narių, tai 80 na
rių ilsėjosi arba del menkiau
sios priežasties neatėjo L susi
rinkimą. Sykiu turiu pažymė
ti, kad ir kuopos delegatai, 
buvę seime, nepasirodė susirin
kime. Tai yra peiktinas dele
gatų pasielgimas, bet kaip iš 
sandariečių ir socialistų nega
lima nieko geresnio laukti. Jie 
kalba ir spaudoj rašo, kad 
daugiausia darbuojasi del Su
sivienijimo labo, bet tas jų pa
sigyrimas nieko bendro neturi 
su teisybe.

Pirmininkas pasigyrė, kad 
šnekėjosi su ponu Grinium, 
kuris sakęs, kad negalės būti 
susirinkime ir raporto nebus. 
Toliau pradėjo aiškinti, kad 
atsirado mūsų kuopoj narių,' 
kurie būk parašę skundą prieš 
S.L.A. 135 kp. delegatus, tai 
esą negerai. Tokius narius 
reikėsią sužinoti ir bausti. ^lat, 
tikisi gauti iš Pildomos Tary
bos rašiusiųjų skundą pravar
des ir sykiu skundą, o atei
nančiame susirinkime, kuris 
įvyks 5 d. rugpjūčio, svars
tyti. Susirinkimą nutarta 
šaukti per atvirutes. Iš viso 
ko matosi, kad7 sandariečiai 
trokšta ginčų ir nori kelti su^ 
irutę tarpe narių, bet tas 
jiems neišeis ant sveikatos. Dar 
ne visiems nariams žinoma, 
kad iš 25 narių padąrė 42 
balsus laike P. T. rinkimų.

Išrinkti trys delegatai į sei
mą nerašytais balsais, kas 
priešinga konstitucijai ir lau
žymas Pildomos Tarybos pa
tvarkymų. Jeigu* būtų prisi
laikyta S.L.A. konstitucijos, 
tai nebūtų nėi skundų prieš 
135 kuopos delegatus.

Finansų sekretorius pranešė, 
kad velionio Misiūno pomirti
nės centras išmokėjo du treč
daliu

$2.00 a .year,, six

$100, pagal konstituci- 
Misiūną tižmušė^dirbtuyėj 

diržas ir dirbtuvės daktaras 
padavė 1O metų-senesniu, ne
gu yra ant S.L.A. aplikacijos 
prisirašęs. Už 
vienas trečdalis 
išmokėtas.

‘kutiniafme visuotiname 
kongrese į^įp tik įr 

buvo pakeltas šis klausimas. 
Apsvarsčius jį, vienbalsiai ta
po priimta rezoliucija, ’ kuri 
skamba sekamai:

“Anglijos valdžios kariniai 
prisirengimai taikomi ne vien 
sustiprinti savo viešpatavimą 
Indijoj, bet ir įtraukti ją į 
pražūtingą karą už svetimų 
imperialistų reikalus

“Kongresas pareiškia, kad 
indusų liaudis nori taikoj gy
venti su savo kaimynais.

“Kongresas reikalauja pa
liauti šį karinį prisirengimą ir 
pareiškia, kad jeigu Anglijos 
valdžia leisis į karinę avantiū
rą, tai indusų liaudis skaitys 
savo pareiga atsisakyti daly
vauti kare.”

Šitokia indusų visuotino kon
greso t rezoliucija yra geriau
sias atsakymas Anglijos mili- 
taristains, kurie rengiasi indu
sų pirštais ,žarijas graibstyti.

Reikia priminti, kad pana
šias rezoliucijas priimdinėja ir 
įvairios indusų organizacijos.

Nors Anglijos valdžia uoliai 
rengiasi prie puolimo per Indi
ją ant Sovietinės Rusijos, bet 
indusų liaudis gali Anglijos 
imperialistų visus karinius pla
nus sugadinti. Jie visgi nepa
jėgs indusus pasmaugti.

Švenčioniškis.

AMERICAN
, AUTO SCHOOL' 

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

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

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

With year’s sub... ...................$2.00
SOVIET TRA1DE UNIONS

By ROBERT W. DUNN. I By DAVID J. SAPOSS
\ • SUBSCRIBE

Labor Unity, 2 W. J 5th St, New York City

Sakatauckų Jubiiėjus
Birželio 30 d. draugai Pi

jus ir Frencė Sakatauckai, pa
minėjimui 25 metų sukaktu
vių nuo dienos jų apsivedimo, 
surengė vakarienę.

Vakarienėj dalyvavo gražus 
būrelis svečių; čia matėsi veik

liausi Patersono darbuotojai 
' draugai ir draugės, net buvo 
svečių ir iš Brooklyno.

Svečiai nustebino draugus 
Sakatauckus, nes sveikindami 
juos kiekvienas įteikė ryšelį. 
Kuomet Frencė pradėjo atriši
nėti, nugi tik žiba, žėri sidab
ras. Ir taip sudovanojo apie 
25 įvairius sidabrinius dalykė
lius.

Drg. P. Sakatauckas, suju
dintas tokiu svečių prielanku
mu, pasakė trumpą prakalbė- 
lę ir ačiuodamas už dovanas 
pareiškė: “Nors mes, neturė
dami šeimynos, neturėsime ir 
kam palikai tas gražias dova- 

draugai ir 
tokį didelį 
aš iš savo 
ateityj dar 

draugiškesnis ir dirbsime kar
tu apšvietos ir darbo klasės 
naudai.

Iš svečių pusės J. K. Gi
lius ir J. Dulkė taipgi pasakė 
po trumpą prakalbėlę, linkė
dami Sakatauckams laimingai 
sulaukt ir 50 m. auksinio ju- 
bilėjaus ir. ypatingai sveikino 
Sakataucką už darbavimąsi 
tarpe pirmeivių.

Svečiai, • susėdę prie

Bell____
Keystone

POTTSVILLE, Pa. — 
Martin Robeį 46 metų am
žiaus mainierys, nužudė sa
vo pačią, 38 metų amžiaus, 
o paskui, pats nusižudė sa
vo namuose Beechwoode, 
už dviejų mylių nuo čia. 
Tragedijos priežastis, šei
myniški nesutikimai. .

UEIUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšiiį šviežas Valgiai, Gammami Lietuviška 

i JjF ir Amerikoniška Stilium '
Pavalgias čia malonu būti, pasi

nį- šnekučiuoti su kitais, arba ri
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
' Savininkė

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams ....................$1.75
6 menesiams....... .$1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moericke, Kpąnigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuoin pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

NUŽUDĖ PAČIĄ IR PATS 
NUSIŽUDĖ

Ball Phone: Poplar 7545

ADOLFAS F. STANKUS

visas kitas organizacijas, 
draugijas ir kliubus organi
zuotai paremti distrikto veiki
mą. Konferencijos delegatai 
raportavo, kokios organizaci
jos suteikia mainieriams pa
gelbą iš savo iždo ir kaip pil
nai atjaučia maipieriųs. Ku- 
rfeė lĮegfth irIždo paaukoti, 
tai pilnai darbui atjaučia. T. 
D. A. 46 kp. delegatai rapor
tavo, kad 46 kp. yra nutaru
si bendrai prisidėti prie Mai
nierių šelpimo draugiško iš
važiavimo 15 d. liepos. Bet 
•konferencija tą nutarimą at
metė, pamatuodama tuomi, 
kad šis draugiškas išvažiavi
mas turi būti nemaišomas su 
kitomis kuopomis, apart vienų 
mainierių gelbėjimo.. Bet ki
ti delegatai nurodinėjo, kad 
yra prie Šio našaus darbo pri
sidėję kliubai ir kitos draugi
jos tik žodžiu, o ne darbais, 
net tūlų kliubų ir draugijų 
nei delegatai neatsilankė į 
konferenciją. Pasirodo, kad 
ne visi žmonės kreipia domę, 
jiems savo “Good Time” pir
moj vietoj. Jie nei kuom ne
prisotinami, kad ir gamtos 
grožybėms jiems rubežiaus jau 
nėra. Iš darbo grįžo, žiūrėk, 
jau kur laukuose “liūliuoja” 
ar maudynėse ir t. t. O tūli 
organizacijų nariai apkrauti 
darbąįs iki ausų. Prog^resistės 
draugės moterys į veikimą taip 
nežiūri per pirštus, kaip vy
rai ir nežaidžia, kaip.su kokiu 
tai žaislu. • Mainierių konfe-. 
rencijoj L. D. S. A. 17 kp. De
troite prisiuntė visas savo de
legates ir jos dalyvavo veiki
me. Hamtramcko L. D. S. A. 
130 kp. d. Jonikienė labai dar
buojasi mainierių gelbėjimui. 
Ji konf. raportavo, kad laiš
kus tūliems išrašiusi, kad da
lyvautų. Iš 16 draugijų orga
nizacijų, prigulinčių prie Liet. 
Šelpimo Komiteto mainierių, 
atsilankė tik pusė delegatų, o 
kita pusė kur nors parke p© 
medžiu ramiai dūipojo apie 
mainierių padėtį.

Liepos 15 d. Mainierių šelpi
mo Komitetas rengia draugiš
ką išvažiavimą Palmer Parke. 
Visas pelnas bus skiriamas 
mainieriams. Programa bus 
žingeidi; kalbės keli kalbėtojai,

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA 
•Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jfe ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčiij nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
anižino priešo! _

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
_______ _________ ‘_____ ORDER BLANK:___________________

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

Vardas____________________________________________ ________

Lietuvis Aptiekoriu®
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai
338 Knickerbocker Ave- 

(Kampas DeKalb Avenuo)
BROOKLYN, N. Y.

GASTRETONE
vaistas (liekai;sta) nuo viduriu 
nemalimo arba nevirškinimo ir 
nuo visų vidurių ir kepenų 
(jaknų) nesveikumų. Padarytas 
grynai if augalų.

50 Centų už Bonką

Birželio 30 d 
Svetainėj, įvyko 
šelpimo konferencija, 
susiorganizavimo lietuvių 
ganizacijų draugijų iki šiai 
antrai konferencijai finansiš
kai yra labai gražiai pasidar- 

J buota per Detroito Organizaci- 
;’jų Draugijų Sąryšį, kuris su- 
(darė šelpimo mainierių komi
tetą. Valdybos visi nariai dir
ba, kiek išgali streikuojančių 
mainierių reikale. Fin. rašt. 
d. Jonikienė raportavo, kad iš
duotos blankos aukų rinkimui 
ir jau tūlos grįžo su aukomis 
$52.25. Skaityta telegrama 
nuo National Miners Relief 
Committee iš Pittsburgh, Pa., 
kurioje praneša, kad visos su
rinktos aukos būtų valdybos 
narių tiesiai siunčiamos į 
Pittsburgh nacionalį komitetą, 
nes labai reikalinga mainie
riams finansinė parama. ^Kon
ferencija nutarė siųsti aukas 
pagal nacionalio komiteto rei
kalavimą. Kitas svarbus laiš
kas, tai atsiš'aukimas vietinio 
Distrikto, kuris darbuojasi 
tarptautiškai gelbėjimui mai
nierių, paraginantis, kad Šel
pimo Liet. Komitetas, kuris iš
duoda blankas organizacijų 
nariams, stengtųsi greičiausiai 
su aukomis blankas priduoti 
savo komiteto nariams ir tie
siai pasiųstų į Pittsburgą na- 
cionaliui komitetui. Prie to, 
laiške atsišaukia, kad lietuviai 
remtų distrikkp surengtas pra
mogas, kurias rengia mainie
rių naudai ir sutrauktų visus 
savo narius, kaip ir kitų tau
tų. Konferencija tą pasiūliji- 
mą pilnai priėmė ir delegatai 
padarė sumanymą, kad šelpi
mo komiteto mainierių valdy
bos nariai išdirbtų planus, 
kaip ir kokiu būdu paragi-| maloniai šnekučiavosi, 
nančiai daugiau atsikreipti įjvo ir tarėsi važiuot : 

pikniką.

Varpas Bakery, 54 Maajer Sb, Brooklyn, N. Y.
A. M. BALCHUNAS, Savininkas Telephone Stagg 6588

j

kaip.su


WMBI

' Puslapis šeštas

MASPETH, N. Y.

VIETOS ŽINIOS Daily

u s

svarbių reikalų

o SVEČIAS Iš MONTREALIO
Fornišių Pigiausia Kaina Pas

MACYS BROS. FURNITURE CO

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

didelę TeL, Stagg 7057

IŠRANDAVOJIMAI
' v .

Antonio De Vivo, 17
PARDAVIMAI

229

I

J. LEVANDAUSKASTeL Juniper 7640Washington, July 5, 1928.

• i

J. Orelis.

«»• , v>
Living Room Suite, Bed Room Suite, Dining Room 
Suite, Kitchen Suite, Pečiai, Ice Box, Karpetai ir t.t

grau- 
atlap-

SERGA JUOZAS 
SMUIKAIT1S

AREŠTUOTAS DETEKTYVAS 
UŽ VAIKO PERŠOVIMĄ

ŽYMUS KLIUĘININKAS 
APIPLĖŠTAS

CANARSIEČIAI SUŠELPĖ
STREIKUOJANČIUS 
MAINIERIUS

DAR $56,000,000 AUKSO 
FRANCIJAI

IŠ ŠALAVIEJAUS 
DIRBTUVĖS DARBININKŲ 
SUSIRINKIMO

metų 
d. lie-

T. Bimbiene,
1 Choro Sek r. 

(161-162)

' p *

atidaro 
susirin- 
lyg da- 

Jūs
utarninką laikytame 

užgavote bordi-

Savo Savaitinj Ląikraitį

“RYTOJUS”

Ir dar 
visi gerai įtaisyti. 
10 iki 3 j savaitę. 

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

.154-65

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)

Šiemet tik $10.00
Marcelling Finger Waving

463 LORIMER STREET
3 Durys nuo Grand St. 

BROOKLYN, N. Y.
pavestas teismo globai.
10 d. birželio pašovė

Picariello, 14
Teismas bus 16

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

yra 14 stalų. Yra lysas ant 4 metų. 
Randa tik $66.00 į menesį. 
13 kambarių, 
Kambarys nuo 
Randa $87.00 į mėnesį, 
proga pirkti. 
495 West St.,

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

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

60,000 TAXI VEŽIKŲ 
NEW YORKE GAUS 
“DAILY WORKER^’

Panedelis, Liepos 9 1928/,

A. MOLLYNS
Specialistas ant

Permanent Wave, Nestle 
; > Circuline :

Ši įstaiga garantuoja už 
kiekvieną daiktą.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

t ; 65t02 Grand Avenue> 
MASPETH, L. L, N. Y.

TeL, Juniper &776

RAP. KRUCH’AS

j A. .W. MELLON, 
Secretary of the Treasury.

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.

r
J4u Antri Metai, Kai Argentinos 

Lietuviai _ Darbininkai Leidžia
'/ )

, Valandos: nuo 8 ryte iki 8 vakare

■

MM

Triangle 1450

FOTOGRAFAS
IR MALIORIU

Nufotografuo 
ir numaliavo 
visokius paveiki 
1 u s ivairio 
spalvomis, 
naujina senus 
krajavus ir su 
daro su amerik 
nižkais.

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu: 

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

Liepos 6 d., 10 vai. ryte, 
visu griausmu mūsų delegatas 
Bubnys per telefoną užgriovė, 
kad šalaviejaus darbininkai iš 
naujo šaukiami į streiką. O iš 
naujo šaukiami todėl, kad lai
kytame dirbtuvės darbininkų 
susirinkime 3 d. liepos igfTdra- 
vę New York o Joint Boa rd o ir 
boa irektorių atstovybę.

isi einame j susirinkimą ir 
mano e: na, kas čia velnįąs 
bus, ar tie viršininkai išties 
pasiuto, ar tik siusti pradėjo? 
Kiti sako, kad elgsimės dar 
šiurkščiau Sti tais ponais iš 
New Yorko, jeigu jie apgavi
kiškai vėl mus laikys streike 
be jokio reikalo.

Ir matytumėte, kokia navat- 
nybė pasirodė,, kada mes nu
ėjome į unijos ofisą. Bubnys 
tik zuja, tik laksto po svetai- 

rankoje laikyda- 
kad čia

nę, “Laisvę 
mas. Aš sau manau, 
kas tokio nepaprasto.

Pagaliaus, Bubnys 
dirbtuvės darbininkų 
kimą ir miksėdamas,
vatka po kryžium, sako: 
pereitą 
susirinkime 
rektorių narius, tai dabar tu
rėsite juos atsiprašyti ir dar 
priimti rezoliuciją prieš “Lais
vę,’’kurioj Dagys labai neprie
lankiai aprašė atsibuvusį jūsų 
dirbtuvės darbininkų susirin
kimą, ir tuom užsitraukėte 
nuo unijos viršininkų 
rūstybę.”

Tuojaus po Bubnio 
džių verksmų, Indriulis
sėjo su rezoliucija prieš “Lai
svę.” Uždusęs perskaitė. Ta
da Bubnys užklausė: “Na, kas 
sutinkate su ta rezoliucija?”

Visi kriaučiai, kaip vienas, 
suriko: “Niekas!”

Prasidėjo lermas. Seni uni
jos nariai protestavo prieš to
kį šlykštų Bubnio pasielgimą, 
kuris delei rezoliucijos priė
mimo susistabdė darbininkus ir 
atsivedė į unijos raštinę, idant 
dasiekti savo bjaurų tikslą 
prieš laikraštį “Laisvę.”

Juk darbininkai žino, kad 
tik vienaX“Laisvė” iškelia aikš
tėn darbus tokių unijos “va
dų,” kaip Bubnys ir jo fren- 
tai iš New Yorko. Jie griež
tai pasmerkė savo protestais 
tokį nachališką pasielgimą su 
darbininkais, kurie taip ilgai 
stovėję be darbo ir dabar, pra
dėjus dirbti, vėl sustabdomi, 
idant ^avo užgaidas dasiekti.

Kriaučiai, turėtumėte rimtai 
pagalvoti ir tokiems demorali- 
zatonams neduoti kriaučius 
varginti ir alinti. Jau ir taip 
mes esame bedarbės nualinti. 
Juk tai gėda organizuotiems 
žmonėms laikyti vadu tokį su
tvėrimą, kuris kada susimisli- 
na ir vedasi darbininkus į ofi
są, dirbtuvę susistabdęs, o ten 
prieš sau nepatinkamą laikraš
tį nori rezoliucijas priimti. 
Kas čia, ar ne bjauri politika?

Taip gali daryti tik arba 
varijotas, arba amžinas darbi
ninkų priešas, kuris jokio su
pratimo neturi, kaip* darbinin
kus vadovauti ir kuris temoka 
juos kiršinti, lokalą demorali
zuoti ir darbininkų vienybę 
ardyti. Jau kriaučiai turėjo 
visokių delegatų, bet tokio na- 
chalo, kaip dabartinis, dar 
niekada nebuvo, žmones jau 
vieną kartą iššaukė be jokio 
reikalo į streiką, kad save ap- 
sitvirtinti delegato vietoje. To 
dar negana, šalaviejaus dirb
tuvės darbininkai^ nenusilenkė 
jam, tai jis susistabdė jups 
viduryj dienos "ir atsivedė į 
unijos raštinę kokias ten rezo
liucijas priimti/ Kas už tai at
lygins tiems nuskriaustiems 
darbininkams?

AŠ manau, kad šalaviejaus 
darbininkai turėtų nueiti į se- 
kantf Pildomosios Tarybos su
sirinkimą ir reikalauti iš loka- 
lo, kad apmokėtų už sugaištą 
(per delegato priežastį) laiką. 
Juk tai negalima žmonėms 
skriattdąs neMti del keno nors 
ambicijų.

Šiomis dienomis drg. Eiduke
vičius iš "Canarsės atnešė “L.” 
ofisan 20 dolerių mainieriams 
aukų, surinktų tarpe canarsie- 
čių. Eidukevičius sakė, kad 
kur tik užėjo, tai beveik nie
kas neatsįsakė kiek nors ■'paau
koti. žinoma, atsirado pora ir 
tokių, kurie atsisakė pagelbėti 
streikuojantiems mainieriams. 
Tai buvo karšti parapijonai. 
Vienas dar “nurodinėjo”, kad 
jei streikieriai^laimėtų' strfeiką, 
tai anglis žymiai pabrangtų ir 
tada mums būtų sunkiau 
jiems geriau. Mat, tokie žmo
nės tik apie’ save rūpinasi.

Aukos pasiųsta 12 dol. per 
International Miners ' Relief 
Committee, o 8 dol. per lietu
vių komitetą Pittsburge. Au
kojusių vardai tilps “Laisvėje” 
vėliau.

Nuo gruodžio mėn. pereitų 
metų $256,560,000 aukso yra 
išsiųsta Francijon per New 
Yorką. Pereitą subatą Pran
cūzų laivas “France” išsivežė 
$12,000,000.

Taš sudaro $26,000,000 su
mą, išsiųstą vien tik pereitą 
savaitę. - Bet numatoma, kad 
greitu laiku bus pasiųsta dar 
$56,000,000 aukso.

Visokių spėliojimų yra apie 
tokį didelį aukso išvežimą 
Francijon. -- Wall Streetas aiš
kina, kad Francija išsivežanti 
savo auksą, kuris jai priguli, 
kaipo rezervas. Kiti mano, 
kad Amerikos auksas vežamas 
stabilizavimui ant kojų nepa
stovinčio franko. ‘ O dar kiti 
spėja, kad tas auksas rengia 
juod,us debesis rytinėj Euro
poj, ' reiškia, karo reikalams 
prieš Sovietų “Rusiją.

JKiek čia bus teisybes, grei
ta ateitis pąrodys.

—----------------- -j--------

VAIKAS POLICISTĄ 
POLICISTAS VAIKĄ 
KALTINA MOTERS 
NUŠOVIME

šiandien tūkstančiai 
Workerio” egz. bus išdalinta 
taxi vežikams New Yorke. 
Panedėlio laidoj “Daily Work- 
eryj” specialiai bus pašvęstas 
skyrius iškėlimui aikštėn nuož
miausios sistemos, kurios pa- 
gelba bjauriausiai yra išnau
dojami taxi vežikai New Yor
ke.

Kiekvieno partijos nario ir 
simpatizatoriaus yra pareiga 
nusipirkti extra kopiją “Daily 
Workerio” ir ją perduot taxi 
vežikui. 60,000 New Yorke 
labiausiai išnaudojamų darbi
ninkų turi būt pasiekta per 
mūsų spaudą. Todėl visi pa
dėkime Darbininkų ‘(Komunis
tų) Partijai įvykdint šitą pla
ną. ■ ............ .... -. ■ . ;

Pereitą pėtnyčią “Laisves” 
/staiga aplankė svečias iš Mon- 
trealio d. J. Gricius. Jisai ža
dėjo pabūti New Yorke kelias 
dienas. ’ ■ ■ t • •

Drg. Gricius papasakojo, 
kad į Montrealį suvažiavo ga
na daug lietuvių. A.L.D.L.D. 
kuopa ten gana tvirtai gyvuo
ja. Drg. J. Griciaus nuomone, 
Montrealin turėtų atvykti ge
ras kalbėtojas.

Thomas M. Daily, 33 metų, 
952 Sherman Ave., Bronxe, 
suspenduotas nuo tarnystės ir 
kartu 
Daily 
Harry 
vaiką, 
pos.

metų, 
47 Lafayette St., New Yorke, 
areštuotas ir kaitinamas nušo
vime Jennie Ricci, 66 m. se
nelės Neprigulmybės djenoj/ 
Gi De Vivo kaltina policistą, 
Fredericką Schwerdtfegerį, 
kuris ji areštavo. De Vivo sa
ko : “policistas mane areštavo, 
kad savo kailį išgelbėjus; jo 
šautuvo kulka užmušė senelę 
Ricci.”

Louis Tierno, 19 metų, 102 
North Oxford St., kuriam pra
einant‘kulka pataikė į koją, 
irgi liudija, kad policisto kul
ka jį užgavo. Mačiusieji in
cidentą pasakoja, kad policis
tas sugavo ne tą asmenį, kurį 
vijosi Prince gatve.

Tas nežinomas asmuo revol
verį ištuštinęs ant Prince gat
vės ir pamatęs policistą, pasi
leidęs bėgt, o policistas, šauda
mas į viršų (taip policistas 
sako) jį vytis. Ir‘ minioje 
areštavo De Vivo, kuris,'užgir
dęs peršautos moters šauksmą, 
buvęs atėjęs pažiūrėt.

De Vivo padėtas po $3,500 
kaucijos. Pas jaunuolį, nei toj 
apielirfkėj, nerasta revolverio. 
Išrodo, kad vaikinas nekaltas.

Juozas, Smuikaitis, Ą.L.D. 
L. p. 23 kp. narys, randasi 
Roosevelt ligonbutyj, kur jam 
buvo padaryta,operacija. , , 
.. Kuępos riariąi ir £o .draugai, 
nepamirškite1 jo atlankyti. Roo
sevelt ligonbutis randasi ant 
W. £9th St., New Yorke.
ėžSĮMŲ^ DARBININKAS .

Patrick O’Rourke, 40 m., 
langų valytojas, netekęs lyg
svaros, nupuolė nuo 6-to augšT 
to ir .užsimušė. Jis dirbo prie. 
307 Pearl St. namo, New Yor
ke, kur.ta nelaimė jį patiko. 
—> .......-----------------------—----

TO HOLDERS OF

Third 
Liberty Loan Bonds

The Treasury offers a new 
per cent. .12-15 year 

Treasury bond in exchange 
for Third Liberty Loan Bondsi 
The new bonds will bear 
interest from July 16, 1928. 
Interest on Third Liberty 
Loan Bonds surrendered for 
exchange will be paid in full 
to September 15, 1928. .
Holders should consult their 
banks at ohce for further de
tails of this offering.

Third Liberty Loan Bonds 
mature on September 15, 
1928, and will cease to 
bear interest on that date.

James E. Merrill, manadže- 
ris Madrid Kliubo, buvo api
plėštas pėtnyčios rytmetyj.At- 
ėmė iš jo ir moters pinigus, 
žiedus ir kitokius papuošalus;

Plėšikai, surišę savo aukas, 
paliko, o patys nutraukė sa
vais keliais.

MIRĖ
Ignas Krivitskas, 54 m., gyv. 

po num. 1045 Forest Ave.* 
Brooklyne, mirt 5 d. liępos. 
Palaidotas ■ gv. ■ Kryžtauą ’ ka
puose. j i * L:

Laidotuvių apeigas prižiūrėt- 
jo graborius Juozas Garšva.

Jjs pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.

'Kiekvienas Amerikos’lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.”" Tuomet jis susipa
žins su savo klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik,__$3; Pusei—j.—$1.50
Pinigus siuskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso. 
PASTABA: Įsidomėkit “Rytojaus0 

naują antrąšą:
“RYTOJUS”

> , Calle Montes de, Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

t v . > Argentina

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

Sekretore.x
(161-162)

LYROS CHORO NARIAMS >
Maspeth, N. Y.—Lyros Cho

ro mėnesinis susirinkimas Ii 
antradienį, liepos 10 d., 19* 
8 vai. vakare, Lenkų svetainė
je, Clinton, kampas Willow 
Avės., Maspeth, N. Y.

Visi nariai’ malonėkite atsi
lankyti į šį susirinkimą, nes 
turime daug 
aptarti.

PARENGIMAI IR 
’, SUSIRINKIMAI

RIDGEWOOD
Dabar galit’e gauti diėnraštį “Laisvę” 
kasdien ant kampo Starr St. ir Ir
ving Ave. Naudokitės proga!

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

tes extra susirinkimas įvyks utarnin- 
ko vakare, 10 d. liepos, “Laisves” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. Yra daug svarbių rei
kalų aptarimui ir bus rankamas nau
jas protokolų sekretorius.

CLIFFSIDE, N. J.
Darbininkų Partijos kuopos susi

rinkimas ’įvyks 11 d. liepos, 8 vai. 
vakare, M. Mažeikos svetainėj. Bū
tinai pribūkite į šį susirinkimą visi, 
nes yra labai svarbių reikalų delei 
apsvarstymo.

Kom.

BAYONNE, N. J.
Domei Vytautinės Nariams

šiuomi pranešu, kad D. L. K. V. 
Dr-jos mėnesinis susirinkimas, kuris 
pripuolė 4 d. liepos, š.m., iš priežas
ties šventės, tapo atidėtas sekančiam 
trečiadieniui, t.y., 11 d. liepos. Su
sirinkimas įvyks paprastoj vietoj z>ir 
paprastu laiku. Pasistengkite kiek
vienas dalyvaut, nes yra labai svar
bių reikalų.

Pirmininkas B. K. S-čius.

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

dyne 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)

1 r: * * ? i f k ■ i
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Brooklyn LABOR LYGE®
DARBININKŲ IŠTAIGA.

salės dėl Balių, Koncertų,
Metų, Vestuvių, Susirinkimų Ir it, 
Puikus steičius su naujaisiais italai 
male. Keturias bulių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
®49—959 Willoughby

. Tat 8842 Stairir.

LIETUVIŠKA SKUTYKLA

BARBER SHOP IR j ’ 
BEAUTY PARLOR

DR. PETERSON’O

ŽOLIĮJ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA $1.50 Už DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

Telephone: Greęnpoint 2328

J. GARŠVA

Graborius-Undertaker 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

; 264 Front Street
CENTRAL BROOKLYN, N

TeL

IETUVIS

IŠPARDAVIMAS

IŠ PRIEŽASTIES PERSISKYRIMO 
SU PARTNERIU

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

PARDUODU TREČDALIU PIGIAU
negu kur kitur

Čia telpa pora paveikslų iš šimto:

Taipgi bus parduodama ant lengviausių išmdkes*
TIK DABAR PRISTATĖ 13 DIRBTUVĖS

NAUJAUSIOS MADOS FORNISIUS
Bus parduodama PIGIAUSIA KAINA viskas, kas tik 

reikalinga namuose

if it Miii—i......

Pristato į visus priemiesčius, 
kad ir toliausia

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stags 6782 ;

, Graborius
trr i i'1 f 11;

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe* Bedford‘ir Driggs Avenues BROOKLYN, N.

Telephone: Greenpoint 2872

mmium

J. IR O. VAIGINIS

214 Perry Avenue

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame juš, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti. • i ' ,i •

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

MALONAUS PASIMATYMO

Maspeth, N. Y

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

padėtį, jisai suteiktų naudingų patarimų sveikatos 
pagerinimui. Tuomet pasiremdami jojo patarimais, ne 
tik sutaupintumėt pinigą, bet ir nereikalingai sugaištą 
laiką, ką galėtumėt panaudoti kitiems pagerinimo gy
venimo tikslams.

Žmonija yra persitikrinus reikalingumu mechanikų-žinovų ‘au
tomobilių ir įvairių industrijos mašinų, peržiūrėjimui ir nuregulia- 
vimui ir yra patirta, kad tai .užsimoka šimteriopai. Kodėl ne da- 

zryti ant tiek, kaslink žmogaus sveikatos užtikrinimo?
Prireikus gyduolių arba išpildymo receptų, kreipkitės pas se

niausią Lietuvių Vaistinyčią (Aptieką).

Petras Kundrotą t - į
• Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Čia Galite Gauti Ir Lietuviškų Trejų Devynerių

Phone. Greenpoint 2017,. 2860-8514 I f




