
Vokietijos Policija Su
areštavo Orlaivių 

Ekspertą
Kaltina J j Išdavime Slapty

bių Sovietam

BERLYNAS. — Vokieti
jos valdžios darbininkas 
Ludwig, žymus orlaivių 
ekspertas, dirbantis orlaivi- 
nių dalykų tyrinėjimo labo
ratorijose Adleršofe, netoli 
Berlyno, tapo suareštuotas. 
Jis kaltinamas,, išdavime 
svarbiųjų orlaivinių sekre
tų Sovįetų valdžiai. Sako
ma, jis išdavęs planus apie 
budavojima naujų orlaivių; 
taipgi išdavęs nekurias slap
tybes naujų išradimų, kurie 
dar nėra užpatentuoti.

Ant kiek tie kaltinimai tu
ri pamato, sunku pasakyti.

Darbininkai Visų šalių 
Vienykitės 1 Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Re

težius, o Laimėsite 
Pasaulį!
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Vienas iš Italy Išėjęs iš Proto
kietis už Kontr-revoliucinį 

Veikimą

Be Rankos ir_B. Koj, L.M-sTREIKIERIAI REIKALAUJA PRAŠA
nas Planuoja Lėkti per 

Atlantiką LIKTI NEW BEDFORDO MAJORĄ

Sovietai Organizuoja

Supirkimui Javu

VIRGO BAY, Spitzbergen. 
— Rašant šių žinių gautų 
pranešimas, kad Sovietų 
ledlaužis Krasinas randasi 
tik už dviejų mylių nuo le
do, kur randasi penki diri
žablio “Italios” įgulos na
riai. Ledai trukdo plaukti.

Pastaruoju laiku negauna
ma radio pranešimų nuo 
esančiųjų ant ledo. Vienas 
iš paskutinių jų pranešimų 
buvo: “Pagelba yra taip ar
ti ir tuo pačiu sykiu taip to
li.” Tų pranešdami jie tu-

rojo minty, kad Krasinas y- 
ra netoli, bet taip ilgai jie 
nesulaukia pagelbos ■— lai
vas neprisiartina.

MASKVA.'— Greitu laiku 
čia bup teisiamas vokietys 
Hermann Bartsch su keliais 
rusais už kontr-revoliucinį 
veikimų. Jis per ilgus me-

Pranešimas aplaikyta nuo tus gy\eno# Charkove ir tu- 
Krasino, kad vienas iš esa-|r^J° privatiškų biznį.

MASKVA. — Sovietų val
džia organizuoja viena iš 
didžiausių organizacijų vi
sam pasaulyj javų supirki
nėjimui ir paskirstymui, 
kad išvengti tų sunkenybių 
javų rinkliavoj, kokios pa
sikartojo 1927 metais.

Tuo pačiux sykiu javų deV- 
lius pasirodo neblogas.

Visos javų prekiavimo 
grupės jungiamos į viena 
milžiniška “duonos trustų” 
su pamatiniu kapitalu 300,- 
000,000 rublių.

mųjų ant ledo išėjęs iš pro
to ir prasišalinęs nuo savo 
draugų. Dabar nėra abejo
nės, kad Ceccioni yra miręs. 
Kadangi negaunama prane
šimų, tai manoma, kad kiti 
keturi irgi mirę. Tiek buvo 
žinoma, kad visi jie sirgo.
& Į

APSIVERTUS LAIVELIUI 
PASKENDO

PAŠVITINIS. — Mažonių 
kaimo gyventojas Pranas 
Lapinskas birželio 11 d. vų- 
jkare plaukė su savo sesute

MOUNT PLEASANT, Pa. 
— Antradienį nelaime pati
ko lakūnų M. R. Daugherty, 
kuris yra be vienos rankos 
ir be kojų. Jis leidosi kelio
nėn iš New Martinsville, W. 
Va., į New Yorka.\ Bandant 
pakilti orlaivių lauke Hecla 
jo orlaivis susikūlė į tvora. 
Nutrūko sparnas, bet 
Daugherty nesužeistas.

Jis planuoja lėkti orlaiviu 
per Atlantika iš New Yorko 
į Roma vienų vienas. Jo ke
lionę remia West Virginijos 
kapitalistai.

StreikieriuŠ Tuo Klausimu Remia ir Kiti Darbininkai; Dau
giau Tekstiliečiy Rengiasi Išeiti į Streiką

Prasikaltimai Lietuvoj 
Per Gegužės Mėnesį

Kriminalinės žinios apie 
įvairius kriminalinius atsiti
kimus, įvykusius Lietuvoj 
nuo gegužės 1 d. iki birželio

Italijos Kareiviai Nužu- įuavnotr|aSs “LiS 
rlo £7 Afrilnpčilic Vidury Mūšos gal per neat-

UC Oi XIA I IIbIV VIUm a a vėmimo ir irlol avižine

Lietuvoj Snigo Birželio Mėne
sį; Sniegas Išguldė Pasėlius
. ^etu-yos laikraščiai prane
ša:

Gegužes mėnesį pirmosios 
pusės meteorologijos sąlygos 
sėjai ir augalų vegetacijai bu
vo gana palankios. Antroj 
gegužės mėn. pusėj ėmė lyti, 
delei ko sustojo vasarojaus sė
ja. Mėnesio pabaigoj oras žy
miai atšalo ir birželio mėn. 1 
d. ėmė snigti. Daugelyj vie
tų snigo per visą parą, ir snie
gas apklojo žemę 5-10 senti- 
metrų (apie -4 colius) sluogs- 
niu. Sniegas išguldė pasėlius 
ir kai kur nulaužė jaunų vais
medžių šakas. Sniegas nutir
po birželio 3 d. Iš gautųjų pa
pildomų pranešimų paaiškėjo, 
jog nuo sniego labiausiai nu
kentėjo rugiai, ypač gerieji; 
vidutinio stovio rugiai, o taip 
pat, kiti pasėliai, kurie prieš 
birželio mėn. dar nebuvo pa
augę, nukentėjo mažiau. Orui 
taisantis, rugiai pradėjo keltis, 
ir ūkininkai turi vilties, jog 
didesnė rugių dalis atsigaus ir 
galės duoti neblogų grūdų der
lių ; šiaudų derlius numatomas 
blogas. Sugadintų rugių, ku
rie ūkininkams gal teks suvar
toti žaliam pašarui, provizori
niais daviniais, gal bus apie 
10 nuoš. .

Javų pasėliai prieš užsnin- 
gant buvo laikomi visai paten- , 
kinamais, būtent: rugiai bend
rai respublikoje buvo vertina
mi geriau, kaip vidutiniškai, o 
kviečiai—vidutiniškai. Atski
rose apskrityse pasėliai ne
daug tesiskiria.

žmogžudysčių 15, pavaini
kių kūdikiu nužudymų — 
20, išžaginimų — 4, plėšimų
— 7, vagysčių: a) arklių — 
10, b) smulkių gyvulių — 
801, c) stambių — 49. Suk
čiavimų — 28, padirbimų ir 
perdirbimų dokumentų — 
9, platinimas netikrų pinigų
— 10, padegimų -— 21, iš- 
aikvojimti — 2, degtinės va
rymų — 60 ir visi išaiškinti.

Iš viso per gegužės mėn. 
užregistruota 1036 atsitiki
mai, išaiškinta 801.

Karavanai Automobilių Vyks; 
Pas Streikuojančius Mai- 

nierius
Besi-

PALIUOSAVO BUVUSĮ 
GRAIKIJOS 

DIKTATORIŲ

ATHENS, Graikija. — 
Naujai paskirtas Graikijos 
premjeras Venizelos paliuo- 
savo buvusį Graikijos dik
tatorių generolų Pangalos, 
kuris buvo politiniu kaliniu 
nuo 1926 metų.

LAIMĖJO ALGŲ PA
KĖLIMĄ

BOSTON. — Bostono mo
kytojai išreikalavo algų pa
kėlimo. Nekuriems moky
tojams pakeliama iki $288 į 
metus.

BENGAZI, Afrika.— Ita
lijos kareiviai užpuolė pul
kų ’ ginkluotų afrikiečių į 
pietryčius nuo Gebel, Cyre- 
nacoj, ir 87 jų nužudė-. Taip
gi į nelaisvę paėmė dvide- 
dešimts viena i 
58 šautuvus. Italų 
penkt, o dvidešimts septyni 
sužeisti.

Italai vadina juos bandi
tais.

ir užgriebė 
žuvo

sarguma ir del smarkios 
sriovės laivelis apsivertė. 
Brolis, pagriebęs sesutę, I 
mėgino į krantų išplaukti. 
Beplaukdamas jis pailso, pa
leido sesutę, kuri savo jie- 
gomis ėmė plaukti į kran
tų. Tuo tarpu jos brolį pa
gavo sriovė ir jis ėmė skęs
ti; pagelbos nebuvo iš kur 
gauti, jis tuojau nuskendo. 
Sesutė gi, prisiartinus į 
krantų, įsikabino į karklus 
ir išsigelbėjo.

oneco Sabotažiiinkai 
Tapo Sušaudyti

Mirties Bausmė Dovanota 
šešiems Kitiems

PITTSBURGH. — 
rengiant prie Mainierių Gy
nimo Savaitės liepos 22— 
29, karavanai automobilių 
su streikierių šelpimo dar
bininkais ir simpatikais 
vyks tiesiog į kasyklas į va
karinę Pennsylvanijų iš 
kiekvieno miesto ir mieste
lio į rytus nuo Chicagos, 
kur tik yra šelpimo komite-'' 
tai arba Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo skyriai. 
Automobiliai išvyks sekantį 
penktadienį. New Yorko 
Miesto Nacionalis Mainie- 
rių šelpimo Komitetas orga
nizuoja automobilių karava
nų; daly vau to j ai patys pa
sidengs savo išlaidas.

Tie, kurie važiuos, matys 
valstijos raitus kazokus ir 
kompanijų policijų, patro- 
liuojant kelius. Jie matys, 
kaip kompanijos užlaiko 
skebus tarp augštai aptver
tų sienų. Matys, kaip gyve
na streikierių šeimynos, iš
mestos iš stubų.

SUVOGĖ $97,000 IŠ BANKO; VISUS PRAŠVILPĖ; PAGA- 
LIAUS POLICIJA RADO APDRISKUSĮ GULINT SKLEPE

J ’ ' ' ’ I

CHICAGO. — Nuo’ 16 d.; 
vasario šių metų George W. 
Anderson, vienas iždininkų 
Calumet National Banko, 
buvo dingęs, kuomet jo at
skaitose buvo atrasta $97,- 
000 stoka. Antradienį jis li
kos atrastas — purvinas, 
apdriskęs ir tik su 30 cen
tų. Jis miegojo skiepe na
me ant East 61 St., kuomet 
policija jį surado.

“Aš linksmas, kad jaucpo 
visko,” sakė jis Woodlawn 
policijai, prisipažindamas, 
kad jis yra tas Anderson, 
kuris dirbo banke ir pavogė 
$97;000. “Aš pasirengęs 
priimti bile bausmę, kokia 
fik man bus paskirta,” sakė 
jls^ Toliaūs jis pasakojo se
kančiai :

“Kuomet aplęidžiau Chica- 
gų, tai nuvykau į New Yor- 
kų, o iš ten į Paryžių; lei
dau tuos pinigus ant vyno, 
mergų * ir gemblerystės. 
Franci jo j būdamas ban
džiau gembliavoti Monte

ką. Aš atvykau čia dešimts 
dienų atgal, be cento ir nu
skuręs. Nuo to laiko gulė
jau skiepuose ir parkuose, 
vis mąstydamas’ pasiduoti 
policijai.”

Anderson yra 27 metų 
amžiaus, vedęs. Jo pati y- 
ra broliaduktė 
Seipp, to banko prezidento. 
Jam pabėgus ji sugrįžo pas 
savo tėvus gyyenti. Ander
son yra sūnus 'tTT’”‘ 
derson, kuris yra audito
rium J. V. Plieno Korpora
cijos.

Visokių žmonių yra pa
saulyj.

Maskvoj Jvyks Didelis Pami
nėjimas Sovietų Konstitu- 

cijos Paskelbimo

Emil G.

Sulaikytas Plečkaičio Padėjė
jas Socialdemokratas Kedys

KAUNAS. — Gautomis' iš 
kriminalinės policijos žinio
mis, kriminale policija su
ėmė plečkaitininkų svarbų 
organizatorių, buvusį seimo 
narį socialdemokratų Juozų 
Kedį..

Po nepavykusio Alytaus 
putčo jis kartu su Plečkai
čiu pabėgo Vilniun, kur jie
du organizavo savo pasekė
jus pulti Lietuvą. \

tilės dirbtuvių. Susirinkime 
jie kalbės apie prisidėjimų 
prie . 28,000 streikuojančių 
darbininkų.

Tarp tų suminėtų dešimts 
dirbtuvių yra Firestone 
Tire Fabric Mills ir kitos 
automobilių audeklo audiny- 
čios. šiose dirbtuvėse dar
bininkams algos nebuvo, nu
kapotos, kuomet abelnai 
dirbtuvėse įvyko algų nūka- 
pojimas. Bet ir tų dirbtu
vių darbininkams nelabai 
senai liko algos nukapotos.

Darbdaviai antradienį 
kaip ir pirmadienį, bomiškai 
pasielgė savo dirbtuvėse. 
Paleido darban dirbtuvių 
švilpynes anksti rytų, kad 
parodžius streikiėriams, 
kad .jatt pasirengę atidaryti 
dirbtuves. Bet darbininkų 
negauna. Pašvilpinę negali 
pradėti operuoti dirbtuves.

Streikieriai dabar įsitiki- 
nę, kad jie laimės streikų, 

mas masinis mitingas visų Pirmadienį pasirodė, kad 
tų tekstilės darbininkų, ku- niekas nenori eiti dirbti už 
rie dar dirba dešimtyj teks- nukapotas algas.

NEW BEDFORD, Mass. 
'— Solidaringai laikydamie
si tekstilės streikuojanti 
darbininkai, skaičiuje 28,- 
000, dabar paleido obalsį, 
kad streiklaužiškas miesto 
majoras Ashley turi būt 
prašalintas iš majoro vie
tos. Tų n balsį iškėlė Teks- 
tiliečių Darbininkų Unijos 
Dirbtuvių Komitetas. Tame 
reikalavime streikierius pa
remia didelis skaičius vietos 
gyventojų, kitų darbininkų.

Antradienį paaiškėjo, kad 
susidaro tvirtas piliečių 
darbininkų kūnas vedimui 
kovos už prašalinimų iš ma
joro vietos dirbtuvių savi
ninkų agento Ashley.

Tuo klausimu rengiamas 
didelis masinis mitingas, 
kur bus užkviesta ir pašali
nė publika.

Tekstilės- Dirbtuvių Komi
tetas, kuris vadovauja strei
kų, praneša, kad yra rengia-

MASKVA. — Penki iš 
vienuolikos Doneco sabotaž- 
rffrikų, kurie buvo nuteisti 
mirčiai, antradienį liko nu
žudyti. šešiems kitiems sa- 
botažninkams mirties baus
mė dovanota. Liko nužudy
ti: Budny, Krišanovski, 
Gorliecki, Jusevič ir Bojari
nov. Mirties bausmė dova
nota sekantiems, šešiems: 
Berėsovški, Mato v, Kasari-1 
nov; Bojardčinbv,^Šadlun ir 
Bratanovski. .

Sabotažninkų teisme, ku
ris tęsėsi mėnesį laiko, tapo 
į viršų iškelta imperialisti
nis suokalbis sunaikinti So-' 
vietų Sąjungos pramonę, 
kad tuo būdu % sunaikinus 
darbininkų valdžia Rusijoj. 
Sabotažninkai turėjo ryšius ke besitęsiančio karo tarp 
su užsienio kapitalistais ir šiauriečių ir 
varė pramonės naikinimo Kareivius pradės išgabenti 
darbų. ! liepos 20 d.

Japonija Ištrąukia 7,000 Internacionalo \Kompo
Kareivių iš Shantungo

______________ X.

TOKIO, Japonija. — Ja
ponijos valdžia nusprendė 
ištraukti iš Shantungo pro
vincijos, Chinijos, 7,000 ka
reivių, kuriuos pasiuntė lai-

nacionalistų.

William An- |,ŠSTtiM?aris^^ Coolidue Išgelbėjo Ne
grą nuo Elektros Kėdės 1

MASKVA. — Maskvoj 
rengiama didelis paminėji
mas penkių metų sukaktu-1 
vių nuo paskelbimo Sovietų 
Sųjungos konstitucijos, <

Nicaraguos Rinkimus
MANAGUA, Nicaragua. 

— Amerikos pasiųstas dik
tatorius Nicaraguoj, gene
rolas Frank R. McCoy, iš
siuntinėjo Amerikos armi
jos ir marinų korpuso ofi- 
cierius į įvairias šalies dalis 
prižiūrėjimui prezidentinių 
rinkimų. Balsuotojų sure- 
gistravimas' įvyks rugsėjo 
mėnesį, o balsavimas lapkri
čio mėnesį. Balsavimai eis 
po Amerikos militariška 
diktatūra. 1

zitorius Sov. Sąjungoj

Carlo į tais pinigais, kurių Delegacija, susidedanti iš 
dar buvo likę, ir liksiu ap- šešių šimtų darbininkų; at- 
šluotas. ; '■ ' ' /' ;: vyko iš Charkovo ‘dalyvauti

cc
vyko iš Charkovd dalyvauti

Paskui norėjau atsigriėb- iškilmėse; i Delegatai buvo 
ti tuos pinigus, kuriuos pra- iškilmingai priimti :gelžke- 
kišau, bet neturėjau laimės. stoty j.
Aš nusprendžiau nusikan- T ...
kinti ir įstojau į Francijos bus įspūdingos ir didelės 
Užsienio Legioną. demonstracijos.

“Kuomet tapau apkaltin-l 
tas Chicagoj per federalę 
grand džiurę už išeikvojimų 
pinigų ir už suklastavimų 
popierų, Paryžiaus policija 
mane suareštavo. Bet kuo
met jie sužinojo, kad esu 
prisirašęs prie Legiono, tai 
paliuosavo.

“Buvau pasiųstas į Algiers 
ir ten aš kentėjau pekliškas 
kančias. Aš negalėjau atsi
laikyti prieš savo sukilusių 
sąžinę. : • ' i

“Pagalios pabėgau iš Le
giono ir sugrįžau į Ameri-

Aš (nusprendžiau nusikan- Iš visko matyti, kad čia

Nuo Eksplozijos 3 Mainieriai 
Užgriūti Kasykloj

LYTLE, Pa. — Pirmadie
nio rytų nuo eksplozijos bu
vo užgriūti septyni mainie
riai anglies kasykloj. Ketu
ri tapo išimti, o trys dar te
bėra užgriūti.. Užgriūti y- 
ra: Chas. B rėva, 40 metų 
amžiaus; John* O’Palick, 42 
metų amžiaus,, ir Matthew 
Besock, 44 v.metų amžiaus, 
visi iš Lytie. Gelbėtojai jų 
negali surasti.) i .. '

i • / . j_____________ _ ,j......... ....................

Reikalauja, kad Judžiai Būtą
* » 1 j A W « A .

WASHINGTON. — Reko
menduojant genialiam pro
kurorui Sargent, antradienį 
prezidentas Coolidge išgel
bėjo nuo elektros kėdės 
Malcolm Howard, 35 metų 
amžiaus negrįį, pakeisdamas 
mirties bausiu ę kalėjimu 
ant viso amžiaus. Negras 
buvo nuteistas mirčiai už 
nužudymą savo mylimos 
Jessie Nelson.

Genčralis prokuroras ir 
kiti valdininkai, peržiūrėję 
jo bylų, nusprendė, kad rei-

MASKVA. — Antradienį 
čia atvyko “Internacionalo” 
kompozitorius Pierre De- 
Geyter. Jo troškimas išsi
pildė. Jis jau senai planavo 
vykti į darbininkų valdomų 
šalį.

Stoty j jį iškilmingai pri
ėmė atstovai veik nuo kiek
vienos darbo unijos, nuo 
kultūrinių ir kitokių orga
nizacijų Maskvoj. Tūks
tančiai darbininkų dainavo 
“Internacionalų”, jo sukom
ponuota.

Jis Sovietų Sąjungoj ap
lankys visas svarbesnes vie
tas. Aplankys konservato
rijas, kultūrinius kliubus, 
dirbtuves, unijas ir sakys 
prakalbas Sovietų Sąjungos 
jaunimui daugelyj miestų.

Paryžius.—Francija grei
tai priimsianti Jungtinių 
Valstijų valstybes ministe- 
rio Kellogg planų “išvengi
mui karų”.

Neutralist Laike Rinkimą ig*a nseus
LOS WAELES, Cal. - žudySte papildė būdamas di-

New Yorko miesto majoras 
Walker, kuris čia turi “good 
time”, kalbėdamas Wampus 
Kliubo susirinkime, kur 
daugiausia buvo krutamu 

i paveikslų garsintojai ir ga
mintojai, reikalavo 
šiuose prezidentiniuose rin
kimuose judžiai būtų- ne
utrališki — kad nei už (nei 
prieš) republikonus, nei de
mokratus nevarytų jokios 
propagandos.
KUO LIETUVOS KLERI- 

KALAI TURTINGI
Turi šešius traktierius, 

kliubus, vienų ar dvi vyno 
dirbtuves ir apie porų de- 
sėtkų arbatinių su “baltę- 
sios” užkandžiais;

kad

džiausiame įpykime, o nebu
vo išanksto jos suplanavęs.

Bet veikiausia tas padary
ta politiniais išrokavimais, 
kad negrai, matydami tokių 
renublikonu “mielaširdvs- 
tę”, balsuotų už republiko- 
nus sekančiuose rinkimuo
se.

Wilkes-Barre, Scranton ir- 
Apielinkią Draugams bei

Pritarėjams .1
Šių subatų, 14 liepos Val

ley View'Parke, šalę Inker- 
mano, įvyks milžiniškas lie
tuvių darbininkų piknikas. 
Į tų piknikų atvykite visi ir 
visos.

Apie piknikų pasakykite 
visiems savo geriems pažįs
tamiems. Piknike kalbės d. 
L. Pruseika, “Darbo” redak
torius.

Nedėldienį, 15 liepos Pitt- 
stone įvyksta ALDLD 12 
apskričio konferencija, ku
rioje {dalyvaus Draugijos/ 
pirmininkas. Butų geistina 
kad į konferencijų pribūt .

UŽSINUODIJO 200 VOKIEČIŲ
BERLYNAS. — Užsinuo- 

dino nuo mėsos 200 vokiečiu. 
Jie nesenai važiavo Reino 
upe ekskursiniu laivu ir 
ant laivo užvalgė netinka
mos mėsos. Manoma, kad 
mėsa buvo užnuodinta. Pen-__ c_________ ____ ____
ki iš ekskursantų jau numi- ne tik delegatai, bet ir šia' 
re, o daugelis labai serga, jau nariai.jau nariai.
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DIENOS KLAUSIMAIS
Kapitalistų Milionai Rinki

mų Kampanijai
Republikonų ir demokra

tų partijos pažadėjo šiai 
prezidento rinkimų kampa
nijai teišleisti po $3,000,000. 
Šeši milionai rinkimų kam
panijai! Tiek- bus viešai 
skelbiama, o kur tie milio
nai, už kuriuos atskaita 
dienos šviesos nematys?

Tų milionų teks visiems, 
kurie tik los už kapitalisti
nių partijų kandidatus — 
Hooverį ir Smithą. Šimtai 
suvažiuos į redakcijas ir mū
sų lietuviškų buržuazinių 
laikraščių. Klerikalų re
daktoriai jau visa gerkle 
agituoja už demokratų kan
didatą Smith ą. Menševikų 
“Naujienos” daugiausia lai
mi, nes jos, vardan “socia
lizmo”, kiekvienoj rinkimų 
kampanijoj sušilusios dar
buojasi už abiejų kapitalisti
nių partijų kandidatus. Vie
ną dįeną deda straipsnius ir 
apgarsinimus už vieną par-Į

Matote, nuo virš 43 milio
nų 1918 metais pakilo iki 
virš 128 milionų dolerių pa"7- 
baigoj 1927 metų. Juo tar
pu tos kompanijos darbįriin-1 
kų algos bėgyje to paties 
laikotarpio tapo nukramty
tos veikiausia ant 50 nuoš. 
Tai šitaip dalykai stovi: 
kapitalistų pelnai augo, o 
darbininkų algos smuko. 
Kapitalistai gieda apie auk
so gadynę, o darbininkai 
vaikštinėja diržu pilvus su
sivaržę.

žodžio Laisvė ir Bausme 
Komunistams

Liepos 3 d. New Yorko 
komunistai surengė demon
straciją ant Wall Stryto 
prieš Amerikos karą Nica- 
raguoj. Demonstrantus už
puolė policija ir be niekur 
nieko kelius smarkiai apdau
žė, o daug suareštavo.- Gi 
“bešališkas” teismas demon
strantus komunistus nubau- 

!dė po 5 dienas kalėjimo. 1 O 
tiją, o kitą — už kitą. Ir, ži-;Į\as ^jauJaatisia, kad tam pa-
noma, nuo abiejų-gauna rie
biai apmokėti.

Darbininkų (Komunistų) 
Partija eina į šią rinkimų 
kampaniją beveik tuščio
mis rankomis. Tiesa, Cen- 
tralinįs Komitetas pradėjo 
vajų/už sukėlimą $100,000 
rinkimų kampanijai, bet prK 
klauąys nuo darbo žmonių, 
kiek jie tam tikslui sudės. 
Nė vienas buržujus komu
nistams neišmes nė vieno 
cento. Neigi komunistai, 
prašo pas juos paramos. 
Mes jiems tik kovą skelbia
me. Mūsų partija yra dar
bo žmonių partija ir darbo 
žmonėmis jinai t/f< remiasi 
visuose savo darbuose. Jinai 
tvirtai įsitikinus, kad darbi
ninkai parems ją finansiš
kai sulyg išgalės ir šiuose 
rinkimuose. Juo daugiau 
susidės dolerių, tuo daugiau 
agitatyviškos literatūros 
bus išleista ir išplatinta, 
tuo plačiau bus supažindin
tos darbininkų masės su ko
munistinėmis idėjomis. Tai 
vyriausias komunistų rinki
mų kampanijos tikslas.
Kapitalistams Aukso Laikai

Kaip sau norite, bet Ame
rikos kapitalistams badant 
neprisieina. Kuomet Jie 
kalba apie pralobimą ir auk
so gadynę, tai jie v nė kiek 
neperdeda.. Ištikrųjų kapi
talistai turi aukso laikus. 
Pelnai jiems ne tik nekrin
ta, bet kasmet vis augščiau 
ir augščiau kyla.

Paimkime “American Te
lephone ir Telegraph Co.” 
Tai milžiniškas trustas. 
Šios kompanijos šėrininkai 
neturi kuo skųstis. Kasmet 
jų lobis didėja, pelnai kyla, 
kaip ant mielių, štai žiups
nelis davinių, kaip telefonų 
ir telegrafų kompanijos pel
nai stovėjo bėgyje paskuti
nių dešimties metų:

čiam teisme, kuomet drau
gas Minor, “Daily Worke- 
rio” redaktorius, bandė ke
lius žodžius ištarti prieš ne
teisingą bausmę, tapo ant 
vietos sumuštas. ' i

Tai tokia buržuazinė, lais
vė. Nevalia protestuoti 
prieš karą,' nevalia atidarys 
ti burną, kai nekaltai siun
čia kalėjiman. Visur prieš 
tave brutališka, ginkluota 
spėka, jeigu tu nesutinki su 
dabartine sistema.

Bet dar ne viskas. Bur
žuazija nesidrovi. kamuoti 
ir vaikus. Toj pačioj de
monstracijoj tapo suareštuo
ta Fanny Plotkin4, 13 metų

“Tėvyųė” Tęsia SLA. Narių komunistų partijos sėta ne- 
Niekinimo ii’ Kiršinimo ~... ... 
Politiką.

Pasirodę, kad p. Vitaitis 
nieko neužmiršo ir nieko 
neišmoko SLA. Baltimorės 
seime. Jis veikiausia pa
miršo ir tą, kad negavo sei
mo delegatų daugumos ir 
todėl su visu savo “kabinę-: 
tu” (t. y., p. Bajoru) turė
tų garbingai pasitraukti. 
Bet jis yra gaidiškos drą
sos vyras ir tebesidrabsto 
šiukšlėmis toj pačioj savo 
“Tėvynėje”, kaip ir prieš 
seimą. į

“Tėvynės” Nr. 27 p. Vi
taitis plačiai apdūmoja bu
vusį seimą ir komunistus. 
Jokiu būdu jis negali už
miršti tų komunistų. Iške
pė trijų špaltų editorialą ir 
ilgą apžvalgą apie juos. Jie 
šioki, jie toki ir dar kitoki.

Nepamiršta Vitaitis ir tų 
140 seimo delegatų, kurie 
nebalsavo už p. Vitaitį. La
bai jis ant jųjtužęs. Keikia 
ir bara juoš. į Ponas Vitai
tis “užmiršt'a”' net ir tą 
faktą, kad tie delegatai su
darė didžiumą • teisėtai iš
rinktų delegatų.;

Tik vienoj vietoj nelai
mingas, seimo didžiumos ne
gavęs “Tėvynės” redakto
rius susiprato, būtent: savo 
editoriale jis pripažįsta, kad 
“tūkstančiai... mūsų veikėjų 
per ilgus metus Susivieniji
mo didinimui intensyviai 
įdirbo ir dirba”. Na, o prieš 
seimą tas pats Vitaitis tvir
tinę avo, kad tik' jis; Gegu
žis ii\ dar keli 
niai” 
ję, k

Maskvai”. Pav., “milioni- 
niam numeryj” jis visai už
miršo tuos tūkstančius; vei
kėjų. O dabar, matbtp, jau 
atsiminė juos. Ir pačiam 
seinie Vitaitis ir Gegužis 
nė neprisiminė -apie tuos 
“tūkstančius mūsų veikėjų”. 
Pasistatė Bagočių ir Grigai
tį ne tam, kad tuos tūkstan
čius pasveikintų už pasi-

apykanta užnuodinti ir jie 
nepaisė Susivienijimo gar
bės ir gerovės”. Štai jums: 
tik riebiai apmokamam Vi- 
taičiui ir kitiems broliams 
sandariečiams iš Susivieni
jimo viršūnių terūpėjo Su
sivienijimo garbė ir. gerovė. 
O didžiuma teisėtų delegatų 
ir jų atstOvaūjamoš milži
niškos kuopos visai nepaisė 
tos garbės ir gerovės. Tai 
taip atsineša linkui 'Susivie
nijimo narių ir jo darbuoto
jų “Tėvynės” ! redaktorius. 
Kaip prieš seimą, taip da
bar jis sėja neapykantą ir 
suirutę tarpe narių. Kursto 
juos ir dalina į “ištikimus” 
ir “neištikimus”.

“tėvy'nai-
Ęusivienijimą išauklė- 

urį dabai: koipunistai 
būtinai “padovanoti

./z? T- . “ cius pasveikintu uz pasi-
meigaite n Jaunųjų Piome- darbavimą, bet kad iškeptų
rių organizatorė. Ir ją ke
lias dienas 'išlaikė kalėjime 
be teismo, o paskui teismas 
dar nuteisė 2 dienas kalėti. 
O dabar, atsėdėjus kalėjime, 
tą kūdikį valdžia išdeportuo- 
ja į Indiana valstiją.

Į Draugus Bendradarbius
O visgi vasaros karščiai 

nepaliko ramybėje mūsų 
draugų bendradarbių. Jie 
irgi “pasidavė likimui” ir 
padėjo plunksną “rūdyti”. 
Nuo jų raštų mažai gauna
me. Ypatingai pailso bei 
“ištirpo” saulės karštuose 
spinduliuose mūsų .apysakų 
ir vaizdelių rašytojai. Žie
mos laiku ant rankų turėda
vom po kelias apysakas, o! 
dabar turime tik vieną iy, 
dar abejojama, aKia-praeis' 
per pašto cenzūrą.

Šito priminimo mūsų drau
gams bendradarbiams turė
tų užtekti. Pasakėme visą 
teisybę. Pasimaudę, kas 
mariose, kas ežere bei upėj, 
ar šaltoj, vanioj ųamie, ne
pamirškite savo dienraščio. 
Jis jau išsiilgo jūsų raštų.

1918 $43,901,322
1919 44,395,791

- 1920 51,821,216
1921 54,002,704
1922 66,170,428
1923 81,692,181
1924 91,046,321
925 . 107,405,046

116,990,40.0
T ' . ‘ 128,614,910

PRASIŠALINO SU SVE
TIMAIS PINIGAIS

rezoliuciją už Gegužį ir Vi- 
taitį.

“Tęvynės” redaktorius, 
be to, moka kitiems savo 
griekus primesti. Tik visa; 
bėda, kad tie griekai nepri
limpa ten, kur p. Vitaitis 
nori juos prikabinti. Pavyz
džiui, jis neužsimerkęs va- 
palioja, kad pries Baltimorės 
seimą “komunistų partija ir 
jos vadai.,t. buvo užsimoję 
užmesti Susivienijimui savo 
■diktatūrą”.

Mussoliniui Mussoliniai, o 
Smetonai Smetonos tik ir 
sapnuojasi. Patys būdami 
Susivienijimo nešvariais dik
tatoriais, Vitaitis įr .Gogu-, 
žis sapnuoja apie keno nors 
kito užsimojimą . užmesti 
Susivienijimui diktatūrą. 
Mik’* sandariečių politinis' 
kTomelis atvirai pasakė, kad 
Susivienijimas yra jo. politi
nis ramstis ir kad Vitaitis 
šoka pagal jo muziką. ' Gi 
prieš pat Susivienijimo sei
mą sandariečių partijos su
sirinkimėlyje Baltirnorėj tas 
pats Vitaitis ir Gegužis už 
uždarytų durų planavo, 
kaip užgriebti xseinią ir 
kaip ant toliau pasilaikyti 
senosiose vietose, į kurias 
jų nariai neišrinko. Dabar 

Saldainiu matote, Vitaitis kaltina 
” Barnau-i.munistuš norėjime ‘Susi-ŠIAULIAI. — .

fabrikos “Birutes” tarnau- norejime .Susi-
tojas A. Steponavičius,'kai-?vieniJime thktatoriauti, 
po savininko įgaliotas išrin-1 * * *
ko iš pirklių už atleistas | O štai kaip bjauriai “Tė- 
jiems prekes pinigus. Susi- vyne” išniekina seimo teisė- 
rinkęs nemažą sumą, neat-tai išrinktų delegatų didžiu- 
siskaitęs su fabriką, pasiša- mą. 
lino.

Sako: “Dalis delegatų, 
apie 136 jų

kad delegatai Susimylėtų ir 
ndjis keletą plikų doleriukų 
jam damestų. Bet, ot, ir 
čia opozicija sukėlė tokią 
revoliuciją, kad' paskui p. 
Gegužis ir jo kolegos net vi
sai užmiršo tą “konstrukty- 
vį” darbą atlikti ir ponafns 
algos tapo nepakeltos, Vi- 
taitis mano, jog tai buvo 136 
delegatų nepaisymas Susi
vienijimo “garbės ir gero
vės”. Bet ką tu žmogus 
padarysi, kad tie šeimos 
“bolševikai” nė tiek nesu
pranta “suvargusių” ponų 
pilvo ekonomijos. Žiūrėkite, 
vyrai, kad jūs pasimokintu
mėte ir būsimam Chicagos 
seime nušluosįytumete varg
šui Gegužiui ašaras, o Vi- 
taičiui seiles. Gi dabar, kar
tu su Vitaičiu, prižadėkite, 
kad “be abejonės būsime 
rimtesni ir tvarkingesni 
kamam SLA. seime”.

se-

“Planetarium,” Vokiš
kas Išradimas, Bus 
Pastatytas Chicagoj

JUOKAI NE JUOKAI

Ir vėl, Vitaičio supratimu, 
jo senas draugas viso labo 
p. Gegdzis, kaip ir papras
tai, sulošė “didvyrio” rolę. 
Klausykite:

Taipgi reikia pagirti ir S.L. 
A. prezidento p. Gegužio nusi
statymas nenaudoti policijos 
triukšmadarių suvaldymui, 
nors kai kurių sesiją laiku po
li cistai išstovėjo prie estrados 
ir žiūrėjo į Prezidentą laukda
mi jo paliepimo trnikšmada-’ 
rius suv tildyti...

O kaip siuto tas pats Vi- 
taitis ir tas pats Gegužis, 
kuomet “Laisvėj” pamatė 
pranešimą, kad ponai pasi
kvietė talkon policiją. Delei 
tos žinios didžiausį'alasą jie 
kėlė ir norėjo be jokių cere
monijų išdeportuoti iš seimo 
“Laisvės” reporterį. O da
bar pats Vitaitis pripažįsta, 
kad '“policistai išstovėjo 
prie estrados ir žiūrėjo į 
Prezidentą laukdami jo pa
liepimo” apsidirbti ‘ su opo
zicija. Tik reikėjo prezi
dentui akimi pamerkti į po- 
licistus ir būtų prasidėjęs 
darbas, galvomis mėtymas 
iš seimo didžiumos teisėtų 
delegatų. Ot kaip buvo Ge
gužio-Vitaičio mašinos už
taisytos “kanuolės” prieš 
seimą. Gerai, kad tie p$mai 
patys pasisakė, kad jie tu
rėjo pasikvietę ginkluotą 
valstijos spėką sau pagel-į 
bon. Ir jeigu smurto ir ap
gavystės keliu, atimant 60 
teisėtų delegatų balsą pra
džioje seimo, jiems nebūtų 
pavykę sukrapštyti didžiu
mą savo pasekėjų, Preziden
tas būtų pamojęs ranka į 
prie estrados stovinčius po- 
licistus ir būtų buvę po sei
mo.

DRAUGŲ ŽINIAI

pik- 
toli-

Rašo P. Buknys
Negana kad “Laisvės” 

nike dalyvavo draugai iš 
minusių kolonijų, bet, būdami
piknike, dar paaukavo maši
nos išmokėjimui. Aš priėmiau 
a u k as n u o. ši ų d i;au gų :

Iganas Paliepis, 900 W. 
Summerset St., Philadelphia, 
Pa., $5.00; Petras Garbauc- 
kas, 66 Swatara Road, She
nandoah, Hts., Pa., $2.00; S. 
Garbačauskas, 66 Swatara 
Road, Shenandoah*Tits., Pa. 
$2.00; A. Švėgžda, 720 Bush
kill St., Easton, Pa., $L00; P.. 
Rainis, 26 Crosby Ave., Brok- 
lyn, N. Y., $1.00; Juozas Ra
dzevičius, 96 Herriot St., Yon
kers, N. Y., $1.50;, J. Egeris, 
P. O'. Box 23, Hollis, N. H„ 
$2.00. ' . ;

Kadangi yra prašoma drau
gų prisidėti prie “Laisvės” 
bendrovėj ir būti ne tik “Lai-: 
svės

1924 m. stebėtinas vokiškas 
optiškas išradimas, pavadintas 
“Planetarium’.’, buvo pastatytas 
Jena, Vokietijoj. Nuo to laiko 
iki šiol panašūs instrumentai j 
pastatyti kituose Vokietijos Į 
miestuose, berods keturiolika iš 
viso, ii; Vienoj, Austrijoj. Sovie
tų valdžia irgi nupirko vieną.

Bet pirmas “Planetarium” 
Amerikoje bus. pastatytas Chi
cagoj e, ant salos Michigan eže
re, netoli Field'Muzėjaus.

“Planetarium”’ yra milžiniš
kas instrumentas, susidedantis 
iš ilgo cilinderio su dviem sfe- 
riškais galais. Tose sferose ir 
ant cilindriškos dalies randasi 
net 119 lensų. Šie lensai pana
šūs į paprastą “magic lantern” 
(magišką likterną) ir parodo 
nuogai akiai žvaigždes, saulę, 
mėnulį ir planetas ant baltos 
audeklu apdengtos bazilikos 
(dome). Tamsiam kambaryj 
ir kuomet žmogus pripranta 
prie tamsumo, žvaigždės pasiro
do kaip tikrame naktiek dangu
je. žmogus nesijaučia, (kad jis 
stovi bazilikoj iš 90 pėdų, bet 
tiki, kad jis randasi ore.

Mašinos mechanizmą valdo 
mokslininkas nuo vieno 
elektriško jungtuvo. Galima 
matyti žvaigždes, kaip jos atro
do nuo šiaurinio žemgalio, pieti
nio žemgalio arba nuo kitų vie
tų. “Didysis Metas”, iš 26,000 
paprastų hietų, gali būti dupli-į 
knotas į kelias miliutas ir dan
gus perstatytas taip, kaip jis 
atrodė prieš kelius tūkstančius 
metų. Penki tūkstančiai metų 
atgal mūsų dabartinė polio 
žvaigždė neužėmė tokią -svarbią 
vietą, bet toj vietoj buvo žvaigž
dė, kurią vadiname “Alpha Dra
conis.” Tuom laiku “Pietinis 
Kryžius” buvo matomas iš tos 
vietos, kur dabar New Yorkas 
randasi. Tą galima su “Plane
tarium’’ parodyti.

Galima matyti mėnulio atmai-

jGA

SUNKŪS LAIKAI
—žinai, brolau, dabar labai 

sunkūs laikai, net kvėpuoti ne-

—Ar tokia sunki atmosfera, 
kuri kenkia kvėpavimui?

—Ne, bet pavojinga kvė
puoti, kad blaivybės agentai 
nesuprastų, jog mūnšainą geri.

JIS PASTEBĖJO
Mokytojas.—Kada žmogus 

stovi ant kojų, tai daugiau 
kraujo .sueina į kojas, p, kuo
met jis guli, tai daugiau į gal
vą. —

Mokinys.—Aš pastebėjau, 
kad mokytojas per visą dieną 
stovite ant kojų, tai, veikiau
sia, jūsų galva jau visai tuš
čia. . .

Iš PRINCIPO
—Kodėl Jonas neapsiveda? 

Ar jis merginų, negali gauti?
—Jis iš principo neveda, 

nes priklauso prie draugijos, 
kuri skelbia taiką pasaulyje.

Surinko Papliauška.

Paskutinis Connecticut Lietu
vių Darbininku Išvažiavimas

svės” skaitytojais, bet-ir jlei- na> kaip sukas apie, saulę ii* že- 
dėjąis jos,-tai dr •į-Tą atsišau-mę. * Taipgi matosi planetų ju- 
kimą draugai atkreipė savo dėjimas. Galimą taip pagreitin

ti, kad ištisų metų atsitikimai 
pasirodo į kelias sekundas. Sau
lė skubinas skersai I^aziliką su 
Merkuru ir Venera;

Beveik visi “Planetarium” 
Vokietijoj randasi mokyklų ko
mitetų rankose.

Draugės ir draugai!'
Tai jau trečias iš eilės šią 

vasarą mūsų, L.D.S.A. ir A.L. 
D.L.D. apskričių, išvažiaviųias- 
piknikas. Pirmieji du buvo— 
vienas naudai darbininkiškų 
reikalų, antras mūsų spaudai. 
O šis bus abiejų apskričių 
naudai, kad sustipript iždus ir, 
rudeniniu! sezonui atėjus, kad 
būtų iš ko leistis į platesnį vei
kimą -rengime prakalbų, pa
skaitų, maršrutų po mūsų ko
lonijas, kad paskleidus darbi
ninkišką apšvietą tarpe pląčių 
darbini.pku, minių.. Todėl visi _ 
ir visos ( rengkirpės dalyvauti 
viršminėtame piknike ne yien 
kad dar kartą sueit savo pa
žįstamus, bet bus ir puiki pro
grama. O kadangi Indian 
Grove Parkas randasi arti jū
rų, tai norintiems, bus galima 
ir puikiai pasimaudyti.

L.D.S.A. VIII Raj. Sekr.,

kimą draugai atkreipė f 
atydą. DalyV&udami piknike 
davė man pipigūs už. šėrusj se-, 
kauti draugai: Juozas Egeris, 
P. O. Box 23, Hollis, N. H., 
$10.00; Vincas Vilkauskas, 34 
High St., Nashua, N. H., $10; 
M. <K. Swingle, 2345 Parel St., 
Detroit, Mich., $10.00;

Daugiaus aukų gavome laiš
kais ir draugai ypatiškai atsi-i 
lankę J ofisą aukavo : j

K.Butėnas, Marlboro, Mass J 
$1.00; A. Kazokas, Shenan
doah, Pa., $1.00; G. Paskaci- 
mis, New York, N. Y., $1.00; 
T.D.A. L.S. 46 kuopa, Detro
it, Mich., $10.00; D. Deveikis, 
Burlington, N. J., $1.00; S. 
Dambrauskas, Brooklyn, N.Y., 
$1.00; B. Butkus, Scranton, 
Pa., $1.00; J. Urmonas, Wor
cester, Mass, $2.00; V./ J. 
Senkevich, Easton, Pa., $1.00; 
P. Minelaš, Brooklyn, N. Y. 
$1.00; J. Gudišauskas, Tama
qua, Pa., $1.00; V. Pusčius, 
Great Neck, 'N. Y., $1.00; P. 
Chepla, Cleveland, Ohio, $3;

Per draugą M. žaldoką iš 
Wi(kes-Bąrre, Pa;, irgi gavo
me aųkų. Jis surinko nuo šių

■ draugų: 1 1 ’ .
J. Simokąitis $2.00; P. Vin- 

skūnaš $1.00; J. Kazlauskas 
$1.00, M.* žaidomas $1.00, Sa- 
irldolis $1.00, J. Vitkūnąš $3,- 
Staskevičius $1.00, S. Grigas 
$1.00, S. Milukas $1.00, J. 
Kuzmickas $1.00, J. Stanislo- 
.vaitis $1.00.

Dabar turime rengtis į “Laix 
svės” pikniką, kuris įVyks 2 d. 
rugsėjo-September. Tai bus 
nędėlioj prieš Labor Day. Ant 
rytojaus bus Labor D'ay šven
tė.' Iš Brooklyno žada važiuo
ti keletas busų į tą pikniką. 
Į jį turės suvažiuoti visa Anth
racite apielinkė—nuo Scranto- 
no iki Shenandoah. Čia rei
kia tikėtis didelio būrio ir iš 
Binghąmtono. Tą pikniką ren
gia draugai philadelphiečiai 
naudai dieiĮraščio “Laisvės.” 
Dar tikrai nežinome, J kokiame 
parke jis bus, bet aišku, kad 
bus dideliame parke. ’ Man 
linksma, kacį Connecticut vaP 
stijos draugam vyksta sudary
ti didelius steitavus pikiųkijKf, 
bet aš veliju pennsylvahiečiafn 
Ęr^ęnkti connectjkięČius.: i

CHESTER, PA.

Pas mus priviso galybės lie
tuviškų smuklių ir pilnos lie-* 
tuvių. Bet kada pas tuos pa
čius lietuvius, kurie smuklės 
lanko, paprašai aukų streikuo
jantiems mainieriams, tai atsa
ko, kad jie nedirba ir pinigų 
neturi.

>i: į: >Js

( “Tėvynė” bando įtikinti 
pati save, kad tik ponai ir 
jų pasekėjai seiipe dirbę 
konstruktyvį darbą. O ka
me tas jų darbas pasireiškė? 
Ogi ve: “dviem atvejais... 
seimas užgyrė Pildomosios 
Tarybos veikimą ir pareiškė 
pasitikėjimo Pild. Tarybos 
ir ‘Tėvynės’ Redakcijos dar
bams, kartu pasmerkiant' S. 
L.A., viršininkų .’šmeižikus”, 
tūi yra, tuos,5 kurie nesutin
ka su Gegužib-Vitaičio ma
šinos, ir sandąriečįų partijos 
politiką. Tai ir viskas. Tai 
tik tiek. Matote, tik kam 
buvo reikalingąs Gegužiui ir 
Vitaičiui seimas: kad dviem 
atvejais užginti juos. O jei
gu ne opozicija, be abejonės, 
dar porą sykių daugiau bū
tų užgyręs.

Bet čia, mums atrodo, Vi
taitis nedasakė apie ’ savo 
tikslus ir opozicijos “nerim
tumą”. Jis neprisiminė, kad 
Gegužis ir jo draugai labai 
norėjo ir buvo suplanavę 
tiems viršininkams už “pui
kų” pasidarbavimą algas 
pakelti. Juk p. Gegužis, per 
ašaras, oficialiai maldaute 
maldavo . ;alg

KAIP IŠNAIKINT NAMINES 
SKRUZDĖLES

Sirupas, užnuodintas “arse
nate of soda,” yra geriausias iš- 
naikintojas naminių skruzdėlių, 
praneša Jung. Valstijų Žemdir
bystės Departmentas.

Reikia atsargiai pagaminti tą 
sirupą, ir pagaminti tik užtek
tinai ir neperdaug, nes prie jo 
pavojinga prileisti kitus nami
nius gyvulius. Skruzdėlės, pa- 
imdamos tą sirupą, parsigabena 
į savo lizdus ir tuo būdu užsi
nuodija ir tos, kurios pasilieka 
namie.

Patartina sekančiai pagamin
ti sirupą: paimti vieną svarą 
cukraus, sutirpinti į kvortą 
vandens ir įdėt 125 grūdus 

, (grains) “arsenate of soda.” 
Reikia viską išvirti ir išsunkti 
ir,* kuomet atvėsta, vartoti. su 
pintomis. Galima pridėti mažą 
dalį medaus del pagerinimo si
rupo.

Skruzdėlės mėgsta visokį sal
dų maistą, ypatingai keksą, duo
ną, .cukrų, sirupą ir tt. Reikia 
pirmiausią surinkti visus mais
to trupinėlius, nuvalyti visas 
lentynas ir kampus, ir jeigu 
reikia laikyti maištą, tai įdėk jį 
į cįninius ar stiklinius indus, ar
ba į drūčiai uždarytą vėdintu- 
vą. Patartina kasdien pirkti 
tik tiek maisto, kiek į vieną 
dieną galima suvartoti.

Departmento žinovai rado, 
kad paprasti būdai, kaip kom- 
paras ir naphtalino lusteliai ar
ba pudruotas kandžių bolės, ne
turi ' vertės.

: Pintės, išmirkytos saldžiam 
vandenyj ■ sutrauks daugelį 
skruzdėlių. Galime pintes su
rinkti kelis sykius ant dienos 
ir įmesti į karštą vandenį, bet 
turime atsiminti, kad daugelis 
tokių' saldžių daiktų vieton iš-

A.L.D.L.D. 30 Kp. Draugams
Jau buvau rašęs “Laisvėje,” 

kad mūsų kuopos susirinkimai 
neįvyksta. Todėl, draugai, ku
rie esate valdyboj, stengkitės 
šitą dalyką kaip nors taisyti, 
nes kitaip šiais metais dauge
lį narių prarasime.

Šį mėnesį susirinkimas turė
jo įvyks 5 d., bet nežinia del 
kokios priežasties neįvyko. 
Teisybė, keletas narių, atsilan
kė, bet mūsų valdybos nesi
matė. Tokie apsireiškimai sta
čiai nepakenčiami.

Progresyyįąi darbininkai tu
rėjo suren(gę porą privačių 
pramogų, kurios buvo skaitlin
gos. Bet nieko nenuveikė del 
darbininkų labo.. Mat, tokie 
dalykai, kaip darbininkiška 
apšvieta, jiems mažai apeina.

'čia randasi tokių, kurie skai
to “Keleivį,” “Naujienas” ir 
“Vienybę.” Jie net susiriesda
mi remia parapijos ( kromelį. 
Aš pradedu abejoti, ar tie lais
vamaniai tik nebus atvirtų vėl 
prie dvasios šventos ir priėmę 
naują katalikišką krikštą.

Kaip ten nebūtų, bet visgi 
mūsų laisvamaniai socialistai 
dar Tikisi po mirties atsisėsti 
po dešinei dievo tėvo.

Kuopos Korespondentas.

naikint skruzdėles, tik padidina 
jų skaičių. Todėl patartina- var
toti ųžnuodintą sirupą,
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DEL KLAUSIMO APIE BENDRĄ 
FAŠISTINI FRONTĄ LIETUVOJ

Nors tautininkai ir išvijo ka-(kademų ir socialdemokratų Mo
demus iš valdžios, nprs fašistų jkui (Nr. 32 vasario 8 d.), skai- 
liogery hegemonija perėjo į tome: “Juk visiems 
tautininkų eiles, nors dabar j faktas, kad Vokietijos, 
Lietuvoj fašistų idealų kūnyto-|jos, Olandijos, Šveicarijos, Če- 
jais yra tautininkai, bet ir ka-Įkoslovakijos ir kitų kraštų ka
demai dar vis nenor tautiniu-įtalikų partijos dažnai eina iš- 
kams nusileist. Tautininkai i vien su socialdemokratais ir 
paėmė į savo rankas valstybės jgaur 
yadeles ir spiečia apie save fa-’kybl 
sistinį aktyvą, o kademai var- ■ 

į žosi su jąis. Kademai iškėlė ! 
■ partijų lokarno obalsį, tai yra 

j visų partijų fašistinio elemento įcen^ro ParelKa 
vięnybės obalsį. .1 1 .
ždda kitų partijų fašistiniam įsiais,
elementui lygias tiesas būsi
mam 
faši jtiniam bloke ir tuom tiki
si pjatraukt savo pusėn tą fašis- :}3į0|<0 iniciatoriai turi būt kade- 
tinį elementą, kuris dar nevisai, 
nuėjo pas tautininkus, bet ku
ris jau vis labiau svyruoja į 
tautininkų pusę.

Pirmutiniai prilipo prie ka
demų liaudininkai. Jie prisidė
jo prie bloko su kademais ir 
savo spaudoj (Lietuvos žinio
se). Viešai paskelbė, kad liau
dininkų ir kademų politinė 
platforma jau bendra. Kadan-Į 
gu kademai i 
liaudininkų politinę platformą, Įnj^ įU0 labiau, fcad tam blokui 
tai, vadinas, liaudininkai Pri®”'susidarius tikisi gaut į savo pu- 
mė kademų politinę platformą. |sę (.} faSistjnį aktyvą> kuris 
Mes gi žinom, kad kademų po- jgo? m. perėjo i tautininkų pu- 
litinė platforma—fašistinė. Ne-jSę 
veltui jie dalyvavo ir fašistinia-i 
me 1926 m. gruodžio mėnesio i,... . _ . dzia.perversme ir pirmų menesių 

^fašistų vyriausybėj.
Prie to pat fašistinio b^oko 

dedasi ir Ūkininkų Partija. 
Aiškus dalykas, kad kademams 
neištenka pakrikusių liaudinin-

Juk visiems žinomas
Belgi-

Puslapis Trečias

PLYMOUTH, PA.

entui lygias tiesas 
i kademų

su socialdemokratais
l jų paramos net katali- 

reikalams”. Jei seniau 
i truputį kademai ir pešdavosi, 
tai nebėda. Dabar “katalikų 

būtų stengtis 
nei su kairiai- 
dešiniaisiais... ” 

pasisakymas už 
- kademų-liaudinin- 

kų-socialdemokratų bloką. O

Vietos gyventojai dar nie
kad neturėjo tokios baimės 
nuo lietaus, kaip 5 d. liepos. 
Pradėjo lyti apie 10 vai. ryte, 
o jaur apie 12 vai. dieną kai 
kuriose gatvėse buvo apie 4 
pėdos vandens ir negalima bu
vo nei praeiti, nei pervažiuo
ti. Kurie gyveno skiepuose, 
tai vanduo viską apsėmė. Pats 
mačiau, kaip daugelis moterų 
verkė, kad viską lietus suga
dino.

Kadangi skiepuose gyvena 
darbininkai, tai ir nukentė
jo, todėl labai gaila. Bet, iš

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 arti 
puslapių. Kaina .................. ................................................

DR. A. k CEAS AR"
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues

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

100 
20c

Kademai pri-: nesipykti labai 
nei su 

Čia jau aiškus 
vadovaujamam tautininku

• 4 X 1 * *

mai, nes “kas politišką toleran
ciją visiems lygiai privalomą” 
“pirmas pradės taikyti Lietuvos 
gyvenimui, tas labiausia pasi
tarnaus tautiškai vienybei.”

Kademai ruošia dirvą susita
rimui su socialdemokratais, kad 
bendrame fašistiniame fronte 
turėt jų paramą. Kademai ma
to, kad jiems susiblokavus su 

'liaudininkais ir socialdemokra- 
ir nemanė priimt hais< tautininkai liks nuolaides- i fnrno ti . . , , . , a .

Tačiau ir tautininkai nesnau- 
Kuomet kademai renka 

apie save liaudininkų ir social
demokratų partijas, tautininkai 
muša kademus ekonominiai. Jie 
atima nuo klerikalinių organi
zacijų kreditus ir visokias se
niau įgytas privilegijas ir net 

Taip ne-kų ir menkutės Ūkininkų Par-i areštuoja jų vadus. 
tijos. Jie siekia toliau. Jiems įSenai tautininkai areštavo ūki- 
rūpi traukti į fašistinį bloką iJ‘ininUų sąjungos vadus Sobolį 
tautininkus ir net socialdemo- j (savo laikų ochranniką) ir 
kratus;.kas link tautininkų, tai jjosju]<ą už spekuliaciją laši- l/onomoi inu vmnn L o v *4- ,»niais.

Sunkiai eina bendro fašisti
nio fronto susidarymas Lietu
voj. Nors visose buržuazinėse 
ir smulkiai buržuazinėse parti
jose nuo tautininkų iki social
demokratų, atsirado fašistinio 
elemento, stovinčio už fašistų 
diktatūrą, nors visi jie stovi 
buržuazijos ir buožijos reikalų 
gynimo pusėj, nors visi jie ne- 
japkenčia komunistij ir pasiryžę 
iyra kovot prieš darbininkų ju
dėjimą, kad neleist jam išsi- 
veržt į revoliucinį, bet jie ne
sugeba susikalbėt, jie nesugeba 
susitart del tautiško 
Kiekvienai grupei rūpi ne tik 
gardesnis kąsnelis ir 
bet dar kiekviena bijos, kad jei 
dalyvių bus daug, tai visiems 
ir pyrago neišteks, 
grupės žmonės bus

kademai jau ne vieną kart ve
dė derybas su jais, o lapkričio

* t" Js^demų spauda 
p^sigyfc, Kad jau sudarytas ka
demų, ūkininkų1 sąjungos, ūki
ninkų partijos ir liaudininkų 
blokas, kad veikiausiai prie to 
bloko prisidės tautininkai, tuo
met bus sudaryta plačios koali
cijos vyriausybė, žinoma prie 
kademų vadovavimo, o social
demokratai pasiliks prielankioj 
tai koalicijai opozicijoj. Tik j 
vieno mažmožio kademai neiš- 
skaitliavo: tautininkai ir nema
no atiduot valdžios kademų va
dovaujamai koalicijai ir kartu 
nemano pasiduot kademų vado
vavimui. Tautininkai mano, 
kad “pašauktaisiais” Lietuvos 
fašistų vadais yra tautininkai 
ir kad jie vieni turi būt bekon- 
troliais valdovais. Tiesa, kade
mai už savo koalicijos nugaros 
tikėjosi turėti fašistų Lenkiją, 
kuri prižada paremt Lietuvoj 
tą,vyriausybę, kuri padėtų pa
grobi jai Lietuvą. Bet ir tau- 

/tininkai nepliuškiai. Ir jie su- 
' tinka padėt Pilsudskiui pri

jungt Lietuvą prie Lenkijos.
Gana to, kad kademų lapkri

čio mėnesy lipinama koalicija 
valdžios negavo, visgi ji šiek 
tiek susilpnino tautininkų jė
gas. Fašistų spietimosi apie 

. tautininkus proceso spartumas 
sumažėjo, o pas buožes atsira
do nepasitenkinimo. Fašistai 
autininkai nedavė buožėms to 
isko, ką žadėjo duot. Komu- 
istai nepasmaugti, darbinin- 
uose ir kaimo biednuomenėj 
epasitenkinimas auga, buožės 

nemato ilgalaikės ramios gady
nės, kada be jokios baimės ga
lėtų lupt nuo darbininkų ir 
ka..no biednuomenės devynius 
kailius. Tautininkai neatstatė 
ir šalies ūkio taip, kaip priža
dėjo.

Kademai gavę savo pusėn 
liaudininkus šiek tiek sustiprė
jo, tautininkai neišpildę iki 100 
nuošimčių savo prižadėjimų 
šiek-tiek susilpnėjo.

Kademai jaučia, kad varžy
tinėse del vadovavimo prie fa
šistų hegemonijos šancai eina 
jų naudai ir pradeda daryt spy- 
rimus į tautininkus. Ir tuos 
spyrimus daro gudriu būdu. 
Jie be liaudininkų savo pusėj 
dar nori turėt socialdemokra
tus. “Rytas” jau ruošia dirvą

pyrago.

kąsnis,

Visi 
fa- 
tik 
kas

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

stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis d oi ertą 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagu
mų apimtas. Jeigu tokiam Žmoguj 
ir auksinį kalną parodytum, tai jam 
malonesnė būtų sveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumtj, 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolią 
nuo oile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolčs yra nuo sekančių ligą! 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečrą 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizipo, plaukų slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ir 
kitų lij<ų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžins 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

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

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

M. ZUKAIT1S
25 Gillet St:, Spencerport, N. Y.

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTĖ

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 
i po pietų

Margarieta Valinčiua
Room 32 Weitzencom Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

Ką IVĮes Mateme Sovietų Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 

• Čia rasite apie 
uinijų struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 

; Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas žemes ūkio ir gerėjantis1 valstiečių gyvenimas. 
Knygele iš 64 puslapių. Kaina........................................... 15c
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antros puses,turėtų ir jie su- ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje.
siprasti. čia' miestelis nedide
lis, o bažnyčių randasi 
dvidešimties. Darbininkai ne 
tik į jas eina ir meldžiasi, kad 
juos dievas apsaugotų nuo vi
sokių nelaimių, bet dar moka 
sunkiai uždirbtus centus užlai
kymui kunigų ir tų bažnyčių. 
Tuo tarpu dievas maldų ne
klauso ii* visokios nelaimės 
juos patinka. Reikėtų pagal
voti, ar yra kokia nors nauda 
iš tų maldų ir bažnyčių už _ 
kymo? Ar negeriau būtų pra
dėti organizuotis į darbinin
kiškas organizacijas ir kovoti 
už pagerinimą savo būvio? 
Kuomet pagerinsime savo bū
vį, išeisime iš tų skiepų, ku
riuose dabar gyvename, tuo
met ir be maldų galėsime ap
sisaugoti nuo tokių nelaimių, 
kurios dabar patinka.

virš iii jų algas.

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

žlai-1 Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai
čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
Lietuvos laisves; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o 
su
Tą knygelę skaitydami,
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Smeto
na. Knygelės kaina.............................................................. 25c

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą.

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

Tel. Jefferson 1009Q

ang-Nors dabartiniu laiku 
lių kasyklose darbai silpnai ei
na, dirba po vieną ir dvi die
nas į savaitę, vienok girtuok
lystė nesimažiną. Pasitaiko 
darbe pasikalbėti su tais, ku
rie geria. Tai nevedę teisina
si, kad, girdi, jeigu gyvenčiau 
pas tokius žmones, kurie deg
tinės nevirtų, tuomet jau ne
gerčiau. Vedę aiškinasi, kad 
jeigu mano pati degtinės ne
virtų, tįknfaš negerčiau, 
dabar ati verda, tai kaip 
žmogus^ negersi, žinoma, 

 

kie pasitelSi-nimai neturi jokio 
rimto pamato.

bet 
čia 
to-

Ari&liakasis

WILKES-BARRE, PA
Smulkmenos iš Veikimo

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

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

Reikalaukite tuojaus, n&į 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 įsitęmijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi
rengęs prie egzamino. Kaina tik................................ ....25c

Moteris ir Išpažintis
Jau tik koletą 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.” Ja perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaina ............................................20c

Liepos 14 d. bus vienas iš 
šauniausių piknikų, kokio dar 
wilkesbarrieciai rr apielinkėse 
neturėjo., šį pikniką rengia 
ALDLD. 12 Apskritis. Jis bus 
Valley View Parke, prie In
kerman. Daržas gražus ir vi
siems gerai iš visur privažiuo- Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie ūž
ti. Lorwer Line karai pri
veža prie pat daržo, taipgi ir 
automobiliais gerai privažiuo
ti.

Programa bus puiki; dai
nuos Aido Choras iš Wilkes- 
Barre, kalbės drg. L. Prūsei- 
ka, kūrėjas ALDLD. ir “Daiv 
bo” redaktorius. Drg. Prūsei- 
ka yra vienas iš žymiausių kal
bėtojų. Taipgi bus sporto 
Tat 
nas

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

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-

»“RAUDONAS ARTOJAS
Minske nuo pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis

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

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

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

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

Kuries neparanku užsiprenumeruoti 
tiesiai ii Rusijos, tie galite užeiprenu- 
■adruoti per “Laisvę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. T. Kaina 11.25, 
persiuntimas veltai.

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir 
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

K 18,000 ŽODŽIŲ

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

klausime lietuvių nuomonės nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tai nėra partijų ne ginčų, 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai 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 Are., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėms. 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main St.,J. Naujokas

Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
nuolatos į saro 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 mono kostumieriams labai pa- 
tinka.

Daugybė Brooklyn© ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą 11- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose ir Sto
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujoką Cigarą 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.
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minėtas piknikas bus vie- shiu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus, 
iš puikiausių.
šį pikniką visi atvažiuoki- 
Kiek man žinoma, tai at

skiros kolonijos jau rengiasi 
būti kuo skaitlingiausia; she- 
nandoahriečiai, minersvillie- 
čiai, McAdoo, Hazleton, For
est C-.^ry, Throop, Scranton, 
Glenlyon, £ Wanamie, Nanti
coke, Hanover ir kitos koloni
jos. Vadinas, svečių bus iš 
visur, galėsim susitikti pažįs
tamus.

te.

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

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

prietelius ir draugas.

Kurios 
valdžios 

priešaky, ta grupė tikisi dau
giau ir gaut. O kadangi iš vi
sų fašistinių grupių stipriau
sios tai tautininkai ir kademai, 
tai didžiausios varžytinės eina 
tarp jų. Tos varžytinės dar 
nesako, kaip kai kas mano, kad 
Lietuvoj randasi du fašizmai, 
nacionalistinis (tautininkų) ir 
klerikalinis (kademų). Lietu
voj yra tik vienas fašizmas. 
Tarp visokių grupių fašistų pa
matinių skirtumų nėra, 
jie iš esmės nori vienodos 
šistų diktatūros Lietuvoj, 
varžosi del vadovavimo. O
svarbiausia, tai tas, kad ir tau
tininkams ir kademams rūpi 
sudaryt bendrą fašistinį fron
tą, kad tuom sustiprint fašisti
nę diktatūrą. Tik prie to ben
dro fašistinio fronto tautinin
kai ir kademai eina įvairiais 
keliais. Kuomet tautininkams 
rup eiti prie to bendro fašisti
nio fronto patraukiant į savo 
eiles visus fašistinius elementus 
iš visų partijų, kur tik randasi 
tie pašinai, o paskui likviduot 
tas partijas, kademai galvoja 
eit įvairių, fašistinių ir pusiau- 
fašistinių partijų bloko keliu, 
kad tuo sustiprint fašizmą prie 
kademų vadovavimo, o jau po 
to atskiras partijas likviduoti.
Lig šiol geriau sekėsi tautiniu^ prastus susirinkimus, jei pa
kams, 'o dabar šiek tiek pablo- Pr?sto susirinkimo jau nebus 
gėjo, o iš esmės skirtumo tarp prieš konferenciją. Rep.

Liepos 15 d. bus ALDLD. 
12 Apskričio konferencija 
Pittston, Pa., Valinčiaus sve
tainėj. Kiekviena kuopa turė
tų išrinkti savo delegatus ir 
visi dalyvaukite. Nes konfe
rencija bus svarbi. Joj daug 
svarbių reikalų turėsim ^aptar
ti. Draugas L. Prūseiką, šios 
organizacijos pirmininkas, da
lyvaus konferencijoj. Tat svar
bu visom kuopom prisiųsti de
legatus ir visą kvotą. Jei ku
rios kuopos dar neišrinkote, tai 
pasiskubinkite išrinkti. Sekre
toriai turėtų sušaukti nepa

Įžanga Į Politinę Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo.' Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokią 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
■jTa 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 darbininku klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties, šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir'darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais..............$1.00
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso rai
dėmis ................ .. . j ........................................................... $1.50

KAINA $1.25

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

DR. ZINS
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

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

\specialistas.

Mano kainos prieinamos

IR
PASITARIMAI

EGZAMINAVIMAS DYKAI

Rep.
tautininkų ir kademų fašistų 
nėra.

Z. Angarietis.
(“Balsas”)

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

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

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

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

Tarpe 4th Avė. ir Irving Place

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

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ” ’

Y



/ Puslapis Ketvirtas Ketvergas, Lie^s 12, 1

WILKES-BARRE, PA.
Veikimas ir Trūkumai

Jau kartą buvo pastebėta, 
kad bus surengtas šaunus pik
nikas ALDLD. 12-to Apskričio, 
Valley View Parke, Inkerman, 
Pa., liepos 14 dieną. Kiek 
girdėti, tai iš visų kolonijų 
draugai ruošiasi būti tame pik
nike. Ir aš esu tikras, kad 
daug bus svečių iš visų kolo
nijų. Programa bus puiki. 
Rengimo komitetas praneša, 
kad visi atsilankiusieji bus pil
nai užganėdinti. O kurie ne
bus, tai gailėsis.
Plymoutho A.L.D.L.D. Kuopos 

Veikimas

Pasirodo, kad plymouthie- 
čiai nesnaudžia. Jau šių metų 
kvotą pralenkė nariais. Pil
nai užsimokėjusių turi 40 na
rių. Tai didelis žingsnis. Ir 
kas gali užginčyti, kad šiais 
metais plymouthiečiai nepa
sieks iki 70 narių. Tai vienas 
iš puikiausių darbų.

bus 
išva- 

vietoj

kad
Kūl
ėjo

tik tokie piknikai, kokius jis 
rengia: duoda valgyt ir gert 
“dykai,” o kuomet jau taip 
numyli savo piknikierius, tai 
pastato mašiną, kur kostujnie- 
ris, įdėjęs kvoterį, “gauna 
penkinę.”

Pittsburghietis.

kalboj aiškiai nupiešė ' demo-; jo mainierių šelpimo distriktoDabar per vasarą 
daug įvairių pramogų, 
žiavimų. Kiekvienoj 
reikia rinkti aukas streikuo
jantiems mainieriams. Veik 
visuose miestuose ir miesteliuo
se dar nebuvo suorganizuota 
aukų rinkimo komitetų, 
eitų stuba nuo stubos. 
buvo suorganizuota ir
rinkti aukų, turėjo geras pa
sekmes. Tat visos mūsų orga
nizacijos turi pasirūpinti tuo 
darbu be jokio atidėliojimo. 
Šioj apielinkėj daugumoj mies
to valdžia neduoda leidimų tu
rėti “tag day”—rinkti pinigus 
ant kampų. Tat yra išduotas 
leidimas Penn. valstijos, kur 
galima rinkti stuba nuo stu
bos kiekviename miestelyj ir 
mieste, be jokio vietinės val
džios leidimo. Tat dar kartą 
reikia priminti: skubiai orga- 
nizuokim tokius komitetus ir 
rinkim aukas streikuojantiems 
mainieriams. M. Ž.

DETROIT, MICH
Pikniko

kratų ir republikonų pastaty
tus Wall Stryto bankierių 
kandidatus ateinantiems rin
kimams. Jis aiškiai išdės
tė, kad tie bankierių pa
statyti kandidatai nieko gero 
neduos darbininkų klasei, vie
nok kapitalistai išleidžia mili- 
onus dolerių apmokėjimui agi
tatorių, kad apdumti darbinin
kams akis. O kaip jie lieka
si išrinkti, tai, su kapitalistų 
pagelba, laike streikų prieš

Blogi popieriai su ALDLD. 
43 kuopa Wilkes-Barre, Pa. 
Pereitais metais turėjo virš 40 
narių užsimokėjusių, gi šiais 
metais nei iki 30 narių nedasi- 
varė. Kame priežastis? Be
darbės priežastis negali būti, 
nes bedarbė paliečia visus vie
nodai. Viena iš svarbiausių 
priežasčių, tai bus apsileidi
mas. -Nekurie draugai jau 
perdaug apsileido, perdaug 
tinginio samanomis apaugo. 
Noroms nenoroms reikia pa
minėti drg. V. T., nes perdaug 
nugramzdėjo į apsileidimą. Jis 
vienas iš tų, kurie daugiau su
pranta ir gali dirbti. Gerai 
pasilsėti savaitę kitą ar mėne
sį, bet jau ne visus metus ir 
visados. Yra ii’ daugiau drau
gų, kurie myli gyventi apsilei
dime, be jokio veikimo. Wil- 
kes-Barrės ALDLD. 43 kuopą 
galima išauklėti iki 100 narių, 
jei tik keletas draugų pasirū
pintų tuo darbu.

Kad pasekmingiaus auklėjas 
ALDLD. 43 kuopą, turi kiek
vienas narys rūpintis, kad ga
vus daugiau naujų narių kuo
pai ir kad senieji nariai da
lyvautų veikime, susirinkimuo
se, tai vienas iš svarbiausių or
ganizacijos budavojimo vaistų. 
Bet jei mes tik atsidėsim, kad 
kiti atliktų, 
dirbamas ir 
negausime.

Lee Park 
nors naujai
gyvuoja ir draugai žada ją iš
auklėti skaitlingą. Čia dirva 
plati ir draugai savo žodį iš- 

*pildys.

PITTSBURGHAS 
IR AP1EIMĖ

13-tas Numeris ir Sandariečiai
“Tėvynės” num. 26 yra til- 

pęs SLA. III Apskričio proto
kolas, kur iš protokolo matyti, 
kad delegatų dalyvavo net 7 
ir apskričio komitetas, tai su
darė iš viso 13 dūšių. Nelai
minga skaitlinė: 12 vyrų ir 1 
mergina, Akelaitytė, kuri su
ramino tautiečius.

Tai prie ko tfe žmonės dasi- 
gyveno! Pirmiau, kuomet dar 
dalyvavo progresyviai apskri
tyje, būdavo delegatų suva
žiuoja kelios dešimtys, bet da
bar, kuomet jiems , progresy
vius .pavyko išėsti iš apskričio, 
tai taip dasivarė mūsų “tėvy
nainiai” net iki to nelaimingo 
numerio—13 dalyvių. Ak, 
jūs, palaiminti ubagai dvasio
je, nes jūsų laimė danguje.

Taipgi padaryta keli mažos 
vertės nutarimėliai. Didžiau
sias nutarimas, tai bene bus 
priėmimas rezoliucijos prieš 
komunistus, prieš “Laisvę” ir 
“vilnį,” tai ir viskas. Nieko 
jie negali parengti nei pasiro
dyti visuomenei, nes Į jų pa
rengimus publika neina, anot 
paties Bakano išsireiškimo ap
skričio suvažiavime, kuomet 
atsibuvo Carnegie, Pa. Reikia 
pasakyti, kad Bakanas tiesą 
sakė, nes kiek apskritis tik tu
rėjo parengimų, tai visi davė 
nuostolių.

Beje, keli metai atgal tas 
pats Mažiukna išnešė (?— 
Red.) rezoliuciją, kad “Tėvy
ne” nekreiptų nei mažiausios 
atydos į tai, kas yra “Laisvėj 
rašoma ir kritikuojaft reak- 
cioniški SLA. bosai.
bar tas pats ponas jau sulaužė] 
savo pirmesnį nutarimą ir pats ] 
atkreipė didelę atydą į “Lais-| 
vę” ir “Vilnį” ir vėl išnešė ki
tą rezoliuciją prieš darbininkų 
dienraščius ir visą darbininkiš
ką judėjimą.
kaitino mūsų spauda tuos tė
vynainius, tai jie iš karščio 
nežino nei kaip kovoti, net pa
miršta, ką pirmiau buvo rašę. 
Pirmiau sakė, kad reikia visai 
tylėti, nieko nesakyti apie bol
ševikų laikraščius “Laisvę” ir 
“Vilnį.” Bet kuomet mūsų 
laikraščiai pasako teisybę, tai 

domės, kad suteikus1 jie rėkia, kad juos šmeižia, ir 
priimdinėja rezoliucijas. Ar 
tai šmeižimas, kuomet mes sa
kome, kad SLA. Pild. Taryba 
mėto narius iš SLA. ir bylinė
jasi su nariais po valdiškus 
teismus, eikvodama organizaci
jos pinigus?
J . K. Mažiukna ir Jo Draugai

Keli metai atgal, kuomet 
Pittsburgh o progresyvės drau
gijos buvo surengę pikniką ir 
leido išlaimėjimui avinit, tai,

tai darbas 
iš jo nei

nebus 
vaisių

kuopaALDLD.
tik susitvėrė, bet

Plymoutho LDSA. kuopa sa
vo susirinkime nutarė surengti 
pikniką greitoj ateityj. Taipgi 
nutarė rinkti aukas. Visos na
rės eis stuba nuo stubos, rink
damos aukas del streikuojan
čių mainierių Penn. ir Ohio. 
Visos draugės pasiryžę dirbti 
ir net po kelias dienas, kad tik 
daugiau surinkus aukų del 
streikuojančių mainierių. Apie 
tai pati korespondentė para
šys plačiaus.

Nepraleiskim Nei Vieno 
Pikniko

anglių industrijos 
mainieriai perdaug

Kietųjų 
lietuviai 
nekreipia 
daugiau paramos streikuojan
tiems mainieriams pietinėj 
Penn. ir Ohio valst. Tiesa, ke
liose vietose buvo surinkta au
kų po keletą desėtkų dolerių, 
tai ir viskas. Bet nepalygina
mai reikia daugiau tuo reika
lu rūpintis. Nes mainieriai 
ten streikuoja jau daugiau, 
kaip 15 mėnesių, jie ir jų kū
dikiai badauja. Vienok pas 
juos” energija nei kiek nesuma
žėjo, jie pasiryžę geriau badu 
mirti, negu pasiduoti kompa-j šventas Jackau, kokis buvo di- 
nijoms nukapoti jiems algas, delis džiaugsmas Mažiuknai ir 
Tat iš šios apielinkės daugiau jo draugams, 
galėjo surinkti aukų streikuo
jantiems ir badaujantiems 
mainieriams. Nors mainieriai 
moka nepaprastų mokesčių 
po du doleriu kas mėnuo, bet 
jų sumokėti pinigai eina Lew- 
isui ir jo bernam laužymui

• streiko. Ne uždyką jau keli 
lokalai atsisakė mokėti ases- 
mentus ir siųsti Lewisui, bet 
patys lokalų komitetai pasiųs 
streikieriams. Tai sveikas žy- 

•įgis. Visi lokalai turėtų tai pa
daryti.

CASTON ROPSEVICH

Baigęs Philadelpkijos muzikos kon
servatoriją, ddoda lekcijas ant smui- 
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. 10th St., Camden, N. J.

Tel. Lackawanna 2180

Otto Meyerį M. D..
245 West 43rd Street 

/

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

organizatorius Geitz. Jis nu
rodė sunkią padėtį mainierių 
ir ragino visų tautų darbinin
kus skaitlingai stoti prie dar
bo, padarant visame mieste 
“tag day” aukų rinkimą mai- 
nieriams. Publika labai rimtai 
užsilaikė ir buvo užganėdinta 
kalbėtojų nurodymais. Buvo 
renkamos aukos, bet kuomet 
užėjo lietus, tai kiek surinko, 
išsiblaškius publikai į šalis, ne
teko patirti. ’ Piknike buvo ir 
lietuvių nevisai mažai. Nors 
buvo skelbta, kad bus lietuvių 
su lenkais virvės traukimas, 
bet to nebuvo, nes lenkai pa
šiepė lietuvius, kad jų dabar 
Vilnius, sakydami: “Jūsų pa
tys tėVynainiai jį- mums par
davė ir dabar jie bijo kibti 
net prie virvės.”

Visais atžvilgiais piknikas 
labai nusisekė. A. D. (K.) 
Partijai liks keli šimtai pelno 
del varymo darbininkiškos 
darbuotės ateityje prieš kapi
talizmą. Darbo Vergas.

Hegzaminuojam d y k • L 
Savo darbą garantuojam. 
Taisome ant išmokasčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chlrurgai-Dentiatai

Z57 So. 2nd St„ Brooklyn, N. Y. 
(Kampas Havemeyer St.)

Antras ofisas 1 188 Flatbush Ave. 
(Kampa* Bth Avė.)

D. (Kom.) darbininkus pavartoja gazines 
bombas ir kitokius parako dū
mus. Kalbėtojas nurodė, kaip 
viso pasaulio imperializmas 
rengiasi prie haujų skerdynių. 
Ragino darbininkus organi
zuotis, kad atėjus karui dar
bininkai neitų lieti savo nekal
to kraujo. Jei kapitalistai 
nori kariauti, tai tegul pasiima 
ginklus ir kariauja patyš,' be 
darbininkų. Pabaigoj prakal
bos ragino visus balsuoti už 
A. D. (K.) Partijos pastaty
tus kandidatus. Antras kalbė-

Parke, su-
Jį ren-

Iš Tarptautiško

Liepos 4 d. A. 
Partija, Rochester 
rengė didelį pikniką,
gė atidarymui vajaus už A. 
D. (Kom.) Partijos kandida
tus į Jungtinių Valstijų prezi
dentus—W. Z. Fosterį ir į vi- 
ce-prezidentus—B. Gitlowa.
Piknike dalyvavo virš dviejų 
tūkstančių publikos. Per visą 
dieną, prieš pradedant progra
mą, buvo pardavinėjama dar
bininkiška literatūra: knygos, 
A. D. (K.) P. išleisti lapeliai 
į dirbtuvių darbininkus, nu
šviečianti darbininkų sunkias 
sąlygas ir išnaudojimą, “Daily 
Worker” ir kitataučių visokie 
laikraščiai, kurie eina su A. D. 
(K.) Partija viena linija.

Tarptautiškuose piknikuose 
vis kas naujo įvyksta, taip 
buvo ir šiame piknike. Jauni
mo tiek daug privažiavo, kad 
visi nesutilpo ant šokių plat
formos. Kiti, kaip ir žinoda
mi, atsivežę muzikališkus in
strumentus, darže griežė viso
kius muzikos kavalkųs, kas į 
žiūrėtojus darė gerą įspūdį.

Distriktojg org. J. Shmioz 
vakare pradėjo pro- 

T i Ai m p o j f o r m o j p a- 
cad ateinantį rudenį

reikalinga darbininkams visų Į 
tautų, be skirtumo pažvalgų, 
vesti vajų už A. D. (K.) Par
tijos pastatytus kandidatus. 
Perstatė kalbėti iš Cleveland© 
A. D. (K.) Partijos distrikto 
organizatorių Amter. Jis savo

gramą.

TARPTAUTINIS IŠVAŽIAVIMAS
Bus visokių gimnastikų, “Jazz” Orkestrą, Šokių ant lauko, 
žaislų, žiburių pagoda, ir visokių užkandžių ir geringų.

BUS TRAUKIAMA KRUTAMI PAVEIKSLAI

i Sukatoj, 21 d. July (liepos), 1928
PLEASANT BAY PARKE, BRONXE

Pradžia 12-tą vai. dieną

Įžanga 35 centai
KELRODIS: linkite Bronx Park subway arba eleveiterj iki 177-tos 
gatves; iš ten paimkite Union-Port karą ir važiuokite iki galo lini
jos. Ten išlipus, paimkite busą, kuris nuveš jus tiesiai iki parko 
veltui.

*
5

.Tikintus galima pirkti: Workers Center ir I. L. D., Room 422, 
799 Broadway, New York.

OFISAS

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

68 South Franklin Street 
Wilkes-Barre, Pa. 

peilio arba be pavojingos 
operacijos

GYDO KYLĄS 
vyram, moterim ir vaikam 
PER LAIŠKUS NEGYDO

Lietuvos darbininkų, ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”

Be

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

“Kyla ir Jos Gydymas”

SKAITYKIT IR PLATIN- 
: KIT “LAISVĘ”

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

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

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

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 

'kovai prieš fašistų valdžią.

Automobiliu Mokykla
IŠKILMINGAS IR LINKSMAS <♦>

< i)

PIKNIKAS <♦>
o

o
o

o 
<’> 

<b

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas Soferic Mechaniko, 
kurj veda lietuvy,’ • '-a..,.1
gerai žinomas ir per 16 pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVl- 
ClUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 ▼.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Aven cor. 14th St., N. Y.

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

Subatoje, 14 d. Liepos July, 1928
o

Pasirodo, kad į-

i

<1 •>

O

e >

<t>

<♦>■

<♦>

<♦>

<t>

<h

<!>

ir padarau nau- 
Sutaisau viską, 
tik reikalinga 

inžino:

PAVASARIO ŽINIA
Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvi* 

LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINŠAPĘ 
VISKĄ PADARAU SAVO ŠAPO J E'.

MARCY BATHS
Naujoviškiausia To* Rūšie* Įstaiga Brooklyn©

VYRAMS

M^MMMĮMM MM RR SRM MM

E
5

*

Telephone, Stagg 8326
9745

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vai. 

nakties

kurie kėlė di
džiausias ovacijas už avino 
sveikatą per “Keleivį” ir visą 
smalavirių-spaudą ! Rėkė, kaip 
drūti, kad bolševikai leido ant 
išlaimėjimo aviną. O “drau
gas” Mažiukna išstudijavo avi- 
nalogiją skersai ir išilgai ir su
rado, kad bolševikai “no I 
good,” kam jie leido aviną, o 
ne kokią tautišką ožką.

Mat, Mažiuknai tokie pikni
kai nepatinka, kur progresy
viai rengia, su įvairiais žais
lais. Ot, Mažiuknai patinka

DIDELĖJE IR GRAŽIOJE VIETOJE 

VALLEY VIEW PARKE 
INKERMAN, PA.

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

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

.-*’1

5;
5

Aido Choras is Wilkes-Barre, Pa. 
1

Prie pat Cannonball stoties. Privažiavimas labai parankus iš visų pusių.

• PRASIDĖS 10 VAL. RYTE IR TĘSISx IKI VIDURNAKČIO 
Jsitemykite ką girdėsite ir matysite.piknike: 

DRG. L. PRUŠEIKA, IŠ NEW YORKO 
/

Tai garsusis mūsų rašytojas ir kalbėtojas pasakys svarbių prakalbą 
PARANDAVOTA DIDELĖ SVETAINĖ ŠOK IAMS

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

Bus Smarkus Traukimas Virves
Kas tik jaučiasi galingas, galės dalyvauti traukiiųe ir būti laimėtojum.
ĮŽANGA 15 CENTŲ Visus Kviečiame Atsilankyti. — Rengėjai

PRIEINAMĄ KAINĄ

Darbas pilnai garantuojamas Mechanikai-Ekspertai
Visais reikalais kreipkitės:

’ BUSHWICK AUTO MACHINE SHOP
FRANK AUGUST, Savininkas - - -

40 Kossuth Place, Brooklyn, N. Y. X—s'
Telephone Jefferson 9359 Tarp Broadway ir Bushyic^rĄve»

5

VAIKAI 
įleidžiami Utaminkais

Seredomis 
Ketvergaia 
PėtnyčiomiB 
Bubatomis 
Nedėliomis 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.

'> i
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111

per M. Na-

145
14.85

d. federalis teis ia
15.20

20
27.65

38
5.50

59
6.45

148
19.70

137
29.40

18
19.75

per A.
21.60

per A.24
4.60

G. Kar-165 per
35.50

50 '"w23.55

13.15
K. Mu-

5.40
per J.225

7.70 V40

172 per
18.05

per
8.15

31 per
36.00

įplaukė geg.

$4,203 .23

V

29.72

3.00

21.70

viso

ALDLD.

ALDLD.

WATERBURY, CONN
b

PHILADELPHIA, PA.

A.L.D.LD. ŽINIOS
u»u------ .................. .............. '

Suma

VIETOS ŽINIOS$3.00

18.60

4.80

5.00

13.60

30.30
pei'

14.15
per

15.80
P.per

7.50

3.00
J.

28.00

4.60
ppr

24.70
J.per

3.25
E.

*15.35

27.15 nuo savo

25.50
per J.

16.85
per Ig.

27.00

12.00

S.per
80.30

J.

J.

N. J., per

per

Pa., per

1.50

Mass.,

Mass.,

per

per

men.
men.

10

198

užkietgjį- 
ligU.

per V.

J. Stul-

■

$996.3]
3,206.92

IM

per G.

per J.

1

18.70
139.26

REZERVUARAS
New Yorko Central Parke 

randasi vandens rezervuaras.

$3,973.81
J. ALEKŠIS, 

Centro Sekretorius.
1G. BĖČIS, 

Iždininkas.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Birželio 1 d. ALDLD. ižde 
pinigų buvo

Paliko 
nuliūdime moterį, 

sūnus ir dukterį.
Vietinis.

5.00
100.00

TELEFONAI!
__________  Oregon 5186
___________  Main 8669

Cal., per J. 

per J. El- 

N. Y., per 

Va., per J. 

per 1’. Ka-

Ig.
S.

TELEPHONE: STAGG 4409

__ St, ir Avė.
State
State

per F.

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas.-—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) ~~~

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

yra tai kanuolę prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių 
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkiu

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
'telephone: Greenpoint 1411

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
___ _v___________________ ORDER BLANK:________________ -_______

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

Vardas
No____
Miestas
Miestas

KAVALIAUSKAS • I

Bell______
Keystone—

-Ketvergiais, Liepos 12, 1928

• LAWRENCE, MASS
> Pasekminga Vakarienė

Liepos 3 d. Liet. Darbinin
kių Susivienijimo 8 kuopa tu- 

> rėjo surengus puikią vakarie
nę. Diena pasitaikė graži, tai 
ir žmonių privažiavo labai 
daug. Rengėjai nebuvo nei 

ę tiek žmonių priimti, 
todėl prišięjo ant vietos dau
giau valgių aminti. Dalyva
vo svečių apič\pora šimtų. Bu

 

vo daug ir iš aįielinkinių mie
stų. Vakarien buvo puiki ir 
pasekminga. Su muzikantais 
tik prastokai, nes tik du graji- 

* no, tai ir pasirodė persilpna. 
Reikėjo pastatyt nors keturius. 
Del šios vakarienės, rodosi, 
daugiausiai pasidarbavo tikie- 
tų pardavime drg. L čiulada. 
Kaip visada, taip ir del šios 
vakarienės daug pasidarbavo 
su mašina 

Nuo 
s 8ma,

Liepos

, Puslapis Penkias^

drg. K. Steponavi- 
vakarienės, mano- 
kuopfli keletas do-

Ketvirtos Dienos “Do
vana”

Dr. J. Jj Maney’o sūnus, 13 
metų, gavęs, veikiausia, nuo 
tėvo, dovanų mažiukę kanuo
lę, 4 d. liepos, kaip visi, taip 
ir jis, sumanė pažaisti. Ga
vęs kur tai sprogstančios me
džiagos, užtaisė savo kanuolę 
ir šovė. Kanuolę suplėšė ir 

/ vaikui taip sudraskė ranką, 
kad prisiėjo iki riešelio nu
pjauti. Tai matote, koks “pui
kus” žaislas. Ta kanuoliukė 
krautuvėj kainuoja apie $9.

Važiavo Mašiną Gelbėt, Kitą 
Sudaužė

Užsidegus mašinai ant kelio, 
pasišaukė ugniagesius. Ugnia
gesiam smarkiai važiuojant, 
užvažiavo ant kitos mašinos ir 
taip sukūlė, kad turėjo išmes
ti. Važiavusieji toj mašinoj 
nepavojingai sužeisti.

IŠ Alaus Geras “Pelnas”
Tylas Ąlbin Tamaskuskas, 

18 metų, su trokiuku nuvažia
vęs kur tai nusipirko 10 keisų 
alaus ir važiavo ant Salisbury 
Beach pardavinėti. Bet nerei- 

L nuvažiuoti, ant kelio, 
(suareštavo) ir 

$75 (užsimokėjouzv ;bo 
bausmės). Tai geras “biznis.

L. Koresp. Biuras.
7

BALTIMORE, MD
am-Tūlas vyras, 63 , metų 

žiaus, buvo apsive s su 21 
metų pačia. Kady jis parėjo 

 

iš darbo, tai pa/tebėjo, kad 
jauna pačiuke ą tai jam į 
kavą įpylė. Tuojaus pašaukė 
policiją ir pačiukę suareštavo. 
Kuomet ištyrė kavą, tai sura
do, kad ten įpilta stiprių nuo
dų.

Dabar pati sėdi už grotų, o 
vyras užvedė bylą del persi
skyrimo.

Liepos iš 6 į 7 naktį neži
nia kas padėjo į italų sandė- 
dėlį. bombą, kuris randasi 300 
N. Gayt ( ?—Red.) St. San
dėlis tapo sudraskytas. Dau
gelis nužiūrimų italų suareš
tuota.

Sakoma, kad buvęs perspėji- 199 Johnson, City, III., per P. 
mas, jog į 48 valandas tą san
dėlį sudraskys ir taip atsitiko.
Dabar kitas vietas saugoja po- 74 Arnold, 
licija dieną ir naktį

Liepos 5 
mas nuteisė vienė būtlegerį į 
kalėjimą ant dviejų metų ir 
piniginės bausmės užsimokėti 
10,000 dolerių.

Blaivybės agentai praneša, 
kad 16 dz liepos jie čia turės 
savo konferenciją, kurioje da
lyvaus ir iš Washingtono a- 
gentai. Jie svarstysią, kaip 
mūsų miestą apsausintį.

Karčiamninkai, išgirdę to
kią naujieną, pradėjo neri
mauti. Mat,/jau ir dabar dau
gybė karčiamninkų sugrūsta į 
kalėjimus, daugelis randasi po 
kaucija ir laukia teismų. Jei
gu blaivybės agentai pradės 
dar smarkiau darbuotis, tai ir 
daugiau jų atsidurš kalėjimuo
se.

Viešųjų mokyklų direkcija 
paskyrė $140,000 pataisymui 
mokyklų. Darbas turi būt už
baigtas iki rugsėjo mėnesio, 
kuomet reikės mokyklas vėl 
atidaryti. Mat, labai daug 
viešųjų mokyklų yra aplūžu
sių, kuriose jau vaikai negali 
nei mokintis. Miesto ponai, 
imdami riebias algas, apie to
kius dalykus, kaip mokyklų 
prižiūrėjimas, nepaiso.

Negana to, kad mokyklos 
apleistos, bet dar sumažino ir 
darbininkų skaičių, kurie mie
stą apvalo. Dabar darbinin
kai nespėja nei miestą apva
lyti nuo visokių nešvarumų. Iš
matos stovi išneštos ant gat
vių po kelias dienas ir jų plie
kas nenuveža.

Liepos 7 d., ant kampo W. 
Baltimore ir Penp. gatvių, va
žiavo didelis trokas ir vežė 
alų, kaip paskui pasirodė, ne- 
konstįtucinį. Tuo tarpu gat- 
vekaris taip drožė į troką, kad 
jis apvirto ir net ant šaligat
vio. Draiveris likosi nesužeis
tas ir palikęs troką pabėgo. 
Pribuvo blaivybės agentai ir 
dar surinkę' 35 dėžes alaus ir 
troką nusivežė. -

Kad ta^ įvyko, ne taip nuo
stabu, bet nuostabu ve kas: 
susirinkę žmonės keikė gatve- 
kario mašinistą, kad per jo 
kaltę dabar tiek daūg gero 
alaus žuvo, kurį būtų geri pi
liečiai išgėrę.

Lietuviškas Skaptukas.

A.L.D.LD. ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ 
APYSKAITA UŽ GEGUŽĖS MĖ

NESĮ, 1928 METŲ

Įpląukos
K p. Miestas ir kas prisiuntė 
219 Forest City, Ra-, per M.

Gųdišaųskienę
Philadelphia^, Pa., per F. 
lankų
Toronto, Ont., Canada, 
per V. Churinsky
Carnegie, Pa., per J. Ga
tavo cką
Marlboro, Mass., per K.
Grakauską
Plains, Pa., per C. Ari- 
soną
E. Chicago, Ind., 
Rakauską
Gibbstown, N. J., 
Jackson 
Philadelphia, Pa., 
Zalecką
Elizabeth, Pa., per J. Lo- 
rantą 
Paterson, N. J., per 
Petronis
Waukegon, Ill., per J.
Damijonaitį
Brooklyn, N. Y., 
Deikų
Harrison, N. J-,
Blažiūną
Saginaw, Mich.,
J. Lingevičių 

189‘Portland, Me., per 
56

141

165

61

99

170

70

47

175

J. Valątkevičių 
MilfordAMass., per L. Va- 
lentukevlčių 

, Va-, 
čajų 
Los Angeles, 
J. Pupį 
Chicago, Ill., 
maną 
Binghamton, 
J. Gąbužį 
Benwood, W. 
Višniauską 
Akron, Ohio, 
cilevich 
W. Frankfort, Ill., per P. 
A. Deveikį 
Montreal, Canada, per A. 
Jonušį 
Hazleton, Pa., per J. Ka
valiauską 
Brooklyn, N. 
Sakalauską 
Brooklyn, N. 
Baltaiti 
Linden, N. J., 
dauską 
Rochester, N. 
švedą 
Philadelphia, Pa., 
Vaitkų 
Oakland, Cal., per 
gianienę 
Southbury, Conn., 
Pakush 
McKees Rocks, Pa., per J. 
Miliauską 
Yonkers, N. Y., 
Misevičienę 
Great Neck, N. 
A. Talandzevičių 
Lewiston, Me., 
Kaulakį

Viso 
Balansas iš balandžio

Viso sykiu
Išplautos Gegužes Menesyje 

“Laisvei” už prenumeratas del 
dviejų narių 140 kuopos, 
Waukegon, Ill. $10.00

A. Matulevičiui, ALDLD. Cen
tro Knygiui, alga už 8 men. 100.00

A. Matulevičiui, ALDLD Cen
tro Knygiui, už štampas del 
knygų išsiuntinėjimo

11 kuopos, Worcester, Mass., 
auka “Daily Workeriui” 

Workers Center paaukota 
Prūseikai už iškaščius nuo 1 

d. liepos 1927 iki 1 d. gegu
žės 1928 m.

Rami Book Store už įvairias 
knygas

Viso sykiu , išplaukė geg. 
menesyje $269.42

Ižde buvo $4,203.23
Išleista 269.42

2.00

10.20

4.60

Birželio 30 d. patiko baisi 
nelaimė M. JesiulŲną, kuris il
gus metus gyveno 699 N. Riv
erside St. Minėtą dieną, apie 
8 vai. vakare, jis išėjo iš na
mų ir apie 9:30 vai. vakare 
grįžo namo. JPalei pačius na
mus užvažiavo automobilius ir 
ant vietos užmušė. Jo drau
gas, ėjęs sykiu, vos spėjo į ša
lį pasitraukti.!

Buvo geras V.mogus. 
dideliame 
du

Tas vanduo jau nėra vartoja- kių didelių trūkumų su pagel- 
mas gėrimui nuo 1925 metų, ba, kaip dabar, 
Nežiūrint, kad tas vanduo sau j brėžiama, 
ramiai niūkso, vis tiek miesto 
valdininkams yra nesmagumo 
iš to rezervuaro. Pirmiaus bu
vo uždrausta jame ne tik mau
dytis, bet ir valtelėmis plau
kioti. Keli tokie ieliai buvo 
sugauti ir teisėjo nubausti po 
$10 kiekvienas. Bet, vieton 
užsimokėt bausmę, jie apelia
vo į augštesnį teismą. Jų ad
vokatai argumentuoja, kad du 
šimtai milionų galionų van
dens stovi niekam nenaudoja
mi, ir miesto valdininkams ne 
galvoj apie tai. Tat kodėl ga
li būti prasižengimas, jeigu pi- 

irkluoja.po tą vande- 
Reiškia, nevartojamas 

nervus miesto 
Dz. Rep.

raporte pa- 
O dar yra tokių, 

kurie sako, kad laikai gerėja.

liečia!
nyną ?
vanduo erzina
valdininkams.

MOTERYS DAUG KENČIA 
NUO BEDARBĖS

Episkopalų Misijos Draugija 
savo pranešime spaudai sako, 
kad niekados nėra buvę tiek 
daug moterų, prašančių para
mos 

j met. 
nesį 
245 
kiek 
baisu ir pamislyt, s 
draugijos pranešimas.

Be' to, pažymi, kad moterys 
daug daugiau kenčia šioj be
darbėj, negu vyrai.

“Niekados mums nebuvo to

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietą Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Ainekikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik—$3; Pusei____ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: įsidomėki! “Rytojaus” 

naują antrašą;
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Bšiy Šviežos Valgiai, Gaaiaaiai lietuviška 

ir Amerikonišku Sdliuan
asl- 
pa-

Pavalgios r.ia malonu būti, 
šnekučiuoti «u kitais, arba rami 
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pabandykit J

J. MARČIUKIENe 
Savininkė

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

Phone: Jeffei-son 10896

A. J. MEYER

ir suskurdusių, kaip sie
ju draugija birželio mė- 
sušelpus ir priglaudus 

moteris ir vaikus, 
negalėję sušelpti, tai

Bet 
yra 
tos

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA^ 

Sales del Balių, Koncertų, 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir U 
Puikus steičius su naujaisiais 
iw.aiu. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

#49—959 Willoughby
Tai 3842 St.MJur<

Turėtu Išgirsti Delegacijos'

įvykusio balandžio menesi Maskvoje

Pelnyčio je, 13 i liepos-July, 1928
■ MANHATTAN:, LYCEUM
66 East 4th Street,

Raportuos žymūs darbininkų vadai

Ben. Gitlow ir Charles Zimmerman
Pirmininkaus John J. Baliam

Delegatai raportuos apie vandenų transporto, adatos in
dustrijos, maisto industrijos, avalinės, budavojimo 

ir apie jaunimo reikalus.
Įžanga tik 25c. ypatai prie dury

Rengia Darbo Unijų Švietimo Lygos New Yorko Skyrius

Lietuvis Aptiekorius
Kalba Lietuviškai ir Rasiškai
338 Knickerbocker Ave.

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

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

50 Centu už Bonką

PHONE: REGENT 2177-0474

p.—

o
< >

< >

(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 
išdirbimų 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

Bell Phone: Poplar 7545

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST

JUOZAS

GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS

NEW YORKAS IR 
APIELINKĖ

ALDLD. 23 kuopos išvažia
vimo diena per du atvejus bu
vo paskelbta klaidingai. Išva
žiavimas įvyks nedėlioj, 22 d. 
liepos, White Plains. Kurie 
aplaikėte plakatus, ten yrą pa
žymėta vieta išvažiavimo ir iš 
kur “busai” išeis. Tat, kurie 
mylite draugiškai ir smagiai 
laiką praleist ant tyro oro, 
tuojaus užsiregistruokite pas 
(kuopos komisiją. Nuvažiavimo 
kaina į abi puses $1.10.

Smagu pranešti, kad mūsų 
kuopai apskričio skirta kvota, 
50 narių, jau išpildyta. Gar
bė už tai priklauso drg. Min- 
gilai. Dabar visi westsaidie- 
čiai su bropksiečiais turėtumė- 

10.95 įe prisirašyti prie ALDLD. 23 
20.25

Ii, i,1,,.t: Li. ujl ■■ i.!n an.I..uu .i.u. >uuiiiu ..u

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekęs, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

84

140

.; .MONTELLO, MASS.1 „į

ŠOKIAU ŠOKIAI!
Rengia

Montellos Priešfašistinis
Komitetas

SUBATOJE

Liepos-July 14,1928
Prasidės 7-tą vai. vakare

Liet. Tautiško Namo Parko 
Svetainėj

Netoli Winter Street

ORKESTRĄ Iš 9 YPATŲ;
Todėl kviečiame vietinius ir 

apielinkės miestelių atsilanky- 
i j šį mūsų parengimą.

Priešfašist. Komitetas.

1 131

117

• 104

per

T. Kuprį 7.60 
West Allis, Wis., per1 J. 
Gedvilą 
Ansonia, Conn., 
Navicką 
Chicago, Ill., per 
gaitį 
Montello, Mass,, 
Žemaitį

Nanticoke, Pa., 
Karecką 
Hudson, Mass., 
Morkūną 
Stamford, Conn., per D. 
J. Burbą 
Chicago, Ill., per F. Sa
kalauską 
S.D.S.A. grąžino paskolą 
Shenandoah, Pa 

Garbačauską
Waltham, 
Plandunj 
Worcester, 
Karaziją 
Elizabeth, 
Šalkauską 
Brooklyn, 
Rlažaitj 
St. Clair, 
Kauną 
Denver, Colo., per’ J. Lie
pi 
Pav. Ch. Paulus, E. Se- 
tauket, N. Y.

6

135

103

166

86

17

220

11

54

185

76

kuopos, kuri dasivarė iki 50 
narių. Turime ne tik kad ne
apsistoti ant šito skaičiaus, bet 
drąsiai žengt prie šimtinės. 
Būtų labai linksma, kad mes 
pralenktume savo garsius kai
mynus brooklyniečius. Brook- 
lynas garsus savo veikimu, bet 
jų kuopoje tėra.užsimokėjusių 
H7 narių. Jų dasivijimui 
mum reikalinga tik 66 naujų 

8o.au narįų# Ką manot, ar mes, 
! 50 newyorkieciai, negalime tokio 

• I šposo iškirst? Tik pasidar- 
12f50'buokime gerai, o baimės 
10.70 Brooklynui bus įvalias.

Dz, Rep.
15.00' .______________

9>301 CENTRAL PARKO
24.25



Puslapis šeštas LAISVE Ketvergas, Liepos 12, 1928

VIETOS ŽINIOJ
pabrangs nuo 1c iki 2c už 
kvortą. Pabrangimo priežas
tis esanti tame, kad trūkstą 
pieno ir kartu farm ori a i pa
kelę jo kainą. i

DARB1EČIAI, 
SUKRUSKIME >

Visi Darb. (Kom.) Partijos 
nariai turite atkreipti domę į 
rinkimą parašų mūsų išstaty
tiems kandidatams. Draugai, 
jei visi imsimės darbo, tai 
trumpu laiku parašai bus su
rinkti. Todėl pasirūpinkite, 
kad dauginus neprisieitų ra-

YONKERSO PILIEČIŲ 
KLIUBAS REMIA 
STREIKUOJANČIUS 
MAINIERIUS

TEATRAS DAINOS MUZIKA

Yonkerso Piliečių Ivliubas 
nutarė paaukoti streikuojan
tiems mainieriams penkis dole
rius, 
mų. 
Mat,

KEISTI JUDŽIAI APIE 
KOMUNISTUS 
CAMEO TEATRE

tai grumtis su Lępannen. Du 
kartus buvo taip kietai “head 
iock” surakintas, kad •'dauge
lis manė, jog bus po Wlade- 
kui. Lepanneno nelaimei, 
Zbyszko atsigavo ir paėmė sa
vo oponentą po 22 minučių 
rimtų imtynių.

Hans Steinke per sunkią ?<o- 
vą laimėjo refero nuosprendį 
savo pusėn prieš švedą John 
Friberg.

Dante Kollof su Harry Ste
vens išėjo lygiomis po pusei 
valandos ristynių.

PARSIDUQDA kendžių storas, ge
roj vietoj ir gera proga pigiai 

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

1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Paaukoti nebuvo keblu- 
Bet su pasiuntimu jų yra. 
padarytas tarimas, kad 

pasiųsti per kapitalistinį “Dai
ly News.” Kuomet komitetas j 
nuėjo pasiųsti tuos pinigus, tai; 
gavo atsakymą, kad jie neuž
siima tokiais dalykais, ir pata-! 
re per tūlą kleboną pasiųsti. 
Komitetas tiek buvo sąžinin
gas, kad patarimo nepriėmė, 
sakydamas, kad klebonams nė
ra galimybės pasitikėti.

\Klebonai į pinigus, tai kaip 
arkliai į avižas. Pavyzdys: 8 
d. (iepos, šalia ALDLD. II Ap
skričio išvažiavimo, Tibbits 
Brook Parke, buvo lenkų ne- 
prigulmingo kunigo parapijos 
išvažiavimas. Klebonas sėdi 
prie baro ir neprileidžia nie
ko prie pinigų priėmimo. Kam 

atsikreipkite Darbininkų reikalinga bent kokis dalykė
lis jjjnigiškam klausime, pra- 
bašeius patarnauja. Parapijo
nai suvažiavo, jie pinigus^pra- 
leidžia, jie dirba, wet patsai 
klebonas pinigus priima. Tai 
įrodymas, kad ir jisai “dirba,” 
bet niekam nepasitiki.

Kokis ten lietuviškas kuni
gas Cibulis pradėjo landžioti 
po lietuvių organizacijas Yon- 
kerse, patsai save reklamuoda
mas, žinoma, norėdamas įlįsti 
į savišalpos organizacijas ir 
pasėti suirutę. Tačiaus, kelias 
buvo užkirstas ir jam nepasi
sekė pasipelnyti.

Dabar parapijonai, sakoma, 
nuliūdę, kad tie bedieviai jų 
šventai asabai tokius šposus iš
kirto. Parapijonai nenorėtų 
tikėti, kad jie pajėgs dykaduo
nį išlaikyti. Juk tai milžiniš
kos išlaidos. Cukernė mažai 
dirba, audinyčiose jau treciu 
kartu algas nufnušė ir pasi
priešinimo nesimato. Darbi
ninkai neorganizuoti, gyveni
mas skurdesnis, įplaukos ma
žesnės. Mano patarimas tiems 
parapijonams, tai paklausti Ci
bulio, kokia išeitis darbinin
kams iš tos padėties, ir kokių 
priemonių reikėtų griebtis. 
Aišku, atsakymas, kaip ir 
kiekvieno atbulkalnieriaus, 
bus: būkite nuolankūs, nesi
priešinkite augštesniųjų valiai, 
o po mirties aplaikysite dan
gaus karalystę.-, Kunigų pata
rimus, mano manymu, liepkite 
jiems patiems pildyti, lai jie 
patys laukia dangaus karalys
tės.

Del parašų rinkimo blankų 
kreipkitės į šias vietas: 29 
Graham Ave., pas Hoffer; 46 
Ten Eyck St., kreipkitės pas 
Vaitaitienę; 152 S. 4th St., 
kreipkitės pas Sester. Visi čia 
minimi antrašai yra Brooklyne.

REIKALINGA
DARBININKŲ CENTRE
500 LIUOSNORIŲ

Šiandien vakare reikalinga 
500 liuosnorių del “Daily 
Worker” rengiamo koncerto, 
kuris įvyks subatoj, Coney Is
land Stadiume.

Visi darbiečiai, kurie tik ga
lite,
Centran, 26-2^/ Union Square, 
New Yorke, 7 :30 vai. vakare.

APSILANKĖ 
MONTELLIEČIAI

šiomis dienomis atvyko 
Brooklynan draugai Ona ir 
Vladas Kelley ir čoroskai; 
prie progos atsilankė į “Lais
vės” išleistuvę.

Jie bus Brooklyne iki šešta
dienio vakaro ir atsilankys į 
Aido Choro pamokas, nes jie 
nori išgirsti aidiečius dainuo
jant.

PETRO KONDROTO

Vakar vakare, apie 7 
telefunavo į “Laisvės” 
Petras Kondrotas, sūnus 
driaus Kondroto. Atsiliepus, 
jis užklausė:

“Kodėl ‘Laisvė* taip negra
žiai parašė apie mano tėvą?”

Atsakymas: “Mes taip pa
rašėme, kaip jūsų tėvas pasi
elgė.”

“Aš noriu, viešai pareikšti, 
kad aš nepriguliu jokiai par
tijai ir neturiu nieko bendra 
su savo tėvo politiniais įsitiki
nimais.’* * ♦

Atsakymas: “Mes duosime 
‘Laisvėje’ vietos jūsų pareiški
mui. Jei jums sunku para-' 
šyti lietuviškai, rašykite ang
liškai. Mes išversime į. lietu
vių kalbą ir patalpinsime dien
raštyje.”

Kondrotas: “Parašykite
tamstos patys, ką aš sakau. 
Aš noriu būti neprigulmingas 
ir man visi žmonės geri. Ne
atsakau už tai, ką mano tėvas 
daro del savo partijos ar del 
savo politiniu pakraipų.**

Atsakymas:1 “Gerai, mes 
parašysime jūsų žodžius.”

Jaunasis Kondrotas, kiek 
man žinoma, prieš darbininkų 
judėjimą nėra niekur nusikal
tęs. Už tėvų prastus pasielgi
mus vaikų negalima smerkti. 
Taip pat už tėvų visuomeni
nius nuopelnus nebūtų pamato 
garbinti vaikus. Aptiekorius 
Petras Kondrotas darbininkiš
kam judėjimui, laike parengi
mų, yra išmetęs keletą dole
rių ir mes jam dėkingi už pa
ramą. Kad jo tėvas, Andrius 
Kondrotas, kenkia mūsų drau
gijoms ir skundžia mus val
džiai, tai mes smerkiame tė
vą, o ne sūnų. Mes matome 
du Kondrofcus: jaunasis mums 
prielankus, o senasis nepriete- 
liškas. P. Buknys.

vai., 
ofisą
An-

NORĖJO NUSINUODYT

Max Reich, 37 metų, auka 
neišgydomos miego įligos, no
rėjo nusinuodyt gazu. Jis il
gą laiką turi vadinamą mie
go ligą, kurią daktarai atsisa
kė išgydyt. Utarninko nak
tį Reich, nuėjęs į virtuvę, ap- 
sižiojo gazo dūdukę ir palei
do gazą. Moteris, užuodus 
smarvę, surado vyrą be žado. 
Pribuvus policijai su greieta 
pagelba, Reich atgaivintas.

Šią savaitę Cameo Teatre 
rodomi judžiai iš Vokietijos 
paveikslų fabriko UfaĄ\ Var
das tos dramos—“Jeanne Nev 
Meilė.” šiuose judžiuose per- 

1 statoma lyg ir naujas nusista- 
_ i tymas linkui komunistų. 
..Įševikai perstatomi per

Kuopų Nerangumas
Apskričio konferencijoj 

sirodė, kad nekurios kuopos 
dar turi gerą skaičių nepasi- 
mokėjusių narių už šiuos me-1 
tus, ką yra pasimokėję perei
tais metais. Bet tuo pačiu 
kartu jau gautas geras skai
čius naujų narių ir, mano su
pratimu, tai yra apsileidimas 
pačių kuopų, nesirūpinant kaip 
galima anksčiau iškolektuoti, 
o laukiant paskutinių dienų.

Dz. Rep.

pa-

IŠ CENTRAL BROOKLYN©

ALDLD. 24 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyko 9 d. lie
pos, J. Gervės svetainėj, 
rių susirinkime dalyvavo ne
daug. Apsvarsčius kuopos rei
kalus, taipgi prisiminta dien
raščio “Laisvės” paramos 
klausimas.* Nutarta visas pel
nas skirti ’ dienraščiui “Lais
vei” nuo rengiamo 
mo, kuris įvyks 29 
Forest Parke.

Taigi, Brookiyno 
kai ir darbininkės,
kite, kad, atsilankydami į mū
sų išvažiavimą, ne tik galėsi
te pasigėrėti Lyros Choro dai
nelėmis, bet> kartu paremsite 
darbininkų dienraštį .“Laisvę.” 

M. Renkevičiūtė.

Na-

išvažiavi- 
d. liepos,

darbinin- 
nepamirš-

SU PIRMADIENIU
PIENAS PABRANGS

Su ateinančiu pirmadieniu,
16 liepos, New Yorke pienas

Daugiau Brookiyno ir New 
Yorko žinių Telpa Pus- 

lapyj 5-tame

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS
X - Spindulių Diagnoza

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

Brooklyn, N, Y.
VALANDOS: 

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

Telephone: Greenpoint 2321

J. GARŠVA
IR MALIORIU

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

Nufotografuoj 
ir numaliavo 
visokius paveiks- 
) u s įvairiomi 
spalvomis, 
naujina senus i 
krajavus ir su 
daro su amerik 
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu:
STOKES

ištisą 
tos dramos paveikslą be barz
dų ir geri žmonės. Komunis
tas vadas—herojus šios dra
mos. Gi sumušti aristokratai 
perstatomi didžiausiais nenau
dėliais, niekšais ir ištvirkėliais. 
Bet, žiūrint į tą visą, apsi
džiaugt negalima, tiek absur
do yra pridėta tuose paveiks
luose.

Perstatoma, kaip komunistų 
vadas atsiduria Paryžiuje pas 
kontr-revoliucionieriaus caris- 
tų deimantų šmugelninko duk
terį, kurią jis myli. Piešiama 
vienos ypatos meile pilnoj 
augštybėj.

Visa tos dramos istorija su
sidaro Kryme, po revoliucijos. 
Bolševikai užima miestą ir iš
veja iš jo visus niekšus ir iš
tvirkėlius aristokratus, kurie 
mirksta paleistuvystės ir gir
tuoklystės dumble. Vietiniam 
bolševikų vadui už jo gerą pa
sidarbavimą ir nudėjimą to 
deimantų šmugelninko sutei
kiama atlyginimas—jis išsiun
čiamas į Paryžių. Tas daro
ma su žinia vyriausio bolševi
kų revoliucinio komiteto, ži
nant to “herojaus” silpnybes, 
kad jię trokšta važiuoti paskui 
to šmugelninko dukterį,, su ku
ria jis mylisi. Ir kam jis siun
čiamas tenai ? Ogi propagan
dos tikslais, ’su červoncų pilnu 
maišu! Pribūna Paryžiun. Su
sieina su mylimąja ir kartu 
dirba francūzų pirmeivių spau
stuvėj,' spausdina proklamaci
jas. Paskui jį atsibasto niek
šas,. ištvirkėlis, girtuoklis ca- 
ristpalaikis. Papildo žmogžu
dystę. Mūsų herojus komunis
tas areštuojamas ir kaltinamas 
toje žmogžudystėje, kurfy pa
pildė caristpalaikis niekšas, 
čia jį laimingai išgelbsti jo 
mylimoji Jeanne. Jos pasidar
bavimu,' suimama niekšas ca- 
ristas ir kartu išgelbstima ko
munistas. Taip dalykas eina 
gerai, kad jam nėra jokio blo
go bolševikų pinigais varyti 
tarpe Franci jos jūreivių pro
pagandą. Visur skaitomas he
rojum

Tai 
lykas, 
gu ne 
linkui 
dis visai buvo nereikalinga ga
benti iš Vokietijos. Juk Ame
rikoj tokių blogų- paveikslų 
netrūksta.

z-Unb Henning lošia herojaus 
komunisto rolėj labai gerai. Jo 
mylimoji Jeanne, kuri nėra to
kia bloga, kaip kad blogas 
vardas daro ją, taipgi lošia 
gerai. Ji yra Edith Jehanne.

J. M.
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BRAZAUSKAS IŠĖJO 
LYGIOMIS

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI LIETUVIŠKA SKUTYKLA

SO. B B OO K LYN, N. Y.
ALDLD. 147 kuopos pusmetinis su

sirinkimas bus ketverge, J 2 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 šį susirinkimą ir užsi
mokėti mokesčius.—Sekr. A. Bružas.

164-65

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HAMTRAMC K, MICH.

ALDLD. 188 kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus nedėlioj, 15 liepos, 
Yeamans svetainėj, 10 valandą ryte. 
Brangūs draugai ir drauges, malo
nėkite atsilankyti, nes yra labai svar
bių reikalų. Delegatai išduos ra
portą iš apskričio konferencijos. Be 
to, turim išrinkti darbininkus del 
pikniko, kuris įvyks 22 liepos. Ku
rie dar neužsirnokejote, būtinai atei
kit ir užsimokėkit.—Valdyba. 165-66

LEWISTON IR RUMFORD, ME.
Lewistono ir Rumfordo ALDLD] 

kuopos rengia šaunų pikniką nede-1 
lioj, 15 į liepos* ant Fish Hatchery. 
Prasidės 12 vai. dieną. Kviečiame vi
sus vietos ir apielinkės lietuvius at
silankyti ii1 sykiu linksmai laiką pra
leisti. Bus įvairių žaislų su dovano
mis, skanių valgių ir minkštų gėri
mų. Grieš gera muzika, visiems bus 
smagu. J.žanga veltui. Jei tą dieną 
lytų lietus, tai piknikas bus 22 lie
pos.—Kviečia rengėjai. 165-65

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 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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kandžių storas. Yra

4 kambariai gyvenimui. Ramia tik 
$25.00 į menesį. Kaina su visu for- 
nišiu $100.00. Pasinaudokite šia 
proga. Kreipkitės pas savininką 
šiuo adresu: Geo. Daugėla, 475 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 165-66
PARSIDUODA naujas Atwater-Kent 

radio su visu cabinet, elektra va
romas. Parsiduoda labai pigiai. At
sišaukit po num. 444 Metropolitan 

. . , , i Avė. (ant pat viršaus, po kairei),
tas naujas nusistatymas Brooklyn, N. Y. 165-66
komunistų, tai toks j u-

ir ne prastu žmogumi, 
navatnas ir durnas da- 
keistas mišinys. Ir jei-

vakare, New
Grove Arenoj,

Utarninko
Ridgpwood
Andy Brown (Antanas Bra
zauskas) ristynėse su George 
Hagen išėjo lygiomis, jjibdu 
ėmėsi 30 minučių. Brazauskas 
gavo nemažai “bū!” nuo pub
likos už savo taktiką, bet jis 
į tai nekreipė atydo^svarbiau 
jam buvo savi interesai, negu 
žiūrėtojų. •

Renato Gardini sunkiai ri
tosi su Bill Demetralu, graiku. 
Demetralas jį prikankino su 
“toe hold.” Bet, pagaliaus, 
Gardini su “body hold” pri
spaudė Demetralo pečius prie 
matraco po žiauraus ir sun
kaus 28 minučių ėmimosi.

Wladek Zbyszko turėjo rim-

BARBER SHOP IR 
BEAUTY PARLOR

A. MOLLYNS
Specialistas ant

Permanent Wave, Nestle 
Circuline

Šiemet tik $10.00
Marcelling Finger Waving

463 LORIMER STREET
3 Durys nuo Grand St. 

BROOKLYN, N. Y.

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

65-02 Grand Avenue
MA SPĖT JI, L. I., N. Y.

Tel., Juniper 6776

PARSIDUODA restoranas, geroj vie
toj, visi įtaisymai pirmos 

yra 14 stalų. Yra lysas ant 
Randa tik $66.00 j menesį. 
13 kambarių, visi gerai 
Kambarys_ nuo 10 iki 3 j 

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

154-65

13 kambarių, visi gerai

Randa $87.00 į 
proga pirkti. 
495 West St,

Tel. Juniper T646

klesos;
4 metų. 
Ir dai’ 

įtaisyti, 
savaitę.

DR. PETERSON’O

ŽOLIĮJ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N.

siųskite reikalavimus
Y.
ir

229
Arba ___

money orderius tiesiai, kur išdir
bama:

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

STATEN ISLAND, N. Y.

, RAP. KRUCH’AS
!. ,j FOTČGRAFAS

> 65-23 Grand ^Avenucn 
(Buvusi 98 Grand St.)

MASPETH, L. L

J. LEVANDAUSKAS
Graborius

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telenhone: Stagg i'ZMl

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.

214 Perry Avenue,
J. IR O./ VAIGINIS

Maspeth, N. Y.

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.

13F JUBILIEJINIS

IŠPARDAVIMAS
Fornišių Pigiausia Kaina Pas

MACYS BROS. FURNITURE CO.
IŠ PRIEŽASTIES PERSISKYRIMO

SU PARTNERIU
Atsišaukiu į savo senus prietelius ir kostumierius ir 

būsiančius kostumerius, kad
PARDUODU TREČDALIU PIGIAU

negu kur kitur
Čia telpa pora paveikslų iš šimto:

Taipgi bus parduodama ant lengviausią išnurf
TIK DABAR PRISTATĖ Iš DIRBTUVĖS

NAUJAUSIOS MADOS FORtylšlUS
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.

Ši įstaiga garantuoja už 
kiekvieną daiktą.

Pristato į visus priemiesčius, 
kad ir toliausia

Valandos: nuo 8 ryte iki 8 vakare.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
■' 198-200 GRAND STREET ’ ’

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

11 ‘ I IT

PASIGERINUS SVEIKATA—PAILGINS JŪS GYVASTĮ
I / v. . . _ .

S
 Jei jūsų gydytojas peržiūrėtų, retkarčiais, jūsų kū- • 

no padėtį, jisai suteiktų naudingų patarimų sveikatos
I pagerinimui. Tuomet pasiremdami jojo patarimais, ne 
| tik sutaupintumėt pinigą, bet ir nereikalingai sugaištą 
I laiką, ką galėtumėt panaudoti kitiems pagerinimo gy- 
I venimo tikslams.
9 Žmonija yra persitikrinus reikalingumu mechanikų-žinovų au- 9 tomobilių ir įvairių industrijos mašinų, peržiūrėjimui ir nuregulia- I rimui ir yra patirta, kad tai užsimoka šimteriopai. Kodėl ne da- 
I ryti ant tiek, kaslink žmogaus sveikatos užtikrinimo?R Prireikus gyduolių arba išpildymo receptų, kreipkitės
I niausią Lietuvių Vaistinyčią (Aptieką).

I Petras Kundrotą
S Ph. G. Vaistininkas
■ 229 Bedford Avenue, Brooklyn,
I čia Galite Gauti ir Lietuviškų Trejų Devynerių
I Phone, Greenpoint 2017, 2360-8514

pas se-




