
Baltgvardiečiai Užpuolė 
Traukinį Mandžurijo j

Nužudė 4 Rusus, 40 Suėmė

CHARBINAS, Mandžuri- 
ja. — Ant Chinijos rytinio 
gelžkelio banditai užpuolė 
greitąjį pasažierinį trauki
nį, keturis pasažierius nužu
dė, septynis sužeidė, o ketu- 
riasdešimts, jų tarpe 25 mo
teris, pasigriebė, kad išrei
kalavus už juos atlyginimo.

Didžiuma iš užmuštųjų ir 
suimtųjų buvo rusai. Neži
noma, ar jų tarpe yra kokie 
kiti svetimšaliai.

Sakoma, kad baltgvardie- 
Čiai rusai padarė tą užpuo
limą. Sovietų spauda išsi
reiškė, kad šitas įvykis gali
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Sovietų Laivas Krasinas Su
gedęs; Vairo Mašinerija 

Apgadinta

prie blogų santikių. Mat, 
Japonija turėjo gerai pri
žiūrėti, kad baltgvardiečiai 
tokio užpuolimo negalėtų 
padaryti.

Pati Užvedė Bylą, kad Sulai
kius Vyrą nuo Lėkimo per 

Atlantiką

OSLO. — Nors Sovietų 
ledlaužis šiaip taip grumia
si per ledus linkui ledo šmo
to, kur randasi pavojuj 
“Italios” žmonės, tačiaus 
pats laivas taipgi esąs biskį 
sugedęs; sugedusi yra (vairo 
mašinerija, vairo krumpliuo
tas ratas (steering gear).

Pataria Republikonams Apri
boti Kampanijos Dovanas 

iki $1,000
CHICAGO. — Emory W. 

Westlake, jaunas ir turtin
gas biznierius, labai mėgsta 
orlaiviu skraidyti. Bet pa
ti bijo, kad jis nenusisuktų 
sprando.

Jis yra suplanavęs orlai
viu lėkti per Atltfntiką, bet 
pati užvedė prieš jį bylą, 
kad jį sulaikyti nuo tos pa
vojingos kelionės.

Ji sako, kad jis jau vieną 
kartą, per “Labor Day” vos 
tik nenusisuko sprando, nu
krisdamas su orlaiviu. Prie 
to, ji sako, kad jis į orlaivį 
pasiima merginas ir skrai
dydamas su jomis flirtuoja.

Streikuoja Neunijistai Mai-
- ' - nieriai
ELM GROVE, W. Va. — 

Elm Grove kasyklos nakti
nio šifto mainieriai (neuni
jistai) padėjo darbo įran
kius ir sustreikavo, prisidė
dama prie neorganizuotų 
angliakasių streiko West 
Virginijoj.

“Mes jąų nebegalime to- 
liaus pakęsti blogas darbo 
sąlygas, todėl mes priside
dame prie kovos,” taip jie 
pareiškė streikieriu vadams. 
“Mes pasirengę mirti badu, 
o ne grįžti atgal į darbą be 
unijos.”

Elm Grovd Mining Kom
panija turi išėmus aštrų in- 
džiokšiną, kuris uždraudžia 
masinius mitingus; dviems 
ypatoms draudžiama kartu 
eiti ir kalbėtis ąnt kelio; 
streikieriams ypatingai už
drausta kalbėti į skebus.

TOPEKA, Khn. — Sena
torius Arthur Capper iš 
Kansas pasiuntė laišką Re- 
publikonų Nacionalio Komi
teto pirmininkui Work, pa
tapdamas apriboti kampani
jos aukas iki $1,000. Jis sa
ko, kad geriausia rinkti 
kampanijai aukas “nuo 50 
centų iki $l,000„” Jis sako, 
kad negerai būna, jeigu ko
kis asmuo paaukoja dau
giau kaip $1,000 rinkimų 
kampanijai. Girdi, tafi duo
da piliečiams manyti, kad 
tokiam asmeniui vėliaus bū
na atsilyginta už “patarna
vimą”.

Jis taipgi sako, kad kam
panijos fondas neturėtų būt 
didesnis, kaip $3,000,000.

Pittsfield, v Mass. — Čia 
audėjai laimėjo streiką. 
Hoosac kompanija bandė 
nukapoti • darbininkams al
gas.

{Teisėjas Išduoda Indžionkši- 
ną Prieš Kaklaraiščių Uniją

POUGHKEEPSIE,— Tei- 
sėjas Arthur Tompkins iš
nešė* nuosprendį, kad “su
randa reikalingu’’ išduoti C. 
Stern-Mayer- kompanijai 
nuolatinį indžionkšiną prieš 
kaklaraiščių dirbėjų uniją, 
idant nedaleidus unijos na
riams pikietuoti kompanijos 
dirbtuves ir tuo būdu pri
versti kompaniją įvesti uni
jines sąlygas dirbtuvėse.

Kompanija turi ofisus 
New Yorke, 10 West 33 St. 
Kuomet pereitais metais lie
pos mėnesį unija bandė pri
versti kompaniją pasirašyti 
sutartį, tai ta kompanija ir 
Frank, Stronhmange-Cowan 
kompanija iškėlė savo dirb
tuves iš New Yorko ir įstei
gė jas čia, New Haven ir 
kituose miestuose netoli nuo 
New Yorko. Unijos, pikie- so ^uvo anį ]aįvo apįe 399 
tuotojai. ir- agitatoriai ten žmoni - ■ 1
nuvyko ir tose vietose tapo tapo išgelbgt5.
paskelbtas stieikas. Išlikę gyvi pasakojo, ko.

Brooklyn, N. Y., Utarninkas, Liepos (July) 10 d., 1928

Visi lietuviški darbininkų priešai bendrai darbuojasi prieš Nacionalį Mainierių‘šelpimo 
Komitetą, kad padėti kasyklų savininkams sulaužyti streiką ir priversti mainierius dirbti už 
mažesnes algas.
----------------------------1______ ________________ '---------- ---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------

“ITALIOS” NARIAI ŽUS ANT LEDO, 
JEI SOVIETU LAIVAS NEPASIEKS JU

Vienas Jan Numiręs; Liko Tik Keturi; Ledas Smarkiai 
, Tirpsta ir Orlaiviais Jau Negalima Nusileisti
COPENHAGENAS, Dani- Sovietų laivas, kuris paleng- 

ja. — Liūdnas likimas lau- va laužiasi per ledus artyn 
---- ------  —---j” n?"iprie nelaimingųjų. Kiekvie

nas asmuo, esantis Kings 
Bay, Spitzbergen, klausia: 
“Ar tasai laivas pasieks 
juos į-laiką?”

Dingo viltis surasti kapi- 
nierius, numiręs nuo žaizdų toną Sora, kuris buvo vadu 
ir nuo nusilpimo; jo abi ko- italų, vykusių šunų traukia- 
jos tapo nulaužtos, kuomet momis rogutėmis jieškoti 

Italia” susikūlė, žuvusiųjų. Kelios dienos in I <•> +■ rrn 1 iin irlAnoo i otrirlrz-k iiAč,

kia dirižablio “Italios” na-i 
rių, kurie yra ant ledo iri 
kuriuos sunku išgelbėti.

Iš viso ant ledo buvo pen
ki vyrai. Bet dabar prane
šama, kad kapitonas Ceccio- 
ni, vyriausias “Italios” inži-

«dirižablis
:Bet žinios apie jo mirtį nė- atgal jis vienas išvyko jieš- 
jra pilnai patvirtintos.

Keturi likusieji yra dide- narių 
liam pavojuj. Jeigu Sovie- penktadienį italas lakūnas 
tų Sąjungos milžiniškas lai
vas, ledlaužis Krasinas, grei
tai per ledus neprisilauš 

j prie jų, tai visos kitos gel- 
.bėjimo pastangos bus vel
tui, pasak pranešimo.

Visoj srityj šiaurryčiuose 
'nuo Spitzbergen ledas lūžta 
iir smarkiai tirpsta. Gelbčp 
'mas orlaiviu ant ledo esan
čių -vyrų jau veik visai ne
galimas, nes

koti kitų “Italios” įgulos 
ir dingo. Pereitą

majoras Maddalena orlaiviu, 
jo jieškojo, bet negalėjo su
rasti.
Babuškinui Įsakyta Nebe- 

jieškoti Amundseno
Nerandama nei mažiausio 

Amundseno pėsako. Nebe
sitikima jį surasti. Sovietų 
valdžią įsakė savo lakūnui 
Babuškinui perstoti jieško- 

ledas jau yra jus Amundsen, nes vis tiek 
taip plonas, kad būtu ne» nebus galima jį surasti, jei- 
saugu ten nusileisti bile or- gu jau iki šiol nieku būdu 
laivių. Vienatinė viltis, tai nebuvo galima surasti.

WW1„— -■>. ----- ------------- ----------u, —I. ,, .. .f—-...... ......................

Chiniečiai Žada Panai
kinti Nelygybės Sutartis

Reikalauja Paliuosuoti
Streikieriy Vadą

IŠSĖDĖJĘS ILGAI KALĖJIME PANČIAIS SURAKINTAS, 
MIRDAMAS PRAŠĖ SU’JAIS PALAIDOTI

Palaidotas su “Kandalais”
Rusijoj ^nesenai , numirė 

84 metų amžiaus senelis 
Mikolas Ašenbrenneras. Jis 
juvo rusų armijos karinin

ku Aleksandro II ir Alek
sandro III laikais. Ašen
brenneras jau buvo gavęs 
pulkininko laipsnį, kai 1884 
m. jį suareštavo už dalyva
vimą revoliuciniame sąmok
sle ir nuteisė kalėti ligi gy
vos galvos. Jis 20 metų iš
buvo garsiojo Petro ir Po- 
vylo tvirtovėje Petrograde 
mažame kambary, surakin- 

- tas geležiniuose pančiuose.
1904 metuose caras Nika- 

lojus II jį amnestavo. Ilgi 
metai baisiausiame kalėji

me nesuardė galutinai jo 
sveikatos, nenusilpnino pro
to. Paleistas iš kalėjimo, 
jis gyveno ligi šių metų. Ta
čiau šis paliuosuotas kali
nys turėjęs vieną eksentriš- 
kumą: — keistą prisirišimą 
prie tų pančių, kurie la 
jį surakinę Petrogrado tvir
tovėje. Kuomet jis gavč 
žinią, kad būsiąs paleistas, 
jis prašė leisti jam pasiimti 
savo geležinius pančius. Jo 
prašymas buvo išpildytas, 
pašant testamentą prieš 
mirsiant Ašenbrenneras pa
prašė įrašyti, kad jis nori, 
kad jo pančiai būtų palai
doti kartu su juo. Jo pagei
davimas buvo išpildytas.

Tik 4 Tapo Išgelbėti iš 3(10 Žmonių, 
Susikūlus į Uolas Čilės Armijos Laivui

SANTIAGO, Čilė. — Per- meniu. Iš jų 215 buvo įgu- 
eitą penktadienį susikūlė į los nariai ir 76 pasažieriai. 
uolaus Čilės armijos trans- Tarp pasažierių buvo dar~ 
pOrtiniS laivas AnrrnmAC winEnvil iv» 'trnilm '
netoli pietinės Čilės pakraš
čio, arti miesto Lebu. Kiek prikrauta anglies naudoji- 
ištikrųjų žuvo gyvasčių, ne-imui Čilės ^laivyno laivams 
žinoma, nes laivas keliose Į šiauriniuose vandenyse. Pa- 
vietose buvo sustojęs ir pa- 
sAžigrių surašąs pasikeitė.

Tačiau ap roku o j a, kad vi-

'aug
Angamos, moterų ir vaikų. 1 

Tame mieste tapo į laivą

Tik keturi žmonės

'kia baisi buvo tragedija.
žmonės per tris valandas (laivą vienur -kitur, tačiaus 
kovojo, kad išgelbėti savo‘manoma, kad^visose vietose, 
gyvastį. Kovojo už gyvas- kur laivas buvo sustojęs, 
ties gelbėjimo prietaisus, užraugiau pasažierių prisidė- 
yietas ant valtelių ir net už!jo ■ ir kad viso asmenų ant

■ laivo buvo suvirš 300.
Laivas buvo prastas, supu-

| Neprivertė New Bedfor- 
do Streikieriu Grįžti

Darban
NEW BEDFOR, Mass. — 

Tekstilės dirbtuvių savinin
kai rengėsi pradėti operuo
ti dirbtuves pirmadienį. Su
sitarę su valdžia, pastatė 
ginkluotas spėkas daboti 
dirbtuves nuo pikietuotojų. 
Varė šlykščią propagandą, 
kad didžiuma darbininkų su
grįš į .darbą.

Miestas buvo lyg ir kokioj 
karo stovio padėtyj. 350 
policistų stovėjo apie dirb-

NANKINGAS, Chinija.— 
Visos tarp Chinijos ir kitų 
šalių nelygybės sutartys, 
kurios išsibaigė, bus visai 
panaikintos. Tokį oficialį 
pareiškimų padarė čia Nan
kin go valdžia.
Nacionalistų valdžia steng

sis padaryti naujas sutartis 
ir dės pastangas panaikinti 
visas kitas nelygvbės sutar
tis, kurios dar nėra išsibai
gusios.

Išrandavoja “Pusę Lovos”

NEW BEDFORD, Mass. 
— Pereitą penktadienį čia 
susirinko į masinį mitingą 
su virš 3000 tekstilės strei- 

IkuojanČių darbininkų ir rei
kalavo, kad būtų paliuosuo
tas iš Fort Adams, New
port, R. L, kalėjimo John 
Porter, tekstilės streikieriu 
vadas ir narys Jaunųjų 
Darbininkų (Komunistų) 
Lygos. Porter dar vis lai
komas kalėjime. Jis suareš
tuotas už tai, kad vadovavo 
tekstiliečių, streiką. Bet mi- 
litariški viršininkai kimba 
prie jo neva už pabėgimą iŠ 
armijos.

sažieriai daugiausia buvo 
darbininkai su šeimynomis, 
vykstanti dirbti į salietros 
laukus šiaurinėj Čilėj; va
žiavo valdžios kaštais.

Keliose vietose laivas bu- _
vo sustojęs ir nors keli išjtuves; taipgi buvo apie 100 
pirmųjų'pasažierių apleido milicijos narių; nekurie jų

šmotus sudužusių laivo da
lių, kuomet laivas skendo. _____ ___ _

Kuomet komandierius Is-'vęs ir del to greitai susikū- 
mael Suarez pamatė, kad jie.
nebegali išvengti katastro-I -------------------
Įfos, nusižudė.

Davus bevielinį praneši
mą apie nelaimę, iš Čilės lai
vyno skubiai vyko laivai į 
pagelbą, bet kol jie pribuvo, 
jau nebeliko kas jiems gel
bėti.
Pasažieriai Buvo Didžiumoj

Darbininkai

FAŠISTAI APDOVANOJO 
FORDĄ MEDALIU

DETROIT, Mich. — Ru
munijos diktatoriaus Bra- 
tianu fašistinė valdžia ap
dovanojo Henry Forą me
daliu. Medalį suteikė An
drew Popovich, Rumunijos 
legacijos sekretorius Wash- 

Laivas apleido Puntąiingtone. Prisegdamas For
dui medalį, jis pareiškė, kad 
medalis jam suteikiamas, - - ,,

milicijos narių; nekurie jų 
buvo raiti. Darbdaviai ma
nė, kJd jie tuo būdu išgąs-^ 
dins streikierius ir daugelis 
jų sugrįš' dahban. Bet iš 
28,000 streikieriu nei vienas 
nėjo dirbti. Suvirš '20,000 
streikieriu, vyrų ir moterų,’ 
susirinkoą)rie dirbtuvių pi- 
kietuoti. Bet susikirtimų 
neįvykę.

Darbdaviai, palaikė valan
dą ar ilgiau atdaras dirbtu^ 
ves. vėl jas uždarė, pamatę, 
kad darbininkai i negrįžta 
darban už nukapotas algas 
ant 10 nuošimčiu. •

Arenas miestą, kuris yra 
toliausias į pietus miestas 
visam pasaulyj, Magellano kaipo “darbininkų draugui 
Jūrų Susmaugoj, s/ti 291 as- ir “žmonijos geradėjui”.

Tokio, Japonija. — Japo-į 
niją, nuskyrė ambasadorium 
į Washingtoną Katsuki De- 
buchi, užsienio reikalų vice 
ministerį. Jis .kartą buvo 
sekretorium Japonijos am
basados Washingtone.

BUDAPEST, Vengrija.— 
“pasirandavoia pusė lovos 
prie geros šeimynos. Kaina 
prieinama. Kviečiami pažiū
rėti. Antrašas: Madam 
Andrassy. 42 Sandor gatvė, 
Budapest.”

Užsimušė Bebandydami Le
kioti Namie Dirbtu Orlaiviu

WHITTIER, Cal. — Per- 
eitą subatą čia užsimušė du

Toks buvo pagarsinimas vyrai bebandydami lakioti 
vietos laikraštyj “Pešti Hir- 
lap”. >

Tūli žmonės, manė, kad 
tai yra juokas. Bet vėliaus, 
patyrinėjus dalyką, pasiro
dė, kad garsintojai ištikrųjų 
išrandavoja “pusę lovos”.

Nuėjus pas tą šeimyną tū
lam korespondentui, moteris 
papasakojo, kad ji išranda
voja lovą nuo 8 valandos va
karo iki 8 valandai ryto. Ji 
sakė. Vengrijoj dabar tokie 
blogi laikai, kad daugelis 
žmonių neįstengia paranda- 
voti kambario arba net lo
vos nergulėjimui. Tokiu 
būdu ji sumanė parąndavo- 
ti “pusę lovos”.

> namie dirbtu orlaiviu.
Howard , Blanchard, 32 

metų amžiaus, ir Paul Ham
mer, 30 metų, Šio miesto ve
teranas lakūnas, pakilo savo 
aštuonių pasažierių vien
sparniu orlaiviu ir paskrictę 
apie 10 mylių susikūlė į me
džius.

NUO RANKINES grana
tos ŽUVO 20 VAIKŲ

Calcutta, Indija. — Perei
tą subatą susikūlė trauki
nys, Horwah, Bengal pro
vincijoj. Žuvo 18 asmenų.

VIENA, Austrija. — Čia 
gauta pranešimas iš Katto- 
witz miestelio, Augštosios 
Silezijos, kad pirmadienį" 
žuvo 20 vaikų nuo rankinės 
granatos. Vienas iš vaiku 
paėmęs tą karo granatą į 
rankas ir ji eksplodavo.

Apie tą miestelį buvo mū
šis karo metu, ir matomai 
dar užsiliko nesprogusiį 
granatų. ■ i\



i

*

Puslapis Zuilras Utarninkas, Liepos 10, L

Daf Tai,i Kas Mums Veikti i K LIETPVOSlDARBI- iLaisvė
' LITHUANIAN DAILI

Published by 
Lithuanian Co-operative Publishing Society, Ine.

■▼try day, except Bunday, at 46 Ten EyeM St., Brooklyn, N. T.

. Per year______
i Foreign Countries

8UBSCRIBTION RATES:
16.00
18.00

j Entered aa second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn,! N, Y., under the Act of March 3, 1879

Anglijos Darbininkų Klases Laimėjimas
Kaip praeityje, taip šiąn- 

dien Anglijos 'darbininkų 
klasė užima svarbią vietą 
tarptautinėj darbo žmonių 
šeimynoje. Kol kas jai tebe
vadovauja užšalę reakcio
nieriai, tokie nepataisomi 
buržuazijos agęntai, kaip 
MacDonald ir Thomas. Ang
lijos /Komunistų Partija dar 
nėra tokia galinga, kokią 
mes trokštume matyti.

Bet. vis tiek ta Anglijos 
darbininkų klasė žengia pir
myn, jos revoliucinis avan
gardas ir jo įtaka masėse 
stiprėja. Ženklai darbo ma
sių kairėjimo jau rodosi. Iš 
antros pusės, darbininkų ju
dėjimą vadovybė, MacDo- 
naldai ir Thomasai, nesusto
jančiai vis kiečiau ir kiečiau 
vienijasi su buržuazija. Jų 
judošystės nebegali paslėpti 
nuo masių net ir tos jų so
cialistinės plunksnos. Tai 
neišvengiamas darbininkų

bininkų klasė palengva link
sta kairėn, 
“mondizmą”
MacDonaldas su savo kole^- 
gomis derasi aplinkui vien^ 
stalą su darbdaviais, kaip 
pažeboti darbininkus, tai į- 
vairiuose - pramonės . cen
truose, tie darbininkai, nesi
klausę . savo vadų, 
streikus. Anglijos 
munistų Partija smarkiai 
paaugo bėgyje pastarųjų 
dviejų metų. Kairysis spar
nas darbo unijose pasidarė 
milžiniška spėka, kuri ap- 
ima daugiau kaip milioną 
darbininkų. Vietinėse uni- 
ijose komunistai vis tankiau 
■ ir tankiau išrenkami virši
ninkais. Štai, pavyzdžiui, 
Lanarkshire Mainierių Uni-. 
jos prezidentu ir yice-prezi- 
dentu išrinkta komunistai 
prieš suvienytas spėkas 
konservatorių. L-

, . _ - . įSocialistuose Pasidalinimasklases vystymosi procesas;
—- kairėja plačiosios masės, į Darbininkų kairėjimas ne

duoda ramybės broliams so
cialistams. Vieni iš jų, 
kaip MacDonaldas ir Tho
mas, atvirai padavė ranką 

Į buržuazijai ir .jos pagelba 
Įnori išlaikyti darbininkus 
senajam konservatizmo ke
vale. Q kiti, kaip, Maxton, 
nori prisitaikyti prie 'naujų 
sąlygų ir’ bent jau. žodžiais 
pritarti tam darbininkų pa- 
kairėjimui.

Maxtouas yra Anglijos 
socialistinės Nepriklauso
mosios Darbo Partijos pir
mininku. Šiomis dienomis 
Cook ir Maxton išleido ma
nifestą prieš “mondizmą” 
darbo unijose. Tai gana 
svarbus dokumentas. Jisai 
pasmerkia unijų broliavimą- 
si su darbdaviais ir smar
kiai kritikuoja. Darbo Bal
tijos galutiną ' paskendimą 
reformizme. Šis manifestas 
labai nustebino pasaulio 
menševikus!' Jie nesupran
ta, kaip Nepriklausomosios 
Darbo Partijos pirmininkas 
galėjo atvirai išeiti prieš 
politiką tos pačios partijos 
tokio vado, kaip MacDonal
das. Anglijos socialistai 
taip pat nesupranta Maxto- 
no “sukairėjimo” ir susidė
jimo su “komunistu” Cook.

Komunistai gi labai abejo
ja, šitam staigiam Maxtono 
“atsivertimui”. Juk jo par
tija, jo partijos šulai, kaip 
darbo unijose, taip Darbo 
Partijoje, jau kelinti metai 
kryžiavo j a darbininkus ant 
buržuazinio ifci’yžiadš, b'* pi 
Maxtonas tylėjo.- Nė žode
liu jis nepasmerkė jų darbų. 
Nė žodeliu jis neužtarė dar
bininkų klasės. Tai ar'ga
lima dabar patikėti jo “re- 
voliucioniškumui”? Ne, ne
galima, bent jau tol, kol jis 
ir jo pasekėjai to manifes
to puikiai skambančių fra
zių nepradės rimtai paturė
ti

Audra prieš 
didėja. Kai

veda
Ko-»

dešinėja ‘darbininkų judėji
mo viršūnės*
• Socialistinių vadų atviras 
susibroliavimas su kapitalis
tais pasireiškia formoj | 

‘ “mondizmo”. Kas yra tas j
“mondizmas”? Ogi štai 
kas: Pagarsėjęs buržuazi
jos agentas Mond vadovau
ja deryboms tarpe darbo 
unijų generalės tarybos ii’, 
darbdavių susivienijimo at
stovų. Daroma planai, kaip 
įvesti pramonėje ramybę, 
paliekant savininkams dirb
tuves, ir kaip išnaikinti 
streikus ir abelnai klasių 
kovą Anglijoj. Stengiamasi 
visas darbo unijas paversti 
darbdavių įrankiu padidini
mui gamybos ir darbdavių 
pelnų. Unijų socialistiniai 
vadai su tuo planu sutinka. 
Ir štai visas šitas planas, vi
sas šitas suokalbis prieš 
darbininkus Anglijoj yra 
vadinamas - “mondizmu”. 
Prieš šita “mondizmą” Veda 
griežtą kovą Anglijos Ko
munistų Partija ir kairysis 
darbo unijų sparnas. Toj 
kovoj uoliai dalyvauja kai- 
riasparnis A. J. Cook, mai
nierių federacijos sekreto
rius^ . . . . t
Tratai dabar kaip klausi- 

nas stovi: klasių kova, ar 
dasių vienybe ir brutališ- 
Aas kapitalistų klasės vieš
patavimas ant darbininkų 
sprahdo. Komunistai sako: 
klasių kova. Socialistai su 

I MacDonaldu , ir Thomasu 
priešakyje atkerta: klasių 
vienybė. Dvi griežtai skir
tingos pasaulėžiūros, dvi 

\ griežtai skirtingos politikos. 
■ Čia jokio nusileidimo negali 
g būti.

Kaip j tai žiūri plačiosios 
g Anglijos -darbininkų masės? 
I Tai be galo svarbus klausi
amas. Į jį atsakyti labai 
t. sunku. Visų pirma, reakcio- 
I nieriai vadai neduoda ma
li sems liuosai išsireikšti, ką 
| jos mano apie “mondizmą”. 
g Jie yra unijų viršininkai ir 
| y arde masių tas visas šuny- 

k bes daro. Jie turi savo ran- tija išleido pareiškimą delei 
■* koše unijų mašiną, kuri Cook-Maxton manifesto. Ji- 

stropiai daboja, kad masės nai sako, kad šitas doku- 
negautų progos susipažinti mentas yra pasekmė komu- 
su tomis savo vadų šunybė- nistų plačios kampanijos 

m mis.' ' prieš mondizmą, prieš reak-
Bet mums atrodo, kad, !cinių vadų parsidavimą bur- 

abclnai imant, Anglijos dar-ižuązijai, už Darbo Partijos

revoliupionįząyirąąi m tt.;Kąp 
liečia Cėok, tai kohiuništai 
žino, kad jis “lošė labai 
svarbią rolę kovoje už. tuos 
dalykus, ranka rankon eida
mas su Komunistų Partija 
ir su kairiuoju'sparnu dar-i 
bo unijose”. Jis savo žo
džius yra parėmęs darbais.

“Bet kokia pozicija yra J. 
Maxtono?” klausia Komuni
stų Partija. Jis yra pirmi
ninkas Nepriklausomosios 
Darbo ’ Partijos, kuri veda 
reakcinę kovą Darbo Parti
joj ir darbo unijose. Tos 
partijos nariai sudaro di
džiumą komisijos, kuri pa
tiekė naują liberalinę Darbo 
Partijai programą. ' Jie tu
ri didžiumą parlamentari
nėj Darbo Partijoj. Maxto
nas buvo pirmininku N. D. 
P. paskutinės konferencijos’ 
kuri pasidavė šitiems reak- 
cioniškiems žygiams, paliko 
socializmą užpakalyje ‘mūsT 
Ilaikų’, atsižadėjo pasiūlymo 
‘pragyvenimui atatinkamų 
algų’ ir' pavertė saVe į Dar
bo Partijos, propagandos 
departmentą.

“N.D.P. turi didžiumą 
darbo unijų Generalėj Ta- 
Ąrboj, kuri veda derybas su 
Mondu, fašizmo garbintoju, 
ir atsisako savo narius Gej 
neralėj Taryboj disciplinuo/- 
ti arba jų' darbus atvirai 
pasmerkti. Maxtonas nėra 
išėjęs prieš'šiuos s$vo žmo
nių darbus. Priešingai, jo 
tylėjimas praeityje pagelbė
jo jiems.

“Tai ką gi dabar reiškia 
šitas naujas Maxtono susi
dėjimas su Cook? Ar tai 
bus pakartojimas Nepri
klausomosios Darbo Parti
jos 1921 mėtų manevrų, kuo
met jinai nukreipė; Anglijos 
darbininkus nuo Komunistu 
Internacionalo ir nuvedė 
prie Antrojo Internacionalo 
per Pųstrečiojo Internacio
nalo duris? ’'' y 1 1
' ’-“Ar Maxtonas ir jo drau
gai dabar stengiasi, panau
dodami Cooko įtaką ir po
ziciją, kaipo mainierių fede
racijos sekretoriaus, kuris 
nuolatos kovojo prieš mon
dizmą, atstatyti apgavingą 
pseudo-kairiąją opoziciją 
Darbo Partijoj, tuo pačiu 
laiku, kuomet Generales 
Tarybos apgavingi ‘kairia- 
sparniali’ nori atgauti savo 
vardą, įdant> sutverus nuo
monę darabininkuose,' kad 
galima būti revoliucionie
rium ir Darbo Partijoje ir 
kad tuomi vėl nukreipus 
darbininkus nuo Komunis
tų Partijos?”

darbais.
Komunistų Partijos 

Nuomone
Anglijos Komunistų Par-

nių), organizuokite nelegalių 
profsąjungų branduolius. Tię 
komitetai ir profsąjungų bran
duoliai turi atvirai sekti fabri
ko, dirbtuvės, dvaro ar buoži
nės gyvenimą, užsistoti darbi
ninkus kiekvienam konflikte su 
samdytojais, vesti juos į kova, 
vadovauti tai kovai. Konfliktui- 
streikui prasidėjus turi būt tvę- 

tauti- riami visM darbininkų streikų 
; komitetai.

Mūsų partijos kuopelės ir or
ganizacijos turi kuo aktyviau
sius ryšius paturėt su tomis 
darbininkų organizacijomis ir 
vadovauti joms. Jos turi gerM 
žinoti, kas darosi kiekvienam 
fabrike, dirbtuvėj, dvare a,r 
buožynėj; aktyviai išstoti kiek
vienam konflikte ir streike, ne 
uodegoje vilktis darbininkų ju
dėjimo, o eįti jo pryšakyje. Mes 
turime tam iniciatyvą duot ir 
tąm reikia, žinoma, gerai pa
žinti padėtis kiekvienoj darbo 
šakoj, kad mūsų iniciatyva, pa
vyzdžiui, streiką paskelbti ne
būtų akių plotu padaryta.

Mes turime jau ir politines 
darbininką kovos pradžią. Tai 
mes matėme per Rusijos Spalių 
Revoliucijos sukaktuves, per fa
šistų nužudytųjų draugų pami
nėjimą (gruodžio 27 d.). Dar
bininkai buvo paskelbę tuomet, 
kad ir labai, trumpą politinį 
streiką. Matėme bedarbių išf i 
stojimą Šiauliuos, kuris turėję 
ir politinio pobūdžio. Visa tai 
yra labai svarbu ir mes turimą 
iš visų jėgų tą kovą vystyti, to
lyn vesti. Visiems darbinin
kams turime išaiškinti, kad bę 
politinės kovos nėra galima da
bar jokia rimtesnė ekonominė 
kova. Kiekviena rimtesnė eko
nominė kova, kiekvienas dides
nis streikas neišvengiamai įgy
ja politinės reikšmės, nes juk 

I streikai yra fašįstų valdžios 
'draudžiami, streikininkai perse- 

kantų ir dvarininkų reikalais;’Kipjami ,ii areštuojami, darbi- 
---  ---------------- . pasmaug-

Fašistų-tautininkų laikraščiai 
iki šiol tebešaukia: “Va žiūrė
kit, kokia mūsų valdžia gera: 
nėra jokių streikų, jokių prof- 
sąjuzų, jokių bedarbių; baigia
ma gaudyt komunistai...” šita 
giesmė ne nauja: ją nekartą y- 
ra giedoję ir jų broliai Kristu
je ir fašizme kademai, kada bu
vo valdžioj. Bet tokiomis gies
mėmis ir kruviniesiems 1__
nįnkams nepasiseks panaikinti 
nė bedarbių, nė komunistų, kaip 
nepasisekė -seniab to padaryt . 
kademams, nepasiseks dargi ■ 
didžiausiais persekiojimais vi- < 
siškai pasmaugti darbininkų ju
dėjimo.

Tiesa, Lietuvoj pramonė labai 
silpna, pramonės darbininkų 
maža; jų organizacijos dar ne- 
suspėjdsioą buVo' 1 įiliai šaknų 
įleisti; užtat po fašistų pervar-, 
tos pasisekė kruviniesiems bu- 

' dėliams visiškai panaikint dar
bininkų streikai. Visi darbinin
kų užkariavimai, atsiektieji 
1926 hn., buvo atimti. Prasidė
jo bjauriausias darbininkų iš
naudojimas ir niekinimas už 
mažiausį įtarimą — kalėjimas, 
Varnių stovykla. Vienok tuo 
būdu ir mažiukėj Lietuvoj ne
galima ilgesniam laikui visiškai 
pasmaugt darbininkų judėjimo, 
nes pamatiniai prieštaravimai 
tarp darbo ir kapitalo, tarp dar
bininko ir samdytojo li$/a. Ken
čia, kenčia darbininkai, ant galo 
pritrūksta jiems kantrybės ir 
jie pradeda kovą. Tos kovos 
pirmųjų ženklų jau turime mes 
ir Lietuvoj.

Pirmiausia tai buvo įvairiuo
se fabrikuose’ konfliktai del dar
bo sąlygų bloginimo. Darbinin
kai atsisakydavo priimt bloges
nes sąlygas, dažnai kreipdavosi 
su skundais į darbo inspekto
rius. Bet tie inspektoriai nie
kad nesįrūpino ir nesirūpina j 
darbininkų' reikalais,‘tik fabri-1 
kantų ir dvarininkų reikalais; .
jiems tik rūpi, kad neprileidus mn.ky organizacijos, 
darbininkų prie rimtesnės ko- Ts’ Ara. j1; veįkia nelega- 
vos, 1 'prie"streiko. Kreipiami liai turi vęikti.: Mes .visiškai, 
kartais darbininkai ir į kitas sąmoninga! ,• turimu stengtis 
valdžios įstaigas^., bet,, supranta- ^ie^vieną ekonppąinę kęvą pa-
nius .daiktas, niekur nieko ne
gauna. ' Tai- tūri oūti darbinin
kams aiškus įrodymas, kad tais 
■keliais visiškai negalima eiti. 
Argi gali padėt darbininkams 
toji valdžia, kuri pasmaugė vi
sas legaliąsias darbininkų orga
nizacijas, sugrūdo geriausius 
darbininkus į kalėjimus, jų va
dus' .-sušaudė, padėjo kapitalis
tams ir dvarininkams atimt vi
sus darbininkų užkariavimus ir 
padeda bjauriausia išnaudoti. 
Kreipdamiesi į įvairias valdžios 
įstaigas, darbininkai tik savo 
nesusipratimą rodo. Jiems rei
kia aiškinti tai ir stengtis su
laikyti nuo tokių žygių. O kada 
sulaikyti nepasiseka, reikia pats 
ėjimas pas darbo inspektorių ar 
kitą valdininką išnaudoti tam, 
kad parodyti dąrbininkams, 
kam tie ponai tarnauja, kokia 
yra dabar Lietuvoj valdžia ir 
tt.

Savo žodžius Turi Paremti 
/! Darbais

Komunistų pareiškimas 
toliau nurodo, kad Maxtono 
ščyrumui prisieina labai 
abejoti, kad jo praeities 
darbai nesutinka su šio ma
nifesto ' žodžiais. Ir jeigu 
jis ir jo kolegos ištikrųjų 
“sukairejo”, ištikrųjų, dabar 
atmeta jau savo seną poli
tiką, tai, tegul jie savo ma
nifesto žodžius tuojaus pa- 
tiiH į darbais. Štai už ką jie 
turi stot ir kovot be jokio 
atidėliojimo':

“Už pasitraukimą iš Mon- 
do derybų.

“Už organizavimą darbi
ninkų pasipriešinimo prieš 
buržuazijos tolimesnius už
puolimus.

“Už atvirą palaikymą 
Lancashire ir Yorkshire 
streikuojančių audėjų.

(“Už atmetimą Darbo Par
tijos programos projekto 
klasių santaikos ir impęria- 
listinės politikos.

“Už atsteigimą pilnų uni
jinių teisių visiems unijų 
nariams. '

“Už priėmimą Komunistų 
Partijos į Darbo Partiją.

“Už atvirą spaudoje ir 
ant estrados susirišimą šu dingus reikalavimus? 
Komunistų, Pąrtija,, sų mą-. gyvensime,J pąmątysihiė.

. • / mo.
Paskutiniu laiku jau praside- j^ali 

da kai kur ir darbininkų strei- įgyį

NINKU GYVENIMO
INKVIZITORIŲ DARBAI

JUOKAI NE JUOKAI

PASTABOS
Fašistų “Lietuvos Aidas”

'•> ji

Mariampole
žvalgyba, muša. Laike tardy

mo žvalgyba muša ir kankina. 
Lazdijuos ir Mariampolėj buvo 
sumuštas Opas. Mariampolėj 
mušė Šičą, du Ekertuku (vilka
viškiečius) . Kybartuose mušė 
Eimaną Staugaitį, Abramavi- 
čių, Tolstovą ir kitus.

Abramavičiui pusę plaukų munistinį laikraštį, ’tai maty- 
nurovė. Tolstovas rankų pirštų siu, nes ten bus parašyta, 
ilgai negalėjo valdyt, mat 
tarpupirščius 
kampuoti pieštukai 
pirštai spaudžiami, 
sias mušėjas Kybartuose —Ko
vas, Lazdijuos — Požėra, Ma
riampolėj—Barniškis ir kiti, 
kurių pavardžių nežinom.

Nukentėjusieji nuo žvalgybos 
prikladų, kumščių, spardymų, 
rankų laužymo ilgai skundėsi 
ligotais. Jiems skaudėjo pašo
nes, nugaras, dantis, sprandą 
ir kitas kūno dalis.

Įvairiaūsių grūmojimų ir 
gązdinimų tenka pAkelt kiek
vienam areštuotam. Girdi, iš
duok, tai tave tuojaus paleisim, 
tau nieko nebus ir 1.1, 
nuolatos gązdina karo 
teismu.

Jis Tuojaus Sužinos
Fabrikanto pati.—A r 

’ dirbtuvėje viskas tvarkoj ?
Fabrikantas. — Atnešk ko-

buvę įkišami 
ir rankos 
žiauriau-

Be to, 
lauko

stengtis

versti politine, gretą, ekonomi
nių reikalavimų pastatyti ir, 
politinius. Pirmiausia, turime 
reikalauti profsąjungų .ir strei
kų laisvės, areštuotųjų draugų 
paleidimo; turime protestuot 
prieš fašistų valdžios kruvinus 
darbus ir prieš visą fašistų re
žimą; Kovą vesdami, turime 
iškelt taip-pat ir Lietuvos ne
priklausomybės gynimą nuo 
Lenkijos imperialistų ir kovą 
del fašistų diktatūros nuverti
mo; turime traukti visų fašistų 
agentų ir Pilsudskio talkininkų 
kaukes. x

Nuo smulkių kasdieninių kon
fliktų ir smulkios ekonominės 
kovos reikia eit prie 'platesnės. 
Siu ja reikia jungti politinė ko
va, politiniai reikalavimai, 
streikai, mitingai, demonstraci
jos. Tai reikalaus aukų, bet be 
aukų nieko negalima atsiekti. 
Be kovos ir aukųvnėra laimėji- 

kovodamas 
retežiu, o

kai. Tai yra sveikintinas daly
kas. Ir dabartiniais sunkiais 
metais, kada gangreit visos lega-1 
liosioš darbininkų organizacijos | 
yra pasniaūgtos (tos, "kurios ne-1 
va, gyvuoja, tik ant popieros 
gyvuoja), kada taip sunku yra 
bent kokią kovą vesti, reikia 
■kovoti; jei darbininkai nesuge
bės bent kiek atsispirti savo ’iš
naudotojams ' ir 'budeliams, grei
tai nuo jų: paskutinį kailį nu
lups.- Kad ; toji 'kova, streikai 
geriau galėtų eiti,; reikia orga
nizuotis. Negalima atvirai lė
liai organizuotis — ąrganįzuo- 
kitės slapta, sutverkite slaptus 
fabrikų, dirbtuvių ir dvarų ko
mitetus (kur pasiseks ir buožy-

Darbininkas 
nustot tik savo 
visą pasaulį.

Kapsukas.

Jai „To Nereikia
Senbernis.—Mano brangioji, 

tik duok žodį, kad tu už ma
nęs tekėsi, tuomet aš visą pa
saulį turėsiu.

Senmergė.—Man tiek nerei
kia. Tu -pirmiau įsigyk nors 
šimtą tūkstančių dolerių, tai ir 
sutiksiu ištekėti.

Surinko Papliauška.

žumos judėjimu ir kairiuoju 
sparnu dąrbo. unijpse.

“Už eilinių narių konfe
renciją, kurios durys būtų 
atdaros visiems darbiniu-, 
kams ir visoms darbininkų 
organizacijoms.”

Ar maxtoniniai Anglijos 
socialistai ves kovą už tuos 
visus darbininkų klasei nau-

f

Vilkaviškis' v

Išdaviką ir Žvalgybininką 
Darbai

28 rugsėjo 1927 m. buvo 
areštuotas Augustinas Duvė iš 
Vilkaviškio. Kaltinamas plati- 
nįme komunistinės literatūros. 
Jį išdavė ir Įrūdija, kad plati
no/ Vilkaviškio gyventojas šau
lys Juozas Valaitis. Tardant 
Vilkaviškio žvalgyboj A. Duvę 
boksavo žvalgybininkas Požėra.

Ta pat diena buvo suimtas 
mūrininkas Viktoras Šneideris 
iš Vilkaviškio. Kaltinamas pla
tinime komunistų literatūros. 
Jį išdavė žvalgybai savanoris 
Vincas Bo'gužas ir Viktoras 
Paliauka, abu Kisiniškių gy
ventojai. i r V. Šneiderį i tardant 
žvalgybininkas Požėra kumš
čiavo ir ; reikalavo prisipažint, 
jog e§ąs komunistas.

dvari- 
verčia 
laukus 
darbi

ir 
liaudininkų “Lietuvos žinios” 
labai dejuoja, kad užsienio 
spauda baigianti nustelbti Lie
tuvos laikraščius. Lietuvos 
žmonės, reiškia, atsisako skai
tyti tuos šlamštus, kurie išeina 
po fašistų cenzūros prieglau
da.

Lietuvos Saulių Sąjunga yra 
fašistinė organizacija. Jos Va
dai dalyvavo nuvertime liau- 
dininkų-socialdemokratij koa
licinės valdžios 1926 metais ir 
padėjo Smetonai žudyti Lietu- 
vos' darbininkų judėjimo va-v 
dus. Tą žino visas pasaulis. 
Tačiaus Lietuvos liaudininkų • 
organas “L. ž.” (birž. 16 d.) ■ 
sveikina tuos sutvėrimus ' ir 
bando įkalbėti svietui, kad 
šauliai esą tikrai bepartyviai., • j 
Sako:

“Šaulių Sąjunga liko bene 
vienintelė visuomenės organi
zacija; kuri.dar buria dabarti
nėmis sąlygomis aplink save 
susirūpinusius krašto saugumu 
piliečius be jų politinių įsiti
kinimų skirtumo.

“Šaulių Sąjunga tebėra to
kiu būdu jungianti visą tautą 
visuomenės organizacija; o šių 
dienų apystovomis virsta tau
tos vienybės ramsčiu ir ugdy
toja. Turint galvoj kilnius 
Šaulių Sąjungos uždavinius, 
sveikiname suvažiavusius į lai
kinąją sostinę jos atstovus'ir 
nuoširdžiai linkime sėkmingos 
kloties suvažiavimo darbuose.”

Iš to jau aišku, kad liaudi
ninkai pasidarė labai giminin
gi fašistams.

Y

•»

Naumiestis
Žvalgybos žygiai

■ Lapkričio 7 d., buvo areštuo
tas ' Naunpe^čip darbinipkas 
Rakauskas Vladas. Kaltina ko
munistų literatūros platinime. 
Darant kratą' tvarte buvo rasta 
literatūros,; apie kurią Rakaus
kas nieko nežinąs ir kurią,‘kaip 
matyt, bus pačios žvalgybos 
agęntai pakišę ir “radę”! Tar
dant žvalgybininkas kirto du 
kart per veidą ir reikalavo pa
sisakyt esant komunistu.

LOEWENSTEIN MIRĘS, 
SAKO JO ŠEIMYNA

BRUSSELS, Belgija. — 
Einant gandams, kad Belgi-

DVARAS IR KAIMAS 
Bubių dvaras 

(Šiaulių apskričio) 
Baudžiava Grąžinama

Tuoj po fašistinio perversmo 
dvarininkas Ropas šaukė, keikė 
darbininkus, kam jie savo susi
rinkimus darydavę po raudona 
Vėliava, esą norėjot Lietuvoj su
bvert darbininkų valdžią. Da
bar dvarininkas Ropas prie 
kruvinojo fašistų režimo tiek į- 
sidrąsino, kad nuo žodžių per
ėjo prie darbų. Jis kartu su 
apielinkės dvarininkais padarė 
šavo suvažiavimą, kame nutarė 
nukarpyt darbininkams algas, 
šiais metais Ropas atėmė savo 
darbininkams po 16 pūdų javų, 
1 karvę ir pusę sieksnio malkų 
nuo kiekvieno. Be to, 
ninkas laike javų veživo 
darbininkus važiuot į 
jau saulei nusileidus, o
ninku žmonas prievarta spiria 
cit darban, atsisakius gi plėšia 
vieną litą pabaudos.

Dvarininkas Ropasxsako, kad 
šiemet tai dar niekis, bet atei
nantį į metą, girdi, teks dirbt 
“amerįkėniškai ”, ir jiau atstatė 
keletą darbininkų nuo darbo, J- 
sakyd^mas vieniems tuojaus iš- 
Sinešiiįt iš dvaro — o kitiems 
leipdamas pasilikt dvaro triobe- 
sius dar tūlą laiką.

Darbininkę Rodaičiutę, atsisa
kius jai stot prie sunkaus dar
bo, urėdas apdaužė savo lazda.

Darbininkai tik dabar supra
to, ko dvaTininkas Ropas tuoj 
po fašistų perversmo taip keikė 
juos už raudoną vėliavą, nes 
darbininkai buvo organizuoti ir 
rinkdavosi po raudona vėliava, 
tai dvarininkas Ropas neišdrįso 
mažyt algos, verst darbininkus

jos kapitalistas,Loewenstein^! nakties met" ir mušt juos 
veikiausia taip kur . nors j a^bių darbininkM vis labiau 
landasi, o nėra, žuvęs lę-|gauna suprast, kad dvarininko 
kiant orlaiviu pęr jūras^ JO;R0po pastangos grąžįt baudžia- 
šeimyna pereitą nedėldįęnį vos laikus, gali būti atremtos 
išleido pareiškipią, kad nė-i vien organizuotos kovos keliu.

Smetonlaižis Sirvydas bai
siai perpyko ant mūsų, kad 
mes pranešėme apie juodran- 
kiškus darbus geros sandarie- 
tės ir moters taip pat gero 
sandariečio !p. Žuko, kuris S. 
L. A. Baltimorės seime dau
giausia desperatiškai keikė ir 
dergė 'progresyvius delegatus. 
“Vienybės” Nr. 80 jis net il
gą editorialą tuo reikalu išker
pė. Sako, kad komunistai 
“negali sakyti pamokslų žmo
nėms tiems, kurie stovi sargy* 
boję Lietuvių tautos ir gina 
mūsų visuomenę nuo komunis* 
tų maro, kuris ėda mūsų gyve
nimų* kaip trandis.” IŠ to pa
sidaro išvada, kad Sirvydas 
ponią žukienę ir dabar tebe- 
skąito sergėtoja lietuvių tau
tos, nes mes tik prieš ją ir 
kalbėjome.

Kitoj vietoj, Sirvydas p. Žu
kienę vadina “silpna moteriš
ke” ir niekas Kitas, kaip tik 
“jos silpna galva” privedusi 
ją prie tokių zbitkų, kaip no
rėjimas greitai pralobti. Mes 
tam nepriešingi. Tik tiek ga
lime dadurti, kad mes mano
me, kad ir p. Sirvydo, ir p. 
Žuko, ir kitų “tėvynainių,’* ku
rie taip įširdusiai keikia ir 
šmeižia komunistus, galvos pu
sėtinai prastai veikia. Juk jei
gu jie turėtų sveiką protą ir 
švarią sąžinę, tai tokiais niek
šiškais darbais neužsiimdinėtų.
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E A I SV E Puslapis Trečias

KAIRIEJI SOCIALDEMOKRATU IR L1AUDIN1N- 
/ KU VADAI ZAUNGESN1UZ DEŠINIUOSIUS

Praeitis parodė, kad kuomet!me neturės būt vietos dešiftes- 
atsiranda socialdemokratų ir i iriems už kairiuosius socialde-[ 
liaudininkų partijų apačiose j mokratus ir liaudininkus. Dą-! 
kairėjimas, tuoj atsiranda ir tų į bar jų leidžiamas “L. B.” visai 
partijų vadų eilėse žmonių, ku-lką kitą gieda. “Liaudies Bal- 
rie taikosi įSrie to kairėjimo, so” idealas—tai tokia respubli- 
Bet j'ie taikosi ne tam, kad vest ka, kaip Estonija (kur, kaip 
tas kairėjančias savo partijų mes žinom, jau keli metai, kaip 
apačias į kovą prieš buržuaziją siaučia kruvinasis teroras, ku- 
ir buožiją, o tam, kad suturėti ris prarijo net daugiau aukų, 
tą kairėjimo procesą. Be to, j kaip Lietuvos fašizmas). “L. 
dalis tų vadų tuč-tuojaus imda- B.” mato laisves visose Euro- 
vosi aršiausios kovos prieš ko-įpos valstybėse, “išskiriant ko
munistus, o kita dalis laikinai munizmo ir fašizmo kraštų” 
atvirai vengdavo kovos prieš:(pusi. 3). Vadinasi laimė — 
komunistus arba ją vesdavo la- jus tokiems ponams, kaip Viko- 
bai atsargiai, kad tuomi geriau nis ir Mickus, mes nematytu- 
apgavus sąvo partijų apačias, me Lietuvoj ir pusės tų laisvių, 
kada jose auga simpatijos ko-{kurios buvo 1926 m. iškovotos, 
munistų linkui. [susilauktum vien Estonijos tipo

Panašus apsireiškimas buvo kruvinojo smurto “demokrati- 
ir 1927 m. ir 1928 m. pradžioj, jos.” Biednos Vikonio ir Mic- 
Kartu su fašizmo šėlimu pasku- ^aUs. galvelės supainiojo, revo- 
tiniu metu augo ne tik darbi-! Hucij-ą 
ninkuose ir valstiečiuose apia- Jiems dabar

(kur, kaip
sukūrė 
kari Uo
kas ži-

sukilimą. Jų mokslu, kariuo
menė turi pasilikt nuošaly ko
vos del fašistų diktatūros nu
vertimo, kariuomenė turi pasi
likt nuošaly nuo kišimosi į ša
lies valdymą (pusi. 6). “Kai
rieji” vadai bijos kariuomenės 
dalyvavimo sukilime prieš fa
šistus ir kartu jie bijos komu
nistų darbo kariuomenėj. -'Kaip 
žinome, — rašo “L. B.”, — la
bai jie (komunistai) aktingi a- 
pie kareivines. Jie jau 
savo būrelius daugelyje 
menės dalių tarpe. Ir 
no, — šaukia išsigandęs
— gal jie atras realesnę para
mą, kaip fašistai kad randa 
“Ramuvės” salėse. Nesinori 
pranašauti, bet .viena iš gali
mų išeičių” (pusi. 3). O kaip 
aiškiau išrodo ta išeitis? “Ga
limas daktas, kareiviai nuvers 
karininkus ir tada... gausime 
“soviet soldatskich deputatov” 
(pusi. 5).

“Kairieji” vadai ir dreba, 
matydami savo vaidintuvėj so- 

kontr-revoliucija. vietų valdžią Lietuvoj, ir šau- 
!' rodosi, kad 1918<kiasi prie karininkų (pusi. 5), 

m. Vokietijos vyriausybes ak-fkad jie išgelbėtų juos nuo prole-1 
tas apie faktiną Lietuvos! anek
siją, pridengtas melagingi! Lie
tuvos nepriklausomybės phskel- 
bimu, buvo “Lietuvos liaudies 
revoliuciniai iškovota nepriklau
somybė” (pusi. 4).

Kokiu gi būdu tie “kairieji” 
liaudininkų 

dais socialdemokratų ir liaudį-i vadai tikisi pakeist Lietuvą į 
’ Pas 

Pirmas kelias

ir 1927 m. ir 1928 m. pradžioj. J°s-

su

mai, bet ir socialdemokratuose
darbininkuose ir liaudininkuose 
valstiečiuose nepasitenkinimas 
fašistų režimu ir net nepasiten-

♦ kinimas socialdemokratų ir liau
dininkų partijų vadovybe, ku
rios neveda tikros kovos del fa-

. šistų diktatūros nuvertimo. Ga- i
na daug nepatenkintų savo va- J socialdemokratų ir

ninku apleido savo partijas. Bet^Estijos tipo respubliką? 
Čid tuoj vėl atsirado vadų dalis, Juos keli keliai.
kuri vėl pradėjo nuduot, kad jie'—tai svetimos valstybės (t. y., 
tikri fašistų priešai. Vieni jų Lenkijos) pagelba. 
pradėjo skelbt, kad reikia nu-jšo:
verst fašistų valdžią ir net k vie- \fušistinė Lietuvos valdžia gali 
tė prie sukilimų. Tai buvo Pleč- būti nušluota per kelias dienas, 
kaičiai-Paplauskai. Dabar jau jei tik mes norėtume pasinau- 
plačios masės mato, kad tų veid- doti svetima pagelba 
mainių “revoliucionierių” “revo-(3).
liucioniškumas” nėjo ir neina Mickui tik panorėt; ir Lietuvoj 
toliau tarnavimo Lenkijos fašis- vieton Smetonos-Voldemaro ant 
tams, kad Plečkaitis, Paplaus- sosto atsisėda Plečkaitis ir Vi
kas, Kedys, Majus—tai papras-1 konis su Mickum. Tiesa, ant 
ti Pilsudskio agentai, kuriems j to pat puslapio “L. B.” pridu- 
visai nerūpi fašistų viešpatavi-Iria, kad “toks kelias nepriimti- 
njo nuvertimas Lietuvoj.

Daug sunkiau platesnėms 
masėms buvo suprast kitos rū
šies “kairiųjų” vadų tarnavimą' 
fašizmui, tai yra, daug sunkiau 
Knyo aikštėn Vikonių-
Mickų “kairumo” veidmainin- 
gumą. Tačiau, veidmainiaut 
galima tik iki tam tikro laiko. 
Jei ’sakysi nors ir gražiausias 
kaires frazes, o nemėginsi daryt 
revoliucinių darbų, tai tau 
nieks ilgai netikės. Arba, ka
da stos visu griežtumu klausi- nio labai įdomi. 
mas$ kad reikia nuo žodžių per- do, kad Mickus su Vikoniu ir c^ar 
eit prie, revoliucinių darbų, tai 
bematant kaukė ir nukris. Pa
našiai ir atsitiko su Mickum ir 
Vikoniu, kada kilo klausimas a- 
pie politemigrantų suvažiavimą 
Berlyne. Iš pradžių Vikonis ir 
Mickus veidmainiaudami priža
dėjo dalyvaut t tame suvažiavi
me, net žadėjo po suvažiavimo 
savo, socialdemokratų ir liau
dininkų, partijas suskaidyt, net 
sakėsi, kad esąs reikąlingas blo-> 
kas su komunistais, o vėliau dabar nepriimtina “pasinaudoti 
ne tik atsisakė dalyvaut suvažia- svetima pagelba, 
v\nę, bet dar pradėjo šlykščią tininkai neišplėš fašistinės ko- 
kdvą ir prieš suvažiavimą, ir 
prieš komunistus. O laikraštis 
“Liaudies Balsas” net gana at
virai stojo Plečkaičio pusėj, at
sisakydamas pasmerkt Plečkai
tį. Pasirodžius gi “Liaudies 
Balso” Nr. 15, dar aiškiau ma
tosi, kad Vikonio ir Mickaus 
kairumas surūdijusio dvylekio 
nevertas, o pats “L. B.” nuo 
nuduoto užsipuolimo ant Lenki
jos imasi ruošt dirvą atvirai 
agitacijai Pilsudskio naudai. 
“Liaudies Balsas” net atviriau 
pasisako už Lenkiją, kaip už 
Lenkijos fašistų pinigus Vilniuj 
leidžiamas “Pirmyn.” “Pirmyn” 
nors ir stovi Pilsudskio pusėj, 
bet savo skiltyse veidmainingai 
pasisako prieš, o “L. B.” gana 
asirai sako: jei kantrybė pliš, 
tai* svetima valstybė į pagelbą 
bus pakviesta. Galima pasaky
ti, kad “Liaudies Balso” Nr. 15 
randas visa politinė fizionomija 
taip vadinamųjų “kairiųjų” so
cialdemokratijos ir liaudininkų 
vaclip Pažiūrėkim, kaip jie iš
rodo?
• Seniau Vikonis ir Mickus kal
bėdavo, kad jiems rūpįs nuver
timas fašistų valdžios, ir pa
skelbimas revoliucinės liaudies 
valdžios Lietuvoj. Pasikalbėji
muose su emigrantų suvažiavi
mo Berlyne ruošėjais net saky
davo, kad būsimam Lietuvos sei-

. "L. b.'7 ra-
‘Mes galime tvirtinti, kad

(pusi.
Vadinas, gana Vikoniui ir

nas,” bet čia tuč-tuojaus pabrė
žia, kad kelias nepriimtinas vien 
dabar, o rytoj jis gali būt pri
imtinas . Apie tą rytdieną “L. 
Balsas” taip rašo: Bet saugo
kitės fašistiškieji diktatoriai, 
nebandykite perdaug žmonių 
kantrybės, galime mes pasirink
ti greitą, ir trumpą kelią," tai

Mickum 
svetima

yra, gali Vikonis su 
“panorėt” pasinaudot 
pagelba.

ši vieta iš įžanginjo straips-
Ji ne tik ro-

tarinės revoliucijos pavojaus! 
Lietuvoj.

Pagalios, trečias tų vadų ke
lias fašistus “nuverst”, tai gra
sinimas Pilsudskiu ir Plečkaičiu. 
“Toliau nereikia užmiršt Pil
sudskio su Jeronimu (Plečkai
čiu), ypač jei 
spirsis derybose su lenkais. Ga
lima susilaukt lenkų 
Kaune...” (pusi. 5).

Jei mes suglausim 
vietą visus tuos tris 
Lenkijos pagelba, 
putčą, kad apsisaugo! nuo prole
tarinės revoliucijos, ir grasini
mą Pilsudskiu ir Plečkaičiu, jei 
ptidursim prie to 
lingumą apsaugot 
nuo politikos, tai 
kad Vikonių-Mickų 
apie jokį fašistų diktatūros nu
vertimą ir nesvajoja, kad jiems 
kaip “kairiems” veidmainiams 
rūpi vien tarnavimas savo par
tijų centrams, kurie susirūpinę 
plačia fašistine koalicija ir fa
šistinės Lietuvos susidėjimu su 
fašistine Lenkija. Visos gi se
niau jų pasakytos frazės apie 
sukilimus ir fašistų nuvertimus, 
tai buvo vien pagelba Plečkai
čio provokacijoms ir muilo bur
bulai, kurių Plečkaitis daug 
daugiau daro ir paleidžia.

O mes kovodami) prieš social
demokratų ir liaudininkų parti
jas, kaip fašizmo i 
imperializmo 

aštriau

A. Voldemaras

legionų

vieną 
kelius: 

karininkų

visko reika- 
kariuomenę 
bus - aišku, 
kompanija

ir Lenkijos 
pagelbininkus, 

privalom kovot
Liaudies Balsas’’pilnai per- prieš taip vadinamus tų partijų

i vi • v • • •• i j ^1/nii‘ino v o rl n o Iru vhi vnilri
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ėjo ant Plečkaičio pozicijų, bet 
dar eina toliau Plečkaičio savo 
atvirumu. Plečkaitis nors ir 
tarnauja Lenkijos 
bet dar nedrįsta prie 
spaudoj prisipažint 
“Pirmyn” net rašo 
veidmainingai) prieš 
kišimąsi į Lietuvos
Vikonio ir Mickaus gi “L. B/’ 
atviriau rašo. Jie rašo, kad tik

fašistams, 
to atvirai 
ir savo 
(žinoma, 
Lenkijos 
reikalus.

bet jei tau-

“kairius” vadus, kurių veiki
mas dabar yra daug žalingos-Į 
nis, kaip dešiniųjų vadų, nes 
pastarieji gana atvirai dirba 
Lenkijos ir buržuazijos naudai, 
o pirmieji savo revoliucinėmis 
frazėmis apgavinėja kairęjan- 
čius darbininkus ir valstiečius, 
rūpinasi atitraukti juos nuo 
bendro fronto ir nuo komunistų 
įtakos, ir tik kai kur del savo 
neapsižiūrėjimo perdaug atvi
rai

alicijos, tai rytoj jie gatavi “pa
sirinkt greitą ir trumpą ke
lią,” tai yra, Pilsudskio pagel
ba. Kitaip pasakius, Plečkaitis 
dirba Pilsudskio naudai, bet 
Pilsudskio pagelbos reikalingu
mą slepia, o Vikonis su Mickum 
veda agitaciją Plečkaičių nau-jy^ 
dai ir ruošia dirvą būsimam at-j^QCS 
viram susidėjimui su Pilsuds
kiu.

Antras “kairiųjų vadų” ke
lias fašistų diktatūrą “nuverst”, 
tai karininkų pagelba. “L. B.” 
atvirai drožia: “Turi atsirasti 
karininkų, kurie susiorganizuos 
prieš niekšus, nuvers jų supu
vusį režimą, sugrąžins tikrą 
teisėtumą, suteiks piliečiams 
galimybę ramiai dirbti savo ir 
valstybinį darbą...” (pusi. 5 ir 
6). Vadinas, ne .darbininkų, 
valstiečių ir kareivių masės tu
ri sukilt, ir nuverst fašistų dik
tatūrą, o viską atlikt privalo 
karininkų putčistų saujelė, ku
riems į pagelbą ateis “visi Lie
tuvos patriotai”.

Ką mes galėtume turėt po to
kio perversmo, jei jis įvyktų? 
Mūsų nuomone, nė daugiau, nė 
mažiau, kaip tą pačią fašistinę 
diktatūrą, tik prie kitų 
vadovavimo.

Vikonis su Mickum 
“Liaudies Balsas” net 
priešingi įtraukimui kareivių į

išplepa.
Z. Angarietis.

• (“Balsas”)

t=

žmonių

SKAITYKITEŠVIESKITĖSMOKYK1TĖS
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 i_ 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui, 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje.
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 
puslapių. Kaina ..................5 J................ ............................

• i-

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

•aziai ananzuoiama .Lietuvos pontir 
Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai

Ten nurodoma 
Yra eilė

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

100 
20c

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

Tautos Vadas 4. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai 
Čia rasite^kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o 
su lenkais visada bičiuliavosi ir 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 Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir Čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetų; su paveikslais visų ketujrių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina.......................................... 35c

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

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

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

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

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus .

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

ROBINSONAS PAS
< SMITHĄ

ALBANY, N. Y. — Sena
torius Robinson iš Arkan
sas, demokratų kandidatas į 
~~ ■ ? prezidentus, atvyksta 
pas gub. Smithą pasitarti 
apie rinkimų kampaniją. 
Esą, tarsis svarbiais* klausi
mais.

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- 

j sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus.
Dažnai būna nešmagumų-šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių ?meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip.ir vyrai 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina............... $2.00

ir jų j 
stačiai i

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

“RYTOJUS”
Jis 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____ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomčkit "Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Įžanga Į Politinę Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų'rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų reikšmė, tai būti
nai privalo perskaitytį šią knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti, ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis.......... $1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

Šioj: knygoj plačiai yra aprašoma apicK K. Markso, to vieninte

 

lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūr\ su vilčia pasiliuosavi- 

 

mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimu ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj' iki pat mĮirties. , šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais visliais............. $1.00

Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso rai
dėmis ....................................................................... .... $1.50

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

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

Lietuvaitė >
FOTOGRAFISTĖ

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki
I ' t po pietų 

Mdrgarieta Valinčius 
Room 32 Weitzencorn BId’g.

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

ir

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

Tel. Jefferson 10080

“RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nuo pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo oiti lietuvių 
kalba laikraitis

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

Kas nori smulkiai Žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

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

Antrašas:
U.&Š.R., MINSK

■ Sovetskaja, CKKPB. (b)
KnrieM neparanku už«iprenn»aeruot1 

tieaiai ii Rnaijoa, tie galite užsiprenu
meruoti per “Laiavfl”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. T. Kaina 11.25, 
persiuntimai veltui.

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

■

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

IŠ 18,000 ŽODŽIU
Tuojau^ įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtojas, 

priedelius ir draugas.

KAINA $1.25

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

DR. ZINS
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

X-spinduIiai
Gydo visokias chroniškas ligas. 
Gerklės, plaučių, vidurių ir kraujo 

specialistas.

Mano kainos prieinamos

IR
PASITARIMAT

EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
110 EAST 16th ST., N. Y

Tarpe 4th Avė. ir Irving Place

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

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Atsiųsk 60 centą, tai gausi visokią 

stebuklingą žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstanti* dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių su
gedimo? Toks žmogus' yra susirau
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmaga- 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksini kalną parodytum, tai jam 
malonesni būtų sveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors' nesmagumų, 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolią 
nuo oile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali-

strėnų ir pečių 
rūkimo, dusulio 

, skaudėjimo po 
, plauku slinki- 
nimosi lovoj, ir 

60c, tai gausi 
jums sugrąžins
suirimą, galvos 

nuomarą,

mo, nenoro valgyt, 
skaudėjimo, pa 
(asthma), peršalimo, 
krūtine, reumatizmo, 
mo, pleiskanų, šlapi 
kitų ligų. Atsiųsk 
vaistžolių, kurios 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

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

Draugas S. 
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,J. Naujokas

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

Daugybė Brooklyn# ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą iš
dirbamą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose Ir Šta
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Tel., Stagg 5043

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

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

INSURANCE
Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
in nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius intiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
teisinriausiai. Meldžiu atsilankyti 
suz vifšminėtais reikalais, o tikiuo
si, kęfd būsit užganėdinti.

SEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

580 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”



Utarnin^as, Liepoj JA 1928

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

& Puslapis Ketvirtas C ® I- S JK ’
— ♦

MINERSVILLE, PA.
Geistina būtų, kad kas pa

tartų, kaip žmogus turėtum 
gyventi ant šio nervuoto pa
saulio ir kaip dalyvauti revo
liuciniame judėjime, klasių ko
vose ?

Kol buvau opozicijoje ir 
dirbau del darbininkų klasės, 
tai tekdavo sutikti visokių pa
niekinimu iš A. D. P. nariu. V v

Nuo 1925 m. ligoniu būda
mas, savo liuosą laiką sunau
dojau, kiek galėdamas, del 
darbininkų klasės pasiliuosa- 
vimo iš kapitalistinės vergijos. 
Kaltais buvo iv tokių diene
lių, kad rodėsi akyse du na-

gando ir pirma negu atsipei
kėjo, Raphael pasiėmė drapa
nas ir išbėgęs sėdo į automo
bilių, kuris gatavai palei du
ris stovėjo, ir nuvažiavo. Kol 
kas policija nesuntnaa.

Pribuvus policijai ir dakta
rams, Marės lavonas rastas pa
lei lovą ant grindų kraujuose 
paplukęs, drapanos nudrasky- 

Į tos, peilio žaizdos ant kaklo, 
nugaros, akys išdurtos ir ku- 
lipka galvoje.

Marė buvo užauginta kata
likų tėvų katalikiškoj dvasioj 
ir vedė ištvirkusi gyvenimą, 
kas ir privedė prie šios tra
gedijos. Silpnutis.

Kas Remia Lietuvos
Politinius Kalinius

Mes, clevelandiečiai drau
gai, patariame Kraučiunui tie
siai kreiptis pas fašistus ir su 
jais pradėti darbuotis. /

Lavėna.

I TEN IR IŠ LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Mūsų Populiariškais Laivais

Nors šie metai Amerikos 
darbininkams yra nepaprastai 
sunkūs ir milionai jų vaikščio
ja be d&rbo, bet lietuviai dar
bininkai šelpimo politinių kali
nių, pūvančių Lietuvos kator
gose, nepamiršta. Tikrai ga-

NBW YORK,' ALBERT BALUN* 
HAMBURG, DEUTSCHLAND* 

RESOLUTE, RELIANCE* 
CLEVELAND, 

WESTPHALIA* THURINGIA

$203 Iš New Yorko j 
Kauną ir Atgal

vafni reginiai—kartais žalias 
kalnas, o kartais kibirkštys.

Kartais gaudavau pabarti 
nuo savo gyvenimo draugės. 
Na, ne ką darysi, gal jau tokis 
moterų prigimimas. Bet nei 
iš vienos, nei iš kitos pusės ne
buvo girdėtis, kad perdaug 
dirbu, dažnai išgirsdavau, kad 
neužtektinai (tą ir pats gerai 
žinau).

Bet, kada apleidau opozici
ją A.D.A.D., kaipo revoliuci
nio judėjimo priešininkę ir į- 
stojau į Ą. D. (K.) P. L. S., 
tai tuoj nuo savo draugų ga
vau “garbingą pagyrimą.” Aš 
tariu jums, draugai, > ačiū už 
tokius garbingus žodelius, 
kaip tai: “Tai žmogus su pu
se galvos”, arba, “Tai proto 
ligonis ir kvailys, turėtų būti 
spakainas, neturėtų nieko 
veikti”.

Vadinasi, tegul- priešai ką 
tik nori daro, o tu turi būti 
kaip avinas, fašistai tegul visu 
smarkumu šėlsta.

Dar kiti mano draugai toki 
draugingi pasidarė, kad nei li
goniu nenori pripažinti.

Ačiū, draugai, aš ant jūsų 
nenoriu pykti. Tik iš anksta 
pranešu, kad būtumėt ant sar
gybos savo gyvenimo. Nes jei
gu sulauksite, (?—Red.), tai 
greitai galima pasimatyti kar
tu vienoje lovoje su. miesto iš
matomis. O šitame surėdyme 
tą labai lengva sulaukti. Tai 
tiek del jūs, blogos valios žmo
nės.

Aš susirgau ne del to, kad 
noriu, bet kad jau kitaip ne
buvo galima? kaip tik atsisa
kyti nuo visko, nes galutinai 
sveikatą pakirto nelaukiamoji 
viešnelė liga.

Geistina būtų, kad jūs, drau- 
gučiai, kurie turite sveikus 
protus, čielas galvas, ne pus
galviai, imtumėte ir įstotumė
te į Darbininkų Partiją, tai ne 
tik ant vietos būtų statomas 
geras darbas, bet būtų ant 
sveikatos visai darbininkų kla
sei visame pasaulyje.

Kaip tik pasiekė tą pusgal
vį A. Deltuvą “Komunisto” 
numeris 4-tas, tai viename su
sirinkime pusgalvis, gulėdamas 
ant čysto divono, nes nebuvo 
kur sėdėti, sako: “Blogai mes/ 
draugai, darome. Mus per
daug bara Lietuvos draugai”. 
Tai buvo pavasarį 1927 m.

Pusgalvis atsistojo į savo 
eilę ir stovi. Tą patį turėtų pa
daryti ir kiekvienas darbinin
kas.

Šiomis dienomis turėjom pa
rengę pikniką del Lietuvos 
draugų. Tai tų žmonių, kurie 
turi sveikus protus ir čielas 
galvas, nei akių nesimatė.

Ar tai tik tiek su sveikais! 
protais galima nuprogresuoti ? j 
Jei taip, tai aš sutinku būt ant 
visados pusgalvis.

A. Deltuva.

Margos Žinutės

Stasys Krasnitskas, šenan- 
dorietis, nesenai išvyko Phila- 
delphijon su tikslu ten apsi
gyventi. Šiomis dienomis jo 
motina gavo laišką iš' North
eastern General Hospital ir iš 
Philadelphijos laikraščio iš
karpą, kur rašo, kad jį plėši
kai užpuolę ir labai primušę. 
Policija radus gulintį ant ša
ligatvio be sąmonės. Vienas 
plėšikas kirto plyta galvon, 
tas ir krito be sąmonės.

Stasys Krasnitskas apie du 
metai, kaip iš Lietuvos. Pri
klauso prie SLA. 23 kuopos 
ir ALDLD. 17 kuopos. Taip
gi skaito “Laisvį.” *

Linkiu greit pasveikti.

Šiomis dienomis pas mus 
buvo atsilankę svečiai net iš 
Baltimore, Md., draugai K. Di- 
kinis ir P. Glaveckas. Vietos 
draugams papasakojo daug 
žingeidžių dalykų apie S. L. 
A. seimą ir “sandarokų” prieš- 
seiminį mitingėlį bei jų koku- 
sus. Sakė, kad fašistiniai “san- 
darokai” savo kokosiniame su
sirinkime davę Stasiui Gegu
žiui vėjo už perdaug “švelnų” 
elgimąsi su progresyviais dele
gatais seime. Ana va, S. Ge
gužis “švelniai” elgėsi? Pa
žįstame mes tą poną. Nacha- 
liškesnio veidmainio nereikia 
nei jieškoti. Jis tik tada “švel
niai” elgiasi, kuomet mato ne
pergalimą spėką,, ne kitaip.

čia . užplūdo “sausųjų” a- 
gentų, o tas Slapiesiems nepa
tinka. Suėmė labai daug “ge
ro” alaus, kurį žada supilti 
ne į pilvą, o į upę. Tai kurgi 
patiks. S. V. Ramutis.

’ LEKCIJA KITIEMS

SHENANDOAH, PA.
Liepos 5 d.,\pie 12 vai. die

ną, Raphael Fernandez (ispa
nas), 23 metų amžiaus, peiliu 
subadė ir revoi verto kulka da-
bAigė savo mc 
nandez, po te 
(lietuvę), 24 m., su kuria ap
sivedė 19 d. soalių, 1927 m.

žmogžudystė įvyko ant ant
rų lubų miegke mbaryj, kuriam 
Marė miegojo sugrįžus pary
čiais iš naktini' 
mo.

Marės tėvai ir brolis, su ku
riais sykiu gyveno, buvo ant 
pirmo augšto ir girdėjo, kaip 
jiedu vaidijosi viršuj mieg-

terį Marę Fer- 
zais Stibingiūtę x nu L ii m n '

pasilinksmini-

“Laisvės” No. 153, birželio 
28 d. laidoje, binghamtonie- 
čiai nusiskundžia, kad K. S. 
Kriaučiūnas juos suvylęs, ne
pribūdamas į savo koncertą.

Gerai ir padarė. Tai tegul 
bus lekcija ne tik binghamto- 
niečiams, bet ir visoms, pro- 
gresyvėms draugijoms, visam 
Amerikos progresyviui judėji
mui. Tik reikia nepamiršti 
pranešti, kad visi žinotų, kaip 
su tokiais individualaus^ elgtis.

Tas pats K. S. Kriaučiūnas, 
lankydamasis po Clevelandą, 
lankėsi “Dirvos” redakcijoj ir 
susiriesdamas gyrė dabartinę 
Lietuvos valdžią, už šaudymą 
komunistų. O kad pertikrini 
“Dirvos” fašistus, tai jiems sa
kė, kad jis, nors negavęs Kau
no operoj dainuoti, bet jis už 
tai nepykstąs ir jis pilnai su
tinkąs, kad Lietuvos dabarti
nė valdžia negalinti kitaip 
elgtis su tais bepročiais.

Eisime toliau. Paskiaus jis 
užėjo į J. Krasnicko krautu
vę ir maldavo J. Krasnicką, 
kad tas surengtų jam koncer
tą. žinodamas, kad J. Kras- 
nickas nusistatęs prieš darbie- 
čius, tai kad įtikti jam, kaip 
paprastas keikūnėlis, niekino

kambaryj, bet nekreipė aty- 
dos, nes tai buvo kasdieniniai 
pasikartojimai, delei Marės iš- 
tvirkusio gyvenimo. Bet kaip 
išgirdo revolverio šūvį, persi-

ir keikė darbiečius. Clevel^in- 
de jis lankėsi tik pas tuos 
žmones, kuriem piniginiai “De
giminė”^ O kuriem “giminė”, 
tai ir pasirodyti bijojo.

Bet gal kai kurie pasakys, 
kad čia maži dalykėliai ir už 
juos neverta žmogų pasmerkt. 
Juk paprastai dainininkai tu
ri miklius liežuvius ir bekaL 
bedami su įvairių pakraipų 
žmonėmis nori jiems pataikau
ti. 1 ■ J

Lai būna ir taip. Bet kaip 
pateisinti tokį žmogų, kuomet 
jam surengtas, koncertas'ir 
pats į jį neprfbūna? čia sta

lčiai pasityčiojimas iš rengėjų.

4

liu sakyti, kad daugelis net 
nusiskriaudžia patys save, bet 
aukoja tam būtinam reikalui.

Laike birželio mėli, aukų 
Lietuvos politinių kalinių šel
pimui prisiuntė iš sekančių 
vietų:

ALDLD. 48 kuopa, Maha- 
noy City, Pa., per J. Kovą $10.

Bayonne, N. J., K. Maži- 
liauskas prisiuntė aukų, su
rinktų ant blankų vaikščiojant 
per stubas. Aukojo sekančios 

• ypatos: J. Chepinskas, G. Mil
ler ir J. Zaleckas po $1; B. 
Chepinskas, F. Lukaitis, N. 
Waludinsky ir dar vienas, ku
rio pavardės negalėjome iš
skaityti, po 50c. Viso $5.

Forest City, Pa., J. K. Na- 
valinskiene prisiuntė aukų, 
kurios buvo surinktos laike 
Mažeikienės prakalbų, $4.65.

Beloit, Wis., ALDLD. 186 
kuopa aukojo iš iždo $5.

Rockford, 111., L. O. P. S. 
prisiuntė aukų $6.50. (Šios 
abi aukos tapo prisiųstos per 
M. Rulienę iš Rockford, III.

Cleveland, Ohio, L. O. P. S., 
per J. Žebrauską, prisiuntė au
kų $39.05.

Oregon City, Ore., ALDLD. 
223 kuopa, per W. Morphy, 
prisiuntė aukų $5.

Harrison^ N. J., ALDLD. 
136 kuopa, per J. Blažiūną, 
prisiuntė aukų $10.

Toronto, Canada, L. O. P. 
S., per V. Striževičių, prisiun
tė aukų, surinktų ant aukų 
rinkimo blankų. Tam tikslui 
aukojo sekančios ypatos: V. 
čierinskas, P. Sindikas, J. Mil
ler, V. Striževičius ir J. Kiau
šas po 50c; M. Mikalajūnas 
3(|c; J. Burinskas, S. Striževi- 
čienė, S. Jakavičius, A. Klei
va, M. Nenerauskas, V. Jasai
tis, R. Striževičiūtė, G. Maldai- 
kis, O. Morkiūtė, J. Gober, V. 
Morkis, A. Morkis, J. Sukašus, 
B. Gudavičius, J. Kaniva, F. 
Gurklys, P. Kanevaitė, A. ži- 
laitis, K. Uža, O. žilaitienė, 
M. Čepienaitis, K. Meldažis, 
V. Kaptienienė, J. Vaitelis, P. 
Merkevičius, J. Permansk^s, 
K. Pečiulis ir J. Juodis po 25 
centus; J. Daujotą 20c; S. 
Tyla 15c; smulkių aukų su
rinkta 45c. Viso sykiu $11.

Herrin, Ill., L. O. P. S., per 
M. Palevičių, prisiuntė aukų 
$11.50.

Norwood, Mass., L. O. P. 
S., per J. Galgauską, prisiun
tė aukų $15.

Minersville, Pa., L. O. P. S., 
per A. Arbačauską, prisiuntė 
pusę pelno nuo bendrai su
rengto pikniko su) L. O. P. S. 
Shenandoah, Pa., $58.56.

Rockford, 111., L. O. P. S., 
per M. Rulienę, prisiuntė au
kų $10.

.Wyoming, Pa., M. Navikaus- 
kienė prisiuntė aukų, surink
tu laike Mažeikienės prakal
bų, $11.

J. Shagow iš Kanados au
kojo $1.

Visiems aukotojams varde 
Lietuvos politinių kalinių tariu 
nuoširdų ačiū.

J. Alekšis, 
L.O.P.S. Centro Sekr.

KETURIŲ COLIŲ AšMEi- 
NYS GALVOJ

-—y- -

BOSTONAS.— Daniel J. 
Sheehan iš South Bostono 
numirė miesto ligoninėj 
nuo žaizdos galvoj. Dakta
rai padarė jam operaciją ir 
išėmė iš a jo galvos keturių 
colių durklo; ašmenis. Jis 
nepasisakė, kas jį buvo už
puolęs ir subadė.

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

(Karo taksai ekstra)
TREČIA K LESA

Visų puikiausius patarnavimas 
ir valais visose klesos^ 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del permito' ir kitų informaci

jų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
39 Broadway New York

Lietuvos darbininkų, ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis
(su paveikslais)

‘’BALSAS”
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
’'G mėnesiams.............$1.00

Adresas., užsisakyt “Balsą”: Ger
many.* Franz Moe rieke, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

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

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

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

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

Sekr. J. GATAVECKAS,
109 Cress St., Carnegie, Pa.

Ižd. J. JASADAVIČĮUS,
538—3rd Ave., Parnassus, Pa.

Iždo Globėjai: s
JOS, TAUROZAS,

31 W. Main St., Carnegie, Pa.
J. GIRSZTOFF,

524 Washington Ave. Extension, 
Carnegie, Pa.

J. ČIRVINCKAS,
230 Magazine St., Carnegie. Pa.

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

2— 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. Custcrienč, 1009 E. 74th 
St., Cleveland, O.

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

8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St.,
\ ‘ S.< S. Pittsburgh, Pa.
9— U./ Načajienė, 1815 Kenneth 

Ave., Arnold, Pa.
10— J. Albauskis, 1503 Wentworth 

Ave., Chicago Heights, 111.
11— D. Lekavičia, P. O. Box 52, Fin

leyville, Pa.
12— J. Kinderis, 439 Maplewood 

Ave., Ambridge, Pa.
13— Wm. Urbon, R. F. D. No. 42, 

Rices Landing, Pa.
14— R. Beniušis, 911 Jones Avenue, 

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

Woodlawn, Pa.
16— A. Besasęaris, P. O. Box 40 K.

L., Aliquippa, Pa.
17— T. Treinauskas, P. O. Box 163, 

E. Pittsburgh, Pa.
19— 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. Degulis, 147 Thames Street, 

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

Thomas, W. Va.
24— D. Vaikutis, 25P4 Kooper St., 

Youngstown^ O. /
25— V. Peža, 242 So. Division St., 

Buffalo, N. Y.
26— A. Dambauskas, 224 E. Maha-

< noy Aveo Girardville, Pa. z. .
27— M. Bątutis, ■ B6x ’■ 24, fWilsonyille, 
<;J'I11.
28— J. Džikas, P. O. Box 105, Frum, 

W. Va.
29— J. Carvalles, Box 2, Coal Centpr, 

Pa.
30— J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., 

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

1 Easton, Pa'.; - - j ,

33— A. B. Shatkus, 1256 Scribner 
Ave., Grand Rapids, Mich.

34— J. Audiejatis, Box 113, Royal
ton, Ill.

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

36— K. Vaičiūnas, 929 So. Hobson 
St., Harrisbug, Ilf.?

37— L. Aimanas, P. O. Box 568, 
Castle Shannon, Pa.

38— B. Yuškauskas, Box 253, West 
Frankfort, Ill.

39— J. Cebanauskas, 330 Park Ave., 
Collinsville, Ill.

40— A. Kirtikliene, 1388 Andrus St., 
• Akron, O.

41— J. Guzevičienė, Box 400, Benld, 
III.

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

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

IH.
45— Ig. V. Savukaitis, P. O. Box 262, 

Cuddy, cPa.
46— P. Rasimov, Box 14, Blanford, 

Ind.
.47—J. Vaitkevičius, 5768 ^Addison 

Ave., Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, P. O. Box 246, 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck 

St., Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtė, 1445 Western, 

Ave., N. S. Pittsburgh, Pa.
51— J. V. Stanislovaitis, 17 Lynwood 

Ave., Wilkes-Barre, Pa.
52— J. M. Kaminskas, 3116 S. Hal

stad St., Chicago, Ill.

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

Pirmininkas A. Krūkonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagelb. M. Meškinus, 9 
Burton St.; Užrašų Raštin. V. Gelu- 

•sevičius, 51 Glendale St.; Piniginis 
Raštiniu. J. Stripinis, 49 Sawtell 
Ave.; Ligonių Rašt. J. Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 Merton St.; Iždo Globėjai: J. 
Tautvaiša, 678 Main St.; S. Petravi- 
čia, 160 Melrose St.; M. Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 
kas, 19 Ames St.

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

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

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

Nauji: Raš. Orga.—M. Zabrauskienė, 
274 Sencoml- St.

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

259 Broadway

St.

St.

VIENYBES DRAUGYSTĘ
MONTELLO, MASS.

Valdybos Antrašai
Pirmininkas A. Krūkonis,
' 23 Banks St.
Pirm, pagelbininkas P.. Krušas,

99 Arthur St. . ,
Nutarimų raštininkas J. Stripinis, 

49 Sawtell Ave.
Finansų raštininkas K. Venslauskis,

12 Andover St. ; , į
Ligonių raštininkas W, Gelusevičia,

51 Glendale St. i <
Kasierius M. Podžiūnas,

29 Arthur St.
Kasos globėjai:

A. Amšeius, 129 Ames St.
J. Povilaitis, 222 Ames St.
M. Jazukevičia, 153 Ames St.

Maršalka F. Sawlenas,
20 Faxon St. Visi Montell^
Mass.
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D. L. K. VYTAUTO DR-STĖS.
VIRŠININKŲ ADRESAI:

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

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

Boulevard.
i Kasierius F. Lukaitis, 35 W 16 St.

Kasos globėjai: J. Laurinaitis, 11 
E. 18 St. ir M. Višniauskienė, 475 
Avė. A.

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

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

LIETUVIŲ BROLIŲ IR SESERŲ 
DRAUGYSTĖ, RACINE, WIS.

Valdybos antrašai:
Pirmininkas A. Gerčius, 1212 

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

L. B. ir S. D. laiko savo mėne
sinius susirinkimus kas 3-čią nedėl- 
dięnį, unijos svetainėj, 428 Wiscon
sin st., Racine, Wis.

BIRUTES DRAUGYSTĖS, ' MON
TELLO, MASS., VALDYBA:

Pirm. Elzbieta BeniulicnŪ, 90 Porter 
Ave., Montello, Mass. . > i

Pirm. Pag. Ona Turskienė, 79 Vine I 
St., Montello, 'Mass.

Fin. Rast. Kazimiera čereškiene, 37 
Lansdowne St., Montello, Miass.

Prot. Rast. Teodora zižienė,' 673 N.
Main St., Montello, Mass.

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

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

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

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

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

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE, ILL.
Valdybos Adresai: 

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 
Iii.; 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.

T"
PITTSBURGHAS IR APJEL1NKĖ
Priešfašistines Tarybos Komitetas 

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

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

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

Prot. sekr. E. K. šiurmaitienė, 315 
I Carothers Ave., Carnegie, Pa.

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

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

GRAND RAPIDS, MICH.
Valdybos Adresai:

Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk
er Ave.

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

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

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

Iždipinkas D. KRASNAUSKAS, 1568 
Quarry Ave.

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

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

kas antrą utaminką kiekvieną mene-1 
sį, savam name. 1057 Hamiltoii Avė. i

%

Automobilių Mokykla

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

68 South Franklin Street 
Wilkes-Barre, Pa.

Be peilio arba be pavojingos 
operacijos 

GYDO KYLĄS 
vyram, moterim ir vaikam 
PER LAIŠKUS NEGYDO

Rašykit, įdėdami už 1c štampą, 
reikalaudami prisiųsti knygelę:

“Kyla ir Jos Gydynias”

--------II- I I

Tel. Lackawanna 2180

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY /

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

Praktikos pamokos išardyt, sutai
syk ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko. 
kurį veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 '"^Jpri- 
tyręs instruktorius L. llKNisVl* 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte v 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOI*. 
228—2nd Avė., cor. Uth St„ N. f.

PAVASARIO ŽINIA
Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvi*

LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINŠAPĘ
VISKĄ PADARAU SAVO ŠAPO J E:

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

ir padarau nau- 
Sutaisau viską, 
tik reikalinga 

inžino:

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

PRIEINAMĄ KAINĄ . ’4
Darbas pilnai garantuojamas Mechanikai-Ekspertai

Visais1 reikalais kreipkitės:

BUSHWICK AUTO MACHINE SHOP
FRANK AUGUST, Savininkas

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

V
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Telephone, Stagg 8326
9745

VAIKAI 
įleidžiami Utarninkais

41:

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyn*

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

jr naktį
Utaminkais iki 12 vai. 

nakties

VYRAMS

Seredoi^ia 
Ketvergais 
PStnyčiomūr 
Subatomis 
Nedaliomis
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.
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Utarnin^as, Liepos 10, 1928 ' f Puslapis Penktas

• ■ PHILADELPHIA, PA. !.b?r visi persitikrino kad to- I uiwu/uw ..ui, * **. manymas> tai kiaida buvo,
pirmas 

ir labai 
Kuopa likos fi- 

Be to ir

Piknikai ir Piknikai
ši vasara nėra jau taip tin

kama del tokių parengimų, 
kaip išvažiavimai, bet jų ren
giama begalės. Nėra nei vie
tų arti tinkamų, bet važiuoja
ma toli. Darbininkiškų drau
gijų jau eilė piknikų atlaikyta, 
bet dar nemažai ir bus laiko
ma. Vienas dar didelės svar
bos piknikas laukiamas, tai 
dienraščio “Laisvės,” kuris į-

-- ---4, 
nes šis piknikas, tai 
buvo parengimas 
skaitlingas, 
nansiniai sųdrūtinta. 
daug drąsos įgauta del toli
mesnio veikimo. Piknikas da
vė pelno suvirs $63.

Linksma žymėti, kad keli 
geros valios žmonės daug pri- 
gelbėjo piknike padirbėti ir 
keletas draugų iš New Britai- 
no daug gelbėjo. Apie pačios 
kuopos marius nėra reikalo

vvks Cambridge, N. J. Kitas nieko sakyti, nes tai jų pride
gtai Šiaurinės Dalies Liet. Re- rystė buvo rūpintis visais pa- 
publikonu Kliubo, kuris įvyks rengimo • reikalais. Pavykus 
22 d. liepos, Laurel Springs, pirmam' kuopos parengimui, 
N. J. Na, ir eilė mažesnių jau ruošiamasi prie antro, 
kuopų piknikų.

Liepos 4 d. piknikas buvo; 
biskį įdomus. Tą dieną pikui- Į 
kai jau per įnikus laikomi ke
lių pašelpinių draugijų. J juos 
svietelio privažiuoja visokio. 
Tai tikras lietuviškas kermo
šius. Tik skiriasi tuomi, kad 
visur valgo, geria, kaip kur 
navatnai dainuoja, o nemažas 
būrys, kaip lietuviškų pieme
nukų ir piemenaičių, šoka.

’■ i ruošiamasi prie antro. 
Man ypatiškai kuopos sekreto
rius d. A. Cheponis pareiškė, 
kad daroma planai del tokio 
parengimo, kuriame bus kuo
pa didimrreųi nariais. Bet visų- 
dalykų svietui neskelbia iki 
pat parengimo. Na, gerai, pa
lauksime ir antrąjį parengimą 
pamatysime.

Mat, jie nemėgsta tiek daug Mainieriu Lokalas Reikalauja
valgyti, gerti.

Šių metų tes įdienos pikniką 
surengė pietinės pusės sujung
tos draugijos, po Liet. Taut. 
Nepr. Kliubo vardu, čia svie
telio yra ir la^vo ir net 
perdaug religiško, 
.sisklaidę, iškrikę, 
raono nevalninkai

Prašalinti Lewiso Mašiną '
WILKES BARRE, Pa. — 

ĮMainierių unijos lokalas 
■ 1635, Plymouthe, priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią 

Mažio iš-'prašalinti Lewiso-Cappelini 
\esti iš Algipto žemes, sulindę mašiną pirmame distrikte. 
būriais po medžiais—valgo, so- Rezoliucija pasmerkia dis- 

Matosi jų didelis su- trikto viršininkus už išda- 
i gyvenimu VySĮę mainierįų reikalų ir 

! aštriai kritikuoja mainierių 
Zhų kmiuos Kris-1Linijos tarptautinės tarybos 
Bet įdomybė bu-‘narius už atsisakymą praša- 

atstovus linti Cappelini po to, kaip

tinasi.
vargimas miestiniu gyvenimu 
ir labai natūralu, kad taip go
džiai vaišinasi ne tik maistu, i 
bet ir skyst linais, 
tus dirbo.
vo matyti “dievulio 
—Kaulakį ir jo ] 
Rodosi, jie 
čia būtų, 
griešnink-*: 
nuodėmę, t. 
pasisakys d 
m o, 
gys

Numirė 587 Svarų Vyras susišukavo plaukus, o pas- nelaužysiąs.
_____  kui išsitraukė- revolverį ir 1 1 

ATLANTIC CITY, N. J. Paleido šūvį į galvą.
— Emory Titman, sverian
tis 587 svarus, kuris buvo 
antras sunkiausias vyras 
Jungtinėse Valstijose, ne- 
dėldienį ūmai pasimirė šir
dies liga savo namuose, 122 
Caspian Ave. Jis buvo 38 
metu amžiaus.

Apie penkiolika metų at
gal, jo tėvas, Philadelphijos 
fabrikantas, paliko jam tur
to apie $1,000,000. Kuomet 
daktarai pasakė jam, kad 
jis negyvens ilgai iš priežas
ties didelio suriebėjimo, jis 
pasišaukė savo draugus ir 
pranešė jiems, kad jis mano 
•praleisti pinigus ant “good 
time”. Per kiek mėnesių jis 
buvo žymi figūra ant Broad
way New Yorke, kur jis 
praleisdavo daug pinigų. 
Jis parėmė keletą teatrų, su1 
draugais važinėdavo į Euro- 

Ipą ir kitas šalis. Švaiste pi
gus į visas puses. Kuomet 
jis pradėjo tas orgijas, jis 
tuo; kartu svėrė 350 svarų, 
bet labai smarkiai riebėjo 
ir vieną kartą jau svėrė 
800 svarų.

NUŽUDĖ, ATRADĘS 
JAUNUOLĮ SU PAČIA

DENVER, Colo. — A.. E. 
Dickson, teatro savininkas, 
prisipažino, kad jis nužudė 
Herbert H. Powell, 19 metu 
amžiaus vaikiną. Jis sakė, i 
kad atrado vaikina savo na- !

XX x z X V. V

pomočniuką. distrikto specialė. konvenci- imuf>se Pas pačią..
nereikalingi ja nubalsavo, kad jis turi 
T*. paP1’^s.ti'būt prašalintas iš distrikto

> prezidentų vietos.
j J; Rezoliucijoj toliau nurodo- 

..simotvti. "suval- ma> kad Cappelini yra netin- 
dievą,” užsimokės del tos į karnas ir negali vesti unijos 

intencijom ir bus užbaigta. Pa-ireikalų. 
sirodymas dviejų 
asabų man- 
nugi, manau, j>e ir 
nakrjtoahnis, kad 
nuodėmių nųgirdus? 
jie bus šmėkiofj’s 
griešmn! us ir pikui 
linksminimo vietoje? ............  . ..
no klysta. Aš, kaipo negrieš- kapitono Amundsen Jiesko- 
nas, tėmijau, ką darys dva-Įjimą. < 
jHški tėveliai. Nagi, žiūriu, liepos 21 d.
bubsės vyrų apstoję, tas asabas, 
vienas “palaidūnas,” “i ‘ ‘ ' 
tų” tūrinių šinkorius, su savo! 
jrarfKiais, švaistosi. . . 
^ZTJžėjo lietus ir pakrikdė pik
niką. Kurių bačkutės dar ne
ištuštintos, skundžiasi, kad gal 
jų klebonai užrūstino dievulį 
ir šis koroja. _ /)

Mur. Sūnus.

net
Juk 

ir papiidys kokią 
ii į namus nuėję 
reikalaus atleidi-

dvasiškų”
nust'jbino. Ne

landžios 
d augi aus

KINGS BAY, Spitzber- 
y e pasU'gen- — Norvegijos laivas 
Bet ma- Tordenskjold toliaus tęsia

ATN/VUJLNO AMUNDSE- 
NO JIEŠKOJIMĄ

Dickson pasakojo policijai, 
kad jam buvo pranešta, kad 
Powell lankėsi pas jo pačią 
keletą kartų, kuomet jis bu
vo išvažiavęs iš namų.-Ne- 
dėldienį* jis pasisakė savo 
pačiai, kad išvažiuoja; pati 
jį palydėjo į stotį. Bet jis 
sugrįžo atgal ir netoli savo 
namų laukė ateinant Powell. 
Kuomet Powell įėjo į stubą, 
jis įpuolė į vidų su revolve
riu rankoj. Jis pasakojo 
policijai, kad jiems bekovo
jant už revolverį, revolveris

Jieškojimas tęsis iki išsišovė ir vienas šūvis pa-

Švedijos lakūnas Lund- 
minkš- borg sako, kad yra geriau-

taikė vaikinui į pečius, o ki
tas į galvą; Dickson sakė, 
kad jis nenorėjęs jį užmušti.

NUMIRĖLIAI

Šventojo Kryžiaus kapinės 
taip užkimštos, kad nebeliko 
vietos naujiems numirėliams, 
žadama daug senųjų iškasti ir 
pergabenti ant šv. Jono kapi
nių. Taip pat nutarta palikti 
tiktai du keliu per kapines, o 
visus mažuosius takus parduo
ti tiems, kurie nori savuosiuos 
kavoti šv. Kryžiaus kapinėse.

Mat, darbdaviai bijo kairių- 
I jų tvirtos unijos. Jie žino, 
kad jeigu jie paklausys socia
listų ir išmes darbininkus iš 
darbo, tai bus didelis streikas 
ir darbininkai, po vadovybe 
komunistų, kovą laimės.

CASTON ROPSEVICH

NEKLAUSO DEŠINIŲJŲ

New Yorko kailiasiuvystės 
savininkai turi dvi organizaci
jas: Associated Fur Manufac
turers ir Fur Trimming Manu
facturers Association. Pirmoji 
turi padarius sutartį su: deši
niąja kailiasiuvių unija, o pa
staroji turi kontraktą su re
voliucine kailiasiuvių unija. 
Socialistiniai vadai ant kelių 
klūpojo ir prašė, kad Fur’ 
Trimming Manufacturers As
sociation sulaužytų kontraktą 
su kairiųjų unija ir išmestų 
darbininkus iš darbo. Bet as- 
sociacijos prezidentai Gold
smith pareiškė, kad jis neno-j 
rįs kištis į unijos vidujinius! 
reikalus ir padarytos sutarties i

Baigęs Philadelphijos muzikos kon-1 
servatoriją, duoda lekcijas ant sinui7 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės i 
mane .o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi- lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
® A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 5046 CHENE ST., DETROIT
aVaVa1

MERIDEN, CONN
Pradeda Atgyti

Nesenai buvęs piknikas 
<yko. Jį rengė Wallingfordo, 

Asj^.D.L.D. 177 kuopa. Ka-I 
dangi didelė dalis narių gy-j 
vena Meridene, per tai ir šis! 
piknikas buvo rengtas Meride-1 
ne. Pirmiau kuopbs draugai 
neišdrįsdavo ruošti parengi
mų; mat, kai kurie nariai ma
nydavo, kad kuopos, parengi
mus niekas nerems. Bet da-;

šia orlaiviais gelbėti “Ita
lics” žmones nuo ledo. Jis 
sako, kad ant ledo esantieji 
vargiai galėtų išsikasti per 
jūras į Cape Leigh Smith, 
North East Land, guminė
mis valtelėmis, nepaisant, 
kad ta vieta yra netoli nuo 
ledo. Jis nurodė, kad jokia 
guminė valtis negalės ilgai 
išsilaikyti ant vandens, kur 
yra pilna ledų.

IŠTEISINO Už
PAČIOS UŽMUŠIMĄ

PRZEMYSL, rfsnkija. — 
Džiurė, susidedanti, iš vals
tiečių, išteisino M. Szybiaką 
už nužudymą savo pačios. 
Szybiak sakė, kad ji buvo 
prasta šeimininkė ir dėlto 
nėra ko stebėtis, kad jis išė
jo iš kantrybės ir ją nužudė.

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

GARDNER, iMASS.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokiy Eššiu Šviežiu Valgiai, GaMajai Lietuvišku

_ ir Amerikonišku StiliuB
asl<
Pa

siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIEN£ 

Savininkė

Pavalgias čia malonu hflti, 
Šnekučiuoti iu kitais, arba rami

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

Phonej Jefferson 1038®

A. J. MEYER
Lietuvis Aptiekorius

Kalba Lietuviškai ir Rusiškai
338 Knickerbocker Ave.

(Kampa* DeKalb Avenuo) 
BROOKLYN, N. Y.

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

50 Centų už Bonką

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

AMERICAN
PHONE: REGENT 2177-0474 “Tai Mokykla su
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių ' Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys’jus važiuoti ir taisyti visokių 
*'įnų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki- 
s./Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
.Uamatąbvi-svicn verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 

kaip operuoti automobilių. Turime4 savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases. ą

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

tacija.”

ifidirį 
nusil

Bell Phone i Poplar 7i:46ADOLFAS F. STANKUS
1023 MT. VERNON ST

u44w1uu.ru

JUOZAS

GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS

NUŽUDĖ MACEDONIE- 
ČIŲ VADĄ

SOFIA, Bulgarija. — čia 
ant gatvės tapo nužudytas 
generolas Protogoherovas, 
Macedonijos buržuazijos va
das. Trys vyrai jį nušovė 
ir pabėgo. Jis buvo 75 me
tu amžiaus.

FORDAS APDOVANOJO 
ROCKEFELLER!

AUTOMOBILIU
TARRYTOWN, N. Y. — 

Henry Fordas apdovanojo 
senį John D. Rockafellerį 
automobiliu jo 89-tos gimi
mo dienos sukaktuvėms pa
minėti. Automobilis tapo 
atgabentas pereitą penkta
dienį.

IN THE

Labor Unity
, Official Organ of TUEL

Keystone—

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI i
Bell________________  Oregon 5136

Main 8668

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

GARDNER, MASS.

METINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Kliubas '

, SUBATOJ IR NEDĖLIOJ

14 ir 15 Liepos-July, 1928
LIETUVIŲ PARKE, West Broadway, Gardner, Mass.

Subatoj piknikas ir šokiai prasidės 2 vai. po pietų ir 
/ trauksis iki vėlumui nakties

NEDĖLIOJ, 15 LIEPOS, PIKNIKAS IR KONCERTAS
Programos išpildymui yra užkviesta visi II Apskričio cho
rai. ' Gera muzika grieš lietuviškus ir amerikoniškus šo
kius. « Bus įvairių žaislų. Skanūs valgiai ir gėrimai užsa
kyta iš Vilniaus, Liet, sostinės. Maudynės visiems dykai.

P. S. Atvažiavę iš. kitų miestų,/ važiuokite 
Broadway iki ežerui, ten rasite pikniką.

NUO BOILERIO
EKSPLOZIJOS ŽUVO 6

CASSEL, Prūsija. — še
ši darbininkai, žuvo ii* trys 
tapo sužeisti taip pavojin
gai, kad manoma, jog jie ne- 
pasveiks, ir penki liko leng
viau sužeisti, kuomet čia 
'vienoj dirbtuvėj ek^plodavo 
boileris. Vienas iš darbinin
kų tapo sudraskytas į šmo
telius.

SHOW-DOWN IN THE 
MINERS’ UNION

(The why and whither of the 
present struggle.) 
By WM. Z. FOSTER.

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

THE BRITISH LEFT WING
MOVEMENT TODAY

By HARRY POLLITT (Secre
tary of Minority Movement.)

LEFT WING WINS SHOE
STRIKE ĄT HAVERHILL

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

MINERS SMASH LEWIS
MACHINE

Cover—by FRED ELLIS.
Other articles, illustrations, 

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

ORDER A BUNDLE.

FREE PREMIUMS UNTIL MAY 15

of

Pasipuošęs Nusižudė

For Every Sub
With į year1 sub......................$1.25
SOVIET RTJSSIA

Report orxthe Rank and File
Delegation, j

STRIKE J
STRATEGY

By WM. Z. FOSTER.

One Book Free
RUSSIA AFTER TEN YEARS

By the First American Trade 
i Union Delegation.

PRESSBURG, Čekoslova
kija.— Komoron, netoli nuo 
čia, prie Dunajaus upės, 
“poniškai” nusižudė jauni
kaitis. Gražiai pasirengęs 
jaunas vyras įbrido į upę,

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

By ROBERT W. DUNN.

With year’s sub i-...............
MISLĖADERS OF LABOR

By WM. Z. FOSTER.
WHITHER CHINA

By^SCOTT NEARING.
LEFT WING
UNIONISM

By DĄVID J. SAPOSS.

$3.00

' r--,

SUBSCRIBE—NOW

Labor Unity, 2 W. 15th St., New York City

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kąs yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

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

URBO LAX TABS i
(25 centai už skrynutę)

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

Liptuviškų, Bulgarišku, Homeopatišku ir kt. vaistų tegalima gaut pas
; F. URBONAS

1Š1 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.
J____________________ ORDER BLANK:_______________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENA DOLERI, už kurį 
. malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLAt 
sų visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas
No--------
Miestas _

i Miestas _

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

u44w1uu.ru
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Puslapis šeštas Utarninkas, Liepos dO, 1928^

VIETOS ŽINIOS
TAUTININKŲ ŠULAS 
SKUNDĖ POLICIJAI 
LIETUVIŲ IŠVAŽIAVIMĄ, 
BET GAVO ILGĄ NOSĮ

YONKERS, N. Y.

Kaip ir paprastai, pereita
me sekmadienyj, liepos 8 d., 
Forest Parke, buvo visa eilė 
lietuvių išvažiavimų. Ten tu
rėjo išvažiavimą “Sveikatos”

8 d. čia įvyko išva- 
kurj surengė A.L.D. 

kuopa apskričio nau- 
Su rengi m u rūpinosi J.

Šie
turėjo • daug darbo.

Liepos 
žiavimas, 
L. D. 172 
dai.
Siurbis ir J. Juodeikis. 
draugai 
Bet ir kiti draugai, kurie dir
bo išvažiavime, per visą dieną 

Sunkiai turė-
ivju i&vrtj&iitvuiirt ovuiKctvob i oo išvažiavime, 
Draugija, Brooklyno Lietuvių!jabai privargo.
Piliečių Kliubas ir Lietuvių|jo dirbti draugai: K. Misevi- 
Darbininkių Susivienijimo 
kuopa. F 
daug. Dar sykį pasirodė fa- 
šistuojančių tautininkų purvini 
darbai. Jie vėl bandė polici
jos pagelba išardyti Darbinin
kių Susivienijimo kuopos gra
žią programą.

Štai kaip tas atsitiko: Bai
giant “Sveikatos Draugijos” 
prakalbas, Darbininkių Susi
vienijimo kuopa pradėjo sav« 
programą, žmonių suėjo daug. 
Draugei Mažeikienei pradėjus 
kalbėt, atėjo policistas. Prie 
jo prisiskubino p. Kundrotą, 
vienas iš Piliečių Kliubo vadų, 
lyderis Brooklyno širvydinių 
tautininkų. Ten pat stovėjo 
drg. Briedis ir klausėsi, ką 
Kundrotą pasakoja policistui. 
Tarp kitko, tautininkų šulas 
pasakęs: Aš nežinau, kas per 
vieni tie žmonės ir iš kur jie 
atsirado ir užlindo mums už 
akių. Jie gali sukelt “triu- 
belį” ir todėl būtų gerai, kad 
juos sulaikytumėte.

To užteko. Policistas nusi
skubino pas 1 kuopos pirmi
ninkę ir pareikalavo, ar jinai 
turi leidimą prakalbas laikyti, 
čionai greitai atėjo drg. Brie
dis ir užklausė policisto, ar 
anie, kurie pirmiau laikė pra
kalbas, turėjo leidimą? Poli
cistas sako, kad jam nerūpi, 
ką anie darė, bet jis klausia, 
ar “jūs turite leidimą.” Tuo
met drg. Briedis pasakė, kad 
Jis žino, kad p. Kundrotą po
licistui neteisingai išvažiavimą 
įskundė. Abudu nuėjo pas 
Kundrotą, kuris bandė nuduo
ti, kad jis neskundęsj Policis
tas vėl klausia, “ar jūs turite 
leidimą.” Briedis reikalavo, 
kad Kundrotą parodytų, ar jis 
turi leidimą. * Kundrotą sakė, 
kad turi. Tuomet Briedis at
sakė, kad ir Susivienijimo kuo
pa tokį leidimą turi. Policis
tas paklausė pirmininkės pa
rodyti permitą, kuri pasako, 
kad perdavė parko prižiūrėto
jui. Tuomet policistas nuėjo 
šalin ir nebetrukdė prakalbų.

Tai matote, kas ardo lietu
vių išvažiavimus ir skundžia 
policijai. Juk tai gėda. Tai 
be galo bjaurus ir negražus 
darbas. Kundrotą padarė gė
dą Lietuvių Piliečių Kliubui ir 
pažemino jo vardą. Rep. •

1 čius, L. Norbuta, J. Sabaliaus- 
Svietelio buvo gana kas, V. Sabaliauskienė, O. 

Norbutienė, A. žiurinskas.
Aukų streikuojantiems mai- 

nieriams surinkta $7.35. 7 Au
kojo: J. Gičauskas, P. Mingi- 
la ir J. Tamašunas po $1 ; B. 
Naudžiūnas ir J. Gudavičius 
po 50c.

Visiems draugams ir drau
gėms, kurie darbavosi surengi
me išvažiavimo ir kurie išva
žiavime dirbo, varde A.L.D.L. 
D. ,11 Apskričio tariame šir
dingą ačiū. Taipgi ačiū ir au
kotojams.

A.L.D.L.D. II Apskričio 
Valdyba.

MILITARISTAI IŠVAŽIAVO 
NICARAGUON

Jungtinių Valstijų armijos 
laivu “Somme” iš Brooklyn iš
važiavo keturi militaristai Ni- 
caraguon. Ten jie užims svar
bias vietas Amerikos armijoj, 
kuri malšina Nicaraguos suki
lėlius. Tais militaristais yra: 
Arthur W. Brown, Louis M. 
Borne, Beverly S. Roberts ir 
tūlas “kunigas,” kurio pavarde 
slepiama. O kelios dienos at
gal iš Brooklyno išvdžiavo 
800, jūrininkų malšinimui 
caraguos sukilimo.

dar 
Ni-

AMERIKOS PILIEČIŲIš
KLIUBO BUVUSIO 
SUSIRINKIMO

6 d. liepos Amerikos Pilie
čių Kliubas turėjo susirinkimą, 
kuriame, apart kasdieninių 
reikalų, svarstė ir namo pirki
mo reikalą. Namo pirkimo 
komisijai pataria greičiausiai 
j ieškoti namo, nes esamoje 
vietoje turi ankštą svetainiu- 
kę.
J. Buivydo Kova su 
Streiklaužiais Kalpoku ir 
Šalčiu

mainierių.
tokį balsavimą darė, 
susirinkime buvo tik 
mažiau kliubo narių, 
išėjo namo. Po to

AREŠTUOJA 
STREIKIERIUS

Jau antra savaitė streikuoja 
darbininkai Trufood Vegetari
an Restaurants, 153 W. 44th 
St., 110 W. 40th St. ir 524 
7th Avė. Moterys darbininkės 
dirbdavo nuo 55 iki 60 valan
dų į savaitę ir tegaudavo nuo 
$25 iki $30 algos. Dabar jos 
reikalauja algų pakėlimo. 
Taip pat ir vyrai darbininkai, 
šeštadienj policija užpuolė ir 
suareštavo streikierius Auer
bach ir Sagy, kurie buvo ant 
pikieto linijos.

Jau “Laisvės” skaitytojams 
žinoma, kaip balandžio mėn. 
kliubo nepaprastame susirinki
me F. Kalpokas ir šaltys išė
jo prieš aukų rinkimą del strei
kuojančių mainierių. Ne tik 
jie priešinosi, bet Carnegie, 
Pa., lietuvišką draugijų su
tvertą komitetą mainierius 
šelpti išvadino žulikais, val
katomis ir real-estateninkais, 
kurie varde kovojančių mai
nierių renką sau pinigus. Tai 
buvo bjaurus ir niekšiškas už
metimas lietuviškam skyriui, 
kuris yra po kontrole Nation
al Miners’ Relief Komiteto.

Aš tame susirinkime norė
jau atremt tuos bjaurius už
metimus, bet lyg tyčia uždarė 
diskusijas ir susirinkimas nu
balsavo aukų nerinkti del ko
vojančių

Kada 
tai jau 
pusė ar 
nes kiti
susirinkimo aš mačiau svarbų 
reikalą ne vien kliubo nariams 
parodyti F. Kalpoką ir J. šal
tį, bet ir plačiai darbininkijai, 
kurie save visur skaito darbi
ninkų draugais, o visom ketu
riom išėjo prieš stręikierių rė
mimą.

Bet juk tie du kliubo nariai 
nėra paprasti piliečiai: vienas 
buvęs delegatas, kitas buvęs 
socialistų “oratorius.” Tai vis
gi “svarbios” figūros, su ku
riomis kai kurie žmonės dar 
kiek rokuojasi. ir mano, kad 
jie ištiesų yra jų prieteliai. O 
čia toks Buivydas—šmakšt ir 
iškėlė prieš visuomenę du 
“nekaltus” avinėlius, parodė, 
kur tie du veidmainiai stovi. 
O visgi jie nenori, kad svietas 
žinotų, kad jiedu eina prieš 
rėmimą streikuojančių mainie
rių ir tokiu savo pasielgimu at
siduria streiklaužių tarpe.

Praleido gegužės mėnesį ne
atsišaukdami, bet jau birželio 
mėnesiniame kliubo susirinki
me atsišaukė su tokiomis gai
domis: ar leistina kliubo na
riui rašyti iš susirinkimo apie 
tuos narius, kurie yra skirtin
gos nuomonės, negu rašėjas? 
Prie tokio jų atsišaukimo dar 
pridūrė keletas kliubo narių,0 " £ 9

kad iš kliubo susirinkimų nie-
kas negali niekur ne tik rašy
ti, bet ir pranešti, nes kliubas 
laiko susirinkimus prie užda
rytų durų. Kuomet taip, tai

jau prieš J. Buivydą iškeptas užmetė bjaurią dėmę ant lie- 
“keisas.” Bet, ]yg tyčia, aš 
tame susirinkime nebuvau, tai 
kliubiečiai atidėjo ant šio susi
rinkimo.

Jau šiame susirinkimb pra
sideda mano sūdąs. Pirmiau
sia F. Kalpokas išdrožia spy- 
čių, kad kliubas yra kliubąs 
ir kas jo susirinkimuose kal
bama, tai nevalia išnešti r" 
durų. Jis pasako, kad kalbė
jo taip, bet J. Buivydas netu
rėjo tiesos ką jis kalbėjo rašy
ti ir už tai F. Kalpokas reika
lauja, kad Buivydas būtų nu
baustas.

J. šaltys išdrožia antrą spy- 
čių ir nurodo, kad streikas nė
ra aiškus ir įvairūs komitetai 
naudoja savo tikslams pinigus. 
Jis nurodo, kad Buivydas su
laužęs kliubo tarimus, kur 
draudžia nariui išnešti kliubo 
reikalus už kliubo durų.

Kalbėjau ir aš, nurodyda
mas. palei konstituciją, kad 
Amerikos Piliečių Kliubas pi r- 
miau rėmė mainierių streiki
ninkus ir jiems aukojo iš iždo 
ir rinkliavą darė savo susirin
kime ir taip pat sfjantė per tą 
komitetą pinigus/ Bet koks 
vėjas užpūtė tiems piliečiams, 
kad jie nepaprastame su sir i n- 

Įkime apšaukė tą komitetą va
gimis, žulikais, bomais ir ki
tais panašiais vardais. Tuom 
suvedžiojo dalį kliubo narių, 
užmesdami bjaurią dėmę ant 
Carnegie, Pa., lietuvių komite
to, kuris nuoširdžiai dirba del 
sušelpimo kovojančių mainie
rių.

Pagaliau, aš jiems pastačiau 
klausimą: jeigu jūs tada per 
nežinystę ar per įsikarščiavi
mą išbliovėte ant to komiteto, 
tai dabar pasisakykite, kad pa
darėte klaida, o aš mielu noru 
jūsų klaidą per laikraštį patai
sysiu. Bet kol jūs laikysitės 
tos nuomonės, kad kas renka 
aukas ir šelpia mainierius 
streiko metu, yra valkatos, žu- 
likai, bomai ir real-estatenin- 
kai, tol aš jus visur ir visuo
met priskaitysiu prie streiklau
žių, nepaisydamas, kaip su 
manim Amerikos Piliečių Kliu
bas pasielgs, nes mano, kaipo 
darbininko, pareiga ginti dar
bininkus, kovojančius už duo
ną, ir druską., . , t

Po to kalbėjo visa eilė kal
bėtojų, ir viepi barė Buivydą, 
kiti jį gyrė, o peikė Kalpoką 
ir šaltį, sakydami, kad gavo 
tą, ko jie buvo verti gauti. 
Taip pat kalbėjo F. Kalpokas 
ir J. šaltys, bet jie savo pa
reikštų bjaurių užmetimų ne
atšaukė; jie, vadinas, laikosi, 
kad kas renka aukas maJnie- 
riams streiko metu, yra žuli- 
kai, valkatos, real-estateninkai 
ir tam panašūs žmonės. Jie 
tik reikalavo, kad iš kliubo 
niekas neturi išnešti ir kas iš
neša, tas turi būt baudžiamas.

Po visų kalbų paskutinį žo
dį turėjau tarti aš, bet pradė
jus iš “Keleivio” ir pramoniečių 
organo “Industrial Solidarity” 
rinkti faktus ir nurodyti, kad 
tas lietuviškas komitetas yra 
tas pats, kaip Pennsylvania- 
Ohio komitetas (dabar vadina
si National Miners Relief Com
mittee), tuojaus pradėjo rėk
ti ne tik šaltys, bet ir J. O. 
Sirvydas, kad jiems tokių fak
tų nereikia. Juos pasekė ir 
kiti keli rėksniai ir aš, maty
damas, kad su tais žmonėmis 
nebus rodos, nes atėjo susior
ganizavę, atsisėdau.

Tada duoda įnešimą, kad 
mane papeikti. Už papeikimą 
27 balsai, o prieš papeikimą 
arba, kad tą dalyką numesti, 
balsavo 23. Tas rodo, kad A. 
P. Kliubas pastatytas tokioje 
pozicijoje: pirma šelpė, rėmė 
streikierius, o dabar, kurie tą 
rėmimą neigia ir rinkikus nie
kina, juos užgiria, o papeikė 
tuos, kurie tuos darbininkų 
priešus per spaudą pasmerkė. . 
Argi jau kliubas norėtų atsi
stoti tų pozicijoj, kurie eina 
su streiklaužiais/ 'Argi jau 
kliubas globos tuos žmones, 
kurie stoja su anglių savinin
kais, Pennsylvanijos kazokais 
ir visais darbo .žmonių prie
šais? Aš netikiu. Nes ir šia
me susirinkime pasirodė, kad 
buvo žmonių, kurie suprato, 
kad streiklaužius nereikia už
tarti. Juk teisingumą negali
ma nubalsuoti didžiuma balsų. 
Aš prašiau tų žmonių šiame 
susirinkime, tegul jie užginči- 
na, kad nesakė, arba tegul at
šaukia, kad jie iš nežinystės

tuviško mainierių komiteto, 
kuris rūpinasi streikierių šelpi
mu. Jie to ne tik nepadarė, 
bet dar pakartojo pirmus sa
vo žodžius. Jie pasiryžę su
laužyti konstitucines teises 
tiems kliubo nariams, kurie 
nori apginti A. P. Kliubo var
dą visuomenės akyse, kaipo 

už gerą, kaipo pažangų ir kuris 
remia darbininku kovas su ka-’ 
pitalistų klase.

J. Buivydas, 
Am. Liet. Piliečių Kl. Narys.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 17 kuopos mėnesinis, susirinkimas 
atsibus seredoj, J1 <1. liepos, “Lais
ves” svetainėj. Draugai, kurie ne
lankote susirinkimų, tai nors kartą 
pasižiūrėkite į savo' mokesčių kny
gutę, iki koliai užsimokėję, nelaukit, 
kol tapsit išbraukti. Ateikit ir už- 
simokėkit.—Organizatorius. 163-64

t RIDGEWOOD, N. Y.
LDSA. 132 kuopos susi rinkimas į- 

vyks seredoj, 11 d. liepos, 8 vai. va
kare, Degulio svetainėj, 147 Thames 
St. Draugės,. visos būtinai susirin
kite, nes yra daug reikalų.—Sekr. 
M. Dogui iene. 163-64

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
DETROIT, MICH.

ALDLD. 52'kuopos, susirinkimas 
bus nedėlioj, 15 liepos, I. A. S. sve
tainėj, 24th St. ir Michigan Ave. 
Pradžia 10 vai. ryte. Visi nariai 
susirinkit laiku, yra svarbių reika
lų. Bus išduotas raportas u iš ap
skričio suvažiavimo. Atsiveskit ir 
naujų narių.—Sekr. V. J. Gcreltaus- 
kas. 163-64

V

REIKALAVIMAI
REIKALINGA moteris prižiūrėjimui 

dviejų vaikučių. Esu našlys ir ne
turiu kur palikti eidamas darban. 
Gali atsišaukti moteris kad ir su 
vienu ar dviem kūdikiais.—. A. Ja- 
kavonis, 941 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. 163-65

PAJIEŠKOJIMAI
PA J IEŠKAU apsivedirnui vaikino ar

ba našlio, ne senesnio 45 metų, 
kad būtų negirtuoklis. Aš esu pa
siturinti, norėčiau koki biznį užsidė
ti. Atsišaukit iš New Yorko apfe- 
linkės, kad galėtume j pažintį sueiti. 
—A. Miller, 464 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

^ŠRANDAVOJIMAI
PA SI RANDAVO J A 3 fornišiuoti

kambariai: elektros šviesa ir visi 
parąnkumai; kaina žema. 343 Mena- 
han St., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

163-64

PASIRANDAVOJA 4 kambariai po
No. 29 Stagg St., yra elektra, mau

dynė ir pečius del šilto vandens. 
Taipgi 2 kambariai už $10.00. Kreip
kitės pas savininką telefonu Had
dingway 6712, arba pas janitorių 
.152 Maujer St., arti Graham Ave., 
Brooklyn, N. Y.

t,

Telephone: Greenpoint 2326

J. GARŠVA
PARSIDUODA kendžių Storas, ge

roj vietoj ir gera proga pigiai 
pirkti. Atsišaukite po No. 397' So. 
1st St., Corn. Union Ave., Brook
lyn, N. Y. (161-166)

Teh Stagg 9105

Dr. A.. PETRIKĄ 
LIETUVIS* DENTISTAS
X - Spindulių Diagnoza

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

* Brooklyn, N. Y.
į VALANDOS: .
I 10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
5 Ketvergais ir subatomis iki 6 
5 valandai. Penktadieniais ir sek- 
3 madieniais tik sulyg sutarties.

LIETUVIŠKA SKUTYKLA

IŠPARDAVIMAS

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

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. Y.

Tel. Triangle 1450

IETUVIS FOTOGRAFAS

BARBER SHOP IR 
BEAUTY PARLOR

A. MOLLYNS
Specialistas ant

Permanent, Wave, Nestle
Circuline

Šiemet tik $10.00
Marcelling Finger Waving

463 LORIMER STREET
3 Durys nuo Grand St. 

BROOKLYN, N. Y.

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

' 65-02 Grand Avertue 
MASPETH, L. I., N. Y.

Tel., Juniper 6776

K

, DR. PETERSON’O

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

ligi}. Tai yra rinkinys svarbiausių 
žolių iš viso pasaulio kraštų.

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

KAINA $1.50 Už DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ

Vaistinyčioje
Brooklyn, N.
reikalavimus

Fornišių Pigiausia Kaina Pas

MACYS BROS. FURNITURE CO
IŠ PRIEŽASTIES PERSISKYRIMO

' SU PARTNERIU
Atsišaukiu į savo senus prietelius ir kostumierius ir 

būsiančius kostumerius, kad
PARDUODU TREČDALIU PIGIAU I

negu kur kitur

Taipgi bus parduodama ant lengvi ausi ųiš mokesčių 
TIK DABAR PRISTATĖ IŠ DIRBTUVĖS

NAUJAUSIOS MADOS FORNIŠIUS
Bus parduodama PIGIAUSIA KAINA viskas, kas tik 

reikalinga namuose

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

f

(159-164)

PARDAVIMAI

28

Valandos: nuo 8 ryte iki 8 vakare.

J. LEVANDAUSKASTel. Juniper 7646

Graborius 
i i . : i

\MALONAUS PASIMATYMO

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y

Y.
ir

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

yra 14 stalų. Yra lysas ant 4 metų. 
Randa tik $66.00 į mėnesį. 
13 kambarių, visi ę;*’ 
Kambarys nuo 10 iki 3 j savaitę. 
Randa $87.00 į mėnesį, 
proga pirkti. 
495 West St.,

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

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

\
229 Bedford Ave.

Arba siųskite 
money orderius tiesiai, kur išdir
bama:

SUN-HERB TEA CO.
Forest Road, Dongan Hills, 
STATEN ISLAND, N. Y.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET 

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

Randa tik $66.00 į mėnesį. Ir dar 
13 kambarių, visi gerai įtaisyti.

Labai gera 
Atsišaukit pę num. 
New York, N. Y.

154-65

Si įstaiga gąrantuoja už 
kiekvieną daiktą.

Pristato į visus priemiesčius, 
kad ir toliausia

RAP. KRUOPAS\

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

(Buvusi. 98 Grand St.) 
MASPETH, L. I. 107 UNION AVENUE 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone: Stagg >781

PASIGERINUS SVEIKATA—PAILGINS JŪS GYVASTĮ 
i

214 Perry Avenue,

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

Žmonija yra persitikrinus reikalingumu mechanikų-žinovų hu- 
. tomobilių ir įvairių industrijos mašinų, peržiūrėjimui ir nuregulia- 

▼imui ir yra patirta, kad tai užsimoka šimteriopai. Kodėl ne da
ryti ant tiek, kaslink žmogaus sveikatos užtikrinimo?

Prireikus gyduolių arba išpildymo receptų, kreipkitės pas se* 
niausią Lietuvių Vaistinyčią (Aptieką).

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas 

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
čia Galite Gauti ir Lietuviškų Trejų Devynerių

Phohe, Greenpoint 2017, 2360-3514




