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Rugpjūčio 11 Oficialiai Pra
neš Hooveriui Apie No

minaciją
Darbininkai Visų šalių 
Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Re

težius, o Laimėsite 
Pasaulį!I
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WASHINGTON. — Rug
pjūčio 11 d., Leland Stan
ford Universitete, Calif or- 
nijoj, kuomet ten atsilankys 
Herbert Hoover, jam bus 
oficialiai pranešta, kad jis 
yra republikonų nominuotas 
kandidatu į prezidentus. 
/ Sekančią subatą Hooveris 
išvyks į Pacifiko pakraštį.

Už/kelių dienų po cere
monijos Hooveriui bus pra
nešta senatoriui Curtis, kad 
jis nominuotas į vice prezi
dentus. Jam bus pranešta 
Topeka, Kan.

Nuteisė Komunistą už

Iškepė Kiaušinį ant Šaligatvio 
ir Įrodė, kad Diena Karšta LIETUVOS IR LENKIJOS FAŠISTAI VĖL 

KREIPIASI PRIE TAUTŲ 'LYGOS
Nesusitaikė Kubežiaus Klausime;; Lenkiją Nori Nustatyti 

Rubežius Sulig Tautų Lygos Padiktavinio 1927 Metais

Plieno Trustas Nori Atgauti 
nuo Valdžios $111,000,000

PATERSON, N. J. — 
Pirmadienį čia Harold Gra
ham, pardavėjas, susiginči- 
nęs su savo draugais del 
karščio, sumanė jiems įrody-

Minėjimą Lenino Žodžių iš.jŽn,pSlč Są 
kiaušinį, permušė kevalą ir 
į keturias minutas iškepė 
kiaušinį • ant šaligatvio. 
Kiaušinis atsakančiai iške
pė; taip sukietėjo, lyg kad 
būtų keptas skauradoj ant 
pečiaus.

PRAGUE, Čekoslovakija. 
— Už tai, kad jis masinia
me mitinge kalbėdamas pri
siminė Lenino tulus žodžius, 
jaunas komunistas Tabor- 
sky tapo nuteistas ant pen
kių mėnesių į sunkių darbų 
kalėjimą.

Baborjak, taipgi jaunas 
komunistas, tapo nuteistas 
ant 13 menesių j kalėjimą 
už kalbėjimą dviejuose mi
tinguose.

PATUPDĖ KUNIGĄ
“DŽĖLON”

DALLAS, Tex. — čia 
prieš baptistų bažnyčią iš
duotas indžionkšinas ir bu
vo uždrausta laikyti pamal
das pereitą nedėldienį. Už 
laužymą indžionkšino kuni
gas Earl Anderson tapo pa
sodintas į kalėjimą, ir per
eitą nedėldienį parapijonai 
negalėjo tinkamai dievui pa
simelsti.

Indžionkšinas draudžia 
bažnyčioj susirinkti žmo
nėms, nes namas, tik ką pa
statytas, nėra gerai apsau-! 
gotas nuo gaisro pavojaus.

NORI PAKEISTI
BLAIVYBĖ ĮSTATYMĄ

CUMBERLAND, Md. — 
Stiklo darbininkų unija — 
The Flint Glass Workers’ 
Union — savo metinėj kon
vencijoj čia priėmė rezoliu
ciją, kad būtų pakeistas 
blaivybės įstatymas taip, 
kad būtų leista gaminti ir 
pardavinėti po valdžios 
kontrole lengvas vynas ir 
geras alus.

FAŠISTAI NUŽUDĖ
DEVYNIS KALINIUS

BUCHAREST, Rumunija. 
— Čia gauta pranešimas, 
kad devyni iš dešimties ka
linių, nuteistų ant viso am
žiaus į kalėjimą, tapo nužu
dyti, kuomet jie bandė pa
bėgti iš Vengrijos fašistų 
kalėjimo.

Skylė buvo iškasta kalėji
mo sienoj del pabėgimo. 
Dešimtas kalinys tapo su
žeistas ir sugautas.

RAGINA PRIPAŽINTI
NANKINGO VALDŽIĄ

WASHINGTON. — Sena
torius William H. King, iš 
Utah valstijos, reikalauja, 
kad Jungtinės Valstijos 
kuogreičiausia pripažintų 
Nankingo (Chinijos nacio
nalistų) valdžią.

«‘FARMERIŲ-D A R B O” 
PARTIJOS KONVENCIJA 

CHICAGOJ

CHICAGO. — Čia antra
dienį prasidėjo taip vadina
mos “Farmerių-Darbo” Par
tijos nacionalė konvencija. 
Manoma, kad ji .nominuos 
savo kandidatus į preziden
tus ir vice-prezidentus. <

Monarchistai Išsprogdi
no Bombą Maskvoj

MINOR, “DAILY W0RKERI0” REDAK
TORIUS, TAPO SUMUŠTAS TEISMEWASHINGTON. — Plie

no Korporacija (plieno tru
stas) užvedė bylą prieš 
Jungtinių Valstijų valdžią. 
Tvirtina, kad valdžia pa
ėmus $101,582,180 perdaug 
už taksus 1917 metais. Rei
kalauja, kad valdžia sugrą
žintų tuos pinigus ir užmo
kėtų už juos nuošimčius — 
viso apie. $111,000,000.

Apart Minoro, Dar Astuoni D arbininkai Nuteisti Kalejiman 
už Demonstraciją Prieš Wall Street Imperializmą

Liepos 3 d. Anti-imperia- licistas John Word. Jis pa- 
listine Lyga surengė Wall sirodė labai ištikimu impe- 
Streete demonstraciją prieš rialistų tarnu. Sakė, kad 
Amerikos imperializmą. Po-įkaitinamieji (demonstran- 

---- 1- tai) “reikalavo ištraukti A- 
merikos marinus iš Nicara- 
guos ir kitų šalių, kurias 
valdo Jungtinių Valstijų val
džia.”

Trečias liudininkas buvo 
kunigas J. Hali. Jis nebūtų 

Smitho kampanijos fondui, kunigas, jeigu sakytų teisy- 
Morganas yra tavo bosas.” bę. Todėl jis teisme pasa- 

Robert kojo, kad jis “nematęs” po- 
Daily Workerio” [Įžeistų mušant demonstran

tus.

VARŠAVA/— Pirmadie
nį čia vėl pakriko derybos 
tarp Lietuvos ir Lenkijos 
fašistinių atstovų. Derėjosi, 
derėjosi ir nieku būdu nega
lėjo susiderėti. . Todėl jų 
nesutikimai vėl bus perduoti 
Tautų Sąjungos regūliarinei 
sesijai, kuri įvyks rugsėjo 
menesį.

Svarbiausia nesusitaikyta 
del Vilniaus. Lietuvos fa
šistai nesutiko priimti Len
kijos fašistų pasiūlymus.

i pavesti tą 
klausimą išspręsti arbitraci-

Pirmadie- j Lenkai siūle 
1 1x1 . ■» "» 1ZAZ-4 1 •
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BERLYNAS.—
nį čia gauta pranešimas,

kvoj, tapo 
bomba, kuri dalinai apardė 
Sovietų politinės policijos 
namą. Bombą išsprogdino 
monarchistai 
kai.

Ugniagesių 
ambulansai greitai pribuvo 
prie namo. Policija ir ka
reiviai tuojaus apsupo ”aik-

Lenkija į sutarties tekstą 
buvo įdėjus punktą, kad 
rubežiai turi būt nustatyti 
sulig Tautų Lygos padikta- 
vimo 1927 imetais, tai yra, 
kad rubežia? pasiliktų taip, 
kaip yra, kad Lenkijai pa
siliktų Vilnius.

Lietuva reikalavo, kad 
būtų pravesti tokie rubežiai 
kaip nužymėta Lietuvos su
tarty j su Sovietų Sąjunga 
liepos mėnesį, 1920 metais, 
paliekant Vjlnių Lietuvos 
teritorijoj. Lenkijos dele
gacija tuojaus pareiškė, 
kad tokis sumanymas ‘yra 
tiesioginė ataka ant Lenki-

Mainieriij Šelpimo Sa
vaitė Liepos 22-29

licija užpuolė demonstran
tus ir suareštavo demon
stracijos vadus.

Pirmadienį atsibuvo su
areštuotų teismas.

“Tu dirbi Morganui už pi
nigus, kuriuos jis duoda Al

suokalbinin-

vežimai ir

Ar piktadariai sugauti, 
apie tai pranešama.

Nacionalė Mainieriy Konven
cija Prasidės Rugsėjo Mėn.

PITTSBURGH.— Mainie
rių Unijos Gelbėjimo Komi
tetas praneša, kad naciona
lė mainierių konvencija pra
sidės rugsėjo 9 d. Konvenci- 
jds tikslas bus' sudaryti 
naują nacionalę mainierių 
uniją.

PASIUTO NUO KARŠČIO 
IR NUSIŽUDĖ

ST. LOUIS. — Harry 
Clement, 38 metų amžiaus, 
sakoma, padūkęs nuo karš
čio, nušoko 35 pėdas nuo 
savo namo stogo ant šali
gatvio ir užsimušė.

UŽSIBAIGĘS TABAKO
DARBININKŲ

STREIKAS

ATHENS, Graikija.—Grai 
kijos tabako darbininkų 
streikas užsibaigęs. Del to 
streiko valdžia buvo labai 
susirūpinus.

KARVĖ PARVERTĖ 
', BUŠĄ

vengti militarinio susikirti
mo tarp abiejų šalių. Taipgi

Suareštavo 63 Chiniečius už 
Gemblerystę; Rado $10,000

NEWARK, N. J. — Ne- 
dėldienio naktį policija pa
darė čia užpuolimą ant na
mo, po No. 72—26 Mulberry 
į>t., ir suareštavo 63 chinie
čius už gemblerystę. Iš jų 
55 pasisakė, kad jie gyvena 
New Yorke.

Policija sako,'kad gemble- 
rystės vieta buvo nesenai 
atidaryta. Pas tuos vyrus 
surasta suvirš $10,000, bet 
visi atsisakė panaudoti pini
gus del kaucijos. Policija 
sako, kad nekurie jų buvo 
apsimovę trirpis poromis ke
linių, kad paslėpti pinigus.

SUAREŠTAVO 120
VALDININKŲ

BUCHAREST, Rumunija. 
— Rumunijoj suareštuota 
120 valdininkų, miestų ma
jorų, policijos viršininkų, 
inspektorių ir kitokių, sąry- 
šyj su dideliu suokalbiu ap
sukti valstybę įgyjant tur
tingus aliejaus laukus. Nu
matoma daugiau areštų.

MEKSIKOS MAIŠTININ
KAI PAKORĖ TRIS 

VYRUS

MEXICO CITY. — Pra- 
i nešama iš Patzcuro, Michoa
can valstijos, kad maištįnin- 
kai pakorė tris vyrus: Ta- 
cambaro miestelio majorą 
ir valdžios atstovą Carrasco 
Sandoval ir jo brolį Carlos. 
Maištininkai užpuoįę trauki-

O AK GROVE, Mo.— Ant nį išsitraukė juos / lauk iš 
kelio netoli nuo čia būsas su traukinio.
13 pasažierių užvažiavo ant ! _ ------ -----------
karvės ir apvirto. Keletas'VOGĖ ANGLIS KARŠ* 
pasažierių lengvai sužeista. ČIAUSIOJ DIENOJ 
Karvė liko užmušta. --------

ČIAUSIOJ DIENOJ

DEGA LIETUVOS
' MIŠKAI

Paskutiniu laiku demar
kacinės linijos apielinkėse 
kilo miškuose gaisrų. Prieš 
keletą dienų Nemeftčino 
apielinkėje sudegė virš 3 
ha miško.

Dedham, Mass. — čia iš 
kalėjimo pabėgo trys kali
niai. Virvių pagelba jie per
sirito per kalėjimo sieną.

WQODBRipGE, N. J.— 
Pirmadienį, karščiausioj 
dienoj, septyni vagiliai pra
kaitu sumirkę darbavosi 
vogdami anglį iš New Jer
sey Central geižkeiipį vago
nų. v ‘ . J ‘ 1
Gelžkelio policistai ■ nebūtų 
sužinoję apie vagystę, jeigu 
vagiliai nebūtų įsilaužę į 
vištų maisto ir cemento va
gonus, palikdami pėdsakus 
ant gatvių. Policija jau ke
turis suareštąvo, o kiti trys 
taipgi žinomi policijai.

maisus.

PITTSBURGH. — Visoj 
šalyj mainierių šelpimo sa
vaitė bus nuo 22 d. iki 29 d. 
liepos. Tikimasi suorgani
zuoti šimtus tūkstančių dar
bininkų nuo Atlantiko iki 
iPacifiko ir nuo Kanados iki

jos . valstybes, ir derybos Meksikos, kad sukčius kuo-
laikinai tapo pertrauktos.

Mellon Sako, kad Hooveris 
Bus Išrinktas Prezidentu

WASHINGTON. — Iždo 
ministeris Mellon sako, kad 
didžiojo biznio interesai 
rems Hooverį taip, kaip rė
mė prezidentą Coolidge, ir 
kad Hooveris bus išrinktas 
prezidentu.

Komunistų Proklamacijos Ant 
Stulpų Plungės Apielinkėj

Birželio 18 d. rvtą Plun
ges apielinkėj aht telegrafo 
ir telefonų stulpų rasta pri
klijuotų komunistiškų pro
klamacijų. Tačiau jų pla
tintojų susekti .nepavyko.

NUO BOMBOS EKSPLO
ZIJOS MASKVOJ 1 ŽUVO

BERLYNAS. — Praneša- 
ma, kad nuo bombos, kurią 
baltgvardiečiai išsprogdino 
Maskvoj liepos 6 d., žuvo 
raudongvardietis M. Ivano
vas. Kitas raudongvardie- 
tis Artemiy Volkov liko su
žeistas. Sakoma, kad dar 
daugiau asmenų esą sužeis
ta.

daugiausia pinigų nupirki
mui maisto streikuojantiems 
mainieriams ir gelbėjimui 
suareštuotų mainierių vadų.

Per tą savaitę bus sureng
ti masiniai mitingai, bus ren
kamos aukos stuba nuo stu- 
bos, bus rengiami įvairūs 
parengimai ir tt.

ATŠAUKĖ MILICIJĄ, PASTA
TYTA PRIEŠ STREIKIER1US

Taip pareiškė 
Minor, “ 
redaktorius, Darbininkų 
(Komunistų) Partijos kan
didatas į senatorius, kuo
met jį policistai apipuolė 
Pirmojo Distrikto Krimina
liam Teisme ir mušdami 
tempė J šalį.

Magistratas, nesiskaityda
mas su jokiomis teisėmis, 
žiauriai elgėsi su kaltina
maisiais, visą bylą skubiai 
varė.

Minor Reikalavo, Kad 
Leistų Kalbėti

Pirma, negu jam buvo pa
skirta bausmė, Robert Mi
nor. per advokatą, Jacques 
Buitenkant,' kurisf atstovavo 
Tdrptautiniė i Darbininkų 
Apsigynimo New Yorko 
Skyrių, reikalavo teismo, 
kad jam būtų leista pasaky
ti keletą žodžių. Konstitu
cija suteikia teises apskųs
tam pasakyti teisme, ką jis 
nori. Bet magistratas Gott
lieb griežtai atsisakė leisti 
kalbėti. Kuomet Minoras 
užprotestavo, tai trys poli
cistai tuojaus prie jo pri-

NEW BEDFORD, Mass.
— Tapo atšaukta milicija, 
kuri čia buvo pastatyta 
prieš tekstilės streikuojan
čius darbininkus, kad neda- 
leisti masiniai pikietuoti. 
Viso buvo pastatyta 90 gin
kluotų vyrų; nekurie jų bu
vo raiti.

Kuomet pirmadienį darb
daviai atidarė dirbtuves, tai 
tik apie 20 iš’ 28,000 strei- 
kierių nuėjo dirbti. Darb- —~r 
daviai buvo priversti vėl įpuolė ir nutempė į šalį, 
uždaryti dirbtuves.

‘Darbininkai pikietuoja 
dirbtuves.

UŽSIMUŠĖ AKLAS
ADVOKATAS

SAN ANTONIO, Tex.- 
Frank Walsh, 63 metų aklas 
advokatas, nukrito nuo šeš
to augšto pro langą ir užsi
mušė. .»

Sovietu Laivas Krasinas už 25 Mylių nuo 
Ledyno; Migla Trukdė Lakūnui Skristi
MASKVA. — Sovietų led

laužis Krasinas, kuris vyks
ta gelbėti “Italics” žmones 
nuo ledo, netoli Foyn Salos,' 
‘randasi už apie 25 mylių 
nuo tos vietos.

Pirmadienį Sovietų lakū
nas Čnchnovskis buvo orlai
viu pakilęs nuo Krasino ir 
bandė lėkti į ledyną pagel- 
bon. Ore^šbuvo dvi valan
das, bet pagalios didelė mig
la privertė jį nusileisti.

Kitas Sovietų ledlaužis 
Mali’gin, kuris jieško kapi
tono Amundsęn, priplaukė 
prie Charles XII Salos, ir 
lakūnas Babuškinas rengia
si lėkti apžvalgyti tą apie- 
linkę iki Cape Leigh Smith.

Ceccioni Esą Gyvas
Iš Romos žinios užginčina 

pranešimus apie mirtį “Ita-

-r- -J ■
lios”# vyriausių inžinieriaus 
Ceccioni ant ledyno. :

Kapitonas Tornberg, va
das Švedijos gelbėjimo eks-^ 
pedicijos, sako, kad ant ledo 
esantieji turi užtektinai 
reikmenų ir įtaisų, bet yra 
tik nusiminę ir serga, jiems 
esą svarbiausia reikalinga 
suteikti moralis' padrąsini-' 
mas, iki Sovietų ledlaužis 
Krasinas juos pasieks.

Jis sakė, kad dabar orlai
viu juos gelbėti yra sunku. 
“Nusileisti ant ledo sporti
niu orlaiviu yra galima tik 
tuomet, kada temperatūra 
yra užšalimo laipsny j, ir net 
tuomet yra didelė rizika nu
sileisti. Dabartiniu laiku 
temperatūra, iš priežasties 
debesiuoto oro, nėra užšali
mo laipsnyj,” pareiškė jis.

Minoras bandė kalbėti, bet 
vienas policistas drožė kum- 
ščia į veidą, kad neleidus 
jam kalbėti. Visi žmonės 
teisme sukilo ir atrodė, kad 
visi puls gelbėti Minorą.

Po to sumišimo, nieko ne
sakydamas policistams už jų 
bru fališką elgimąsi, magis
tratas Gottlieb pradėjo pa
skirti bausmes.

Visi Pasirinko Eiti į 
Kalėjimą i • ' *

Robert Minor, Rebecca 
Grecht, Harriet Silverman, 
Emanuėl George, streikuo
jantis mainierys, Robert 
Wolf, poetas ir hovelistas, 
tapo nuteisti į kalėjimą ant 
penkių dienų arba užsimokė
ti po $25 pinigais. Fanny 
Plotkin, Anna Bloch ir Phil 
Frankfeld tapo nuteisti ant 
dviejų dienų kalėjiman arba 
užsimokėti po $10. Kate 
Gitlow ir Sophie Melman 
įtapo paliuosuotos be baus
mės. Visi kaltinamieji pa
sirinko eiti į kalėjimą.

Kunigas Nesakė Teisybės
Buvo pašaukti keli liudi

ninkai. John Rochford, po
licistas, kuris buvo pirmuti
nis liudininkas, taip susimai
šė, kuomet advokatas Bui
tenkant pradėjo klausinėti, 
kad visokių nebūtų dalykų 
pripasakojo ant demon
strantų.

Kita^ liudininkas buvo po-

Maskvoj Bus Didelis 
Sportininką Suvažia

vimas .
MASKVA. — Rugpjūčio 

11 d. čia įvyks Visos Sovie
tų Sąjungos sportininkų su
važiavimas. Manoma, kad 
tai bus didžiausias sporti
ninkų suvažiavimas, kokio 
dar niekad nebuvo Rusijoj. 
Dalyvaus suvirš 5,000 darN 
ninku iš visų Sovietų Sąjun
gos dalių.

Veik visos tautos ir tau
telės bus • atstovautos, ko
kios tik yra Sovietų Sąjun
goj. Kiekvienos tautos 
sportininkai pasirodys su 
savo tautiniais sportais.

Taipgi tikimasi, kad darbi
ninkų sportininkų grupės 
atvyks iš Vokietijos, Aus
trijos, Šveicarijos, Anglijos, 
Finlandijos, Čekoslovakijos, 
Francijos, Amerikos ir kitų 
šalių. Iš Urugay, Pietų A- 
merikos, atvyks futbolninkų 
tymas.

Klaniečiai Alabamoj Pa 
korė Smitho Pavidalą
BIRMINGHAM, Ala.\— 

Pranešama, kad kelios die
nos atgal Wahouma mieste
ly, Alabama, Ku Klux Klan, 
organizacijos nariai pakorė 
gub. Smitho pavidalą.

Suvirš 200 dalyvavo susi
rinkime, kuriame kalbėjo 
klaniečiai, ' pasmerkdami 
“steam roller” taktiką de
mokratų konvencijoj Hous
ton mieste, ir itaipgi pa
smerkė gub. Smithą, kaipo 
kataliką, ir Romos popiežių.

• Pietinėse valstijose klanie
čiai nepasitenkinę, kam 
Smithas nominuotas į prezi
dentus. Bet New Yorko 
klaniečiai nesenai kvietė 
Smithą pasakyti jiems pra
kalbą.

Penkios Orlaivių Ekspedicijos 
Rengiamos Per Atlantiką

PenkiosPARYŽIUS.
ekspedicijos rengiasi tuo
jaus lėkti orlaiviais per At
lantiką iš Paryžiau^ į New 
Yorką.. Keturios ekspedicL 
jos yra Francijos, o viena 
Lenkijos. Dabar laukia pa
togaus oro.
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'' New Bedfordo Audėjų Solidarumas
Ne vien tik mūsų mainie- 

riai rodo dar negirdėtą soli
darumą ir plieninį pasiryži
mą kovą laimėti. New Bed
fordo 28,000 audėjų, kurie 
jau vienuolika savaičių sto
vi streiko lauke, duoda an
trą skaistų pavyzdį Ameri
kos darbininkų solidarumo. 
Tčd, ką jie padarė liepos 9 
d., pereitą pirmadienį, nu
skambėjo garsiai ne tik iš
tisai Amerika, bet ištisai vi- 
są platų pasaulį. Tie vyrai, 
tos moterys ir tie vaikai ir 
tamsiausi galėjo įtikinti, 
jog su gera vadovybe Ame
rikos darbininkai laikosi ko
vos lauke kietai ir energin
gai.

Besididžiuojanti, nesvie
tiškai pralobę audinyčių sa
vininkai pareiškė, kad dar
bininkai jau pavargo, kad 
jie sugužės tūkstančiais į 
darbą taip greitai, kaip tik 
dirbtuvių vartai bus atida- menkos valdžią! Todėl rei- 
ryti. Ir štai pereitą pirma- kia šitą streiką sulaužyti, 
dienį jie tuos vartus atidarė Tam pilnai pritaria Ameri- 
labai plačiai ir atsišaukė į 
savo alginius vergus, kad 
jie grįžtų į darbą su numuš
tomis algomis. O kad “no
rinčius” dirbti apsaugojus 
nuo “bolševikų”, jie pasi
šaukė talkon Saldžią. Gin
kluota policija, apie 400 iš 
viso, apsupo dirbtuves ir 
laukė sugužant į darbą au- 

-/,7jų. Dar daugiau: atgą:
benta keli šimtai kareivių 'ir* 
sustatyta .aplinkui dirbtu
ves. O ant dirbtuvių stogų 
tapo iškelta Amerikos vėlia
va — irgi, vardan kapitalis
tų, šaukianti vergus po ka
pitalo jungu.

Ir sugužėjo New Bedfor
do audėjai. Netgi ir kapi
talistiniai laikraščiai pripa
žįsta, kad į darbdavių, ir 
valdžios atsišaukimą atsilie
pė daugiau kaip 20,000 dar- tų, kaip kad yra priimta da- 
bininkų. Milžiniška .minia ryt Amerikos Darbo Fede- 
susirinko prie dirbtuvių var- racijos streikuose. Štai ko
tų. . Ir laukia atdari vartai del joki darbdavių ir val

džios ginkluotų spėkų grū
mojimai neišgąsdina kovo
jančių audėjų. Jie žino, 
kad revoliucino vadovybė jų 
neišduos.

Taip, šitas streikas turi 
karingą vadovybę. Komu
nistai yra veikliausias ir 
nuoširdžiausias elementas. 
Jaunas komunistas, narys 
Jaunų Komunistų Lygos, au
dėjų unijos sekretorius, sėdi 
kalėjime ir laukia karo lau
ko teismo. Kiti draugai 
taip pat sėdi kalėjime. Bet 
kurie dar ant laisvės, tie 
stovi streiko jprięšakyje. Jie 
neleidžia ■ : išdavikams ‘ ’ iš 
reakcinės, ’ nusmukusios 
United Textile Workers uni
jos ir Socialistų Partijos 
parduoti savininkams audė
jus.

O kur gi tų komunistų nė
ra? Argi angliakasių strei
ke ir to streiko rėmime jie

Mes sveikiname audėjus. 
Mes žadame jiems visokią 
paramą jų sunkioje kovoje.

Šitas atsitikimas dar kar
tą parodė, keno interesus 
gina Amerikos valdžia. Dar 
kartą pasirodė jos kruvina 
rolė visoj šviesoj. Iš vie
nos pusės, jinai lieja krauja 
Nicaraguos žmonių už Mor
gano interesus. Iš kitos 
pusės — čia pat, namie, ji
nai buvo užsimojus suskal
dyti galvas 28,000 audėjų 
už tuos pačius kapitalo inte
resus. Tai jums “demokra
tija”, kurią susirietę garbi
na mūsų socialistai, sanda- 
riečiai ir klerikalai.

Buržuazinė spauda visa 
gerkle rėkia, kad New Bed
fordo audėjus subuntavoję 
prieš darbdavius ir valdžią 
ne kas kitas, kaip tik tie pa-' 
tys komunistai. O komunis
tai, girdi, nori nuversti A-

kos Darbo Federacijos va
dai ir Socialistų Partijos ri- 
cieriai. Jie visi padedą 
darbdaviams ir valdžiai 
šmeižti ir niekinti Dirbtu
vių Kęmitetą, kuris šiam 
streikui vadovauja ;ir kuris 
sumobilizavo audėjus perei
to pirmadienio demonstraci
jai prieš grįžįĄią į dūrt)^, .

New Bedfordo Dirbtuvių 
Komitetas yra rankose ge
ros, karingos vadovybės. 
Taip, New Bedfordo audėjų 
streiko priešakyje stovi ko
munistai ir jų pritarėjai, tai 
yra, susipratę, revoliuciniai 
darbininkai. Štai kodėl taip 
solidariškai laikosi streikie- 
riai. xŠtai kodėl pikieto li
nija susideda iš tūkstančių 
vyrų, moterų ir vaikų, o ne 
iš saujelės apmokamų agen-

Veikimas Mūsų 
Draugų Franci jo j

Maskvos “Pravdoj,” birž. 
22 d., randame davinių apie 
Franci jos Komunistų Parti
jos konferenciją. Komunis
tų darbuotojai plačiai ap
kalbėjo Franci jos darbinin
kų klasės padėtį ir partijos 
veikimą. Pasirodo, kad 
šiandien Francijoj tėra 10 
nuoš. darbininkų organizuo
tų į darbo unijas. Todėl or
ganizavimas neorganizuotų 
yra svarbiausia ’komunistų 
problema.

Konservatyviškosios > dar
bo konfederacijos vadhi,1 so
cialistiniai darbininkų klai
dintojai, atvirai nusikraus
tė į buržuazijos liogerį. Tuo 
tarpu darbdaviai su padi
dinta energija puola darbi
ninkus: kapoja algas, naiki
na unijines sąlygas dirbtu
vėse ir smaugia alginius 
vergus prie darbo. Prasi
deda darbininkų kairėjimas, 
kyla eiliniai nariai prieš 
parsidavusius vadus.

Konferencijai buvo išduo
tas labai įdomus raportas 
apie Komunistų Partijos or
ganą “Humanite.” Tai ga
lingas komunistų įrankis. 
Laike socialistų partijos 
skilimo ir Franci jos Komu
nistų Partijos kūrimosi, 
1919 metais, dienraštis “Hu- 
manitė” turėjo 153,000 skai
tytojų, o dabar jau turi 
215,000. Išskyrus Sovietų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos organus, francūzų drau
gų “Humanite” bene bus 
stambiausias pasaulyje ko
munistų dienraštis. Jo įta
ka masėse milžiniška.

o tik Sovietų valdžia tyčia 
sugalvojus juos nužudyti. 
Girdi, Sovietų Sąjungos čer
voncas smunkąs, tuo būdu 
bolševikai tyčia prikibę prie 
inžinierių ir nekaltai užko
pę ant jų sabotažą.

Veikiausia tik pono Gri
gaičio plikė ir težino, ką ji 
tauškia.

VISA EILĖ PASTABŲ 
APIE ANTRO APSKRI

ČIO KONFERENCIJĄ

Svarbu Visiems Draugijos 
Nariams

Niekas kitas jos 
nesąmonių negali 

Tik įsivaizdinki-sup rasti, 
te: červonco vertė nupuolė 
(Grigaičio makaulėje), tab 
bolševikai sudarė bylą prieš 
57 inžinierius, kad to čer
vonco vertę pakelti! Ar be
reikia, didesnio norišenso? O 
Grigaitis mano, jog jis la
bai razumnai nušnekėjo, ši
tą nonsensą garsiai pa
skelbdamas.

Keista, bet faktas yra, 
kad šituo atveju menševikų 
“Naujienos” pralenkė New 
Yorko kapitalistų “Times.” 
Jau net “Times” korespon
dentas, Duranty, kuris sė
dėjo teisme, kada ėjo sabo- 
tažninkų byla, vienam pra
nešime pripažino, kad bent 
jau didžiuma kaltinamųjų 
yra kalti ir užsitarnauja 
jiems paskirtos bausmės. 
Net ir “Times” negalėjo už
ginčyti to fakto, kad tie in
žinieriai griovė anglies pra
monę ir ėmė iš buvusių pra
monės savininkų ir iš užsie
nio kapitalistų didelius pini
gus už savo kontr-revoliu- 
cinį darbą.* Na, o dabar 
“Naujienos” tvirtina, kad 
visa tai buvę “grynas ka
mufliažas.” Tas tik parodo, 
kur atsidūrė mūsų smalavi- 
riai.

gatai susirinko į Yonkėrio 
darbininkų namą 8 d. liepos 
pasitarti savos Draugijos 
reikalais ir išduoti raportus 
apie savo kuopų stovį.

Drg. A. Matulevičius ma
no, kad Antras Apskritis 
gali pakilti iki tūkstančio 
įtarių, jeigu visos kuopos 
darbuosis taip, kaip jau dar
buojasi tūlos kuopos.

Visų pirmiausią reikia pa
sakyti, kad apskričio komi
tetas susideda iš tokių drau
gų, kuriem labai ir labai rū
pi Draugijos reikalai. Tais 
draugais yra 'V. Paukštys, 
A. Matulis, K. Kreivėnas, J. 
Siurbis ir. D. Krūtis. Jie vi
si dirba solidaringai, savo 
tarpe susitaiko. Kaip kur 
mūsų draugų tarpe įsivieš
patavę piktumai. Bet New 
Yorko apskričio komitetas 
rūpinasi gyvu, realiu'darbu.

Dabar apie kuopų stovį.
Pirmoji Brooklyno kuopa 

pernai turėjo 184 narius. 
Šiemet pasimokėjo 117. Kuo
pos atstovas drg. Deikus 
tyįrtino, kad kuopa šiemet

kad keliems veiklesniems 
draugams prasišalinus, kuo* 
pa turėtų mirti. Kuopos 
reikalais rūpinasi narių di
džiuma. Pernai kuopa tu- 
rėjio 50 narių, gi šiemet ji 
turi 55 narius. Vadinasi, ji 
jau peršoko per jai paskirtą 
kvotą.

Čia mes pažymėsime, kad 
Great Neck’o kuopa, kaip ir 
visos kitos kuopos stropiai 
rūpinasi ne vien savos 
Draugijos reikalais. Jos re
mia mainierius, dalyvauja 
priešfašistiniam darbe ir tt.

Cliffside, N. J., delegatas 
drg. V. Katinas pastebėję, 
kad pas juos irgi daugelis 
narių nedalyvauja mitin
guose. Finansiškai kuopa 
stovi gerai. Pernai turėjo 
28 narius, gi šiemet pasimo
kė jusiu narių yra 20.

Apie Harrison, N. J., kuo
pos stovį raportuoja d. M. 
Žolynas. Jų kolonija nėra 
didelė. • Pernai kuopa turė
jus 31 narį. Šiemet turė
sianti daugiau. Kuopos na
riai gerai darbuojasi, pa
rengimai duoda pelno. D. 
Cibulskis nusiskundžia del 
Maspetho kolonijos. Kuo
pa turi tik\ 21 užsimokėjusį 
narį, o jai paskirta kvota 
35. Nariai nesirūpina savo 
kuopos reikalais. Apskričio

Beje, prie antro apskričio 
priklauso^ dar Schenectady, 
Amsterdam ir Hudson kuo
pos. Ėet kadangi atkeįiavi- 
mas iš tų kolonijų jau pusė
tinai brangus, tai delėgatų 
jos prisiųsti negalėjo. .Tų 
kolonijų kuopos nėra dide
lės.

Tai tiek apie kuopų sto
vį. Kitu kartu pakalbėsime 
apie ką kitą sąryšy su ap
kalbėjimu, kas Draugijoj y- 
ra gera, o kas joje taisyti
na.

L. Pruseika.

YONKERSf N. Y.

IŠ Menševikų Smalos 
Katilo

Grigaitis savo “Naujie
nų” Nr. 160 džiaugiasi, kad 
Lenkų Pašelpimam Susivie
nijime teismą laimėję lyde-^ 
riai, kurie atsisakė pasiduo-' 
ti seimo didžiumai ir už
griebė organizacijos turtą.
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PLYMOUTH, PA.
< ---------
LDSA. 53 kuopos susirinki- 

itie, kuris buvo petnyčios va
kare pas drg. Stanevičienę, nu
tarta gelbėt streikuojančius 
mainierius. Tam tikslui pa
skirta trys dienos—liepos 16, 
17 ir 18, kad1, eit stuba nuo 
stubos aukų rinkti.

Draugai, mes kreipiamės

darbininkų plaukiant į dirb
tuves. Bet kaip nustebo 
darbdaviai ir valdžios šu- 
nės! Komunistų “Daily 
Workeris” praneša, kad nė 
vienas iš audėjų nė nebandė 
grįžti į darbą. Kaip kokia 
nesulaužoma sieųa, 20,000 
audėjų sudarė milžinišką 
pikieto liniją aplinkui dirb

tuves. Vyrai, moterys ir 
vaikai, iškėlę rankas, šau
kė: Tegu* gyvuoja darbinin
kų vienybė! šalin policija! 
šalin darbdaviai!

Neišdegė darbdavių ir 
valdžios niekšiškas planas. 
Šitas jų žygis ginklų pagel
ba sulaužyti streiką tik dar 
daugiau suvienijo darbinin
kų spėkas,' tik dar kiečiau 
užgrūdijo juose pasiryžimą 
laikytis taip ilgai, kol kova 
nebus laimėta. Nuleido no
sį darbdaviai, gavo didelę 
špygų buržuazinė valdžia, 
kuri pasiskubino jiems su nestovi pirmosiose eilėse? 
ginkluota pagelba. Kas, jeigu ne komunistai,

Prisimena mums 1922 me- vadovavo. Passaico strei-

Jis pilnai užgiria šitą vaduĮPrie jūsų, kad ateitumėt mums 
- • ii pagelbą. Jūs žinot, kad mū

sų, t. y., LDSA., kuopelė ma
ža ir toms kelioms moterims 
negalima visą Plymouthą ap
imti. Todėl kviečiame, drau
gai ir draugės, kurie tik galit, 
pašvęsti keletą valandų laiko. 
Susirinkite pėtnyčioj, 13 d. lie
pos, 7 :30 vai. vakare, pas drg. 
Šimokaitį, 211 E. Main St. Ten . 
bus išduota- leidimai ir dėžu
tės del aukų rinkimo; taipgi 
paskirstysime vietas, kur rin
kėjai turės eiti.

Pagelba mainieriams labai 1 
reikalinga. Ar mes galime sė- ; 
dėti nuošaliai ir klausyti, kaip 
jie prašo duonos? Atsiminki- . 
to, kad jau penkioliktas, me- • 
nesis, kaip jie nei cento algos 
negauna. Jų vaikučiai užmir- ■ 
šo, kas yra pienas, nes jie van
deniu turi būt patenkinti. Iki 
šios dienos jie mėtomi iš stu- ; 
bų, juos baisiais persekioja ir : 
daužo kompanijos samdyti ; 
mušeikos. Bet mainięrių ūpas ( 
nenupučia, jie kovoja drąsiai 
del savpUr mūsą naudoj To
dėl mes būtinai, be jokio išsi- : 
sukinėjimo, turime jiems pa- . 
gelbėti. / • ■. ' ' ' - ;

žygį. . ,
Mes nežinome, kokį teis-j 

mas išnešė nusprendi. Bet 
sulyg “Naujienų” editorialo, 
tai mes dar nematome to 
didelio vadų laimėjimo, ku
riuo taip nusidžiaugia Gri
gaitis. Pavyzdžiui, jis sa
ko, kad teisėjas “pataria 
lenkų Susivienijimui vėl su
šaukti seimą ir visus reika
lus jame svarstyti, vado
vaujantis ‘harmonijos ir 
santaikos dvasia’.”

Tai kur čia vadų laimėji
mas? Juk jie seimo bijo, 
kaip katalikų velnias kry
žiaus? Juk faktas yra, kad 
jie pereito seimo didžiumai 
atsisakė pasiduoti ? Tai 
kur užtikrinimas, kad riau*- 
jam. seime 'tie diktatoriai 
turės didžiumą, jeigu jie 
lįięį ji j* pagelba visos organi
zacinės mašinos negalėjo su
daryti didžiumos buvusiam 
seime?

Mums, atrodo, kad pro
gresyviai naujo seimo nebi
jo-

Ktiopos Nare.

Ir vėl “Naujienos” išgar
bino rusus kontr-revoliu- 
cionierius. Liepos 6 d. jos 
pareiškia, kad byla prieš 
Doneco sabotažninkus bu
vus “grynas kamufliažas,” 
kad tie sabotagninkai esą 
taip nekalti, kaip avinėliai,

* ;

ginkluota pagelba.
Prisimena mums 1922 me- vadovavo. Passaico 

tų angliakasių streikas, kui? Kasstovėjopriešaky- 
Tuomet irgi, po kelių mene-'je audėjų ir kailiasiuvių 
šių Icovos, kasyklų savinin- streiko, f eigų ne komunis- 
kai ir Hardingo valdžia ap- tai? Pagaliaus: ar buvo 
statė kasyklas \kareiviais, Amerikoje streikas bėgyje 
laužyklas apkaišiojo . vė-į pastarųjų kelių metų, ku- 
liavomis ir šaukė mainie-|riame komunistai nebūtų 
rius į darbą. Bet nė vienas j pasirodę veikliausiu ir nuo- 
mainierys negrįžo į darbą, širdžiausiu elementu? Ne, 
Tą pat ir šiandien matėme 'nebuvo. Kur tik kilo darbi-Imas sąlygas. Jie stovi ko- 
Ncw Bedforde. | ninku kova, ten uoliausiai i vos priešakyje.

. . ‘ .'n u f i 14 j 'H '

darbavosi komunistai. Jit 
šaukia darbininkus kovon 
prieš algų kapojimus, prieš 
nedarbą, prieš nepakelia-

t ’ ' ■ ■ > . f . ; i . ’

Vąršava. — Per ištisą sa
vaitę Lėnkijos diktatorius 
Pilsudskis rengėsi iškėliauti 
į Vengriją vakącijoms, bet 
pagalios nusprendė neva
žiuoti.

DUONA PABRANGO

Birželio 1 d. įvyko ALDIJX 
172 kuopos susirinkimas, ku
riame prisirašė , du nauji nar
nai—J. Radževičius ir J. Du? 
davičius. j ,

Birželio 3 d. įvyko ALDLD, 
172 kuopos išvažiavimas ir ge
rai pavyko, nes vietinių ir iš 
apielinkių nemažai svečių atsi
lankė. Reikia pasakyti, kad 
tą pačią dieną ir toje pačioje 
vietoje kunigėlis buvo suren
gęs išvažiavimą, vienok pas 
mus atsilankė ne tik beparty- 
vių, bet ir parapijonų, kurie 
draugiškai laiką praleido.

•" • •

Šv. Jono Krikštytojo Drau
gystė neteko dviejų nariu. Bir
želio 25 d. M. \Petręms nu
ėjo į cukernę dirbtu Bosas 
pasiuntė jį kokią ten tanką va
lyti, kurioje būta gazų. Pra
dėjus Petroniui tą tanką valy
ti, jis apsvaigo ir nepajėgė 
iš tankos išlipti. Vėnaus vie
nas darbininkas jį ten rado 
jau negyvą. Velionis turėjo 
arti 40 metų, buvo nevedęs. 
Tapo palaidotas su bažnytinė
mis ceremonijomis.

Antras draugijos narys ir 
dar pirmininkas, Petras Kiškis, 
numirė 2 d. liepos ir tapo pa
laidotas 4 d. liepos. Kadangi 
tą dieną darbininkai nedirbo, 
tai labai daugelis palydėjo į 
kapus. Velionis paliko mote
rį ir dvi dukreles dideliame 
nuliūdime. Koresp.

i . ■■■ -   — -— J.. ,

PHILADELPHIA, PI

nenupuls, bet apskričio ko- komitetas turėtų atkreipti 
mitetas jai nustatė kvota— daugiau domes į tą kuopą.
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200. Tai svar 
kalas, kurį kuojia turi įvy
kinti šieįnet.

23 kp. New York City se
niau buvo silpna kuopa. Bet 
pernai ji jau turėjo 44 na- 
rius/o šiemet jau turi 51 na
rį—vadinasi, savo kvotą jau 
išpildė; Negera tas, kad na
riai į mitingus nesilanko. 
Visa darbo našta gula .*ant 
kęlių tik narių.' ’ Tą patį 
konstatavo ir f Central 
Brooklyno ktiopos 'delegatas' 
d. Baltaitis, kurio \ kuopa 
pernai turėjo 47 narius. 
Kaip geriau sutraukti na
rius į susirinkimus, kaip 
geriau užintęresuoti narius 
Draugijos veikimu — tas 
klausimas turi būti pastaty
tas aiškiau ir griežčiau ne 
tik Antrame Apskrity, bet 
ir visoje Draugijoje.

Patersono delegatas d. 
Kinderas kaip tik ir pa
braukė šią stoką. Paterso
no kuopa turi apie 60 na
rių. Ji nenupuls. Su kie
kybe, vadinasi, gerai, bet 
kaip s(į kokybe? Techniki
nis darbas Draugijoj pasta
tytas gerai, bet kaip su ide
alistiniu darbu, kaip su sis- 
tematiškos apšvietos sklei
dimu? Į tai reikia atkreipti 
nepalyginamai daugiau do
mes, negu ligi šiol kad buvo 
atkreipta.

Kad nariai prastai lanko
si į susirinkimus, į . tai at
kreipė domės ir drg. B. Jo- 
kubonis, Ridgewoodo kuo
pos atstovas. Jų kuopa per-, 
nai turėjo 33 narius. Šie
met ji, veikiausią, pakilu iki 
40 narių.- Tūli draugai, ku
rie gyvena Ridgewopde, pri
guli prie'’kitų->kuopų;’ Tas 
taip-pat negerai atsiliepia į 
kp. veikimą, bjūriai turėtų 
prigulėti prie tų kuopų, kdr 
jie gyvena. Ši pastaba, ben
drai imant, teisinga, nors 
gali būti ir išimčių.

Šiuo kartu d. H. Burkė iš
davė gąna optimistišką ra
portą apie Newarka. Užsi
mokėjusių už šiuos metus 
narių yra 41. Manoma tu
rėti nemažiau 60Aiarių. Su
sirinkimai būna /gaūa gyvi 
ir skaitlingu n Bandoma į-

ausias rei

-------- įtraukti į judėjimą•<> naujų
KAUNAS. — Dabar už žmonių. Tarpe A. L. D. L, 

juodos ’ duonos kilogramą D. 5 kp.' narių yrą 11 parfL 
mokama 75 cent., Kas bus jos narių. " ■
toliau? Pirmiau juodos i“
duonos klg. kaštavo 59 ar drg. Balsys pažymėjo,0 kad 

..... " j i » jjh kitopą perą tos he.dos,

toliau ? Pirmiau

£0 centų.
’ , .1 i »* : ■>. .

juodos

* Si Ą <?

Great' Neck’o delegatas

Drg. Skairis praneša, kad 
j Elizabeth, N. J., kuopa vei
kia gerai. Šiemet pakilsian
ti iki 60 narių, Kuopa pla
čiai dalyvauja visuomeninia
me judėjime. Iš Lindeno 
delegato nebuvo, kas labai 
negerai.

Iš Bayonne, N. J., rapor
tuoja d. Joniunas, Kuopa 
jau . turi 44 narius. Ji pa
kils • iki , 50 narių. Nariai 

‘pradėjo daugiau domėtis 
kuopos reikalais, kuomet į- 
vesta, diskusijos. Abelnai 
imant, ten, kur po’ mitingui 
būna kokia nors paskaita 
ar diskusijos ar prakalbėlė, 
ten daugiau narių lankosi į 
susirinkimus. Tą konstata
vo ne''tik Bayonne delega
tas, bet ir d. V. Paukštys, 
kuris kalbėjo varde East 
New Yorko kuopos. E. New 
Yorko kuopa yra šiuo laiku 
viena iš pavyzdingiausių. Ji 
jau turi dabar daugiau na
rių, negu liepia kvota, bū
tent 43. Kuopos pastango
mis sutverta ' nauja kuopa 
Huntington, L. L, kuri jau 
turi 15 narių.

Jersey City kuopa delega
tų neprisiuntė. Kodėl ? 
(Gausite vėjo, draugai!)

Apie Yonkers kuopą pra
neša d. Siurbis. Kol kas tu
ri 24 narius. Mano turėt 
iki 30. Seniau kuopa labai 
gerai finansiškai stovėjo. Ji 
aukaudavo daugiau, negu 
kuri bent kitą kuopa. Dabar 
su finansais yra sunkiau, 
nes Yonkery siaučia didelės 
bedarbės.
> So. Brooklyno kuopa at
stovo neprisiuntė. >’ Ji,1 rodo
si, turi apie 15 narių.

Hillside, N. J., kufrpa dar 
jaunutė, ,bet ji auga. Apie 
jos stovį raportuoja, d. Ben
derius. ^Nariai gana skait
lingai lankosi į susirinki
mus. Narių turi jau 14.

Tai taip išrodo kuopų sto
vis antrame apskrity. Kaip 
jau minėjome, nauja kuopa 
susitvėrė Huntingtone. Taip 
pat kiek pirmiau kuopa įsi
kūrė ir Port Chestery. Abi
dvi juodvi manoma pakvies
ti prisidėti prie apskričio.

Drg. Matulevičius rapor
tavo,. kad greitu laiku. bus 
bandoma įkurti kuopą 
White Plains, N. Y. Ryšių 
su ta kolonija , jau turima. 
Taip pat., bus dedama pa
stangų,.^ kad atgaivinus kuo
pą Perth Amboy, i 1 ' ’’ , i ,

Lietuvis Apgautas ant $500
Nors panašių žinių buvo ra

šyta laikraščiuose, bet kad vis 
atsiranda lengvatikių, todėl 
matau(reikalą parašyti šį nuo- 
tikį.

Jonas Alaburda, dirbdamas 
Horn and Hardhardt Baking 
Co. restorane, susipažino su 
ten dirbančiu rusu, žinomu 
kaipo Joseph Tayler.

Tas numanęs, jog galįs išvi
lioti iš Jonelio sutaupytus cen
tus, pradėjo kalbinti: Kam 
čia dirbti, Joneli, už 30 centų 
į valandą, kad mes galime at
sidaryti cigarų krautuvę ir 
dar prie to daryti kitokį “mon- 

'key business.” Prikalbino Jo
nelį išsiimti iš banko pinigus 
ir duot jam, o jis sujieškosiąs 
del biznio patogią vietą. Jo
nelis sutiko išsiimti $500, ku
riuos 29 d. birželio padavė į 
rankas rusui Joseph Tayler.

Tas, palydėjęs Jonelį iki 
gatyekario, prižadėjo vakare 
pranešti rezultatą. Jonelis, 
nesulaukdamas, ''ant rytojaus 
nueina pas žydelį, kur gyveno 
rusas Joseph Tayler. Gauna 
atsakymą, kad vakar užsimo
kėjęs už kambarį ir pranešęs, 
jog persi keliąs į kitą vietą..

Paaiškėjo, Jog apgavikas 
paspruko. Dabar Jonelis ai
manuoja, gailėdamasis pra
rastų pinigų.

Onyte II.
NUO RED.—Kadangi savo 

.laikais rašinėjo po slapyvar
džiu “Onytė” ir ji dar iki šiol 
laikosi , to slapyvardžio, tai 
prie jūsų slapyvardžio pride
dame'“II.”

SANDING BROLIS
MEKSIKOJ

MEXICO CITY. Sopi
tes Sandino, NicaraghPs su
kilėlių vado brolis, ir Gus
tavo Machado, kurie nese- 
nąi aplankė Sandino kariuo- 
męnės stovyklą Nicaraguoj, 
atvyko čia nedėldienį.
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Klausimai ir Atsakymai 
Apie Immigracijos 

Įstatymą

i

Buslapis Trečias

pardavinėtojai visuos*

J. VARNELIS

Tel. Jefferson 10080

ygyyyyvwYwvw^

DR. ZINS
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

INSURANCEX-spinduliai

Mano kainos prieinamos

DR. ZINS

651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

PASITARIMAI
EGZAMINAVIMAS DYKAI

ZUKAIT1S
Spencerport, N. T.

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

specialistas.

110 EAST 16th ST., N. Y.
Tarpe 4th Avė. ir Irving Plaoė

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenuets 

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

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTe /

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 
5 po pietų

Y

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

IR

j ar Imigracijos Biurui?
Atsakymas. Jungtinių Val

stijų piliečiai, kurie nori gauti 
nekvotines vizas savo žmo
noms, vyrams ir nevedusiems 
vaikams, neturintiems 21 me
tų, ir kurie nori gauti pirme
nybę kvotoje tėvams ir moti
noms, turi visų pirmiausia pa
siųsti savo aplikacijas Com
missioner General of Immigra
tion, Washington, D. C. Form 
633 blunka yra parūpinta tam 
tikslui./

Ateivių žmonų ir vaikų ap- 
reikalaujančios pir-

APSIGYVENUSIŲ ATEIVIŲ 
ŽMONOS IR VAIKAI

Klausimas: Atvažiavau į 
Jungt. Valstijas 1923 metais, 
bet dar neturiu pilnų piį/etys- 
tės popierų. 
du vaikai, 16 
žiaus, gyvena 
buriu kreiptis 
dimo į Jung. 
i>arujo immigracijos įstatymo?

Atsakymas: Apsigyvenusių APLIKACIJOS 
ateivių (legališkai įleistų del

^nuolatinio apsigyvenimo Jung.j 
alstijose) žmonos ir neapsi-l 

vd\įę vaikai, mažiaus 21 metų; 
amžiaus, gali reikalauti pirme
nybes kvotoje. Jų aplikacijos 
turi/ būti paduotos Amerikos 
korfsuhams užsieny. Gali 
jiems pranešti, kad tegul tuoj 
pac uodą savo aplikacijas. 
Tamsta tik gali pasiųsti žmo-

na irMano ž 
ir 19 metų am- 
Lietuvoje< Kur likacijos, 
prašyti jų įlei- menybės, turi būt pasiųstos A- 
Valstijas, \sulygl merikos konsulams užšienyj. • • • J o

SHENANDOAH, PA
Angliakasių unijos lokalų 

valdybos rinkimai praėjo. Ar 
mes, progresyviai, galime pa
sigirti bent šiokiais tokiais 
laimėjimais? Kaip atrodo, tai 
ne. Iš šioj apielinkėj gyvuo
jančių septyniolikos lokalų, 
gal tik viename lokale išrink
ta valdyba iš progresyviš- 
kesnių, kurie nusistatę prieš 
dabartinę Lewiso mašiną. Ka
me priežastis? Mano many
mu, ar tik nebus kalti mūsų 
draugai, kad nesilanko regu
liariai į lokalo sūsirinkimus. 
Kita priežastis-^-jstoka anglų

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

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

100 
20c

dvi kopijas užlaikymo 
eivito (affidavit of sup
ti, kurias tegul ji pristato 
erikos konsului. Šitas afi- 

ddįvitas turi pilnai aprašyti ta-, 

 

vo \tovį, darbą, kada atvažia-l 
vai, ur

nai

P

gyveni ir tt.

CMOS ĮSTATYMAS 
IRMENYBĘ AME- 

ILIEČIŲ VYRAMS

---------- ----------, AMERIKOS
PILIEČIŲ VAIKŲ TARPE 

18 IR 21 METŲ
Klausimas.

zos aplikaciją 
naus, 19 metų 
yra nevedęs, 
kos pilietis ir 
buvo priimta, 
statymo, jis gali atvykti, kaipo 

* nekvotinis ateivis ir neturi 
laukti, pakol jį konsulas pa
šauks. Ar turiu pasiųsti nau
ją aplikaciją?

Atsakymas. 7’
siųsti naują aplikaciją, jeiguį 
pirmoji aplikacija del parink-į 

Itinės vizos buvo užgirta. A- 
merikos konsulas užšienyj vis
ką atliks. Tik gali jam para
šyti laišką.IMMIG 

TEIKIA 
RIKOS
Klausimas: Išsiėmiau pilnas

popieras 1927 m. Mano sužie- 
dotinis gyvena Vokietijoj. Ar 
jis gali atvykti į Jung. Valsti
jas, kaipo nekvotinis immi- 
grantas, jeigu aš išvykčiau į 
užsienį už jo ištekėti ?

Atsakymas: 
ta privilegija 
tam ateiviui, 
mas su Jung.
įvyko prieš birželio 1 d., 1928 
m. Bet kuomet ištekėsi už at-

Ne, negali, ši- 
teikiama tik 

kurio :
Valstijų piliete

apsivedi- rodyti

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligai- 
vidurių užkietėjimo, skilvio nernali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ir 
kitų lijpj. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžina 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

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

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsa 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių 
miestuose.
/ ' M.

25 Gillet St.

Ką Mes Matėme Sovietą Rusijoj
, ,, i . . . i • Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios

a zos mu'. , une’ ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie 
didžiumoj svetimšaliai. Nemo-! l]Rįjų struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 
kedami gerai anglų kalbos I ir jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai yaiz- 
negalėdami išreikšti minties, duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas, 
netenka energijos ką nors u- Knygelė iš 64 
nijai veikti. Bet taip daryda
mi labai klystame. Turime ži
noti, kad unijos eiliniai.nariai, 
didelėj didžiumoj,' susideda iš 
svetimšalių, kuriems jau iki 
gyvo kaulo dasiėdė dabartinių 
unijos viršininkų saldliežuvia- 
vimai ir savo balsus atiduotų!
už progresyvius, jeigu tik kas į Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai 
jiems paaiškintų ir jeigu tik

Nereikia pa- išeitų ant tikieto koks progre- 
syvis.

Dabar artinasi IX Distrikto 
komiteto rinkimai. Dabarti
niai viršininkai nesnaudžia, 
per vietinius laikraščius garsi
nasi, skelbia savo gerus nu
veiktus darbus. Bet mes, pro
gresyviai,“ ką veikiame ? Tie
sa, turime išstatę į distrikto 
komitetą kandidatus, bet ar 
varom kokią agitaciją už juos, 
ar aiškiname lokalų susirinki
muose, kokis skirtumas tarpe 
dabartinių viršininkų ir pro
gresyvių ? Ar buvo bent vie
name unijos lokalo susirinki
me skaityta progresyvių pro
grama? Kol kas, neteko gir
dėti.

vi- 
sū-

Pasiu nčiau 
del mano 
amžiaus, kuris 

Aš esu Ameri- 
šita aplikacija 
Sulig naujo į-

puslapių. Kaina. :.. i5c

Prieš fašistinė Vienybė
Kovos Komiteto organas, atėjo L iš Lietuvos. 

, Jame rasite 
apie Lietuva. 

. 15c

Priešfašistinės 
žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo, 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite 
Kaina ............................... <..........................................

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...................S-Z..................'........... 25cKnygelės kaina

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

LEGALIŠKO IR NUOLATI
NIO ĮLEIDIMO DARODYMAS

Klausimas. Naujas įstaty
mas duoda pirmenybę žmo
nėms ir vaikams ateivių, ku
rie “legališkai įleisti nuolati
niam apsigyvenimui Jungtinė
se Valstijose.” Atvažiavau 
1921 m. ir noriu prašyti vizų 
savo šeimynai. Kaip galiu da- 

i legališką apsigyveni-

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

mą ? 
Atsakymas. Turi žmonai 

.... . . pasiųsti užlaikymo afideivitą,
oivio, jis galės gauti pirmeny- kuris turi įimti, kur galima,

- ’ informacijas apie atvažiavimą,
___ . ~ kada ir kur atvažiavai. Pa-

bę kvotoje.
* iycvvicv ii nui civ y ci^ia v cu. x ca.

Klausimas: Esu naturahzuota duok laivo vardą, jeigu vardą 
merikos pilietė. Pereitais atsimeni, bet nespėk. Gerinus 
etais ištekėjau , už ateivio, nednoti informacijų, jeigu tei-

Amerikos pilietė, 
metais ištekėjau 
kuris buvo įleistas tik laikinai, 
kaipo, ' s. Ar jis dabar 

^gali legalizuoti savo reziden
ciją Jung. Valstijose?

Atsakymas: Visų pirmiau
sia turi išvažiuoti iš Jung. 
Valstijų, nes nebuvo įleistas 
nuolatiniui apsigyvenimui. Ga
li važiuoti į bile artimą šalį ir 
tenais prašyti Amerikos kon- 
sulio jam išduoti nekvotinę vi
zą. Turėsi paduoti “form 
633” del jo įleidimo, kaipo 
nekvotinio immigranto. Tuo 
pačiu laiku turėsi darodyti 
savo pilietystę ir kad apsivedi- 
mas įvyko prieš birželio 1 d., 
1928. 
šymą

Jei-

Gali pasiųsti šitą pra- 
prieš jo išvažiavimą.

AR 
KORTĖS PALENGVINS IŠ

GAVIMĄ IMMIGRACIJOS 
VIZOS?

Klausimas: Noriu parsiga- 
t* ti savo brolį su šeimyna į 
šią* šalį. Gyvena Latvijoj. Lat
vijos kvota yra labai maža, 
bet agentas man pranešė, kad 
jis gali išgauti vizas šeimynai, 
jeigu aš nupirksiu laivakortes 
išanksto, nes tokiu būdu laivų 
sindikatas pagelbės šiame 
kale. Pranešk man, ar taip 
Ii būti?

Atsakymas: Nupirkimas 
vakortės iš anksto nieko 
reiškia ir nepagelbsti. Nevar
totos laivakortės gali būti per
mainytos, bet laivų kompani
jos reikalauja dešimtą nuošim
tį užmokėtų pinigų, nes tas de
šimtas nuošimtis yra agento 
nuošimtis. Kodėl bereikalingai 
mokėti agentams nuošimčius? 
Amerikos konsulai nereikalau
ja nupirkimo laivakorčių prieš 
vizų išdavimą. Bus laiko nusi
pirkti laivakortę, kuomet jau 
žinosi, kad bus imigracijos vi
za išduota.

NUPIRKIMAS LAIVA- 
PALENGVINS

rei-
ga-

lai- 
ne-

singai nežinai. Jeigu negali 
atsiminti tikrą dieną, tai para
šyk apie kada atvažiavai. Jei
gu atvažiavai po liepos 1 d. 
1921 m. ir su imigracijos viza, 
tai konsulas galės gana leng
vai pranešti, kada tau buvo 
išduota imigracijos viza.
gu antru sykiu esi Amerikoje, 
tai turėjai išgauti “permit to 
re-enter.” Tą faktą paminėk, 
pranešant išvažiavimo laiką, 
nes tada konsulas galės per
tikrinti tavo pirmą atvažiavi
mą nuo Imigracijos Biuro re
kordų. Taipgi afideivite pa
minėk, kad buvai tinkamai iš
egzaminuotas, kuomet atvažia
vai.

KAS YRA “SUMANUS ŽEM
DIRBYS”?

Klausimas. Mano brolis visą 
gyvenimą praleido ant ūkio 
Jugoslavijoj. Ar jam bus tei
kiama pirmenybė po kvota, 
kaipo “sumanaus žemdirbio” ?

Atsakymas. Nusprendimas, 
ar aplikantas gali prašyti pir
menybės, kaipo sumanus žem
dirbys, pasilieka Amerikos 
konsulų rankose. Jeigu apli
kantas tik prieš prašymą vizos 
dirbo ant ūkio, tai tas neduo
da jam teisės skaityti save 
žemdirbiu, žemdirbiškas mok
slas arba ilgas patyrimas ant 
ūkio ir jo apsipažinimas su 
žemdirbystės būdais, jam dik- 
čiai pagelbės. Aplikantas tu
ri darodyti, kad jis ketina, 
kuomet atvyks į Jungtines 
Valstijas, vėl stoti prie ūkio 
darbo. Tą galima padaryti 
pristatant afideivitą nuo drau
go arba giminių Jungtinėse 
Valstijose, kurie yra ūkinin
kais, kad jie pagelbės atvyks
tančiam imigrantui rasti darbą 
ant ūkio, kuomet jis atvažiuos.

F.L.I.S.

REIKIA SIŲSTI WASH- REZIGNAVO DU 
INGTONAN, KAD PAGEL

BĖJUS IMMIGRANTUI?
Klausimas. Esu Jungtinių! ROMA. — Iš Mussolinio 

Valstijų pilietis ir noriu parsi- į kabineto rezignavo du fa- 
dukterį 20 metų' amžiaus, i
Kam arba kur turiu pasiųsti Giuseppe Volpi, finansų mi- 
prašymą išgauti joms vizas: Misteris, ir _ Pietro Fedele. 
ar valstybės departmental, ar Jų viętas užėmė kiti fašis- 
Amerikos konsului užšienyj, tai.

ITALIOS FAŠISTŲ
MINISTERIAI

Draugai! Jeigu mes išsta- 
tėme kandidatus, išdirbom 
programą, tai neatsidėkime 
ant vienų kandidatų, kad jie 
dirbtų, varytų agitaciją, bet 
stokim į darbą visi. Unijos lo
kalų susirinkimuose arba šiaip 
kokiuose susiėjimuose aiškin
kime angliakasiams pragaištin
gą Lewiso varomą politiką ir 
skelbkime progresyvių kandi- 
datų programą, kuri stoja už 
išgelbėjimą mūsų unijos nuo 
kasyklų baronų ir Lewiso užsi
puolimų.

IX Distrikto komiteto rinki
mai įvyks 25 d. rugsėjo (Sep
tember). Kiekvieno angliaka
siu priedermė balsuoti už šiuos 
progresyvius kandidatus: į

Ant pirmininko — Thomas Į 
Howell, Local 920, Port Car-j 
bon. ,

Ant vice-pirmininko — Jo
seph Glatsky, Local 1414, She
nandoah.

Ant sekr.-iždininko — Leo 
Presbilinsky, Local 506, Mt. 
Carmel.

Board Members: Joseph Pa- 
pelis, Local -2611, Shenandoah ; 
Joseph Pagera, Local 920, 
Port Carbon.

Auditor-tellers: Geo. Franks,

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

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiskai- 
tęs'turėsi aiškų supratimą apie formą Jungtinių Valstijų 
valdžios. Gerai įsitėmijęfe 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.“ 
ir davatkų nekaltybes.

Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus
Kaina ............................ 20c

Pat arimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

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

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

Local 2611, Shenandoah; Geo.|snju jr jje daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus.
Skrypko, Local 1617, New Phi
ladelphia; Leo Sitko, Local 

Mt. Carmel. Silpnutis.105,

COURTNEY, PA.
An-APLA. 11 kuopos narys 

tanas Bruzinka, kuris pirmiau 
gyveno River View, Pa., gegu
žės mėn. įvykusioj eksplozi
joj' Mathers anglių kasykloj, 
dingo ir iki šiai dienai jo la
vonas nesurąndamas. Tose 
kasyklose dirbo apie ketverius 
metus. Buvo našlys, turėjo 
vieną sūnų, kurį pas save už
laikė.

APLA. 11 kp. nariai ir gra- 
borius buvo, nuvykę j ieškoti jd 
lavono, bet negalėjo surasti.

Iš Lietuvos paėjo Tauragės 
apskričio, šilelio parapijos, 
Patilčių kaimo. Amerikoj tu
rėjo vieną brolį, Liudviką, bet 
nežinau, kur jis randasi, ir Lie
tuvoj turėjo seserį.

Velionis nors buvo ne pilnai 
atsikratęs nuo religinių prie
tarų, vienok -į darbininkiškus 
parengimus lankydavosi.

Žuvo ir kitas lietuvis—Pra
nas Leonaitis, kitose kasyklo
se, kuomet įvyko ’gazo eksplo
ziją. Jis paėjo iš Kuršėnų 
miestelio. Amerikoj turėjo 
brolį ir seserį. Buvo laisvų pa
žiūrų. Vietinis.

Dažnai būna nesmagumų 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

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

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

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

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

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

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

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

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

“Raudonąjį Artoją”
Amerikoj “R/’ Artojas” kainuo
ja tik $1.25 metams. Išsirašant 

, po , keletą ekz., nuolaida. “R.
Artojas eina kas dvi savaitė*. 

! : ” > ■ • ;
Antrašas:

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

Karieat neparanku užiiprenumeruoti 
tieiiai it Ruaijoa, tie galite ožaiprenu- 
meruoti per “Laiavę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. Y. Kaina *1.26, 
peraiuntinlaa Teitai.

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 8. 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci- 
Sarai žmonėms.

. T. Vaitekūnas.
J. Naujokas 670 N. Main St, 

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

i Daugybė Brooklyn© ir Jdtuose 
miestuose taip dėkavoja už gerą il- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtai* 
vardais cigarų: Restauracijosfe, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose Ir Ito- 
ruose. Mes visur prisiunČiam ir a] 
mokam pašto lėšas, visur, Amerikc ‘ 
Rūkysit ir džiaugsitės. >

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Tel., Stagg 5043

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

MATTHEW P. BARAS 
BIELIAUSKAS 

' Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ

t



i Puslapis Ketvirtas Sereda, Liepos ?

Darbininku Partijos Centralinis Komitetas Išdėsto Planus
Sukėlimui $100,000 Komunistu Kampanijos Fondui

Visos Darbininkų Klasės Dalys Bus Vienijamos Remti Kla- — • -j i • • i fiv ~ i i* vnan t n o /I o i»l\i nm lr<) yvau r oro rn Mno i o nmi

šių Kovos Platformų ir Darbininkų Kandidatus
Abi Republikonų ir Demokratų Partijos praleis mi- 

lionus dolerių ateinančioj rinkimų kampanijoj. Hooveris 
ir Smithas yra kandidatai didžiųjų kapitalistų ir bankie- 
rių. Schwabas ir Morganas duos didelę paramą abiems 
kandidatams. Wall Streeto interesai, anglies baronai, 
plieno baronai, aliejaus karaliai ir kiti industriniai baro
nai žino, kad tik darbininkai ir biednieji farmeriai pra
laimės, kad jie (kapitalistai) bus laimėtojais, nepaisant, 
ar Hooveris ar Smithas bus Jungt. Valstijų prezidentu.

Socialisto kunigo Thomaso rinkimų fondą pripildys 
smulkieji biznieriai ir profesionalai, kurie sudaro pama
tą smulkiaburžuazinės Socialistų Partijos. Žinoma, kad 
socialistų fondas nebus labai didelis, nes būdas smulkia
buržuazinės dūšios yra viską mierūoti pasisekimu, o jis 
neturi pasitikėjimo savo partija ir jos vėliavos nešėjais 
kas liečia rinkimų kampanijos pasekmes.

Kandidatas, kuris gaus daugiausia pritarimo nuo 
bankierių ir didžiojo biznio interesų, bus kandidatas, ku
ris laimės rinkinius. Taip buvo nuo 1892 metų, tik su 
viena išimčia 1916 metais, kuomet Wilsonas buvo vėl iš
rinktas prezidentu remiantis platforma “Jis apsaugojo 
mus nuo karo;” bet vėliaus tapo atidengta veidmainystė 
Demokratų Partijos ir demokrato Wilsono, kuomet 
Jungtinės Valstijos tapo įstumtos į karą.

Sumos, kurias praleido kapitalistinės partijos savo 
kampanijoms nuo 1896 metų, yra sekamos:

Renublikonai Demokratai

vėse ir pavieniams darbininkams. Tos stampos bus nau
dojamos klijuoti ant visų laiškų, kuriuos tik darbininkai 
siųs laike kampanijos, garsinimui komunistų rinkimų 
kampanijos. Štampų knygutėj po dolerį bus 100 štam
pų ant dešimties puslapių; darbininkams bus pardavinė^ 
jamos po 10 centų už puslapį.

4. Aukų rinkimo blankomįs, kurios bus paskleistos 
visur tarp darbininkų ir darbininkų organizacijų.

5. Per parengimus, piknikus ir tt.
6. Per dvi didėles Nacionales Komunistų Kampanijos 

Tag Days.
7. Aukos iš masinių susirinkimų, susirinkimų ant 

gatvių, dirbtuvėse, unijose, fraternalėse organizacijose 
ir tt.

8. Įplaukos nuo masinių susirinkimų.
9. Įplaukos nuo' literatūros.
10. Įplaukos nuo pardavimo kampanijos ženklelių.
11. Surinktos tam tikslui aukos per komunistinę 

spaudą.

Visose darbo, unijose turi būt suorganizuoti kampa
nijos komitetai ir taipgi turi būt išrinkti kampanijos 
fondo vajaus direktoriai.

Kur unija remia partijos rinkimų kampaniją, tokis 
komitetas turi būt oficialiai išrinktas unijos susirinkime.

Kur mes esame mažumoj, komunistų rinkimų kam
panijos rėmėjai turi būt suorganizuoti ir turi būt daro
ma viskas, kad įtraukus kuodaugiausia unijos narių į 
veikimą. Ne partijos nariams turi būt suteikiama svar
besnės vietos kampanijos komitetuose, kurie būtų unijo
se suorganizuoti.

KALBINĖS ORGANIZACIJOS
Visi partijos kalbiniai biurai Turi sudaryti kampani

jos komitetą ir paskirti specialį kampanijos fondo va
jaus direktorių. (Biurai privalo suorganizuoti sub-komi-A 
tetus kalbinėse darbininkų organizacijose.

Per visą kampaniją reikia kreipti daug domės, kad - 
į darbą būtų įtraukti negrai darbininkai, moterys darbi
ninkės,' jaunieji darbininkai ir darbininkų klasės vaikai.

Aplaikytos aukos bus skelbiamos partijos spaudoj. 
20 nuošimtis surinktų pinigų eis “Daily Workeriui”.

Darbininkai, ręmkite savo partiją—Darbininkų (Ko
munistų) Partiją. Remkite darbininkų klasės platformą. 
Remkite $100,000 komunistų rinkimų kampanijos fondą. _

Aukas siųskite Nacionaliam Partijos 'Kampanijos _ 
Komitetui, 43 E. 125th St., New York City.

CASTON ROPSEVICH

Davis

1896—McKinley $3,500,000 Bryan $675,000
1900—McKinley 2,500,000 Bryan 425,000
1904—Roosevelt 1,900,000 Parker 700,000
1908—Taft 1,655,518 Bryan 900,000
1912—Taft ‘ , 1,070,000 Wilson 1,130,000

Roosevelt (kaipo progresyvis) $670,000
1916—Hughes S3,829,000 . Wilsonas $1,958,000
1920—Harding 5,319,729 Cox 1,318,374

3,063,952 903,908 
$221,977 '

1924—Coolidge
La Follette

Kad tos skaitlinės paskelbtos tiktai kaipo oficialės 
skaitlinės ir kad kelis kartus didesnė suma praleista, tai 
apie tai nėra ką nei kalbėti, bet sumos praleistos yra be 
abejonės proporcionalės toms sumoms, kurios yra oficia
liai užrekorduotos. ; •

Svarbiausias faktas pasilieka, tai kad partija su di
džiausiu kampanijos fondu būna ta partija, kuri laimi 
rinkimus.

Kokiam Tikslui $100,000 Kamp. Fondas Bus Naudojamas
t

^-.Padėjimui komunistų prezidentinio ti kieto (Fcs- 
terį kandidatu į prezidentus, Gitlowa kandidatu į vice
prezidentus) ant baloto kaip galima didžiausiame skai
čiuj valstijų. Kapitalistai turi pagaminę sunkiausius 
įstatymus, kad darbininkams būtų kuokebliausia padėti 
savo kandidatus ant baloto.

2. Spausdinimui literatūros: komunistų platformos, 
kampanijos brošiūraičių ir lapelių.

3. * Masiniams mitingams: už svetainę, kelionių išlai
doms, gadinimams.

Mes planuojame pasiųsti desėtkus žymių kalbėtojų 
po visą šalį. Planuojame prasilaužti į naują teritoriją 
pietinėse ir vakarinėse valstijose. Kapitalistai valdo sve
taines ir gelžkelius. Mums reikia pinigų nacionaliams 
prakalbų maršrutams Fosterio, Gitlowo, Scott Nearingo 
ir kitų kalbėtojų.

4. Garsinimas: garsinimo kortos su tinkamais pieši
niais ir ūbaisiais; kampanijos ženkleliai; plakatukai, gar
sinimas spaudoj. j ; >

5. Kampanijos komiteto išlaidos: spausdinimo ir ofi
so išlaidos; kampanijos darbininkai ir organizatoriai; 
publikacijos darbininkai; kampanijos organizuotojai.

TURIME GAUTI PINIGŲ KUOŲRIMČIAUSIA

Rašykit, įdėdami už lc štampą, 
reikalaudami prisiųsti knygelę:

“Kyla ir Jos Gydymas”

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

. OFISAS

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

68 South FranĮdin Street 
Wilkes-Barre, Pa.

peilio arba be pavojingos 
operacijos

GYDO KYLĄS 
vyram, moterim ir vaikam 
PER LAIŠKUS NEGYDO

Be

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

■ ■ ... n......................... ...

Automobiliu Mokykla
:; y O Mm.

Ad .K., fa 
Suteikia Malonų, 

Atšviežinantį Miegą
Jūs turėtumėt vartoti Nuaa-Tbne, jeigu jū

sų miegas neramus ir neatlvležinantis, jei 
jūs ifi ryto utsikcliate su pajautimu nuo va r- ■ 
gio. Šios geros gyduolės yra suteikusios svei
katų, stiprumą ir jėgą virš milionui vyrų ir 
moterų per paskutinius .35 metus, ir garan
tuojama, kad pagelbės ir jums arba jūsų pi
nigai bus grąžinami.

Nuga-Tone padaro turtingą, raudoną krau- 
.ią, sustiprina nervus, raumenis ir svarbes
nius kūno organus ir tuo būdu sustiprina 
ai-etitą, virškinimą, skilvį, kepenis, inkstus, 
pūslę, prašalina chronišką užkietėjimą, svai
gulį. galvos skaudėjimą ir panašius nemalo
numus, kurie buvo atsiradę iš priežasties 
silpno kūno. Nusipirkit butelį šiandien. Nu
ga-Tone parduodamos vaistinėse. Pabandykit 
tas geras gyduoles prašalinimui savo ligos.

Tel. Lackawanna 218©

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 ild 1 
vai. po pietų, Ir pagal sutarti |

Lietuvos darbininkų, ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”
daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
bicdnuomenės gyyenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvi\ 
nas Amerikos darbininkas 
darbininkė privalo užsisakyt

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams ....................$1.75
6 mėnesiams..............$1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger- 
miuiy. Franz Moericke, Koenigs- 

1>erg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

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

. DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJA
Darbininkų (KonTunistų) Partija yra ta partija, ku

ri kovoja už darbininkų ir išnaudojamų farmerių reika
lus. Darbininkų (Komunistų) Partija yra mirtinas prie
šas kapitalistiiJės sistemos. Ji dirba už nuvertimą kapi
talizmo per įsteigimą tikros Darbininkų ir Farmerių Val
džios Jungtinėse Valstijose, per Proletariato Diktatūrą.

Mūsų Partija atsišaukia tik į šios šalies darbininkus 
ir biednuosius farmerius, prašydama paramos šioj kam
panijoj. Ta Partija šaukia darbininkus ir biednuosius 
farmerius suvienytomis spėkomis remti Savo Partiją. 
Stodama rinkimų kampanijon, Darbininkų (Komunistų) 
Partija neturi iliuzijų apie galimybę panaikinti kapita
lizmą per balotą. Kaip tik priešingai, mūsų Partija nu- 
maskuoja begėdišką kapitalistinę demokratiją, kaipo tik
renybėj esančią kapitalistinę diktatūrą gynimui interesų 

* saujelės turčių ir kovai prieš didžiąją masę darbininkų 
ir išnaudojamų farmerių. Mūsų Partija įeina į šią kam
paniją svarbiausia su ta minčia, kad rinkinius panaudoti 
kaipo įrankį agitacijai tarp masių ir mobilizavimui ma
sių kovai-prieš kapitalizmą ir kapitalistinę valdžią. Kuo
met mes norime išrinkti savo narius į legislatūrą, mes 
tatai darome su tuo tikslu, kad išnaudoti valstijų ir ša
lies legislatūras kaipo vietą, iš kurios būtų galima geriau 
mobilizuoti mases prieš kapitalizmą ir kapitalistines le
gislatūras (įstatymų leidimo įstaigas).

Tai ant tokio pamato mūsų Partija kreipiasi prie 
darbininkų ir biednųjų farmerių, ragindama juos remti 
savo Partiją šioj rinkimų kampanijoj.

Tai. ant to pąmato mes prašome jus remti $100,000 
Komunistų Rinkimų Kampanijos Fondą.

Tai tuo pamatu mes prašome darbininkų ir biednųjų 
farmerių aukoti savo cėntus ir dolerius, kad sudarius ko
munistinį kampanijos fondą.

Mūsų obalsis: $100,000 Kampanijos Fondas Supažin
dinimui Darbininkų su Klasių Kovos Platforma.

Kur Mes Surinksime Savo $100,000 Kampanijos Fondą
1. Iš Darbo Unijų.
2. Iš Darbininkų fraternalių organizacijų.
3. Dirbtuvėse, fabrikuose, kasyklose
4. Darbininkų namuose.
5. Ant gatvių tarpe darbininkų.

KAIP MES SUKEPSIME TIEK
1. 1928 metais rinkimų asesmentai bus uždėti ant vi

sų Darbininkų (Komunistų) Partijos narių. Kiekvienas 
narys privalo pirkti 50 centų Komunistų Rinkimų Kam
panijos Asesmento Štampą.

2. Aukomis iš darbo unijų ir kitų darbininkų orga
nizacijų, kaip tai iš darbininkų fraternalių draugijų, 
kooperatyvų, darbininkų tarybų ir tt., ir aukomis iš dirb
tuvių komitetų ir pavienių darbininkų.

3. Parduodant Komunistų Kampanijos Štampas, ku-

Mes esame tikri, kad darbininkai suteiks Partijai 
$100,000 varymui darb^pirmyn, tačiaus dabar yra klau
simas, kaip kuogreičiausia gauti pinigų. Ir dabar tuo- 
jaus turime sukrusti į darbą.

* '■ <

PRISIRENGIMAS PRIE VAJAUSv
Vajaus pasekmingumas priklausys nuo mūsų parti

jos organizacinio daibo ir nuo mūsų artimiausių simpa- 
tikų, kurie turi būt įtraukti veikiman laike kampanijos. 
Jeigu mums pavyks sumobilizuoti partiją tam darbui, tai, 
mes galėsime suvienyti ' kairįjį sparną ir progresyvius 
darbininkus mūsų partijos rinkimų kampanijai. -

Tame darbe tūri atsakančiai pasirodyti kiekvienas 
partijos vienetas/

SUGEDĘ DANTYS- 
SUIRUS SVEIKATA 

liegzaminuojam dykai. 
Savo darbą garantuojam. 
Taisome ant išmokesčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chirurgai-Dentistai

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

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

Praktikos pamokos išardyt, sutai
syk ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferfo-Mechaniko. 
kurj veda lietuvių ir angį*’ kalho< 
gerai žinomas ir per "' 
tyręs instruktorius L. TIKNEVb 
CIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryt*, 
iki 9 vak.. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd A ve., cor. 14th SU N. Y.

ir tt.

r
PINIGŲ

skaitykit ir platin-
KIT “LAISVĘ”

IŠKILMINGAS IR LINKSMAS

PIKNIKAS

W»’;

<♦>
<♦>

<l>

<f>

<♦>

RENGIA A.L.D.L.D. 12-tas APSKRITYS

Sukatoje, 14 d. liepos-July, 1928
A DIDELĖJE IR GRAŽIOJE VIETOJE 

VALLEY VIEW PARKE 
INKERMAN, PA.

Prie pat Cannonball stoties. Privažiavimas labai parankus Iš visų pusių.
PRASIDĖS 10 VAL. RYTE Ik TĘSIS IKI" VIDURNAKČIO *

Įsitemykite ką girdėsite ir matysite piknike: "
DRG. L. PRUSEIKA, IŠ NEW YORKO

Tai garsusis mūsų rašytojas ir kalbėtojąs pasakys svarbią prakalbą

PARANDAVOTA DIDELĖ SVETAINĖ ŠOKIAMS

Gera orkestrą grieš lietuviškus ir amerikoniškus šokius, šoksim kas tik gyvas

Bus Smarkus Traukimas Virvės >
Kas tik jaučiasi galingas, gales dalyvauti traukime ir būti laimė to jum;
ĮŽANGA 15 CĖNTŲ Visus Kviečiame Atsilankyti. — Rengėjai.

PAVASARIO ŽINIA
Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis

LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINŠAPĘ
VISKĄ PADARAU SAVO ŠAPOJE:

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 ant 
vietos GREIT ir už

PRIEINAMĄ KAINĄ
Darbas pilnai garantuojamas Mechanikai-Ekspertai

Visais reikalais kreipkitės:

BUSHWICK AUTO MACHINE SHOP 
FRANK AUGUST, Savininkas

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

t.LI.LIJJ.IALCTJ
Telephone, Stagg 8826

9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyn©

MOTERIMS

Panedėliais dieną 
ir naktį

Utarninkais iki 12 vai. 
nakties

VAIKAI »
įleidžiami Utarninkais

VYRAMS
Seredomis 
Ketvergais 
PStnyčiomis 
Subatomia 
Nedėliomis 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue ;
BROOKLYN, N. Y.
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NEW BRITAIN, CONN. I
Tautininkai Keisti Sutvėrimai

Jau keletą kartų buvo “Lai
svėj” rašyta, kad čia šį pava
sarį visos lietuvių draugijos 
sudarė komitetą šelpti strei
kuojančius mainierius. Išpra- 
džių tas komitetas veikė gana 
aktyviai rinkime aukų, bet 
šiuo tarpu pradėjo apsireikš
ti aptingimas. Kai kurie [ 
draugijų delegatai nenoriai 
lanko komiteto posėdžius ir 
aukų beveik neparenkama.! 
Tas jau negerai. Tačiaus, 
šiam svarbiam darbui pradėjo 
tautininkai gerokai kenkti, | 
nors patys žodžiais iš karto 
pritarė. Paveizdan, V. Vituki- 
na keletą kartų karštai ragi- 
nc^-žmones aukoti del streikie- 
rių. J. Mikalauskas, Apšvie
tus draugijos susirinkime, iš
girdęs pakvietimą sudaryt 
mainierių šelpimo komitetą, 
taip pat sakė, kad reikia gel
bėti mainierius. Bet kas vė
liau atsitiko? Tas pat V. 
tukinąs, delegatas nuo L.
Sandaros 32 kuopos, buvo mai
nierių šelpimo komiteto išdi- 
ninkas ir jau gegužės mėnesi 
“pamiršo” mainieriams pasiųs
ti $126.21. Tik vėliau, pamą

stęs, kad komitetas nemano ant 
toliau toleruoti tokį iždininko 

išbįldė komiteto 
pinigus,

Nenuostabu,

“pamiršimą 
tarimą, — pasiuntė 
kam priklauso.
kad žmonės, išgirdę tokį iždi
ninko elgesį, pradėjo vi
saip manyti apie patį komi
tetą. Bet^cia nebuvo kitų kal
tėj kaip* tik to, kuris “pamir
šo,” kad tie pinigai nepasiųs
ti. Suprantama, tam pačiam 
sandariečiui tokis jo pasielgi-1 
mas neteikė garbės, neigi jo į 
atstovaujamai kuopai. Ypa
tingai 21 d. gegužės komiteto 
susirinkime V. Vitukino pa
reiškimas akyvaizdoje 17 
draugijų delegatų, kad jau pi
nigai pasiųsti mainieriams, pa
rodė, kad jisai išmokęs pame-j 
luoti, nes vėliau komiteto nu
skirtai komisijai pasiteiraut 
pas patį iždininką, ką mano 
daryt su tais pinigais, parodė 
iš banko liudijimą, kad tie pi
nigai nebuvo pasiųsti pradžioj 
gegužės, kaip jis tvirtino susi
rinkime, bet 2 d. birželio. To
dėl komitetas atstatė tą poną 
nuo iždininkystės ir išrinko ki
tą jo vieton.

Dabar jau ir J. Mikalaus
kas išėjo prieš rinkimą aukų. 
Štai, 4 d. liepos Apšvietos 
draugijos buvo piknikas, ku
rios šis biznierius-tautininkas 
yra pirmininku. Jisai neleido 
aukų parinkti del mainierių. 
Argi nekeista? Pirma keleto 
mėnesių jis matė svarbą įsteig
ti komitetą del rinkimo aukų, 
o dabar to pačio komiteto at
vykusiai komisijai piknikai! pa

ll aba r 
tas

I

© 1928 The American Tobacco Co., Manufacturers

417 Lorimer St.

I

1023 MT. VERNON ST.

KAVALIAUSKAS

Vikutis.

DETROIT, MICH

ių savai-j Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. y.
Mes ži- čių. Telephone Stagg 6588

.w

roi- 
ap- i

Bet i 
sky-

Šaunusis išvažiavimas A. L. 
apskričių

Draugiškas Išvažiavimas
Liepos 15 d., Palmer parke, 

įvyks draugiškas išvažiavimas, 
kurį rengia vietos Lietuvių

Gerbiamieji vietos ir apie- 
šiame išva-

A. M. BALCHUNAS, Savininkas

Puslapis PenEto ?

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių. Šviežas Valgiai, Gamiaarai Lietuviško 

ir Amerikonišku Stilius
asi-Pavalgius čia malonu bfitl, 

šnekučiuoti «u kitais, arba rami 
siskaityti.—Syki atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARčIUKIENfi 

Savininke

Laisvės” Name) Brooklyn, N. Y.

Phone: Jefferson 108516

A. J. MEYER
TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

LUCKY

lr'$ Lasted balsui.”

h i < < 6 . ; ' »Vadovaujantis Tenoras Metropolitan Opera Co.
/?

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

Strikes maži 
cigaretai.

rinkti aukų, neleido? 
klausimas, kuriuo laiku 
“tėvynainis” nežinojo, ką 
ro? Mes nemėgstame be 
kalo nei vieną draugiją
šnekėti, tačiaus, be jokių spė-į 
jimų, sakome, kad tautininkai 

, aplaikė iš “viršūnių” įsakymą 
mainierių šelpimo komitetą su- 
ardyt. Atmenu, kaip viename 
komiteto susirinkime sandarie- 
tis P. skaitė šmeižtų laišką i 
nuo S.L.A. prezidento S. Go- i 
gūžio. Tada jau manėm, kad ! privalo atsilankyti. Gali ir tie 
komitetą pakrikdys, bet nepa-; tėvai atsilankyti, kurie dar tik 
vyko. Dabar jo pakenkimuimano savo dukteris leisti į cho- 
vartoja kitus būddfe. Ve, kad | ra dainuoti.
ir iš vieno sandariečio pareis-Į
kimo susirinkime galima kai j). L. d. ir L.D.S.A. apskričių 
ką suprasti, nes jis sakė: “Aš bus 15 d. liepos, Indian Grove 
žinau, kad draugijų delegatai i (jar^ 
daugiau šio komiteto susirin
kimų nelankys.” Užklausus, iš' 
kur jis tatai sužinojo, kuomet j 
dar nei viena draugija nėra: 
atšaukus savo delegatus, susi-1 
maišęs paraudo ir nutilo. Va-J 
din'asi, kas tokio slepiasi, 
pagyvensime ir visus jų 
mus sužinosime.

Ištarai birželyje m. rase, kad Lucky 
iau ferzina jautrias gerklęs, negu kokie kiti

“It’s toasted”
Nei Jokio Gerkles Erzinimo Nei Jokio Kosulio

e,..New Hayene, prie .pat 
marių kranto. Važiuosime į 
pamarį ir į išvažiavimą, kuria
me dainuos du chorai—“Lais
vės” iš Hartford ir “Vilijos” iš 
Waterbury.

nome, kad angliakasiai jau še-' 
šioliktas mėnuo streikuoja. Jų 
padėtis labai sunki. Jeigu ku- j 
rie ir turėjo susitaupinę centą 
kitą, tai jau pravalgė ir d;ibar 

..visi turi badauti. Todėl mū
sų pareiga pribūti jiems į pa
galbą.

Pradžia išvažiavimo*^ v 
po pietų. Įžanga dykai. •.

Kviečiame visus atsilankyti.
S. M. Š. Komitetas.

Lietuvis Aptiekorius
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai
338 Knickerbocker Ave.

(Kampai 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

PHONE: REGENT 2177-0474

<♦>

<♦>

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

AMERICAN
“Tai Mokykla su Reputacija.”

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

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

Boll Phone i Poplar 7546

ADOLFAS F. STANKUS
.1 ' I

GRABORIU8

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA.
a. a a. a
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LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamų 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manę*.

1439 South Žnd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell_____
Keystone-

TELEFONAI:
__________ Oregon 5186
___ _______ Main 8669

Vilijos Jaunų Merginų 
ras nusitarė vasaros laiku 
retinti dainų pamokas, 
rudeniui artinantis vėl 
pradėta tankiau pamokas 
kyti ir bus rengiamasi 
kokio nors šaunaus parengi-' kuojančių 
mo. Choro tvarkymo komisi-' Komitetas, 
ja yra nutarus šaukti visų < 
merginų tėvus ir motinas į po- linkių lietuviai! 
sėdį choro reikalų aptarimui. • žiayime bus gabių kalbėtojų 
Tokis susirinkimas bus laiko-1 vietinių ir iš kitur. Bus ska
nias 13 d. liepos, Lietinių sve-Įnių užkandžių ir gėrimų. Bus 
tainėj. Todėl visi tėvai, kurių'žaislų, sporto ir tt. Todėl visi 
dukterys priguli prie choro,! ir visos atsilankykite.

cho-
su- 

Tik 
bus 
lai-

prie Organizacijų Nacionaiis Strei- 
Mainierių šelpimo

SUDEGĖ MALŪNAS
Sekmadienį ^ Šilutės ap. 

Gaideliuose sudegė malūni
ninko Sakaro vėjinis malū
nas. Malūnas sudegė visai, 
net ligi pamatų. Spėjama, 
kad malūnas buvęs padeg
tas iš keršto.

Paryžius. — Pirmadienį 
užsidarė Franci jos parla
mentas aM trijų menesių.

Washington. — Iždo mini
ster's Mellon šiomis dieno
mis išvažiuoja į .” 
vakacijoms ant kelių savai

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas nrięšąs.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas jvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ariieriką pagarsėjusius 1 I

'URBAN’S COLD POWDERS
, , ' (Miltelius nuo šalčio) • . » j *

j’okių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

URBO i LAX TABS . >
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
______________________ ORDER BLANK:______ ________________

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

Vardas
No____

Miestas
Miestas

-----  St. ir Avė,
- State-
_ State.
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VIETOS ŽINIOS
6 ŽMONĖS MIRĖ < 
NUO KARŠČIO

EXTRA DEL “DAILY 
WORKERIO” KONCERTO

DEGUTININKAI 
IŠ “VIENYBĖS”

Pirmadienį New Yorke nuo 
karščio mirė šeši žmonės ir 
92 apalpo. Tai buvo karš
čiausia diena šią vasarą. Tem
peratūra antrą valandą po pie
tų siekė 92 laipsnius.

Sv e i k a t o s komisionierius

BROOKLYN, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 17 kuopos mėnesinis susirinkimas 
atsibus seredoj, 11 d. liepos, “Lais
vės” svetainėj. Draugai, kurie ne
lankote susirinkimų, tai nors kartą 
pasižiūrėkite j savo mokesčių kny
gutę, iki kojiai užsimokėję. nelaukit, 
kol tapsit išbraukti. lAteikit ir už- 
simokėkit.—Organizatorius. 103-64

PARŠTbuODA kendžių Storas, ge
roj vietoj ir gerą proga pigiai 

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

RIDGEWOOD, N. Y.

Ateihančioj subatoj Coney 
Island Stadiume, kaip jau ži
noma, įvyks “Daily Workerio” 
naudai rengiamas koncertas. 
Numatoma, kad mažiausia 25,- 
000 New Yorko ir apielinkes 
darbininku ir darbininkių ja
me dalyvaus.

Garsusis prof. Theremin 
grieš tuo savo stebėtinu apa
ratu, kuris ore sudaro melodi
ją. Prof. Theremin yra nese
nai pribuvęs iš Sovietų Sąjun
gos. Tuo savo stebėtinu išra
dimu jis nustebino visą pa
saulį. 1

Bet tai dar ne viskas, šia
me koncerte ant programos 
yra ROXY BALETAS, kuris 
duos klasiškų originalių šokių 
ir dainų. Bus ir daugiau žy
mių artistų-mėgėjų. Simfoni
jos orkestrą iš 50 parinktų 
muzikantų, su konduktorium 
ARNOLDE VOLPE, grieš visą 
laiką. Atsilankę nesigailėsit.

Vakarykščiame “Vienybes” 
num. (liepos 10 d.) degutinin- 
kas Sirvydas, pasivadinęs “pi
liečiu,” rašo:

“Pereitą sekmadienį, prie 
Piliečių Kliubo išvažiavimo 
Forest Parke, prisiplakė ii/ dvi 
komunistų ‘susaidės.’ Viena 
iš tų komunistuojančių gru
pių pastatė saVo kalbėtoją, 
kuris išdergė viską lietuvišką...

“Blogiausiai.tas, kad paskui 
kažkas (ne kažkas, bet p. 
Kundrotą, Piliečių Kliubo ly
deris ir jūsų, Sirvyde, pusinin
kas.—J.) apie tai pranešė po
licijai. Atėjus policmanui ir 
pradėjus komunistus klausinė
ti, kas jie yra, šie atsakė: ‘Mes 
esam prie Piliečių Kliubo.’ ”

Ir baigia savo degutišką me 
lą šiaip:

“Tai jau tikri degutininkai, 
tie komunistai! Savo kalbėto
jų bjaurius žodžius primeta, 
kliubui ir provokuoja jį prieš 
Amerikos valdžią.”

i

KAD GERIA, TĄI GERIA Jau kas kas, tik ne komu
nistai yra “degutininkai.”

us prižiū-

llarris patarė laike vasaros 
karščių prisilaikyti šių taisyk
lių : vengt būt ant karštų sau
lės spindulių; nešiot^ lengvais 
drabužiais, ypač vaik
rėt, kad nenešiotų storų dra
panų ; mažai užsiimti sunkiu 
sportu; imti kas dieną šaltą 
maudynę ir valgyti lengvą 
maistą ir to neperdaug.

Bet komisionierius Harris
užmiršo, kad tyras oras yra 
geriausia gyduolė laike karš
čių. Gražiausiuose pajūrių 
plotuose keli šunys su tarnais 
gyvena, kada jų savininkai 
trankosi po Europą ir kitas 
pasaulio dalis. Tuo pačiu sy
kiu milionai darbininkų ir jų 
vaikai šunta, alpsta susikimšę 
lindynėse, nuo vasaros karščio.

LDSA. 132 kuopos susirinkimas i- 
vyks seredoj, 11 d. liepos, 8 vai. va- 

j kare, Degulio svetainėj, 147 Thames 
I St. Draugės, visos būtinai susirin
kite, nes yra daug reikalų.—Sekr. 

M. Degulienė. , 163-64

PRANEŠIMA! IŠ KITUR
DETROIT, MICII.

j Aido Choras rengia, ekskursiją į 
I Bab-Lo salą subatoj, 4 rugpjūčio-Au- 
| gust. Pirmas laivas išplauks nuo 
Woodward Ave. 9 vai. ryte, antras

Darbininkai turėtų pareika
lauti tų tuščių pajūrių plotų 
savo poilsiui.

2 JŪRININKAI NUŠAUTI, 
KITI 2 SUŽEISTI

—10 vai. ryte. Tikietas i abi pusi 
suaugusiems 75c, jaunuoliams nuo 12 
iki 15 metų 40c. Bus labai puiki 
programa, atsižymėjusieji programoj 
gaus dovanas—“Laisvę,” “Vilnį,” 
“Darbininkių Balsą,” “Daily Worker,” 
baksą saldainių arba pinigais. Ti- 
kietus įsigykite išanksto; galit gaut 
pas choristus. ’ Taipgi kviečiame cho
ristus ir simpatizatorius ateiti pas 
laivą 8 vai. ryte ir pagelbėti parda
vinėti tikietus.—Kviečia Aido Cho
ras.

I
 Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X - Spindulių Diagnoza

221 South 4th Street

(Prieiais “Bridge Plaza”)

Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:

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

H madieniais tik sulyg sutarties.

LIETUVIŠKA SKUTYKLA

BARBER SHOP IR
BEAUTY PARLOR

A. MOLLYNS
Specialistas ant

Permanent Wave, Nestle 
Circuline

Telephone: Greenpoint 232#

J. GARŠVA

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

Tel.

LIETUVIS
Triangle 1450

FOTOGRAFAS
IR MALIORIU

Nufotografuoj 
ir numaliavo 
visokius paveiks- 
1 u s įvairiomi 
spalvomis. *‘ 
naujina senus i 
ktajavus ir su
daro su amerik 
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu: 
STOKES

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

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

IŠPARDAVIMAS
Fornišių Pigiausia Kaina Pas

Tūli Brook lyno žmonės per
daug jau pradeda gerti. Gėri
mas pasi juos virto jau nebe 
gėrimu, bet lakimu.

Nesenai Williamsburge mirė 
saliūninkas ir mirė del persi- 
gėrimo. Nors jisai pats jau 
matė, kad jam ateina galas, 
bet gerti nesiliovęs.

Tam pačiam Williamsburge 
mirė tūla biznierka-, katra taip 
gerai patraukdavo", jog apie 
jos girtuokliavimą visi žinojo.

Kuomet numiršta didelis pi
jokas, tai žmonės apie tokius 
sutvėrimus labai prastai atsi
liepia.

Kas perdaug yra įsimylėjęs 
į mūnšainizmą, tas žūva visuo
menės judėjimui ir žūva as
meniškai. v Reporteris.

S.L.A. 322 KUOPOS 
NARIAMS

Ketverge, 12 d. liepos, sve
tainėje Van Siclen Avė., įvyks 
svarbus SLA. 322 kuopos su
sirinkimas. Pradžia 8 vai. va
kare., Visi nariai dalyvaukite, 
nes delegatas iš seimo išduos 
raportą. Bus ir kitokių rei
kalų, kuriuos turėsime atlikti.

Sekr.. A. B.
(164-65))

Anais metais Kaune, kas de
gutavo žydų ir kitataučių 
krautuvių iškabas—komunis
tai ? Ne. Tai buvo Sirvydo 
tipo fašistai-tautininkai. šie
met jie buvo surengę Prienuo
se ant žydų pogromą: mušė, 
daužė žydus Už tai, kad fa
šistams sunku konkuruoti su 
jais biznyje.

Pereitą nedėldienį pakarto
jo p. Kundrotą tai, ką jo ben
dras buvo padaręs 3 d. bir
želio tam pačiam parke drg. 
A. Bimbai kalbant New Yor
ko draugijų išvažiavime.

Negana to, kad Brooklyno 
fašistai užsiima provokatorių 
darbais, bet “Vienybės” .šali
ninkai eina dar toliau: jie sa
vo darbus nori primesti pro- 
gresyviams. Juk nedėlioję iš
važiavimas buvo ne komunis
tų, bet Darbininkių Susivieni
jimo kuopos. Ir p. Kundrotą, 
priėjęs prie policisto,\ įskundė.

Progresyviams, su dpg. Brie
džiui priešakyje, paaiškinus 
policistui skundikų tikslą ir 
kad jie turi leidimą, policistas 
nuėjo savais keliais. Bet Sir
vydas, pasivertęs “piliečiu,” 
nori provokatoriškai primesti, 
kad Darbininkių Susivienijimo 
kuopos išvažiavimo rengėjos 
policistui sakę: “Mes esam 
prie Piliečių Kliubo.”

Panedėlio vakare, prie Sack
ett ir Van Brunt Sts., Brook- 
lyne, iš pravažiuojančio auto- 
mobiliaus paleista daug šūvių, 
šūviai buvo taikomi į grupę 
portorikiečių, stovinčių prie 
kampo. Du ant vietos nušau
ti ir kiti du sunkiai sužeisti.

Tie keturi jauni portorikie- 
čiai tarėsi apie važiavimą sa
vo šalin. Staiga privažiuoja
žalias “sedanas” (automobi
lius) su 5 mušeikomis ir 
paleido šūvius. Manoma, kad 
gengsteriai sušaudė per klai
dą keturis jūreivius darbinin
kus. Sužeistieji sakosi neturė
ję jokių priešų.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

SO. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD. 147 kuopos pusmetinis su

sirinkimas bus ketverge, 12 liepos, 
pas drg. Stasiulevičių, 755—3rd Avė. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai, 
kurie manote ir ant toliau priklau
syti prie šios kuopos, būtinai turite 
atsilankyti j ši susirinkimą ir užsi
mokėti mokesčius.—Sekr. A. Bružas.

164-65

DEGTINĖ PERSIMAINĖ 
J VANDENĮ

Biblijoj rašoma, kad Kris
tus kartą permainęs vandenį 
į vyną, tūlose vestuvėse Kano
je, kada gėrikai pritrūko svai
galų. Bet New Yorke įvyko 
“stebuklas” atbulai: degtinė 
ir alkoholis buvo paversta į 
vandenį. New Yorko “stebuk
las” yrą žymesnis už aną bib
lijinę tuomi, kad Jungtinėse 
Valstijose eina prohibicijos 
vykinimas. Reiškia, šiuo “pa
tentu” einant, greitu laiku pil
nai bus nusausinta šalis.

Valdžios sandėlyj Concen
tration Warehouse No. 1, 35- 
31 Rose St., New Yorke, su
rasta 3,680 bačkų degtinės, 
6.981 baksas-skrynia ir 3,304 
bačkos alkoholio, virtę vande
niu.

Areštuota šeši darbininkai 
su formanu priešakyje, kurie 
dirbo toje valdžios sankrovoj. 
Valdžia ne tik nesidžiaugia, 
kad tiek degtinės sunaikinta, 
bet dar kaltina tuos, kurie to
kį “didelį” darbą atliko.

Vėl naujas graftas, naujas 
skandalas. Kokis bus next?

Tie degutininkai, varde Pi
liečių Kliubo, skundė policijai, 
kad progresyviams sustabdytų 
prakalbas. Patys užrekordavę 
pas policistą, kad Piliečių 
Kliubo vardu jie kreipiasi, Pi
liečių Kliubą dabar naudoja 
provokacijos tikslams. Ir ne
atsiekę savo tikslo, staugia ru
džio balsu: “Komunistai pro
vokuoja Piliečių Kliubą prie? 
Amerikos valdžią.”

Komunistai kalti, kad Sirvy
do pasekėjai užsiima judošiš-. 
kais darbais. Komunistai kal
ti, kad širvydo pakalikas lin
do su skundu varde Piliečių 
Kliubo prie policijos. Kur 
sensas? Kur protas? Jo jau 
visai nebeliko pas fašistus vie- 
nybiečius. , .

Darbininkai, kurie iki šiol 
nepermatėt' šitų provokatoriš
kų fašistų darbų, dabar turite 
praregėti. Ypač Piliečių Kliu
bo nariams daro gėdą šitas 
fašistinis gaivalas. Piliečių 
Kliubo nariai turėtų tuos fa
šistų agentus pažeboti ant vi
sados. J.

53-ČIAS METINIS
PIKNIKAS

I 1
Rengia

Šv. Kazimiero ir Juozapo 
Draugystė

Įvyks Nedėlioję 
15 Liepos-July, 1928 

DEXTER PARKE 
Jamaica Avenue ir 75th St., 

Brooklyn, N. Y.
Pradžia 2 vai. po pietų 
ĮŽANGA 50c YPATAI 
Prof. V. Retikevičiaus 

Orkestrą 
grieš vėliausios mados lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius. Kvej 
’piančhj cigarų, šalto alaus ir ska

naus ąiskrymo bus įvalias. 
Prie įžangos bus duodami su nu
meriais' tikietukai ant išlaimėjimo 
aukso vertės $2.50. Bus du lai
mėjimai: vienas vyrams, antras 

moterims.
Rengimo Komitetas.

KELRODIS: Važiuokite Jamaica 
eleveiteriu ir išlipkite ant Elderts Į 
Lane stotiefe arba ant 75th St. j

MOTERIS APDEGĖ 
GAZOLINUI EKSPLODAVUS

Mabel Farmer, 22 metų, 
115-68—155th St., Jamaica, 
baisiai apdegė gazolinui eks- 
plodavus. Farmerienė vartojo 
gazoliną prie valymo aprėda- 
lų, kurio dujos eksplodavo 
nuo degančio pečiau^

Patartina šeimininkėms nie
kados nevartoti to skysčio prie 
degančio pečiaus.

IŠPLĖSTA DVI 
KRAUTUVĖS NETOLI 
POLICIJOS STOTIES

Madison ■ Dress Shop ir 
Stern's Men’s Shop, 168-39 ir 
168-41 Jamaica Ave., Queen- 
se, buvo apiplėštos nedėlios 
naktį.

Vagių įeita per užpakalines 
duris ir iš abiejų krautuvių iš
nešta $4,000 vertės aprėdalų. 
Viršminėtos krautuvės randasi 
už 50 žingsnių nuo Jamaica 
policijos stoties. Reiškia, plė
šikams ten geriausia plėšt, 

Ikur randasi arti policija.

--------- 1--------- ---------------------.---------------------------------
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1 ■ i ‘Jau Antri Metai, Kai Argentirtos 
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. ' f
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei____ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
monev orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomėki! “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

LEWISTON IR RUMFORD, ME.
Lewistono ir Rumfordo ALDLD. 

kuopos rengia' šaunų pikniką nedė- 
lioj, 15 liepos,, ant Fish Hatchery. 
Prasidės 12 vai. dieną. Kviečiame vi
sus vietos ir apielinkes lietuvius at
silankyti ir sykiu linksmai laiką pra
leisti. Bus Įvairių žaislų su dovano
mis, skanių valgių ir minkštų, gėri
mų. Grieš gera muzika, visiems bus 
smagu. Įžanga veltui. Jei tą dieną 
lytų lietus, tai piknikas bus 22 lie
pos.—Kviečia rengėjai. 165-65

DETROIT, MICH.
ALDLD. 52 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 15 liepos, I. A. S. sve
tinėj, 24th St. ir Michigan Ave. i 
Pradžia 10 vai. ryte. Visi nariai j 
susirinkit laiku, yra svarbių reika
lų. Bus išduotas raportas iš ap
skričio suvažiavimo. Atsiveskit ir 
naujų narių.—Sekr. V. J. Gereltaus- 
kąs. 163-64

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS lietuvis virėjas (ku- 

korius), mokantis gaminti ameri
koniškus valgius. Gali atsišaukti ir 
moteris, galinti gaminti visokius val
gius. Taipgi reikalinga veiterka. At
sidaro naujas Lunch Room p num. 56 
Jay St., Brooklyn, N. Y. Atsišaukit 
vakarais nuo 5 iki 6 vai. 164-66
REIKALINGA mergina prie parda

vinėjimo Ice Cream, sodės ir ken
džių. Atsišaukit po num. 404 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. 165-67
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

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 3 fomišiuoti 

kambariai: elektros šviesa ir visk 
parankumai; 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. (159-164)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, geroj vie

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

154-65

Tel. J sniper 7646

RAP. KRUCH’AS
' FOTOGRAFAS 

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi 98 Grand St.)

MASPETH, L. I. 7

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 Avenue 
MASPETH, L. I., N. Y.

Tel., Juniper 6776

OR. PETERSON’O

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokhi 

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

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

KAINA $1.50 Už DĖŽĘ 
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ

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

a
Arba siųskite reikalavimus ir 

money orderius tiesiai, kur išdir
bama:

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

STATEN ISLAND, N. Y.

1 LEVANDAUSKAS
Graborius

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N./Y.

Telephone: Stagg 1781

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

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

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

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

MACYS BROS. FURNITURĘ CO.
IŠ PRIEŽASTIES PERSISKYRIMO

SU PARTNERIU i

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

PARDUODU TREČDALIU PIGIAU
negu kur kitur

Čia telpa pora paveikslų iš šimto:

< •

Taipgi bus parduodama ant lengviausių išmokesčių 
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.t.

Valandos:

Ši įstaiga garantuoja už 
kiekvieną daiktą.

Pristato į visus priemiesčius, 
kad ir toliausia

nuo 8 ryte iki 8 vakare.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues •• BROOKLYN, N. JY
• « . * ? ♦ f I 5 !

Telephone: Greenpoint 2372
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g PASIGERINUS SVEIKATA—PAILGINS JŪS GYVASTĮ
g Jei jūsų gydytojas peržiūrėtų, retkarčiais, jūsų kū

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

Žmonija yra persitikrinus reikalingumu mechanikų-žinovų au
tomobilių ir įvairių industrijos mašinų, peržiūrėjimui ir nuregulia- 
▼imui ir yra patirta, kad tai užsimoka šimteriopai. Kodėl ne da
ryti ant tiek, kaslink žmogaus sveikatos užtikrinimo? u.

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 Devynetu

Phone, Greenpoint 2017, 2360-8514




