
Sovietų Lakūnas Surado 
Dar Tris “Italios” 

Žmones
Gauta pranešimas nuo So

vietų milžiniško ledlaužio 
Krasino, kad Sovietu laku- 
nas Čuchnovskis, trečiadie
nį skraidydamas orlaiviu už 
25 mylių nuo laivo, surado 
ant ledo tris dirižablio “Ita
lios” įgulos narius, kurie, 
apleidę Nobile grupę aąt le
do, nuėjo savais keliais. Jau 
buvo dingus viltis surasti 
juos gyvus. Jie buvo dingę 
per šešias savaites. Turėjo 
tik apie 50 svarų maisto, ir 
tikrai buvo manyta, kad jie 
jau žuvo.

Sovietų lakūnas, išlėkęs jų 
jieškoti, pamatė ant bliz
gančio ledo tris taškus. Jis 
pradėjo aplink lekioti ir du 
iš jų pradėjo judėti, ir pasi
rodė, kad tai žmonės. Du! 
desperatiškai mosavo vėlia
vomis, o lakūnas vėl skraidė 
aplink, kad surasti tinkamą 
Vietą nusileisti. Bet jam 
nepavyko nusileisti ir jis 
sugrįžo atgal į ledlaužį Kra- 

' siną, visai nebandydamas 
jų išgelbėti. .

Kadangi tik du vyrai bė
giojo mosikuodami vėliavą, 
o trečias gulėjo ant ledo, tai 
manoma, kad trečias yra 
negyvas.

Čuchnovskis skrido pas 
juos antru kartu, tikėda
mas, kad jis galės nusileisti 
arba noęs maisto jiems nu
mesti, bet oras buvo taip 
blogas, kad jis vėl sugrįžo į 
laivą.

Tie trys asmenys yra: Dr. 
Finn Malmgren, Švedijos 
meteorologas; kapitonas Al
berto Marino, “Italios” vri- 
dytojas, ir kapitonas Filip
po Zappi, navigatorius.

Krasinas Vyksta Juos 
Gelbėti

Ledlaužis Krasinas, kaip 
greičiausia gali, vyksta lin
kui to ledo juos gelbėti. Per 
ledus laužiasi keturias my
lias į valandą. Ar jis galės 
prie jų dasigauti, sunku pa
sakyti. Ant laivo visi darbi
ninkai deda pastangas, kad 
juos pasiekti. Visi nudžiu
go, kuomet sužinojo, kad tie 
žmonės dar gyvi.
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Darbininkai Visų šaliy 
Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Re

težius, o Laimėsite 
Pasaulį!
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SOVIETU LAIVAS IŠGELBĖJO DU
Farmerių-Darbo Partija No

minavo Senatorių Norris;
į Prezidentus

CHICAGO. — Taip vadi
nama Farmerių-Darbo Par
tija savo konvencijoj čia 
nominavo senatorių George 
W. Norris iš Nebraskos kai
po savo kandidatą į prezi
dentus. Nekurie delegatai 
buvo perstatę kandidatu į 
prezidentus Norman Tho
mas, Socialistų Partijos 
kandidatą.

DEMOKRATAI PASISKYRĖ ■ STAMBU 
KAPITALISTĄ VEDIMUI KAMPANIJOS

i Šerifai, Supykę ant Blaivybės 
Agentų, Perkėlė Savo Kon

venciją Kanadon
Ledlaužis Krasinas Persimose Per Ledus 

Prie “Italios” Dviejų Žmonių ant Ledo įfi

------------ JRaskob, Galva General Motor Korporacijos, Išrinktas De
mokratų Nacionalio Komiteto Pirmininku

metų periods. Well, mes pa
darėme 80 niilionierių Gene
ral Motors į Korporacijoj į 
keturis metus.”

Priešingai Blaivybei
J

Raskob esąs priešingas da
bartiniam blaivybės įstaty-1 
mui. Jis yra direktorius

NEW YORK. — Jau nuo 
pat Demokratų Partijos na- 
cionalės konvencijos Hous
ton, Tex., demokratų politi
kieriai ir demokratus re
mianti buržuaziniai laikraš
čiai tikrino, kad Demokratu 
Partija yra stambiojo biz
nio reikalų gynėja.Amerikos Kapitalistai Pasko

lino Užsienyj Virš Bilioną i Kad tį “faktais įrodyti, Asociacijos Prieš Blaivybės •’J c j  U • XT  ta - i oro -Hr-m o 11 q c o Irn Lrarl ro_
Dolerių trečiadienį, New Yorke, De

mokratų Nacionalis komite
tas išsirinko pirmininku

• A • 1 1 • 1WASHINGTON. — Be- stambiausią Amerikos kapi- 
„• sau-Ralistą John J. Raskobą, Ge-gyj šešių mėnesių, nuo sau-Ralistą John J. Raskobą, Ge- 

sio 1 d. iki liepos 1 d., Ame-inerai Motors Korporacijos 
rikos kapitalistai paskolino į Finansų Komiteto pirminin- 

’ tasai milionierius 
\(Jemokratų rinki- 

Demokra- 
New York 
kad gub.

užsieniui (supirkdami viso
kius bonus ir tt.) $1,053,- 
164,000. Gi per tą patį pe
riodą pereitais metais pa
skolino suvirs $794,277,000.

Reiškia, Amerikos kapita
listai kas toliau, vis dau
giau kapitalo įdeda į kitas 
šalis.

Europai daugiausia pinigų 
paskolinta.

Bolivijos Sostinėj Uždrau
džiama Indijonams Dėvėti 

Savotiškus Drabužius

ERIE, Pa. — Pennsyvani- 
jos valstijos šerifai laikė sa
vo konvenciją Conneaut 
Lake, bet jiems ramybės ne
davė blaivybės agentai. An-

ir blaivybės agentai juos už
puolė; kilo muštynės ir įvy
ko areštai. Keli šerifai 
areštuoti. Šerifai sako, kad 
jie gėrė tik “ginger ale”. 
Del paskutinės sesijos tre- 

Ičiadienį šerifai nukraustė 
savo konvenciją į Port Do
ver, Kanadą, kad apsisau
gojus nuo blaivės agentų.

Sovietą Orlaivis Susikūlė Nusileidžiant ir Dingo 5 Žmonės; 
Dabar Jie Laukia Krasino Pagelbos

ką.
bus
mų kamphfiijos. 
tų laikraštis “ 
World” sako, 
Smith pageidavo, kad jis 
būtų išrinktas pirmininku 
ir jis tapo išrinktas vienbal
siai.

ARĘŠTAVO 50 
KATALIKŲ

MEXICO CITY. — Ant
radienį čia buvo po areštu 
50 katalikų, kaltinamų per
žengime religijos klausimu 
išleisto įstatymo. Suimtųjų 
tarpe yra kunigas Reveles 
Rodart. Policija sako, kad 
juos surado 
name laikant susirinkimą 
po priedanga meldimosi; 
name atrasta, 
Įstatymai draudžia tokius 
susirinkimus. Taipgi už- 

i griebta nemažai literatūros.

privatiškam

ii’ altorius.

Višta Išperėjo Aligatorius
KINGSTON, N. C.—Hen- 

ry Crawford, negras, turi, 
išstatęs ant parodos keturis 
aligatoriukus,. kuriuos, sako 
jis, višta išperėjo ant far

os netoli nuo čia. Aligato- 
iai yra apie penkis colius 

ilgumo.

LA PAZ, Bolivija. — Nuo 
6 d. spalių šiame mieste bus 
uždrausta indijonams dėvė
ti indijoniškus drabužius. 
Valdžia išleido įsakymą, 
kad nuo to laiko visi miesto 
gyventojai dėvėtų europiš- 
kos mados drabužius. Šitas 
patvarkymas paliečia didelę 
didžiumą miesto gyventojų, 
kadangi čia tikrų europie
čių yra visai mažas nuošim
tis, o taipgi yra nedaug in- 
dijonų ir' pusiau indijonų, 
kurie dėvi europiškus drabu
žius. . .M V

yra katalikas. 
World” džiau- 
“šiandiėn jis

Įstatymą. Jis sako, kad ta
sai įstatymas turėtų būt pa
naikintas.

Raskob nę tik milionais 
dolerių, bet jr vaikais tur
tingas — turi dvylika vai
kų./ Retai kur galima užtik
ti kapitalistą su tiek daug/ 
vaiku, v
Kiti Kampanijos Viršinin
kai Stambūs Kapitalistai
Į kitas demokratų kampa

nijos viršininkų vietas iš
rinkti stambūs kapitalistai. 
Milionierius Herbert H. 
Lehman, New Yorko ban- 
kierius, tapo išrinktas pir
mininku finansų komiteto.

i Senatorius Peter G. Gerry _T_ „ . . -
iš Rhode Island, kitas stam- Won'e!], kuri praeitą gruo- 
bus kapitalistas, tapo iš- 
rinktas Patariamojo Komi- x
teto pirmininku.

Demokratams kaip ir re- 
publikonams nesvarbu milio- 
nai -žmonių — darbininkai; 
jiems svarbu stambiųjų ka
pitalistų interesai.

Tačiaus bus daug tokių 
darabininkų, kurie balsuos 
už savo priešus sekančiuose 
rinkimuose.

Valdžios Darbininkai 
Suorganizavo Dua

linę Unijų
Ne-
Fe-

WASHINGTON. — 
pasitenkinę Nacionale 
deralinės Valdžios Darbi
ninku Unija, grupė valdžios 
raštihinkų Washingtone su
organizavo dualinę uniją. 
Naujos unijos vardas 
“American Civil Service.” 
Tos unijos prezidentu yra 
ponia Margaret Hopkins

džio mėnesį vadovavo 3,000 
r demonstracija, 

kuomet atstovu buto komi
tetas pirmu kartu svarstė 
Welch bilių pakėlimui val
džios darbininkams algų.

SUIMTAS PABeGĘS SU 
SVETIMAIS PINIGAIS

MASKVA. — Sovietų Są- 
jungos revoliucinis ledlau
žis Krasinas ketvirtadienį 
išgelbėjo nuo ledo du diri
žablio “Italios” įgulos na
rius, kapitoną Adalberto 
Mariano ir kapitoną Filippo 
Zappi.

Trečias jų draugas, su ku
riuo jie apleido Nobile gru
pę ant ledo ir keliavo savais 
kėliais, numirė mėnuo laiko 
atgal; tai buvo Dr. Finn 
Malmgren, švedas meteoro
logas. Jo lavonas taipgi pa
imtas ant laivo.

Čia gauta nuo Krasino 
Ipranešimas ketvirtadienį 1 
vai. dieną.

Zappi ir Mariano atrasti 
pusiau sušalę, suvargę ir iš
badėję. Mariano labai nu
šalo vieną koją. Išgelbėjęs 
juos, Krasinas tuojaus pra
dėjo laužtis per ledus linkui 
ledyno, kur randasi keturi 
“Italios” žmonės ir laukia 
pagelbos.

Mariano ir Zappi per try- 
liką dienų išbuvo be maisto.

Dingo Sovietų Lakūnai
Trečiadienį Sovietų lakū

nas Čuchnovskis su ketu
riais savo draugais orlaiviu 
skraidydamas surado italus 
ant ledo. Suradęs sugrįžo į 
laivą Krasiną ir pranešė, 
kad jis surado dingusius

“Italios” žmones. Vėl atgal 
išlėkė ir bandė netoli jų nu
sileisti. Nesurado tinkamos 
vietos nusileisti ir vėl su
grįžo į laivą.

Čuchnovskis išskrido tre
čiu kartu, kaip dabar prane
šama; šiuo tarpu jis lėkė su 
tikslu ant ledo esantiems 
pranešti, kad laivas atvyks
ta juos gelbėti. Šiuo tarpu 
Čuchnovskio orlaivį patiko 
nelaimė. Jis buvo privers
tas nusileisti ir orlaivis su
sikūlė ant ledo. Turėdami 
maisto ant keturiolikos die
nų, leidosi į pakraštį, surado 
jį ir per radio pranešė led
laužiui Krasinui, kur jie 
randasi. Jie ^ębįbar patys 
laukia Krasino pagelbos.
Krasinas Vyksta Gelbėti

Kitų “Italios” Narių
Žinodami, kad baisioj pa

dėtyj, suvargę, išbadėję, 
randasi keturi “Italios” įgu
los nariai ant ledo, Krasino 
vadovai nusprendė tuojaus 
vykti juos gelbėti. Iš pra
džios planavo vykti į pagel- 
bą lakūnui čuchnovskiui ir 
jo draugams, o paskui vyk
ti gelbėti tuos keturis.

Ant ledlaužio K rusino yra 
134 žmonės, įskaitant 110 į- 
gulos narių. Jis išplaukė, iš 
Leningrado birželio 15 d.
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APVOGĖ ST. LOUIS BAN
KĄ, ESANTĮ PRIE POLI

CIJOS STOTIES >

ST. LOUIS. — St. Louis 
priemiesty University City 
antradienį penki ginkluoti 
plėšikai apvogė West End 
banką,1 kuris randasi už vie
no ' bloko ' nuo policijos stor

Raskob Balsavo už 
Republikonus

“New York World” labai 
džiaugiasi, kad tokis stam
bus kapitalistas, kuris turi 
šimtus milionų dolerių susi
krovęs išnaudodamas darbi
ninkus, ves' demokratų rin
kimų kampaniją. Raskob 
pirmiaus / “nepriklausęs” 
prie jokios ^partijos. ,1924 
metais jis balsavo už Cool
idge, o pirma to balsavo už 
Wilsoną.

Raskob
“New York 
giasi, kad
(Raskob) yra vedėjas tuzi
no korporacijų, kurios sam
do suvirš 300,000 darbinin
kų, ir turi asmeninio turto 
šimtus milionų dolerių.”

“Savo apsiėmimo prakal
boj ir atsakydamas į klausi
mus, ponas Raskob ne tiktai 
uždėjo antspaudą ant De
mokratų Partijos po gub. 
Smitho vadovybe su užgyri- 
mu ir pasitikėjimu didelio 
biznio, bet aiškiai pabrėžė 
kad blaivybė bus vienas 
svarbiausių klausimų šioj 

" rinkimų .kampanijoj.
u “Gub.; Smith tvirtas skel-

. mažiau

NELAIMĖ SU GRANATA

DARBĖNAI — šeštadie
nį, birželio 23 d. pusę 2 vai. 
Darbėnuose pil. Antano Po
kaičio vaikai žaidė daržinėj 
ir rado kažkokį ilgą kietą 
daiktą, kurį ėmė linksmai 
daužyti. Tai, matyt, buvo 
granata, nes tuoj įvyko spro
gimas, nuo kurio maža duk
tė ir sūnus užmušti, o du 
sūnūs sunkiai sužeisti.

Klaipėdoj suimtas Šiaulių 
miesto saldainių fabriko 
“Birutės” pinigų inkasato
rius p. Steponavičius, nese
nai pabėgęs su šio fabriko 
pinigais ir norėjęs pasislėp-, 
ti. ' | .

Jis pristatytas į Šiaulius j Lytie kasykloj. Jie tapo uz- 
ir bus teisiamas.

Nėra Vilties Išgelbėti 3iLewiso Pakalikai Laužo
Užgriūtus Mainierius Mainieriy Streiką

ties. Pavogė $32,000. Plėši- bęjas> kad valdžia mažiau 
kai pabėgo apsisaudę su po- kištųsi į biznį ir kad būtų 
linnn kmlz vinį 4 ' c ~■ i. ... clicija., Kiek žinoma, nei vie
nas iš policistų, neigi iš plė
šikų nesužeistas.

New Bedford© Tekstilės Streikieriai 
Pikietavo Dirbtuves Per Visą Naktį

NEW BEDFORD, Mass. 
— Nuo pradžios New Bed- 
fordo tekstilės darbininkų 
streiko dvylika savaičių at
gal įspūdingiausias įvykis 
apsireiškė pereitą trečiadie
nį. Pasklidus gandui, kad 
aštuoni streiklaužiai įėjo į 
Kilburn kompanijos dirbtu
ves ir pradėjo stakles ope-

ruoti, tuojaus susidarė mil
žiniška pikietuotojų demon
stracija. Pikietuoti išėjo 
apie 18,000 darbininkų. Tūk
stančiai darbininkų pikieta- 
vo dirbtuves per visą naktį.

Tas parodo, kaip solida- 
ringai streikuoja vietos tek
stilės darbininkai.

daugiau biznio valdžioj,” pa
reiškė ponas Raskob.
Raskob —- Didžiųjų Kapita

listu Atstovas
“New York World” rašo: 

‘’‘Šiandien Raskob daugiau, 
negu bile koks kitas asmuo 
užima tą vietą, kurią velio
nis Elbert H. Gary turėjo 
per daugelį metų, kaipo at
stovas didžiosios pramonės. 
Jo pasakytas žodis gali nu- 
puldinti ar pakelti šėrų ver
tę.”

Raskob pats didžiuojasi 
savo galia bizny j. Jis pa
reiškė: “Jie sako, kad Car
negie padarė trisdešimts mi- 
lionierių laike keliolikos

LYTLE, Pa. — Praneša- 
(ma, kad nėra vilties išgelbė
ti tris užgriūtus mainierius

Snyder, Pa. — Morris M. 
Titterington iš Brooklyno, 
įvairių orlaivinių aparatų 
išradėjas, užsimušė, nukri
tus jo orlaiviui u^ 10 mylių 
nuo šio miesteįio.

griūti įvykus eksplozijai 
pereitą pirmadienį. Užgriū
tieji yra lenkų tautos. Be- 
sock turi žmoną Lenkijoj. 
O’Palick turi moterį ir 
vaikučius, ir B rėva turi 
terį ir šešis vaikučius.

tris 
mo-

Komunistą Kandidatą Užtvirtinimo Kon
vencija New Jersey Įvyks Rugpjūčio Mėn.

Nacionalistai Pasiryžę Užka
riauti Visą Mandžuriją

PEKINAS. — Nacionalis
tu militariški vadai čia sa-

VISOS DARBININKIŠKOS ORGANIZACIJOS SIŲS- ™ iJfndlm-i’il'
KITE SAVO ATSTOVUS

New Jersey valstijoj Dar
bininkų (Komunistų) Par
tijos konvencija užtvirtini
mui komunistų kandidatų į 
valstijos valdvietes 1928 me
tų rinkimams įvyks nedėl- 
dienį, rugpjūčio S d., 10 vai. 
rytą, Workers Progressive 
Centre, 93 Mercer St., New
ark, N. J.

New'Jersey valstijoj esan
čios darbininkiškos organi
zacijos, kurios tik gali, ra
ginamos atsiųsti savo atsto
vus į tą' konvenciją. Orga-

kariauti visą Mandžuriją. 
Rengiasi pasiųsti 60,000 ka
riuomenę prieš Chang Tso-| 
lino sūnaus kariuomenę, ko-j 
kią dar jis turi Mandžuri- 
joj-

nizacijos gali išrinkti du sa
vo broliškus delegatus.

Subatos vakarą, prieš kon
venciją, rugpjūčio 4 d., bus į
Raudonas Proletarinis Po- PROKLAMACIJOS

LIETUVOJ
Prieš derybas su lenkais, 

kai kuriose vietose rasta iš
mėtyta lenkiškų proklama
cijų. Ypač daug išplatinta

kilis. Apart kitų kalbėtojų 
pokily j ir konvencijoj kal
bės Scott Nearing, žymus 
rašytojas ir komunistų kan
didatas į New Jersey Valsti
jos gubernatorius, ir Albert 
Weisbord, vadas Passaico 
streiko, ir komunistų kandi
datas. į Jungtinių Valstijų 
senatorius.

LANSFORD, Pa. — Mai- 
nierių unijos septintam dis- 
trikte subdistrikto komite
tas birželio 28 d. iššaukė 14 
kasyklų mainierius į strei
ką, kad užprotestavus prieš 
uždarymą Lansford kasyk
los. Streiką ištkukė ir .va
dovavo mainierių progresy- 
vis elementas.

Kasyklos priklauso Lehigh 
Coal and Navigation kom
panijai. Kompanijoj gene- 
ralis manadžęrius J. B. 
Warriner pasišaukė septin
to distrikto prezidentą An
drew Mattey pasitarti! Mat- 
tey, kaipo Lewiso mašinos 
narys, tuojaus paliepė mai- 
nieriams grįžti darban, ne
siskaitydamas nei su gene- 
raliu unijos skundų komite
tu. Tai dar viena Lewiso 
išdavystę.

NAUJA MADA—MERGI
NOS BE PANČIAKŲ 

NEWPORT, R. I. — Čia 
jau bandoma įvesti tarp 
merginų ir jaunųjų moterų 
nauja mada — nedėvėti pan- 
čiakų. Jau čia pasirodė ke
letas gražiai apsirengusių

proklamacijų Seinų apskrU panelių nuogomis blauzdo- 
• mis. Manoma, kad ta ma

da greitai prasiplės ir ki-. 
tur

ty. Proklamacijos pasirašyr 
tos “lenkiškos Lietuvos 
draugų sąjungos”.
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Po Katra Vėliava Turite Jūs Būti?
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sėjant. Bet ir tai pareis nuo 
to, kaip ilgai dar lietus eis. 
žinovų manymu, vėliau liepos 
5.—10 d. nė linų sėti nebūsią 
galima.
O Smetonos kruvinoji val

džia nieko nedaro, kad pa
gelbėti Lietuvos valstie
čiams. Priešingai, jinai dar

Didiesiems Amerikos kapi
talistams yra geras ir Hoove- 
lis, republikonų kandidatas į 
prezidentus, ir A. Smithas, de
mokratų kandidatas. Jiedu 
abu yra stambiojo kapitalo 
numylėtiniai.

Republikonų partija jau nuo 
senai žinoma, kaipo atviras į- 
rankis kapitalistinių Wall 
Stryto ryklių.

Demokratų partija ilgiau 
dangstėsi figos lapeliais; sa
kėsi atstovaujanti reikalus 
farmerių, darbininkų ir smul
kiųjų biznierių. Daugelis ne- 
supratėlių tuom ir tikėjo, 
nors, rodos, demokrato Wilso- 
no valdžia turėjo užtenkamai 
savo darbais pamokint minias, 
jog demokratai yra tokie jau 
bernai, kapitalistų ir imperia
listų šaikos, kaip ir republiko- 
nai.

Bet dabar galutinai paleido 
savo partijos katiną iš maišo 
Grover Whalen’as, demokra
tas New Yorko miesto majoro 
J. Walkerio pavaduotojas. Sa
vo prakalboje New Orleanse, 
birželio 30 d., jis paskelbė:

“Stambusis biznis nekovos 
prieš Al. Smithą (demokra
tų kandidatą į prezidentus). 
Wall strytas nekovos prieš 
Al. Smithą. Ta didžiųjų biz
nierių dalis, kuri jo neremia, 
laikysis ramiai santikyje su 
Smithu* šiame prezidentinia
me vajuje.“

Vyriausiu, savo kampanijos 
vedėju Smithas pasiskyrė šven- 
takuprį parapijoną ,Jh J. Ras- 
leebą, pirmininką finansų ko
miteto General Motor Korpo
racijos, kuri yra bene turtin
giausias teistas Amerikoj. 
Jis yra direktorius ir tuzino 
kitų korporacijų, kurioms dir
ba 300,000 darbininkų. Pats 
Raskobas yra “vertas“ kelių 
šimtų milionų dolerių.

Taigi, Amerikos kapitalo 
tūzai pilnai pasitiki Al. Smi- 
thu, tuo suktu politikierium, 
kurį socialistai ir liberalai sa
vo laikraščiuose vadino “liau- 
diškesniu,“ “žmoniškesnių' 
vyru už didžiumą kitų buržua
zinių politikos trivirvių.

Kaip ir pirmesniuose prezi
dento rinkimų vajuose, buržu
azija pila šimtais tūkstančių ir 
milionais pinigus ir republiko
nų Hooveriui ir demokratų 
Smithui. Ar vienas jųdviejų 
laimės rinkimus ar kitas, ka
pitalistai vis liks laimėtojais, 
o darbininkai ir vargingieji 
f armeriai—-pralaimėtoj ais.

Netruks ir tokių, kurie savo 
auksu tuo pačiu žygiu rems ir 
Smithą ir Hooverį. Argi Chi- 
cagos Insull’is nesuteikė pa
vyzdžio, šimtus tūkstančių do
lerių paklodamas už demok
ratų ir republikonų kandida
tus j Jungtinių, Valstiją sena
tą pereituose rinkimuose Ill
inois valstijoj?

Kaip; republikonų partija, 
taip ir demokratų partija (va
dovaujama to purviniauslo la- 
kudrų lizdo, Tammany Hall’o) 
yra perdėm permirkusios šmu
geliu ir graftu.

Hardingo republikonai nu- 
šmugeliavo valdiškus žibalo 
šaltinius, vertus šimtų milionų 
dolerių, į privatines rankas 
Sinclairių ir Dohenių, tai nuo 
jų neatsilieka nei demokratai, 
kurie New Yorko miestui nu
suko ne mažesnes sumas pini
gų su savo rynų (sursų) sudė
jimo bei gatvių valymo mek- 
lerystėmis.

Republikonų šmugelninkų 
patroną Hardingą nominavo j 
prezidentus Harry Daugherty, 
šuleris politikierius, kuris pas
kui tapo šios šalies “teisingu
mo0 miništeris ir darbininkų 
kandžiausias ėdikas.

Šiemet gi republikonų kon
vencijoj . nusvėrė nominaciją 
Hooverio naudai Bill Vare, iš:

Philadelphijos, visai Amerikai 
žinomas politinis latras, Wall 
Stryto klapčiukas.

Bet Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partijai ne tiek 
jau rūpi tos valdiškos patrioti
nės vagystės senųjų partijų 
šulų. Jai kur kas labiau rū
pi, kad darbininkai nebūtų 
apgrobiami, apvagiami fabri
kuose, kasyklose, darbo vieto
se.

Interesus kapitalistinių gro
bikų, aplopančių rankpelnius 
darbavietėse, lygiai gynė, gi
na ir gins ir demokratai ir re
publikonai valdovai, laužyda
mi streikus, leisdami savo in- 
džionkšinus prieš darbininkus, 
persekiodami ateivius ir juo
dukus, siųsdami kariuomenę ir 
kariškus laivus vergimui silp
nesnių tautų, kaip kad Nikara- 
guos, Haiti ir kt.

Socialistų Partija
Socialistų Partija atsisakė 

nuo klasių kovos; savo kandi
datu į prezidentus, jinai nomi
navo veidmainingą kunigą 
Normaną Thomasą. Jinai re
mia reakcingiausius unijų va
dus kovoj prieš revoliucinges- 
nius darbininkus unijose. So
cialistas Ramsay MacDonal- 
das, būdamas Anglijos minis- 
terių pirmininku, siuntė karo 
laivus kriušinimui Chinijos 
streikavusių darbininkų ir mal
šinimui Indijos vargšų. Bu
vusioji Vokietijos socialdemok
ratų valdžia kraujuose primur
dė darbihinkišką revoliuciją. 
Jeigu Amerikoj socialistai pa
imtų valdžios vadeles į savo 
rankas, jie, be mažiausios abe
jonės, taipgi naudotų kariškas 
ir policijos spėkas prieš Nika- 
raguos ir Chinijos liaudį ir 
prieš pačių Jungtinių Valstijų 
kovojančius darbininkus.
Darbininkų Partijos Vėliava

Iš visų partijų vien tik Dar
bininkų (Komunistų) Partija 
iškelia revoliucinės, darbinin
kiškos batalijos vėliavą ir ra
gina darbininkus organizuotis 
i veiklią kovą delei tuojautinių 
būvio pagerinimų ir delei ga
lutino nugriovimo kapitalisti
nės sistemos, o įkūrimo Darbi
ninkų Sovietų valdžios Jungti
nėse Valstijose.

Komunistų vėliavos vyriau
siais nešėjais šiame rinkimų 
vajuje yra Wm. Z. Fosteris, 
kandidatas į prezidentus, ir 
Benjamin Gitlow, į vice-prezi- 
dentus.

Po ta vėliava turime subur
ti visas pajėgas. Vienas iš 
greitųjų praktikos uždavinių 
tame darbe yra sudaryt $100,- 
000 mūsų kampanijos lėšoms.

Demokratų ir republikonų 
vadai apskaitliuoja, kad jie 
gausią po trejetą milionų do
lerių vajui už Smithą ir Hoo
verį. Jiems pinigai lyte ly
ja iš i apita|ištinių ' įąųkso 
aruodų; už tas gi savo dova
nas kapitalistai tikisi paskui 
šimteriopai atsiimt iš Hoove
rio ar Smitho valdžios, žiūrint, 
katras taps prezidentu. >

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos kandidatų vajuj gi nei 
supuvęs centas nenukris iš 
niekur kitur, kaip tik iš pačių 
darbininkų, vargingesnių far
merių. ši partija vien jų rei
kalus atstovauja ir pasiryžu
siai už juos kovoja. Jinai, to
dėl, turi ir teisės tikėtis ir rei
kalauti, kad darbo žmonės at
liktų savo pareigą šiame pre
zidentiniame vajuje.

Budapest, Vengrija.— Čia 
ištikus gaisrui gyvenimo 
name sudegė keturi asme
nys; trys pavojingai sužeis
ti, Keli ugniagesiai aptroš- 
ko>nuo dūmų begesindami 
gaisrą.

I

Dabar Užsigina Savo 
Nelemtų Planų prieš 
S. L. A. Narius.

Kaip sau norite, bet 
mūsų sandariečiai ir fašis
tai turi tikrai geras akis. 
Jie neužsimerkę užsigina 
to, už (l<ą dar taip nesenai 
visomis) keturiomis kovojo, kiečiaus primynus koja lupa

Faktas yra, kad ponai no- nuo jų mokesčius. Laukia- 
rėjo Susivienijimą paversti ' 
paprasta apdraudos kompa
nija, jeigu seime būtų turė
ję reikiamus du trečdaliu 
balsų. Jie plačiai apie tai 
kalbėjo savo kokuse, kurį 
laikė prieš pat seimą. O Šir-Į 
vydas prieš pat seimą “Vie- 
nybės” editoriale pareiškė, 
kad ponai turėtų susisiekti 
su didžiųjų korporacijų ad
vokatais ir pataisyti konsti
tuciją be jokio seimo.

Vienok dabar, “Vieny
bės” Nr. 81, tas pats Sirvy
das užsigina tų savo planų 
ir drįsta sakyti, kad “tai 
yra grynų gryniausias me
las.” Pats siūlė su korpo
racijų (apdraudos kompa
nijų) advokatų pagelba pa
taisyti Susivienijimo konsti
tuciją, o dabar griežtai už
sigina ir kitiems melavimą 
primeta. Tik Sirvydas ir jo 
kolegos sandariečiai tegali 
dasileisti prie tokios begė
dystes.

ma Lietuvoje didelių įvykių.

Prisipažįsta, Kad Pasidavė 
Fašistams ir Pasilaižė 
Prie Smetoninkų.

Mes sakėme, kad sanda
riečiai ir socialistai SLA. 
seime i

Atviras Laiškas SLA. Pildo-
- mąjai Tarybai

Štai jau ir po SLA. seimo. 
I Išnešdami Lietuvos valdžios 
klausimu rezoliuciją, ir dar 
tokiame- svarbiame momen
te, kada eina mirtina kova 
tarpe Lietuvos ir Lenkijos, 
aiškių aiškiausiai pasirodė, 
kad SLA. per “Naujienų” 
redaktorį pi Piušą Grigaitį 
tapo įveltas ir į Lietuvos po
litikos sūkurį. Tuomi atida
rėte vartus ir kiton^ poli-

I ’

Rašo P. Buknya
čia matysite, kurie iš drau

gų, negalėdami būti “Laisvės“ 
piknike, pirko tikietus del pa
jamos dienraščiui i
I Draugai s—Prisiunčiu vieną 
dolerį ir tikietus. Labai man 
gaila, kad negalėjau dalyvau
ti “Laisvės“ piknike, nes visa- 

užimtas.
Su pagarba,

B. Shlaves. 
York.

JUOKAI NE JUOKAI
; i i H t • • > • i I i ’

d a esu

Newj

Draugas F. Prumen, irgi 
newyorkietis, negalėjo būt pik
nike, bet už tikietus užsi/no- 
kėjo $1.

BE SKIRTUMO
—Na, kaip tu praleidai Ka

nadoj atostogas? Juk ten nė
ra blaivybės, kaip pas mus.,

—Per visą laiką gėriau, 
kaip įr čia būdamas.

pataikavo fašistams tikiškoiiis srovėms. Ženkli- 
ir kad jie laižėsi prie Lietu- na, kad SLA. nėra vien tik 
vos kruvinųjų smetoninkų.’ 
Už tai ant mūsų baisiai py
ko Gegužis, Vitaitis, Grigai-'norėta akis dūmais 
tis ir visa ponų armija. Na, Ikyti.

apdraudos ir pašelpos orga
nizacija, kaip tvirtinote ir 

užrū-

Naujiena Visiems
Draugai iš Toronto, Cana

da, irgi remia dienraštį “Lais
vu. Aplaikėine sekantį laišku-

. . . Padengimui mašinos pir
kimo . išlaidų, ALDLD. 162 
kuopa aukojo $10 ir aukojo 
šie draugai:

JIS PASIGAILĖJO
—Girdėjau, ištiko nelaimė, 

tavo uošvė gaisre sudegė?
—Taip.
—Labai gaila. . . Bet kaip 

tas atsitiko ?
—Kada stuboje kilo gaisras, 

tai ji taip gardžiai miegojo, 
kad aš pasigailėjau ją žadin
ti ir palikau bemiegančią...

o dabar, “Naujienų” Nr. 
161 pats Grigaitis prisipažį
sta, kad jie nusilenkė prieš 
fašistus. Atsiprašydamas 
Širvydo, Grigaitis ve ką pa
sako :

...Politinėje rezoliucijoje, 
kurią seimas priėmė... tiesio
ginio pasmerkimo Lietuvos 
valdžiai rezoliucijoje nėra. Re
zoliucijų komisijos dauguma 
susilaikė nuo tiesioginio sme- 
tonininkų smerkimo dėlto, kad 
ji nenorėjo užgauti jausmus 
tu delegatų, kurie dabartinei 
valdžiai pritaria. Taigi ponai 
tautininkai turėtų būt dėkingi 
seimo daugumai, kad ji su jais 
elgėsi džentelmeniškai!
Matote, nusilenkė prieš 

Lietuvos kruvinąją valdžią, 
idant neįžeisti atviro fašisto 
Širvydo. Labai gerai, kad 
p. Grigaitis atvirai pasisa
kė, kaip niekšiškai sandarie- 

.. ir smaląviriai elgėsi

“The Coal Digger”
Dar kartą mes norime pa

raginti lietuvius mainierius, 
o ypač jaunuolius, kad skai
tytų ir platinti: Unijos Gel
bėjimo Komiteto organą 
“The Coal Digger.” Bėda 
su angliškai kalbančiais 
mainieriais, kad jie nesu-kpį 
pranta Lewis’o mašinos šur Baltimorės seime, 
nybių. Jie nemato išdavi
kiškų darbų reakcinių uni- ___ ___ —
jos. vadų. Pasiekime tų VADVIVIO IAIŠKAS 
mamienų gali puikiai pa- milililTlV LdllOIUlu
tarnauti “The Coal Digger.”
Jis pilnai nušviečia mainie- 
rių padėtį ir parodo kelią, 
kuriuo reikia mainieriams 
eiti.

Todėl skaitykite ir platin- sako:

Lietuvos kareivis, tarnau
jantis orlaivininkystėje, rašo 
savo broliui laišką, kuriame, 
apart privatinių dalykų, ve ką • , t

Tad privalo būti aišku vi
siems SLA. nariams, kad po- 
litikiškais sumetimais skal
dote SLA. kuopas, politikiš- 
kais sumetimais skirstėte 
mus-narius į gerus ir i blo
gus; politikiškais sumeti
mais provokavote mus savo 
milioniniame numery “Tė
vynės”; politikiškais sumeti
mais spendavote narius; po
litikiškais sumetimais nepri
iminėjo te sveikus lietuvius į 
SLA. — žodžiu, vartojote 
terorą prieš sau nepatinka
mus narius. Net išdrysote 
pasikviesti talkon adv. Kl. 
Jurgelionį, kad sykiu sufa
brikuoti nepamatuotus 
skundus ant sau nepatinkan
čių narių ir braukti juos 
laukan iš SLA., net ir nr. 
13. Seimas jūsų negudrią 
rekomendaciją ne tik atme
tė, bet dar ;ir pasakė;—t 
Taip, pertoli?nuėjote.' Gra
žu, ar ne?

Antra, išnešdami rezoliu
ciją įdievinančią Pildomąją 
Tarybą ir p. S. E. Vitaitį, 
“Tėvynės” redaktorį, užgy- vės

A. Morkis ........ . . .$1.00
M. Dobrovolskis . . . 1.00
L. Malinauskas ... .50
M. Mikalajūnas . . . .50
J. Kenšas ........ ... .50
V. Churinsky . . ... .50

Viso .................. $14.00
Linkiu gero pasisekimo “L.“ 

Redakcijai.
V. Churinsky,

A.L.D.L.D. 162 kp. kas.
Nieko linksmesnio negali 

būti šiuo tarpu mūsų darbinin
kiškam judėjimui, kaip šis pui
kus draugų kanadiečių pasiro
dymas. Ten dabar yra iš Lie
tuvos privažiavusio gražaus 
jaunimo. Labai reikalinga 
jaunuolius kalbinti užsiprenu
meruoti “Laisvę“ ir reikia juos 
traukti į A.L D L Draugiją.

širdinga? dėkuojame drau
gam už aukas ir prašome rū
pintis platinimu “Laisvės“ Ka-. 
nadoje.

JIS ŽINO, KĄ DARO
—Gydytojau, susimildamas, 

duok man Vaistų, kad per dvi 
savaites negalėčiau gerti deg- 

j tinęs.
—Kodėl tik per dvi savai- 

i tęs ?
—Už dviejų savaičių gau

siu algą.
Surinko Papliauška.

kite “The Coal Digger.”

Lietuvai ir Latvijai 
Grūmojąs Badas.

Kauno klerikalų “Rytas” 
sekamai piešia nederlių Lie
tuvoje ir Latvijoje:

Telegrafas praneša kasdien 
naujų žinių ir kasdien bloges
nių apie . nelaimę Latvijoje. 
Nesiliaują lietūs ir vėtros už
lieję laukus, sugadinę kelius, 
vietomis net geležinkelio pyli
mus išplovę, geležinkelių til
tams pavojų sudarę, sunaikino 
bemaž visą Latvijos derlių, 
bado šmėkla stojo gyventojų 
akyse. Latviai apkainoja nuo
stolius 230 mil. latų (460 mil. 
litų). Gyventojai nusiminę, 
vyriausybėje didelis rūpestis 
kilo. Prie vjso/reikia pridėti, 
kad J r praeiti metai buvę men
ki. •

> j Lietūs neaplenkė ir Lietu-’ 
vos kraštų. Visas Pakuršis, 
mūsų derlingiausios vietos, iri 
skaudžiai nelaimės paliestas li
ko. Laukai įmirkę. Kas spė-, 
ta pasėti — mirksta, kas ne
spėjo, į laukus negali įeiti ir 
greit neįeis. Vasarojaus to
kiose vietose bemaž niekas ne- 
įsėjo. Pasodintos bulvės bai
gia pūti. Kitos vietos, kaip 
Panevėžio, dalis Žemaitijos, 
kad ir kiek geriau, tai betgi" 
daug nepasėta liko, o dalis pa
sėto žuvo, žmonės kai kur li
ko be pašaro. Galvijams ru
gius pjauria pašarui. Palygin
ti gerai auga ir gerų vilčių tu
ri ūkininkai Suvalkijoje; čia 
kai kur negalima įarti del per 
didelio žemės sausumo. Ben
drai, — dar tikslios statistikos 
nėra — pusėje mūsų teritori-* 
jos bus aiškus nederlius, vie
tomis ir visiškas badas* Dar 
tikimasi kiek atsigriebti linus

Naujo pas mus nieko nėra, 
tik tiek, kad labai blogas oras 
ir šalta. Jau 22 d. birželio, 
b iš namų rašo, kad dar- ne
sėta. Toks oras ir kareiviams 
kenksmingas. Miline apsivil
kus neleidžia nešioti/ o vasa
riniai drabužiai, tai kaip ir 
vienmarškinis. Kuomet bėgio
ji, tai šilta, bet kaip tik su
stojai, i 
ir susergi.

Perskaitykime dar porą gra
žių laiškų : . • < > •

Schenectady, N. Y., 
Liepos 2, 1928. 

Drg. P. Bukniui, 
“Laisvės“ Adm.

Gerb. Drauge:—-
Aplaikiau 10 tikietų “Lais- 
i“ pikniko. Pardaviau 12, 

rėte jų peiktinus ir žalingus prisiunčiu čekį ant 6 dolerių. 
Buvome manę pribūt į pikni
ką, bet tūlos kliūtys pasitaikė, 
tai negalėjom. Aš manau, 
kad piknikas buvo didelis, nes 
diena buvo graži.

Vardai pirkusių tikietus: D. 
Yonušas, A. Kasperūnas, P. 
Ramonas, A. Verbilis, G. Kū-

tuojaus pradedi šalti neišdavė, net ir seimui atsi- 
. . . nevaliSsakė išduoti, teisindamiesi,
kol jau liga visiška. Iiepagu -Ik d d nesutvarkė ir neži. 
do, nes uz toki sirgimą, jeigu > . • dnskvmas
dar liga galutinai nepaguldė, , eK Kaln“Y°i aiaSKymas 
smarkiai baudžia. Aš nesir
gau, tai už tai dar ir nebau
dė. Bet nemažai turėjau bau
smių už tai, kad užtariau už 
kitus,, kuriuos nekaltai bau
džia. Mat, kiekvieną vakarą 
giedame “Tėve mūsų“ ir sa
kome “Kaip danguje/taip ir 
ant žemės.“ Nejaugi, ir dan
guje tiek daug ponų, kuriems 
garbės atidavimui jau neužten
ka vienos rankos ir reikia a- 
bidvi vartoti? Jeigu ir po 
mirties bus toks gyvenimas, tai 
labai prasti dalykai. Apart 
to, toj maldoj yra įsiskver
bus labai stambi klaida. Ten 
sakoma: “Kaip ir mes atlei
džiame saviems kaltiems.“ Ne
paisant pasakų, kad dievas 
yra visogalis, vienok jis mulki
namas. Kasdien kartojame, 
kad jis mums atleistų, “kaip 
ir mes atleidžiame saviems 
kaltiems,’’ vienok nei sykį ne
pasitaikė, kad atleistų karei
viui kokį nors prasikaltimą, už 
menkiausius dalykėlius juos 
baudžia ir dar smarkiai.

Nors visų kareivių, sunkus 
gyvėnimas, bet jau stačiai ne
pakenčiamas tų, kuriems gam
ta nedavė vikrumo ir geros 
atminties., Tokie turi po ke
turias valandas su šautuvu bė
gioti, o laike pietų po dvi. va
landas po šautuvu stovėti vien 
tik už tai, kad nepataikė pa-

pačiai organizacijai darbus. 
Ženklina, kad per 14 metų 
mus visus SLA. narius tik 
pažadais maitino ir. jokio 
kultūrinio bei apšvietos dar
bo nedirbo. Tai užtai Pild. 
Taryba ir S. E. Vitaitis su- ______ ? ____ ;
silaukė viešo pagyrimo. Gra- mas, ’B.~čyžauskas, V. Ginei- 
žu, ar ne?

Trečia, Revizijos ir Finan
sų komisijos smulkmeniškos 
atskaitos, kuri šviesos bijo,

tas, J. Sargelis, K. Meilūnas, 
M. Kumietis, J. Kūmas, A. 
Gudzinas.

Draugiškai,
A. Gudzinas.

IŠ LIETUVOS DARBI
NINKŲ GYVENIMO

>

i DARBININKŲ 
GYVENIMAS

Degtukų Fabrikuos
Kaunas.— FabrikaŠVTil- 

ka” visai užsidarė. Fabri
kai “Balkan” ir “Etna” ma-. 
žiną darbininkų skaičių. Be
darbių skaičius auga.'! Be
darbiai privalo griebtis ko
vos, ruošti demonstracijas,’ 
statyti savo reikalaVimtiš;

■ -. i ■ i_________u ) •«4. j

Gelžkeliiį valdyba k*ėhgįa$i 
padaryti gėlžkeliuoše re6t- 
ganižacijį/o karitu ir pdblo-’ 
ginti darbininkų būklę. Dar
bininkams darbo mokestį 
nustatysianti darbo birža ir 
darbininkai turėsią tiek 
dirbti, kiek viršininkas pa
norės. Traukinių skaičius 
sumažinamas, o darbininkai 
paliuosuojami. Darbininkų 
ir tarnautojų skaičius ma
noma sumažinti dviem treč
daliais. Kad darbininkų ne
sukiršintų, duotas slaptas 
įsakymas laikyti šitą paslap
tyje ir pranešti apie darbi
ninkų nusistatymą ir ūpą.

36 kuopos, 14 kuopos, 21 
kuopos ir tt.

Klausiu tad Pild. Tarybos, 
p. St. Gegužio ir Kontrolės 
Komisijos p. A. Mikalausko 
ir kitų komisijos narių: Ka
da bus nariams pateikta 
smulkmeniška atskaita? 
Kada bus pradėtas kultūros 
ir apšvietos darbas tarp na
rių? Kada bus moksleivių 
fondas sutvarkytas?, , , ,.

Dr. A. L. Graičiunas,
Centro No. 13.

P. S.—Kur dingo mano 
skundas, kurį buvau įteikęs 
Teisių skundų ir apeliacijų 
komisijai 2 mėnesiai prieš 
seimą ant p. S. E. Vitaičio 
ir Pild. Tarybos?* Matomai, 
tapo įmestas į gurbą! Del- 
kp? Ar ašnelygiateisis S. 
L.A. narys? J

McKees Rocks, Pa.,
5 d. liepos, 1928 m. 

Gerbiamas Drauge P. Bukny?
Šiame laiške siunčiu čekį už 

“Laisvės“ pikniko 10 tikietų, 
$5. Tikietus pasipirko sekan
ti draugai: Jonas Purtikas 
A. Ve Joniškis, A. Valaika, 
D. Sliekas, A. Kvietinskas, 
Parčiauskas, J, Briedis—po
Na, žinoma, vieną ir sau pasi 
likau, 
kietų

3,

J. 
h

Kitiems draugams ti- 
netekau, mat, pritrūko.

Draugiškai, >
J. Miliauskas.

r Iki šiM sužinojome, kad 
“Laisvės“1 naudai ‘rengiama 
piknikai Massachusetts, Mary- 
lan ir Pennsylvania valstijose, 
žinias apie tai gavome iš 
Mass, per drg. J. Grybą, iš 
Penn. per drg. A. J. Smith, o 
iš Md. per drg. F. S. Klishis.-

Visi draugai, visi “Laisvės“ 
šėrininkai ir skaitytojai turi 
rūpintis, kad tuos piknikus pa
daryti kuo sėkmingiausiais.

Kauno Vandens Kelių Ra
jonas. — Čia sezoninis dar
bas. Rudenį prieš užšąlant 
Nemunui darbai sustoja, pa
prasti ir n a v i g a ciniai 
darbininkai paliuosuojami. 
Paliekama tik darbininkų 
dalis žemsemių (bagerių) ir 
garlaivių remontavimui at
likti. Šią žiemą kai kurie 
darbininkai dirbo prie Kau
no Vand. Kelių Rajono nau
jai statomo namo. :Užmoi 
kesnis sulig kategorijų 5— 
8 L • f..

Darbininkai nėdrgani^ucį- 
ti ir tuo naudojasi administ
racija—šalindama nuo 
bo sau nepatinkamus darbi
ninkus. •’.’l

Palemonas. Darbininkų

ąisukti, nenugirdo komandą-ar
ba ne taip ką nors padarė, 
kaip buvo kpmanduojama.

Aš sakyčiau, kad iš; “Tėve 
mūsų“ reiktų tuos žodžius išr 
braukti, nes jie neatsako tik- 
j’euybei.-

Draugai jau klausinėja, ar 
“Laisvė“ leis šiemet DARBI
NINKŲ KALENDORIŲ. Tai}), 
kalendorius' išeis. Visi rū
pinkitės, kad gauti skelbimų į 
kalendorių. ■

Kareivi® N.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

apsileidimas. — Durpynuo
se žiemos metu dirbame 8 
darbininkai. Darbininkų 
tamsumu ir savo reikalų ne? 
supratimu naudojasi K.- M. 
Valdybos pristatytasai pri
žiūrėtojas. Prižiūrėtojas 
reikalauja iš darbininkų ky
šių ir tuos, kas neduoda, 
šalina, nuo darbo. Kažin-ko
dėl K. M. Valdyba durpyno 
prižiūrėtoju paskyrė Cho-> 
doševičių, kuris ilgų laiką 
tarnavo caro ochrankoj ir 
kaip pats sakosi, yra daug 
išdavęs. u * <

- (“Balsas”) i-į m
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Petnyčia, liepos 13 d., 1928
Puslapis Trečias

Darbininky Literatūros Draugijos Reikalai
Organizacinis. Darbas ir i kurios duoda jo fotografi- 

Apšvieta .ją, kurios verčia žmogų pro-
Antro apskričio rubežino-'^uti ir paskatina jį prie 

se, ačiū nuolatiniam budėji-ls^a^\\T.10: i°kįos apysakos 
mui apskričio komiteto, or-pTa.^^ial naudingos. Kode1 
ganizacinis darbas pastaty- v*so Pasaulio darbininkai 
tas visai neblogai. Apskn-ralP kodėl, jie
čio. komitetas žino, I 
kuopa kaip stovi, jis žino, 
kuriai kuopai reikia para
mos. Pereitais metais viso
je eilėje kolonijų buvo su-| Mano nuomone, Yonkerio 
rengta spektakliai. Silpnės-Į konferencijoj reikėjo dau- 
hėm kuopom surengta pra- giau pasikalbėti 
kalbos. Huntingtone suor- gas. V' ' 
ganizilota nauja kuopa ir buvo perdaug greitai 
tuoj bus suorganizuota nau- nutrauktos. Knygų leidime 
ja kuopa , White Plains. Į klausimu labili sunku priei

ti prie vienoelos minties, bet 
diskusijos yra labai reika
lingos. \

Per pastarąjį dešimtmetį, 
kai mūsų Draugija eina ko
munistinėje vadovybėje, mes 
išleidome tiktai vienį neti
kusią knygelę, būtent\‘Kaip 
žmonės be ponų gyveno”. 
Per dešimtį metu padaryti

kuriimy^ Barbusse, kodėl lietu
viams darbininkams taip 

’ patinka Janonis ir nekurios 
Seno Vinco apysakos?

apie kny- 
Diskusijos tuo klausi- 

; greitai

Perth Amboy kuopos atgai
vinimą taip pat bus at
kreipta tinkama domė.

Parengimai apskričio nau
dai, paprastai, būna pasek
mingi. Yonkerio piknikas, 
surengtas tuoj po konferen
cijos, davė gerų pasekmių. 
Neužilgo bus panašus pik
nikas Great Neck. Taip 
iat visos a p s k r i č i o [vieną klaida, tai visai mažai, 
kuopos turi tuoj pradėti:Vadinasi, bendrai kalbant,
rengtis ir išanksto garsinti su knygomis mes stovime 
metinį spaudos naudai ren-igerap Pereitu metu knygos 
giamą pikniką Lindene, ku- visiems patiko, ‘
ris įvyksta 19 rugpjūčio. tiks jr mefų knygo

Manau, pa- 
is.

L. Pruseika.Darbininkų tam parengimui 
duos beveik visos New Jer-I 
sey kuopos.

Kuomec atskirų kuopų de
legatai išdavė savo rapor
tus, tai paaiškėjo įdomus 
dalykas: ten, kur po kuopos 
mitingų ruošiama paskaitos1 
ar diskusijos, ar duodama 
įdomi prelekcija, nariai lan-l 
kosi nepalyginamai skaitlin- 
giau į susirinkimus (Wil
liamsburg, Bayonne, East 
New Ydrk.). Tie apšvietus 
ir lavinimosi būdai būtinai 
reikėtų praktikuoti visose 
kuopose. Jeigu ant vietos 
nėra tinkamų žmonių, tai 
galima "pėT 'apskričio komL 
tetą pasikviesti tokius drau-i 
gus, kaip Bimba, 
Paukštys, Degutis, 
Petriką, Bovinas, 
Su laiku susi 
daugiau tinkamų 
tik reikia gerai pasidairyti.; 
Manau, kad d. Balsys kaip' 
kur galėtu pavažiuoti. Drau- j 
gai Paukštys su A Matuliui. čeverykuose drSgna pasida. 
turėtų sudaryt! tinkamą lis- rg. Q tos Į<atvgs .|gumas, ga,Q

BOSTONO IR APIELINKES 
SKYRIUS

New Bedfordo Streikieriams 
Aukos

KEENE, N. H.

d ar
da r- 

tai 
nori,

A'5[5’

Siurba, 
Abekas, 
Tauras, 
ras f 
žmonių,1

Liepos 8 d. didžiajame Bos
tone buvo rinkta stuba nuo 
stubos New Bedfordo streikie
riams aukos. Ryte, 10 vai., 
keletoj stočių susirinko po bū
relį draugų darbininkų ir tarė
si, kaip surinkus pinigų, idant 
palengvint kovą streikuojan
tiems darbininkams. Ilgai Be
sitarus, 
siima dėžutes, ženklus ir marš ką liepos 29 d 
į paskirtą gatvę. O saulė, lyg|kyj. 
tyčia, taip karštai šildo apdul-jmas 

lūkėjusias miesto gatves, kad!
net trošku. Už pusvalandžio, 
aplankius keliolika 4-5 augš- 

Į tų namų, jaučiasi, kad kas 
i ten rieda ir rieda per nugarą

Dabartiniu laiku pas mus 
didelės bedarbės. Beveik vi
sos dirbtuvės užsidarė, tik če- 
verykų dirbtuvės dar po biskį 
dirba, bet ir tose numušė 
bininkams algas. Mat, 
binink ai neorganizuoti, 
darbdaviai su jais kaip
taip ir elgiasi. Kaip pasiklau
sai, tai žmonės dejuoja, kas 
bus toliau, kuomet tokios be
darbės siaučia ir taip algas nu
muši n ėja.

Vienos čeverykų dirbtuvės 
sąvininkas numušė darbinin
kams dešimtą nuošimtį. Tuo
met vieno skyriaus darbininkai 
sėjo į streiką. Pats savinin
kas ir pora boselių sėdo į au
tomobilių ir pradėjo važinėti, 
(ieškodami streiklaužių. Porą 
ir tris sumedžiojo ir du seni 
mgrjžo (vienas francūzas ir 
kitas italas), tai dabar tęsia 
darbą. Jeigu pasakai darbi
ninkams, kad nestreiklaužiau- 
tų, tai atsako, kad jeigu kas 
.nori, gali streikuoti, o jie no-j 
ri dirbti ir dirbs, kad ir už pu-J 
sę algos. Su tokiais darbi-1 
ninkais sunku susikalbėti.

Nesenai vienoj dirbtuvėjI 
sustreikavo prosytojai. Tuomet 
savininkas atbėgo į tuos sky
rius, kuriuose dirbo stičiįlinkai 
ir pradėjo juos^ visus varyti 
laukan. Matomai, manė, kad 
tuomi darbininkus nugązdins. 
Bet kada buvo daug darbo, 
tai visgi neišleido iš dirbtuvės 
ir darbininkai streiką laimėjo. 
Pasirodo, kad jeigu darbinin
kai susitartų, laikytųsi vieny
bės, tuomet ir-kovas laimėtų.

Stičrumiuose dirba veik iš
imtinai moterys francūzės. Jos 
uždirba po 7 ir 8 dolerius į 
savaitę. Mat, ir nuo šmotų 
dirbant taip numušinėtos kai
nos, kad nieko negalima už
dirbti.

Tai tokia vietos darbininkų 
padėtis. Bet apie tai’, kad rei
kia organizuotis ir kovoti už 
pagerinimą savo būvio, niekas 
nesistengia nei kalbėti.

Vietinis.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS i 

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Puiki Vi W-r 
smetoninga lydyto cukraus

custard a—be kiaušiniu
....Gaminkite ją šiuo lengvu, pigiu būdu

ŠTAI yra tam
turite jį išbandyt.
neragavote puikesnės 

kiaušinienės—jinai 
kvapsnį ir skonį, yra 
smetoninga ir sultinga, 
rėkite ir koks sutaupymas- 
dcl jos kiaušinių!

receptas jūs būtinai
Jūs‘niekad dar 

custard’os— 
turi tokį malonų 

tokia švelni.
O dar žiū- 

nerei|<iu.

smetoninio

Tyras, tirštas, sme- 
pienas-— sk Jotiniai sumaišytas 

susmulkintu cukrum— 
ne tiktai .tikras jja- 

bet ir visti tin- 
gaminimo įvairių 

Jie 
surna-

Sekretas jos , puikaus 
skonio ir sudėties tai yra—Lion Brand 
Condensed Milk 
fbningas
su geriausiu 
Lion Brand yra 
gardinimas kavos, 
Ramiausias dėlei 
liuikių dezertų—užsigardžiavimų. 
pagerina skonį ir kvapsnį, o 
žiną išlaidas. Išbandykite jį.

LYDYTO CUKRAUS CUSTARD’A 
Pusė puoduko lydyto cukraus. Kad 

sulydyt, tai yra, išlirpdyt cukrų, 
įdėkite jį į skauradėlę (be van
dens) ir kaitinkite. Maišykite, kol 
jis pasidai’ys. kaip tamsiai rudus 
sirupas. Tada pridėkite 2 puodu
ku karšto vandess. Maišykite kol 
gerai susimaišys. Pridėkite 1 ble- 

kinukę Lion Brand Condensed 
Milk ir lygiai pusę (be kaupo) ar
batinio šaukštuko druskos.'. Tegul 
tas mišinys užverda. Maišykite, 
kad nepridegtų. Pridėkite 2 lyg
inant arbatiniu šaukštuku “corn
starch,” sumaišyto su ketvirtada
liu puoduko šalto vandens. Mai
šykite, kol pasidarys tiršta ir švel
ni, be grumulų. Pridėkite 1 ar
batinį šaukštukų vanillos.

Duokite valgyt šaltą, su suplakta 
Smetona arba ir be jos. Pasidaro 6 
arba S porcijos. Lėšuoja išviso apie 
16 ir pusę cento.

Lietuvaite
FOTOGRĄFISTe

Fotografuoju, Didinu Ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieni} dieną ir 

nedaliomis nuo 9:30 ryte iki 
K po pietį}

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencom Bld’g, 

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

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

UŽDYKĄ pas jūsų groserninkų yra 
nauja Receptų Knyga skaninusiems 
sutaisyta Panelės Josephine Ware, vedėjos Ware 
School of Tea Room Management, 
specialių valgių vaikučiams, 
c’ien nuo savo groserninko.

Kaunama 
dezertanis,

Čia taipgi yra H 
Gaukite ją šian-

Tel. Jefferson 10090

LION : ; MILK
TAUPYKITE LEIBELIUS!

Anglikė Motina Atranda Nau
ją Būdą, Kaip Duot 

Vaikams Pieną
Jau Vėl Galima Gaut Tas 

Svarbias Knygas:

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligą! 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- ’ 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki-’

I mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ir 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi

I 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 Preparatai?’ Nervų Ii- • 
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 
miestuose.

M.
25 Gillet St.

pardavinėtojai visuos*

ZUKAITIS
Spencerpert, N. Y,

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

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

J:ą gerų prelegentų. Žinoma, 
\ sį mėnesį ir dar kitą sunku) 

/ bus kas nors • padaryti Juo 
atveju, bet rudeniop, orui 
atvėsus, bus prelegentų ir 
publikos.

Reikia būtinai išmokti ^at
laikyti mitingai greičiausiu 
galimu laiku. Pas mus drau
gai perdaug šneka. Įvairius 
pjaktikihius klausimus rei
kia išmokti greitai išrišti. 
Viena, du'ir gatava. O pas
kui tuoj pereit prie prelek- 
cijos ir diskusijų.

Drg. Vinikaitis pastebėjo 
konferencijoj, kad daugelis 
žymesnių draugų žiūri į 
ALDLD lyg ir išaugšto. Jie 
nenori eiti į mitingus. Ta 
liga4>asireiškia daugely vie
tų. Bent kartą į mėnesį at
eiti į savo kuopos susirinki
mą anaiptol nėra perdaug. 
Ypač reikia įgraudenti lan
kytis mitinguose tuos na
rius, kurie yra naujai pri
sirašę. Prastai galima at
siliepti apie, tuos narius, ku- 

nesilanko susirinkimuo
se ir kurie net knygti neat
eina atsiimti.

Kilo klausimas ir apie 
knygų leidimą. Tarpe da
lies narių vis tik yra noro, 
bent retkarčiais, gauti mažų 
brošiūrų. Išrodo, kad tokių 
draugų yra mažuma, bet vis 
tik su jais reikia skaitytis. 
Kaip kam išrodo, kad apy
sakos yra nesvarbus dar- 

4>as, kad apysakos nepadaro 
mo ^įspūdžio. Tai ne 
L Yra apysakų, kurios 
^/gyvenimą realistiniai,

tinfe 
taip, 
pieši

Draugas 8. 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėms. 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main St., 

jau penki metai, ir 
s į sa<o didele krautuvę ga- 
Taip pat J. Balseviče, 51 She- 

riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p. 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St. 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra
šo taip: J. Naujoke, nuo agento nu
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man, 
taip ir mano kostumieriams labai pa
tinka.

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

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
167 DIVISION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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

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

Kas nori šmulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

“Raudonąjį Artoją”
i Amerikoj “R.” Artojas” kainuo

ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
po keletą ekz., nuolaida. “R. 
Artojas eina kas dvi savaitėa.

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

Kuriem neparanku užsiprenumeruoji 
tiesiai iš Rusijos, tie galite užsiprenu
meruoti per “Laisvę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. Y. Kaina 11.25, 
persiuntimas veltui.

J. Naujokas
Brockton, Mass., 
nuolatos 
bena. '

Patarimai Vyrams Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2
Patarimai Moterims Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2

Gal ir jūs turėjote tokio pat 
vargo. Gal kuris iš jūsų vai
kų—rasit, tas, kuriam to la
biausia reikia—atsisako gert 
pieną, sakydamas, kad jJm te
patinka, ir jis nedabaigsiąs 
gert stiklo, nors tu jam ir ka
žin ką daryk.

Darbininkiškų organizacijų i laip nepersenai atsitiko vie- 
■ nai motinai Anglijoj. Is pra- 
I džios vienas jos vaikas, o pas
kui visi trys pareiškė, kad jie 
negersią pieno. Ji bandė juos 
gražiuoju priprašyt, ■■ paskui 
bart, liepdama gert pieną. 
Vienas vaikutis pradėjo verkt 
ir visi susierzino ir subliuro, o 
pieno stiklas taip ir liko nei 
nepaliestas. *

Ką ji turėjo daryt? 
vaikams reikėjo pieno, nes jie 
buvo gana liesi ir opūs, dažnai 
slogomis sirgdavo, neturėjo 
kažin kiek energijos ir atsi
spyrimo prieš ligas. Paga
linus, jai galvon dingtelėjo di
delė, gera mintis. , f

Ji daugiau 
jiems pieno; 
jų užklausė, 
“cream jam” 
lės). Tatai 
naujas ir įdomus dalykas; to
dėl jie tuojaus ir pareikalavo 
to valgio.

Na, o kas ištikrųjų buvo tąsi 
“cream jam”? Ogi nieks ki-l 
tas, tiktai Lion Brand Con-j 
densed Milk, užteptas ant1 
duonos. Tuo būdu, vaikai ga-' 
vo pieno, nors jie ir nežinojo, 
jog tai pienas; ir tai buvo ne
paprastai geras pienas. Nes 
condensed milk yra tirštesnis 
ir maistingesnis, negu papras
tas pienas, todėl kad čia di
desnė vandens dalis pašalinta 
iš pieno; o paskui pridėta cu
kraus; cukrus gi, kaip jums, 
veikiausia, žinoma, yra labai 
svarbus maisto dalykas, kaipo 
energijos davėjas, kas augan
tiems vaikams yra ypač rei
kalinga.

J‘os “cream jam” planas bu
vo toks sėkmingas, jog ta mo
tina pasakė ir kitoms; Ir to 
plano naudojimas taip prasi
platino, kad dabar didelis 
skaičius motinų šioje šalyje ir 
Anglijoje duoda savo vaikams 
“cream jam,” ir mato, kad 
nuo to jie auga didesni ir drū- 
tesni. Dabar gi motinos vi
sur pradeda taip pat daryt, 
ir, regisi, kad su laiku šis svei
kas ir gardus condensed milk’o 
užtepimas ant duonos pasida
rys nuolatine dalim maisto 
kiekvieno kūdikio, augančio 
vaikučio bei mergaitės.

BALTIMORE, MD

pasiskirsto po du, pa- kuopos nutarė surengti pikni- 
Matulionio ū- 

Visas pelnas bus skiria- 
Laisvės” naudai.

Visos darbininkiškos kuopos 
turi išrinkę bendrą komitetą 
vasariniams parengimiQHs.

“Keleivio” num. 27 
Baltimorietis rašo apie 
įvykusį seimą ir apie s 
riečių įvykusį balių, kuris bu
vęs labai smagus, tik komu
nistų nesimatę. Jis sako, kad 
ir seimo rengimo komisija e- 
santi darbščiausia. Aš turiu 
pasakyti, kad tarpe komisijos 
narių buvo ir tikrų liurbių.

Toliau tas pats korespon
dentas rašo, kad komunistai 
surengę prakalbas 19 d. bir
želio varde lietuvių progresy
vių draugijų. Jis sako, kad 
nežinąs tokių draugijų. Tas 
parodo, kad korespondentas 
pasirašo “Baltimorietis,” 
jis tokiu nėra, nes pats 
išduoda, pasakydamas, 
nežino, kokios čia vietos
bininkiškos draugijos gyvuoja. 
Bet už tai vietos lietuviai dar
bininkai gerai žino ir ką tik 
rengia progresyvės organizaci
jos, jų parengimus skaitlingai 
remia. Todėl ir nesvarbu, kad 
kokie ten “Keleivio” korespon
dentai jų nežino.

Korespondentas rašo, kad 
komunistai ne tik neprisidėję 
prie šeiminių parengimų, bet 
dar nusisamdę kitą svetainę 
ir pabėgę tartis. Bet apie tai, 
kaip sandariečiai prie uždarų 
durų per tris dienas tarėsi pir
ma seimo, kaip komunistų ne
prileisti, tai nei puse lūpų ne
prasitaria.

Lietuviškas Skaptukas.

tūlas 
BLA. 
an d a- Jos

Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono. 
Knygos yra dideles, isu paveiks
lais ir gražiai apdarytos.
Dabar perkantiems pridedame 
dovanų kėlės įdomias' knygutes.
Reikalavimus adresuokit taip:

J. BARKUS (A) 
Box 129, G. P. O.,

• New York, N. Y.

nesimato. Valandukei apsi
stojus pavėsyj tarpduryj, kad 
atsigaut, pasilsėt, minčia per
bėgi pajūrius ir vingiuotus ke
lius, pilnus automobilių. Ten 
žmonės gėrisi gamta, džiau
giasi laime. New Bedforde gi 
skurdas, alkis. Einam tolyn. 
Geri žmonės duoda, beveik 
kiekvienoj stuboj įmeta į dė
žutę nuo cento iki pusdolerio. 
Kaip kur atsiprašo: “Negalim, 
mums reiktų pašelpos; nėra 
darbo.” žinoma, keletoj vietų 
ir rūstumo sutikta. Ot, ir po- 
licistas užkalbino. Sako: 
“Panedėlį gal jau jie (streikie- 
riai) eis dirbt, ar ne?” “Ne
žinau, eis ar ne, bet pagelba 
jiems reikalinga. Ar įmesi 
nors dešimtuką?” ir pakišau 
dėžutę. “Neduosiu.” Gerai. 
Ir persiskyrėm. Tai įvyko tarp
duryj ant. slenksčio. . Buvom 
informuoti, kad ant gatvės bei 
šaligatvėj tik tegali areštuoti 
už aukų rinkimą be leidimo, 
todėl drąsiai ir kalbėjaus, ži
nodamas, ką darąs.

Kiek viso tapo surinkta, ne
teko sužinoti. Bet man su. 
iandrauge pavyko į 4 valan
čias surinkt $11. Reiškia, bū
tų geros pasekmės, jei drau
gai dalyvautų tame darbe. 
Apgailėtina, iš lietuvių, tur 
būt, aš vienas dalyvavau. O 
klasiniai sąmoningų darbinin
kų užduotis remti visais gali
mais būdais streikuojančius 
darbininkus.

Del mažo susidomėjimo j Workers Hali, 1343 E. Ferry 
streiku neįvyko rinkimas aukų 
apskričių piknike 4 d. liepos 
Lowell, Mass. Drg. Bixby ne
gavo progos pasakyt nors 
trumpą prakalbėlę. Tai dide
lis apsileidimas.

Dalyvis.

visai neminėjo 
to vietoj jinai 
ar jie nenorėtų 
(smetonos koše- 
jiems pasirodė

bet 
save 
kad 
dar-

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimąx telpa daug gražių eilia- 
raščių ir Beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės 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: Įsidomekit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Labai Parankus Kišeninis Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei

DETROIT, MICH
Liepos 22 d. yra šaukiama 

Jaunųjų Darbininkų Lygos 
konferencija, kuri įvyks New

St. Pradžia 10:30 vai. ryte. 
Šioj konferencijoj dalyvaus 
jaunuolių atstovai ir iš visų ar
timesnių miestų ir miestelių, 
kur tik tokie skyriai randasi.

Kviečiami ir lietuviai daly
vauti.

CASTON ROPSEVICH

IR

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatorijų, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane .o gąusite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

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

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

prietelius ir ęRaugas.

KAINA $1.25

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

DR. ZINS

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
, Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Specialistas su 28 Metų Patyrimu

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

specialistas.

Mano kainos prieinamos'

PASITARIMAI
EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Avė. Ir Irving Place

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

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 DABRAVALCK1S
(DOBROW)

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

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”



/ Puslapis Ketvirtas . PetnyČia^
$ 
I

NEDORA GADYNE
“Tai laikai, laikai atėjo... nedora gadynė!...” 
Sunkiai dūsaudama, skundės stora gaspadynė. 
“Visai į niekus pavirto samdinykai žmonės. 
“Kaipgi čia nebesulauksim dangiškos koronės... 
“Nespėji ištarti žodį,—kasgi tai bematęs,— 
“Žiūrėk, merga kuprą šiaušia, bernas ragus stato. 
“Buvo laikas... net malonu yra prisiminti. 
“Kitoniškai su šeimyna galėjom gyventi.
“Už porą r Oblių galėjom berną pasamdyti, 
“Piemenys už pūrą b'ulvių eidavo ganyti. 
“Visi klausė, šeimininkai vargo neturėjo, 
“Kas paliepta—tą padarė, priešais nemurmėjo. 
“Neklaužadas pas viršaitį vesdavom, į valsčių; 
“Ten, dėl baimės, įkirsdavo po puskapį rykščių. 
“Pamėgink gi pakutenti jiem šendieną kailį, 
“Tai jau šeimininkas dinkęs: apleisk ir pasaulį... 
“Štai pavyzdis: bernas Jonas šį rytą pasakė:— 
“Tokią putrą—ne šeimynai—duok šunims

telaka!’ ’ 
“Sako, negera bulbienė, nebaltinta, juoda.
“Mačiau, kunigo paršeliams dar prastesnę duoda... 
“Mūsų sriubą, tai ir mirdams gal valgyt

kiekvienas, 
“Jog į katilą supyliau penkis šaukštus pieno!., z 
“O riebumas! lyg gintarai paviršiumi mirga!.Z 
“Įmečiau į dubenėlius po pusantro spirgo. 
“Jiems ir duona ašakota, ponai, gerklę duria... 
“O pelų mūsų duonutė nei pusės neturi!..
“Duodi rūbą—vėl netinka, vilkėti nenori. 
“Tai, kam suplyšus milinė, tai marškiniai stori.

“Tą milinę mano tėvas lig mirties dėvėjo. 
“Ir su kunigais draugavo—gėdos neturėjo. 
“Gaila, kad vienos rankovės visiškai nebėra 
“Ir skvernus šunes nuplėšė, o šiaip sveika yra... 
“Ak, nelaimė su šeimynoms, tiktai vienas vargas. 
“Jau ne geresnės už bernus paliko jr mergos. 
“Vieną kartą sakau: Ona! eik sumalti žirnių! 
“O ji sako: “nederėta man tampyti girnas.” 
“Sakau: eik greičiau, biaurybė! nes į kailį gausi! 
“Merga juokiasi į saują ir nei nesiklauso.
“Palauk, sakau, išvarysiu aš iš tavęs ožį!.. 
“Susigriebusi kačergą, per kuprą, kaip drožiau!.. 
“Seniau, kad nuo šeimininkės merga kupron

gavo, 
“Tai dar atleidimo prašė, ranką nubučiavo.
“O ši, kaip ėmė vaipytis ir visaip koliotis!
“Dar į teismą žada duoti, bet nedovanoti. 
“Bernas šaipos atsisėdęs, tai,i girdi, bus košės!.. 
“Pamokyk-gi tu kad nori šitokius judošius... 
“Jie ir dievo nesibijo, Išpažinties neina. 
“Nębenor kunigų klausyti, nei bažnyčion eiti. 
“Kur pažiūri—cicilikų knygas griebia, skaito. 
“Ak, pavirto samdininkai visiškai į niekus...
“Turbūt mus dievulis baudžia už svetimus 

griėkus...
“Tai laikai, laikai atėjo... nedora gadynė!..” 
Sunkiai dūsaudama skundės stora gaspadynė.

Berno nagine.
1917 m.

Darbininkų Ligos Kasos Lietuvoje

Tik 
jau visiškai kitaip jis 
negu 1921 m. projek-

m. kalbama buvo apie 
darbininkų priverstiną

Lietuvos fašistų laikraščiai 
praneša, kad ministerių kabi
netas jau priėmęs .įstatymą 
apie darbininkų ligos kasas; 
dabar nuėjęs tas įstatymas 
prezidento patvirtinimui. Iš 
tikrųjų, šis įstatymas jau yra 
priimamas nuo 1921 m., 1925 

. metų gale jis buvo galutinai 
priimtas Lietuvos Seimo, 
tuomet 
išrodė, 
tas.

1921 
visų
draudimą ligai ištikus—ne tik 
pramonės, prekybos, susisieki
mo, statybos, amatų darbinin
kų, bet ir žemės ūkio darbi
ninkų ir namų tarnautojų ir 
tarnaičių. Išimtis buvo pada
ryta tik tiems darbininkams, 
kurie tik vieną, kitą dieną dir
ba. 1925 m. jau visiškai at
mestas buvo priverstinas že
mės ūkio darbininkų ir namų 
tarnautojų draudimas,' skait
lingiausios Lietuvos darbinin
kų dalies. Buvo atmestas dėl
to, kad jam buvo labai prie
šingi Lietuvos buožės, kurie 
taip pat būtų turėję priversti
nai mokėt už savo darbininkus 
tam tikrą įnašą į ligos kasas; 
antra, revoliucinis darbininkų 
judėjimas 1925 m. jau buvo 
nusilpęs, todėl nebuvo reikalo 
jiems šį tą duoti, kad pa
trauktų juos į savo pusę. Ir 
kademai, ir liaudininkai ir 
darbo federacija balsavo už 

-tą, kad ligos kasos neapimtų 
žemės ūkio darbininkų ir na
mų tarnautojų.

Taip pat puvo padaryti pa
keitimai kas link darbininkų 
ir samdytojų įnašų J ligos ka
sas didYimo. 1921 m. buvo 
siūloma\ lygiai mokėt darbi
ninkams ii* samdytojams; 
1925 m. gale buvo priimta, 
kad. darbininkai turi mokėt 
tris penktdalius, o samdytojai 
—du penkdalius, tai yra jei 
pirmieji moka 3 centus, tai 
antrieji—2, vadinasi, darbi
ninkų įnašos buvo pakeltos, 
samdytojų sumažintos.

1926 m., liaudininkams ir 
s.-d. esant valdžioj, šis įstaty
mo punktas buvo pakeistas, ir 
nustatyta, kad lygiai turi mo
kėti į ligos kasas darbininkai, 
samdytojai ir valstybė. Vie
nok ir prie liaudininkų ir s.-d. 
valdžios nebuvo įvykdintas 
gyvenime įstatymas apie ligos 
kasas.

Pagrobę valdžią į savo 
rankas, fašistai ilgam laikui 
vėl palaidojo šį įstatymą, ne 
del partiją^etenų jie jį pa
laidojo, kaip apie tai rašo sa^ 
vo spaudoj, o dėlto, kad dar
bininkų ligos kasos, nežiūrint 
visų jų trūkumų, > vistik šf tą 
duoda darbininkams ir uždeda 
šiokius tokius iškaščius samdy
tojams; antra, ligos kasos, kad

nuo šmotų, tai ir skubotai dir- spaudos, surengtų, pikniką ir 
pelną paskirtų “Laisvei,” “Vil
niai” ir “Darbininkių Balsui.”

bant negalima uždirbti dau
giau, kaip $5.00 į savaitę. To
kiu būdu darbininkės mainosi 
kas savaitė.

Tai matote, kiek išnaudoto
jams rūpi darbininkų gerovė.

Biržų Proletaras.

GARDNER, MASS.

Lietuvių, Kliubas turės dar 
du išvažiavimu. Vienas įvyks 
29 d. liepos, Bostone, ir ant
ras 5 d. rugpjūčio į Aido Cho
ro pikniką, Hudson, Mass.

Kp. Koresp. A. R.

>
GARDNER, MASS. GARpNĘjį Mass

METINIS PIKNIKAS
-

virai kovot del savo reikalų.
Dabar fašistų valdžia maty

dama, kaip ją vis labiau ir la
biau pradeda neapkęst darbi-, 
ninkai, vėl ištraukė iš stalčių 
ligos kasų įstatymą ir ima vi
lioti juo darbininkus, žinoma, 
visi įstatymo trūkumai ir da
bar palikti: žemės ūkio darbi
ninkai ir namų tarnautojai, 
kurių yra Lietuvoj daugiausia, 
nebus priverstinai draudžia
mi. Tuo būdu fašistų valdžia

I draudimo ligoje samdytojų lė
šomis, neduos darbininkams 
savivaldybės ligos kasose ir t. 
t. Tai gali duot ir duoda tik 
sovietų valdžia.

Senas Darbininkas.
(“Balsas”)

WILKES-BARRE, PA
Baltarusių draugijos atsišau

kia į lietuvių draugijas ir kvie
čia prisidėti :prie protestų, ku
rie rengiami prieš Lenkijos val
džią. Mat, dabar Lenkijos 
valdžia persekioja tuos balta- 

rūpinasi neužrūstinti buožių ir Irusius, kurie gyvena po Len- 
Šimtai baltarusių 

kalė-
dvarininkų, kurie sudaro jos 
tikrąjį ramstį. Ji dargi pablo
gino tą įstatymą-: atmetė 
1926 t. trečiojo Seimo priim
tąjį lygų mokėjimą į ligos ka
sas darbininkų, samdytojų ir 
valstybės; sugrąžino vėl tai, 
kas buvo priimta kademų Sei
mo 1925 m. gale, tai yra, kad 
darbininkai turi mokėt 3 dalis, 
samdytojai—2 dalis, valstybė 
gi grąžina ligos kasoms tik 
pašelpas, išduotąsias gimdy
vėms darbininkėms. Veikiau
sia yra padaryta fašistų val
džios ir daugiau ligos kasų 
įstatymo pabloginimų, bet apie 
tai bus galima kalbėt, kada 
bus paskelbtas pats įstatymas.

Tuo tarpu reikia įsidėmėt 
vienas dalykas: dar įstatymas 
nepaskelbtas; nepaskelbtas 
taip pat fašistų valdžios (o 
ne darbininkų!) sudarytosios 
Vyriausios Socialio Draudimo 
Valdybos paruoštasis ligos ka
sų statutas , o jau kalbama 
apie rinkimus į ligos kasas! 
Matyt, fašistai nori greituoju 
padaryt rinkimų komediją, be 
jokio darbininkų prisirengimo, 
be susipažinimo su įstatymu, 
be ligos kasų kūrimo apsvars-! 
tymo, be tam pavestų susirin
kimų. Darbininkai turi jokiu 
būdu neleisti to padaryti. Jie 
tuoj turi rūpintis susipažint su 
darbininkų ligos kasomis ap
skritai ir Lietuvos draudimo 
įstatymu ypatingai ir su ta ko
va, kurią vedė ir veda del li
gos kasų darbininkai. Tuo 
tikslu visi labiau susipratusie- 
ji darbininkai turi susipažint 
su “Vilnies” bendrovės išleis
tąja 1926 m. knygele apie li
gos kasas—fašistų valdžia ją 
konfiskavo, bet daugely vietų 
ji galima rasti. Ligos kasų 
klausimai reikia visur pastatyt 
komunistų kuopelėse ir bepar- 
tinių darbininkų rateliuose, jei 
kur jų yra. Paskui reikia aiš
kinti ligos kasų klausimai dar
bininkų masėse, stengtis šauk
ti susirinkimus ligos kasų įsta
tymui ir statutui apsvarstyti, 
priiminėt ten rezoliucijas del 
jų ir t. t.

Reikia kelti ligos kasų klau
simas tarp žemės ūkio darbi
ninkų, kurie nėra priverstinai 
draudžiami, reikia r reikalaut 
p ri ve rstį.n o .d r ą u d i m o ir < z ėmės 
ūkio - darbininkam^fį namų * tar-

būtų 
visų

kijos globa, 
sušaudyta, tūkstančiai į 
ji mus sugrūsta.

Kad pasekmingesni 
protestai, tai šaukiama
draugijų konferencija, kuri į- 
vyks 22 d. liepos, 2 vai., po 
pietų, Rusecko svetainėj, 805 
N. Penn. Avė. Kviečiami ir 
lietuviai dalyvauti toje konfe
rencijoje. Komitetas.

PITTSFIELD, MASS
Nesenai čia numirė fabri

kantas E. A. Jones, kurio dirb
tuvėse dirba ir keletas lietu
vių. Dirbtuvės viršininkai įsa
kė savo vergams eiti į bažny
čią pasimelst už to “geradėjo” 
dūšią. Na, ir sugužėjo varg
šai visokių tikybų. Congrega
tional bažnyčioj meldėsi kata
likai-sykiu su eretikais. Po{ 
maldų visi iš eilės maršavo pro 
karstą į gatvę. Kurie senai 
dirbo, tai laukė ir pomirtinių 
dovanų, bet, vargšai, labai ap
sivylė. Kada už kelių dienų 
gavo algą, tai pamatė, kad ir 
už /sugaištą laiką bažnyčioje 
kompanija neužmokėjo. Už 
kelių dienų pasirodė ir to “ge
radėjo” 'testamentas, kuriame 
pažymėta, jog tie vargšai su
krovė savo “geradėjui” apie 
pusantro miliono dolerių ir 
daugiausiai paliko tamsybės 
skleidėjų- įstaigoms ir kunigui 
$5,000, kurio sūnui mokėjo vi
sas mokyklų išlaidas,, nors tas 
“šventas kankinys” ėmė algos 
$7,500 į metus, gavo namą, ši
lumą ir šviesą. Už krikštus, 
šliūbus ir kitus galus taipgi pa
sidarydavo. O darbininkai nie
ko negavo, išskiriant tuos, ku
rie jau ir taip geras algas 
ima. Stenografistei paliko 
virš 20 tūkstančių! Savo na
mų tarnams paliko po šimtą 
dolerių už kiekvienus metus, 
pažymėdamas, kad neturi būt 
išmokėta daugiau, kaip. $1,- 
000 tiems, kurie yra išdirbę 
viršaus dešimties metų. Dar
bai minėto j dirbtuvėj eina ge
rai, dirba ir viršlaikį, bet už 
viršlaikį nemoka.daugiau, kaip 
už paprastą laiką.

General Electric Co. darbai 
šiek.Jtįė^,l;pagerėjo, bet išnau
dojimui.'nėra ribų. Moterys, 
kurijos;-' priimamos dirbti Iprįe. 
radio, neva fm.o^yi^ui,? ųžjirba 

: pirmas, dvi ;savaįtęsll2 dolerių 
į 'savaitę. Bet.'paskui įduoda j

Liepos 8 d. įvyko piknikas, 
kurį surengė ALDLD. 53 ir 
LDSA. 50 kuopos. Diena pa
sitaikė graži, tai ir publikos 
pusėtinai atsilankė. Pelno liks 
apie $50. Kadangi visas pelnas 
buvo skiriamas Isušelpimui 
streikuojančių mainierių, tai 
lietuvių bendrovė davė parką 
veltui. Taipgi keletas draugų 
ir draugių pasidarbavo, už ką 
reikia tarti širdingą ačiū.

Taigi, mes jau pasidarba
vome del streikuojančių mai
nierių. Bet gerai būtų, kad 
tos pačios kuopos dar pasi
darbuotų ir del darbininkiškos

NUŽUDĖ JUGOSLAVIJOS 
ATSTOVĄ

BELGRADAS, Jugoslavi
ja. — Nuo Albanijos paru- 
bežio gauta pranešimai, 
kad Stanoje Michailovitch, 
Jugoslavijos atstovas Alba
nijoj, tapo nužudytas mies
te Tirana.

Parašiutas Neatsidare, 
.Lakūnas Užsimušė

Seymour, Ind. — Everest 
Via, 22 metų amžiaus, iš 
Indianapolis, nukrito čia iš 
baliono 300 pėdų ir uksiniu-. 
še, kuomet jo parašiutas ne-1
išsiskleidė.

Lietuvos darbininkų, ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

■ Metams .................... .$1.75
6 menesiams.; .$1.00 

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

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

Wilkes-Barre, Scranton ir 
Apielinkiy Draugams bei 

Pritarėjams
Šią subatą, 14 liepos Val

ley View Parke, sale Inker- 
mano, įvyks milžiniškas lie
tuvių darbininkų piknikas. 
Į tą pikniką atvykite visi ir 
visos.

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

NedSldienį, 15 liepos Pitt- 
stone įvyksta ALDLD 12 
apskričio konferencija, ku
rioje 'dalyvaus Draugijos 

[pirtnininkas. Būtų geistina, 
kad į konferenciją pribūtų 
ne tik delegatai, bet ir šiaip 
jau nariai.

TARPTAUTINIS IŠVAŽIAVIMAS
Pagelbai Politinių Kalinių ir Jų šeimynų

P 7

Bus visokių gimnastikų, “Jazz” Orkestrą, Šokių ant lauko, 
žaislų, žiburių paroda, ir visokių užkandžių ir gėrimų.

BUS TRAUKIAMA KRUTAMI PAVEIKSLAI

Subatoj, 21 d. July (Liepos), 1928 
PLEASANT BAY PARKE; BRONXE

Pradžia 12-tą vai, dieną
Įžanga 35 centai

KELRODIS: Imkite Bronx Park subway arba cleveiteri iki 177-tos 
gatves; iš ten paimkite Union-Port karą ir važiuokite iki galo lini
jos. Ton išlipus, paimkite busą, kuris nuveš jus tiesiai iki parko 
veltui. ;

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

Rengia Lietuvių Kliubas
SUBATOJ IR NEDĖLIOJ

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

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

NEDĖLIOJ, 15 LIEPOS, PIKNIKAS IR KONCERTAS 
Programos išpildymui yra užkviesta visi II Apskričio cho
rai. Gera muzika grieš lietuviškus ir amerikoniškus i<5jr 
kius.; Bus įvairių žaislų. Skanūs valgiai ir gėrimai užsa
kyta iš Vilniaus, Liet, sostinės. Maudynės visiems dykai.

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

A. J. KUPSTIS 332 West Broadway >
So. Boston, Mass.

Tel.: South Boston 1662—1373
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REAL ESTATE
ANT PARDAVIMO

SO. BOSTONE
Du, trijų šei’mynų mūriniai namai 
ant E. Third St. Kaina $5,500.
Trijų šeimynų medinis namas, 3- 
4-4 kambariai, geroj vietoj.

Kaina $7,500.
Dviejų šeimynų medinis namas ir 
graži krautuvė, gera biznio vieta, 
gesas, elektra, .skalbynės.

Kaina $6,500.
šešių šeimynų medinis 
prie maudynių, gesas, 
skalbynės, puikus kiemas.

namas 
elektra,

Kaina $7,500.
Trijų šeimynų medinis namas su 
įtaisymais, puikioj vietoj, ant E. 
Seventh St. Kaina $12,500.

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namas su 
visais įtaisymais. Kaina $10,500.
Dviejų šeimynų medinis namas su 
įtaisymais, 7 kambariai, del vie
nos šeimynos ir 8 kambariai del 
kitos šeimynos, 22,527 pėdos že
mes. Kaina $9,500.

MEDFORD
Dviejų šęimynų i kampinis namas 
su naujausios 1 '' "
5-5-2 * kambariai

mados įtaisymais 
Kaina $7,800.

RANDOLPH
Septynių kambarių stuba su visu 
forničium ir šeši akeriai žemes.

Kaina $4,000.

INSURANCE

INŠIŪRINU (Tik Mass. Valstijoj) 
NUO UGNIES IR NELAIMĖS 

Automobilius, Fomičius, Namus, 
Stiklus, Sveikatą, Gyvastį ir t. p.

Parūpinu pinigus delei morgičių 
ant namų ir farmų Bostone ir jo 
apielinkese.

Jeigu turite pinigų, kuriuos gale 
tumėte paskolinti, gaudami gert 
nuošimtį ant pirmų, arba antai 
morgičių, praneškite man.

Užlaikau taipgi
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO IR 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Parduodu Anglis ir Malkas. ANr 
G LIS ŠIUOMI TARPU ATPIGO, 
PIRKITE DABAR. Pristatome ne
toliau kaip 12 mailių nuo Bosto
no.

Turiu daugybę Aamų, faunų, ir 
biznių ant pardavimo ir mainy
mo, kurių čia negalima^ suminėti.

Visais reikalais* galima’ kreiptis 
YPATIŠKAI, LAIŠKU i- ARBA 
PER TELEFONĄ. .....
-------------- .-------- r J___ ;—: XV.U

OFISO VALAKUOS:-
Nuo 9 vai, ryto/iki 9 vaj. vakaro

PAVASARIO ŽINIA
Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis

LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MASINŠAPĘ
VISKĄ PADARAU SAVO ŠAPOJE:

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

ir padarau nau- 
Sutaisau viską, 
tik reikalinga 

inžino:

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

i1

Telephone, Stagg 8826
9745

PRIEINAMĄ. KAINĄ
Darbas pilnai garantuojamas MechanikaiJEkspertai] .

Visais reikalais kreipkitės:

BUSHWICK AUTO MACHINE SHOP 
-FRANK AUGUST,' Savininkas

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

............. " , ■ . .'""".‘ffl ’

ir jos blogu įstatymu yra pa-i n autoj ams ir 'tarnaitėms... 
remtos, vistik gali ’duot darbi-j Bet kartu ręjkia nurodyt, kąjd 
ninku klasei šiokios tokios ga-j fašistų valdžia nedavė ir me- 

’tlimybės telktis į krūvą ir at-i duos visuotino "'darbininkų

VISI VEIKLUS DARBININKAI
r . ■

Turėtų išgirsti Delegacijos

RAPORTĄ
Iš Profintem Kongreso

, įvykusio balandžio mėnesi Maskvoje

Pelnyčio je, 13 d. Liepos-July, 1928
MANHATTAN LYCEUM

66 East 4th Street, New York

Raportuos žymūs darbininkų vadai

Ben. Gitlow ir Charles Zimmerman
Pirmininkaus John J. Baliam

■t<Delegatai raportuos apie vandenų transporto, adatos in- 
duširijos, maistovindustpjos, avalinės, būdavojimo

JT< • ' ? -■ \ ’ ir apie jaunimo reikalus.ir apie jaunimo reikalus.
Įžanga tik 25c. ypatai prie durų

tY Rengia Darbo Unijų Švietimo Lygos New Yorko Skyrius
■ > -L J Va

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį •
Utarninkais iki 12 vai. 

nakties
VAIKAI

Įleidžiami Utarninkais

VYRAMS
Sei^domią 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktj

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.



Petnyčia, Liepos 13 d., 1928

AX.D.LD. ŽINIOS
KUR BŪSITE LIEPAS 14-TĄ 

DIENĄ? 
%

Ar visi žinote, ka Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 12-tas Ap
skritis rengia vieną iš puikiau
sių piknikų, kuris bus šešta
dienį, liepos 14 d., Valley 
View Parke, Inkerman, Pa.? 
Daržas didelis ir gražus, šia
me piknike bus daug svečių 
iš visų apielinkių. Jau yra 
žinoma, kad iš Shenandoah ke
lios mašinos atvažiuos, taipgi 
bus ir iš kitų miestų ir mies
telių. Ir neturėtų pasilikti nei 
vienas lietuvis nei lietuvė na-• 
muose. Ne tik kad piknike 
bus galima praleisti smagiai 
laiką, bet bus ir graži progra
ma. Aido Choras dainuos, 
drg. L. Prūseika, “Darbo” ro

torius, kalbės. Jis yra vie- 
iš geriausių kalbėtojų ir 

rišėjų. Bus įvairaus sporto. 
Todėl visi ir visos dalyvauki
te. Aš tikrai būsiu.

Kep.

r

PROTOKOLAS A. L. D. L. D. 
II APSKRIČIO PUSMETINĖS 

KONFERENCIJOS

Apskričio pusmetinė konfe
rencija įvyko 8 d. lidpos, 19/28, 
po num. 252 Warburton Ave., 

, ' Yonkers, N. Y.
Konferenciją atidarė orga

nizatorius drg. V. Paukštys 
10:45 vai. ryte, paskirdamas 
mandatų komisiją iš sekamų 
draugų: Marcinkevičiaus, Za- 
blackienės ir Stasiukaičio. Kol 
mandatų komisija tvarkė man- ' 
datus, pakviestas drg. Prūsei- ! 
ka pakalbėti. Drg. Prūseika i 
savo kalboje plačiai perbėgo i 
crganizacijos darbuotę, pri- | 
mindamas knygų programą se- i 
kamiems metams.

Mandatų komisija pranešė, ! 
kad dalyvauja 14 kuopų su 51 1 
delegatu. Iš to skaičiaus 9 ne- j 
pribuvo, dalyvavo 42, atsto
vaudami 551 narį.
, Pirmininku 
balsiai drg. V.

išrinktas 
Paukštys.

vien-

Raportair ... . Valdybos
Org. drg. V. Paukštys trum

poje sutraukoje pažymėjo, kad 
suorganizavo naują kuopą 
Huntington, N. Y.

Sekr. A. Matulevičius apė
mė platėliau kuopų darbuotę.

Fin. sekr. 
pranešė, kad 
skritis turėjo 
išlaidų per tą 
04. Su 8 d.
ižde randasi $64.28. 
kas drg. Siurbis sutiko su są
skaita.

Visų valdybos narių rapor
tai priimti vienbalsiai.

drg. Kreivėnas 
1927 metais ap- 
įplaukų $551.32, 
patį laiką $487.- 
liepos apskričio

Iždinin-

(p*

M..

įveikiajiems bausmę. -

no neva už suokalbį prieš

lucky

................................................

J-W

•ts

raudoną vėluką ir

5; 
ir

__ St. ir Avė,
State
State

po pietų.
Pirm. V. Paukštys.
Sekr. ■ A. Matulevičius.

Bell Phonei Poplar 7548

ADOLFASŽymi Deivė Metropolitan.Opera Kompanijos

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

/ V

Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai.

Komisijų Raportai
N Visuotino ALDLD. suvažia- 

raportas paliktas metinei 
k^pferencijai, pamatuojant 
tuomi, kad delegatai buvo 
renkami metinėj konferencijoj. 

Knygų peržiūrėjimo komisi
jos nesirado konferencijoj. 
Paliktas raporto išdavimas 
metinei konferencijai.

Yonkerso ir Great Necko 
parengimų komisijos raporta
vo, kąd su pagelba apskričių 'spaudos naudai valdybos pla- 
ruošiami parengimai ir viskas ;nai priimti., Valdybos planai 
prirengta. Raportas priimtas i sekami: kviesti Sietyno Chorą, 
vienbalsiai. . . | bayonniečių kvartetą; skirti

_ Kuopų raportai buvo įvai- dovanas tai kuopai, kuri pri- 
rūs. Nekurios kuopos paskir- trauks daugiau savo kolonijos 
tą .apskričio kvotą jau išpildė. 
Kitos davė prižadą, kad išpil
dys.

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

© 1928, The American Tobacco Co., Manufacturers

<

Puslapis Penktas

Visokių
LIETUVIŲ VALGYKLA

Rhši’ų Šviežiu Valgiai, Gaaisasū Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

šnekučiuoti su kitais, arba r; 
siskaityti.—Syki atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pabandykit ILorimer Restaurant

J. MARČIUKIENE 
Savininkė

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

Phone: Jeffex-son lOSSft

A. J. MĘYER
Lietuvis Aptickoriu#

Kalba Lietuyiikal k Risiikai 
I

338 Knickerbocker Ave.
(Kampai DeKalb Avenuo) 

BROOKLYN, N. Y.

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

50 Centų už Bonkų

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

AMERICAN
PHONE: REGENT 2177-0474 “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

1023 MT. VERNON ST.

JUOZAS

STANKUS
GRABORIUS 

ir 
BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOMIS

U^ikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą, Į^uliudimo valandoje prašau 
lauktis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA,

Bei!
Keystone—

TELEFONAI!
__________ Oregon 5136
___________ Main P66»

Nauji Sumanymai
i Apsvarsčius delegatų rapor- | 

tuš, įnešimas perėjo, kad visos 
kuopos, su pagelba apskričio, 
laike susirinkimų ir pasibaigus 
susirinkimams, laikytų paskai
tas ir kad visos kuopos pra
neštų apskričio sekretoriui var
dus ir antrašus tų kuopų na
rių, kurie gali nors kokiu klau- 

- simu duoti paskaitą, kad bū
tų galima pasiųsti į kitas kolo
nijas,—perėjo vienbalsiai.

Įnešimas ALDLD. T kuopos, 
kad apskritis suruoštų kon
certą “Laisvės” naudai, nu
puolė. Pataisymas raginti 
kiekvieną kuopą, kad sureng
tų bent po vieną parengimą 
“Laisvės” paramai, priimtas 
vienbalsiai.
v Rengiamo pikniko mūsų

trauks daugiau savo kolonijos 
žmonių/ , .

‘ priešfašistinio suvažiavimo pa- 
' didintą paveikslą.

Priėjus prie darbininkų 
i klausimo rengiamam piknikui, 
j konferencija paskyrė seka
moms kuopoms: Elizabetho 
54 kuopa turi duoti 6 darbi
ninkus; Bayonnės 212 kuopa 
—4; Newarko 5 kuopa- 
Harrisono 136 kuopa—3 
Hillsides 200 kuopa—2.

Agitacijos Menesis
Agitacijos mėnesio darbuotė 

palikta apskričio valdybai, su 
tuo supratimu, kad pakvietus 
Newarko menininkus, kad per
važiuotų susimokinę beht ko
kį veikalą/ir kartu bus pasiųs
tas kalbėtojas agitacijos tiks
lais,—perėjo vienbalsiai.

A.L.D.L.D. Reikalai z
ALLįLD. klausime diskusuo- 

ta nuosekliai. Vieni nurodinė-

jo, ką/L reikalinga retkarčiais 
išleisti knygeles brošiūrų for
moje, kaipo lengvesnių pasi
skaitymų ; kiti—priešingai.

Įnešimas, kad šį klausimą 
palikti Centro Valdybai, perė
jo didžiuma balsų.

Seno Vinco raštu leidimas, _v R O c opo trumpų diskusijų, palikta! ’ 
Cęntro Valdybos nuožiūrai.

Įnešimas 54 kuopos delega
to, kad apskritis rūpintųsi 
siuntimu knygų į Argentiii 
nupuolė, kadangi tuo klausimu 
rūpinasi ALDLD. centras.

Francijos Valdžia Paliuosuo- 
sianti Akacijos Atstovus

PARYŽIUS. — Už tai, 
kad jie kovoja už Alzacijos 
autonomiją, Ricklin ir

Alzacijos atstovai!

LIETUVOS VALDŽIOS 
DARBAI

, Kaunas. Ir vėl clektriza- 
cijos.—Gegužės pirmą dieną 
Kaune suėmė jauną darbi
ninką Cheimkę Leviną. Kaip 
laikraščiai skelbia, jis buvo

Francijos parlamente, liko (suimtas su raudona vėliava, 
įgrūsti į kalėjimą. F?.'jnci- jjs buvo nuvarytas į polici
jos valdžia neturėjo teikės ją, kur labai mušė. Nuvarę 

ąą, juos įkalinti, kaipo parla-' 
nu mento atstovus. Juos įkali-

Paskyrimas Vietos Konferen
cijai

Nominuota N e w a r k a s, 
Brooklynas ir Bayonne.

Newarkas .gavo 11 balsų, 
Brooklynas 20 ir Bąyonne 4. 
Tokiu būdu ' apskričio metinė 
konferencija bus Brooklyne.

Konferenciją uždarė pirmi
ninkas drg. V. Paukštys 2:30 
vai.

jį žvalgybą pradėjo elektri- 
jzuoti. Jis tieįCnuvargintas, 
kad beveik be sąmonės guli 
.dabar Kauno kalėjimo ligo
ninėje. Budeliai bijodami, 

’ kad jis nenumirtų, siūlo už 
! 3,000 litų išimti jį iš kalėji
mo.

Mariampolėje >.buvo< ištei
sinti elektrįzacijų'' didvyriai 
Vėžys su kompanija??.Fašis
tai paakino savo budelių ar- 

pos 14 d. Tuomet preziden- miją,. leisdami*jiems elęktri- 
tas. Doumergue dovanosiąs. zųoti. Ir budelių ? armija

valdžią.
Komunistai atstovai par

lamente griežtai reikalauja 
kad' jie būtų paliuosuoti.

Dabar -Francijos valdžia 
planuoja juos paliuosuoti. 
Sakoma, kad jiejąjs pfaiiuo- 
suoti, kuomet bus paskelbta 
amnestiją, apvaikščiojant 
Francijos tautinę šventę lie

"A

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
r F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411 ,
ANTRA APTIEKA:

6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.
Tel.: Juniper 9796

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:
FRANK A. URBAN’S PHARMACY

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
__________________ '..„ORDER BLANK:_______________________

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

Vardas
No.__ _
Miestas
Miestas
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z Puslapis šeštas ” msvE Petnyčia, Liepos 13 d., 1928

SVARBUS PRANEŠIMAS

šiandien, 8 vai. vakare
Manhattan Lyceum, 66 E. 4th 
St., New Yorke, įvyks svarbus 
susiri ūkimas.

šiame susirinkime bus dis- 
kusuojama klausimai ir nuta
rimai iš buvusio Ketvirto Kon
greso Raudonųjų Unijų Inter
nacionalo.

Drg. Benjamin Gitlow ana
lizuos darbus ir svarbą Prof- 
interno kongreso. Po to "seks 
diskusijos.

Visi progresyviai New Yor- 
ko darbininkai yra raginami 
nepraleisti šio taip svarbaus 
susirinkimo. >

NEW YORKO 
ŽMOGŽUDYSTĖS

Sulig vieno kapitalistinio
New Yorko dienraščio, tai
žmogžudystės amatas nesąs 
taip baisus, kaip seninus kad 
buvęs New Yorke. Pasirodo, 
kad nuo 1 d. sausio iki 1 d. 
birželio š. m. New Yorke už
mušta 121 žmogus. Nužiūri-
my žmogžudystės kaltininkų 
suimta tik 47 asmenys. Ap
kaltinta tik 22.

Štai penkių mėn. žmogžu
dysčių lentelė:

i

žmogžudžių tampa sugauti ir 
nuteisti. Bet dar keisčiau, 
kad tik du buvo teisiami, kai
po pirmo laipsnio žmogžu
džiai. Kiti visi žemesniam

Užm. Arešt. Nut.
Manhattane 79 35 14
Brooklyne 30 6 5
Bronx e 8 5 3
Queen se 4 1 —

Viso 121 47 22

Iš 121 žmogžudysčių tiktai
22 tikrai susekta, arba, kitais
žodžiais, tik du iš vienuolikos

laipsnyj buvo teisiami del sto
kos įrodymų. Liudininkų veik 
nėgalima buvo gauti, kad kąs 
būdytų prieš tuos suimtuosius.

Tiesa, Amerika ! pralenkia 
visą pasaulį su “gengsterių” 
šaikomis. Kur kitur tiek yra 
gengsterių šaikų, kiek Ameri
kos didmiesčiuose?

Bet “gengsteriai” yra išpe
ros kapitalistines tvarkos.

Panaikinus tuos jkengsterius, 
kas tada bernus į df—= 
jusius darbininkus 
laužyti streikus? ar 
siųs į kitą pasaulį 
mą konkurentą būt^egerį ?

treiką išė- 
ir padės

oa kas pa- 
nepatinka-

BEDARBIS NORĖJO 
NUŽUDYT ŠEIMYNĄ 
IR SAVE

Dominick Pelliacioni, 47 m., 
dailydė, norėjo savo žmoną Su 
5 kūdikiais nužudyt gazu ir 
pats nusižudyt. Seredos nak
tį, visiems miegant, atsuko ir 
paleido gazą. Carlui, 3 metų 
vaikui, iškritus iš lovos, Pel- 
liacionienė išbudo ir, radus pil- 
nu§ kambarius prisipildžius 
gazo, pašaukė policiją. Pel
liacioni areštuotas. Jis polici
jai pasisakė, kad norėjęs už
valkti gyvenimą savo ir visos 
šeimynas, nematydamas ge
resnės ateities. Jisai sakė: 
“Jau ilgas laikas esu be dar
bo ir jo surasti negaliu, o su
grįžti Italijon nėra pinigų.” 
Policija sako tyrinėsianti jo 
protą.

MERGINA LAIMĖJO 
$25,000 TEISME

SAUŽUDYSTĖJ BAILYS 
MATĖ DRĄSŲ AKTĄ

Del Henry L. Druckleivo, 
435 E. 23rd St., Brooklyne, 
saužudyste buvo “drąsiausias 
žygis” jo avisam gyvenime. 
Laike 42 metų, Druckleivas sa
kosi paliktame savo rašte bu
vęs bailys, bet mirtis “ant vi
sados užmušus tą baimę.”

Druckleivas buvo žemes ir 
namų pardavimo agentas ir 
pasiturįs našlys. Prieš nusižu
dymą viską sutvarkė, kad po 
jo mirties broliams nebūtų jo
kių nesmagumų. Savo palik
tame rašte jis paaiškina, kas 
jį pastūmėjo prie saužudystės. 
Klaidos ir baimė atėmė jam 
drąsą toliau gyventi. Jis savo 
gyvenimu niekados nebuvo pa
sitenkinęs. Todėl nutaręs pa
daryti “vieną drąsų žygį,” už
baigti tą savo nelaimingą gy
venimą.

rinko šią istorinę .revoliucinę 
dieną savo milžiniškam paren
gimui ir kartu paminėjimui 
Franci jos revoliucinio masių 
'žygio. Daugelis metų praėjo 
nuo tos istorinės dienos, tai 
yra, nuo 1789 m. liepos 14 d.

Dešimt metų atgal Rusijos 
darbininkai ir valstiečiai su
griovė visas caro bastilijas ir 
paėmė šalies tvarką į savo ran
kas.

Mes taipgi turime sugriauti 
i Amerikos Wall Stryto bastili- 
! ją-

Todėl visi minėkime tą is
torinę dieną, liepos 14. Pami
nėjimas bus vienas iš geriau
sių, tai paremiant mūsų rau
donąją spaudą, “Daily Wor
ker}” ir “Freiheit,” subatoje, 
14 d. liepos, Coney Island Sta
diume.

traco Carlą Vogei. Bet jam 
tiek laiko neėmė. Steinke pa
guldė Vogelį į pusdešimtos mi
nutės.

Wladek Zbyszko paėmė 
Mack Tkashofą į 7 minutes 
laiko. Zbyszko visą šį trum
pą laiką su Tkashofu žaidė, 
kaip katė su pele. /

John Friberg, švedų čam- 
pionas ristikas, parito Tom 
Lurick į 18 minučių su “head 
lock” (galvos surakinimu).

* Sportas.
\

ATSIŠAUKITE
“Laisves”’ piknike, jau išsiskirs

čius publikai, rasta vyriškas švarkas 
ir nendrine skrybėlė. Kam prapuolė, 
prašome greit atsišaukti j “Laisves” 
ofisų. 166-67

v______________ ___________________ _________ j___________ _______________________

TEATRAS DAINOS-MUZIKA
PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

DIDŽIULIS “DAILY
WORKERIO” KONCERTAS

PARSIDUODA kendžių storas. Yra
4 kambariai gyvenimui. Randa tik 

$25.00 i mėnesį. 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 kendžių štoras, ge
roj vietoj ir gera proga pigiai 

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

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės. " Aš esu 23 metų, tu
riu ūkį—36 hektarus žemės. Pagei
dauju draugės su turtu. Atsakymą 
duosiu kiekvienai. Laiškus ir pa
veikius siųskite sekamu adresu; Po
vilas Zutovtas, Vilkaičiai, Lieplau
kės paštas, Telšiai, Lithuania. 166-67

REIKALAVIMAI

Druckleivas rašo: “Nežiū
rint, kad aš prasisiekiau dau
giau, negu vidutinis asmuo 
mano amžiaus, tačiaus ko aš 
siekiau, toli gražu nebuvo pa
siekta. Todėl ir neverta gy
vent, žinant, kad nepasieksi 
tikslo. Padariau atkartotinai 
kelias tos pat rūšies klaidas... 
o tokios klaidos mano amžiu
je brangiai atsieina. Jaunys
tės klaidos yra kas kita; jos 
pasitarnauja ateities klaidų iš
vengimui ; bet kada suaugęs 
žmogus turi silpnybių link jų, 
kurių jis visai negali apgalėti, 
tai jau kitas dalykas.

“Mano didžiausia klaida 
buvo tame, kad užimdavau 
daug darbo ant syk. Neskai
tyčiau saužudystę drąsiu žing
sniu, jeigu turėjęs būčiau pa
likti šeimyną ir asmenis, kurių 
gyvenimas priguli nuo manęs. 
Dabar pasitraukiu, palikda
mas daugiau vietos kitiem, ku
riem buvo mažai vietos gyve
nant sU manim.”

Rašte prisipažįsta, kad nuo 
pat kūdikystės jis buvęs ne
svietiškas bailys.

Jo broliai aiškina, kad jis 
turėjęs nesmagumų su mažų 
dalykėliu įvykdymu gyveni
mam šiaip jam gerai sekėsi 
jo agentystėj. Jį rado nusišo
vusį seredos rytą.

Programa didžiulio, koncer
to, kuris įvyks Coney Island 
Stadiume ateinančia subata, 
“Daily Workerio” naudai, yra 
pagaliaus pilnai užbaigta ir 
paskelbta.

Pirmoji dalis koncerto susi
dės iš simfonijos orkestros 50 
muzikantų, vadovaujant Ar
noldui Volpe. Pirmiausia grieš Į 
“vainikavimo” maršą iš ope
ros “Pranašas”; po to seks 
garsioji Wagnerio overturn; 
kaukaziški braižiniai Ipolito 
Ivanovo; fantazija Bizets’o iš 
operos “Carmen” ir garsusis 
Čaikovskio slavų maršas, ši
tie visi pažymėti numeriai yra* 
labai pbpuliariški simfonijos 
repertuare (surašė).

BROOKLYN, N. Y.

53-čias metinis piknikas,, kurį ren
gia Šv. Kazimiero ir Juozapo Drau
gyste, Įvyks nedėlioję, 15 liepos-July, 
Dexter Parke, Jamaica Ave. ir 75th 
St., Brooklyn, N. Y. Pradžia 2 vai. 
p pietų. Įžanga 50c ypatai. Prof. 
V. Retikevičiaus orkestrą grieš vė
liausios mados lietuviškus ir ameri
koniškus šokius. Kvepiančių cigarų, 
šalto alaus ir skanaus aiskrymo bus 
ivalias. Prie įžangos bus veltui duo
dami su numeriais tikietukai ant iš- 
laimėjimo aukso vertės $2.50. Bus du 
laimėjitpai: vienas vyrams, antras 
moterims.—Rengimo komi tetas.

166-67

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

LIETUVIŠKA SKUTYKLA

A. MOLLYNS
Specialistas ant

anent Wave, Nestle
Circuline

Šiemet tik $10.00
Marcelling 'Finger Wdving

463 LORIMER STREET 
3 Durys nuo Grand St. 

BROOKLYN, N. Y.

BARBER SHOP IR 
BEAUTY PARLOR

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 
197 Havemeyer Street

(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

65-02 Grand Avenue
MASPETH, L. L, N. Y.

Tel., Juniper 6776

Tel. Juniper 7648

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS 

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

MASPETH, L. I.

LIETUVIS
Tel. Triangle 1450 :

FOTOGRAFAS
J. LEVANDAUSKAS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 9 kuopos mėnesinis susirinkimas 
bus panedėlyj, 16 liepos, Liet. Re- 
publikonų Kliube, 322 N. 9th St. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, yra svarbiu reikalu.—Valdy
ba. ‘ ‘ 166-67

10 ŽMONIŲ MIRĖ 
NUO ŠILUMOS

Utarninke nuo karščio mirė 
10 žmonių, kas sudaro viso 48 n 

.žmones, šiemet mirusius nuo 
^karščio New Yorke ir Brook
lyne. Taipgi tą dieną po pie
tų siautusi audra pridarė ne
mažai nuostolių New Jersey ir 
New Yorke. Labiausia nuo 
audros nukentėjo Newarkas ir 
apielinkė. Perkūnas vienos 
bažnyčios bokštą nutrenkė ir 
aliejaus sandėlį uždegė.

53-ČIAS METINIS PIKNIKAS

Nedėlioj, 15 d. liepos, Dex
ter Parke, Jamaica Ave. ir 
75th St., Brooklyne, yra ren
giamas Šv. Kazirtiiero ir,Juo
zapo Draugystės piknikas.

Tai bus smagus ir didelis 
piknikas. Retikevičiaus orkes
trą grieš vėliausios mados lie
tuviškus ir amerikoniškus šo
kius. ’

14-TA LIEPOS— 
BASTILIJOS DIENA

Mae Taylor, 15 W. 46th St., 
New Yorke, laimėjo bylą prieš 
Thomas Ruth, Easton viešbu
čio manadžerių. Ruth ir 
Richard Barlow iš .White 
Plains pasigėrę išmetė Taylo- 
riūtę iš viešbučio per langą.

Ji patraukė juos abu teis
man, reikalaudama $50,000 
atlyginimo. Teismas jai pri
teisė $25,000, todėl, kad tik 
viena koja buvus sužeista jai 
“išskridus” per langą.

Teisme tie išlepėliai turčiai 
nesigynė. Esą, jie juokais su- 
ttianė; bet, būdami ne savam 
Stovy j, ir padarę tokią žioplys
tę.

Tai kuomi užsiima dykūnai.

Draugai darbininkai!
Du mūsų didieji dienraščiai 

—“Daily Worker” ir “Frei
heit”—suorganizavo ir rengia 
didžiausį koncertą, kuris įvyks 
subatoj, Coney Island Stadiu
me.. t

Šis koncertas yra daugiau, 
negu parengimas. Liepos 14 
diena yra užrašyta ženklais 
revoliucinio gaisro' Didžiosios 
Francūzų Revoliucijos. Tą 
dieną Franci jos dirbančiųjų 
masės sukilo prieš Savo išnau
dotojus ir pavergėjus'ir vienu 
šturmu užėmė didžiausį kalėji
mą, vadinamą įBastilija.

Mūsų draugai iš “Daily 
Workerio” ir “Freiheit” pasi

Baleto Programa

Po 15 minučių pertraukos, 
garsusis Roxy Teatro baletas, 
po vadovyste A. Nelle, buvu
sios šokikės, ir Pavlovos, pa- 
gelbininkės, pradės savo pro
gramą. Ji susidės iš čigonų 
šokių, mazurkos iš Delibės ba
leto “Coppelia” ir šokių iš 
Gounod operos “Faust.” šio 
baleto šokiai publikai bus vie
nas iš žingeidžiausių apsireiš
kimų.

Po antros 10 minučių per
traukos prasidės trečia dalis 
turtingos programos; tai dalis, 
į kurią kiekvienas žiūrėtojas 
su žingeidumu stengsis kreipti 
savo atydą. Tai bus pasirody
mas profesoriaus Leono The- 
reminb. Prof. Theremin, pa
garsėjęs pasaulyj Sovietų mok
slininkas, demonstruos savo 
naują išradimą, kuriuo jis 
gaus muziką iš oro ir grieš 
kaip solo, taip ir akompanuo
jant orkestrai.

Theremin solo numeriai bus 
šie : Naktis — Rubinsteino;
Etudija—Sciabinęs’o. Orkes
trai akompanuojant grieš: 
Goltermonso—Nepilnametį ir 
garsiojo kompozitoriaus Sait- 
Saens—Gulbė.

Šis koncertas savo turtingu
mu pralenks visus pirmiau 
buvusius koncertus. Kiek pa
tirta, juo yra susižingeidavę 
visi New Yorko dailės mylė
tojai. Todėl patartina, ypač 
lietuviams choristams, aidie- 
čiams ir lyriečiams, nepraleisti 
šios progos, kuri retai pasitai
ko. J.

1 SPORTAS
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GARDINI LAIMĖJO
REFERO NUOSPRENDĮ 
PRIEŠ MEYERSĄ
\ ---------------

Seredos vakare, Coney, Is
land Stadiume, garsus italų 
ristikas Gardini tik refero nuo
sprendžiu laimėjo ristynes su 
Freddy Meyersu, žydu sun
kaus svorio ristiku.

Gardini sutiko daugiau opo
zicijos iš Meyerso pusės, negu 
jis laukė. Pusę valandos pra
leido rimtai ir žiauriai besi- 
risdami. Abu nąudojo neleis
tinus kovos būdus. Tai buvo 
vienos iš labiausia įtemptų im
tynių.

George Hagen, Jungtinių 
Valstijų marinas, savo stebėti
nu vikrumu paklojo į 3 minu
tes bulgarų levą Dan Koloff.

Hans Steinke buvo sulygęs 
♦į 20 minučių priploti prie ma-

SPRINGFIELD, ILL.
ALDLD. 7 kuopos mėnesinis susi

rinkimas bus utarninke, 17 liepos, 
Carpenter svetainėj, 7th ir Adams 
Sts. Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi: 
nariai ateikit, yfh svarbių reikalų.— 
Komitetas. 166-67

NEWARK, N. J.
LDSA. 10 kuopos 'susirinkimas bus 

pėtnyčioj, 13 liepos, 8 vai. vakare,- 
pas drg. Žukauskienę, 566 S. Clinton 
St., E. Orange, N. J. Visos nares 
atsilankykit.—Org. O. S.

DETROIT, MICH.
Linksmą, draugišką išvažiavimą 

rengia Mainierių šelpimo Komiteto 
Lietuvių Skyrius nedėlioj, 15 liepos, 
į Palmer Park. Visi vietos lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Bus prakalbos, 
įvairių žaislų, skanių užkandžių. Vie
ta visiems žinoma, tik kitoj pusėj 
kelio.—Kviečia rengėjai.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD. 188 kuopos mėnesinis su

sirinkimas bus nedėlioj, 15 liepos, 
Yeamans svetainėj, 10 valandą ryte. 
Brangūs draugai ir draugės, 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 neužsimokėjote, būtinai atei
kit ir užsimokėkit.—Valdyba. 165-66

PARDAVIMAI
PARSIDUODA naujas Atwater-Kent 

radio su visu cabinet, elektra va
romas. Parsiduoda labai pigiai. At- 
sišaukit po num. 444 Metropolitan 
Avė. (ant pat viršaus, po kairei), 
Brooklyn, N. Y. 165-66

Puikiausia Užeiga
CONEY ISLANDE

Užlaikau

GRAŽIĄ UŽEIGĄ
pri.e vandens

Galima išsimaudyti ir pasil
sėti, vietos yra užtektinai 
del atvažiavusių žmonių.
Užlaikau saldžių ir gardžių 

užkandžių
Kviečiu visus lietuvius 

atsilankyti

J. KARPUS
t

2926 SURF AVE.,
(Tarpe 29th ir 30th Street)
CONEY ISLAND, N.Y.

122 E

TeL Stagg 9108

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS
X - Spindulių Diagnoza

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

Brooklyn, N. Y. į
VALANDOS: £

10-12 prieš piet; 2-8 po piet. £ 
Ketvertais ir subatomis iki 6 i 
valandai. Penktadieniais ir sek- F 
madieniais tik sulyg sutarties. <

Tel. Lackawanna 2180

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

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

ž
Et
F

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius paveiks- 
1 u s Įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
krajavus ir su
daro su ameriko
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu:
STOKES

v
Telephone: Greenpoint 2329

J. GARŠVA

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

Graborius

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 9793

DR. PETERSON’O

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA $1.50 Už DfižĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

' M f »
Ją galite gauti pas A -. .. x <

PETRĄ KUNDROTĄ 
Vaistinyčioje

229 Bedford Ave., ‘ Brooklyn, N. Y.
Arba siųskite reikalavimus ir 

money orderius tiesiai, kur išdir
bama:

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

STATEN ISLAND, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasL 
matyti.

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.

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

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

Žmonija yra persitikrinus reikalingumu mechanikų-žinovų au
tomobilių ir įvairių industrijos mašinų, peržiūrėjimui ir nureguiia- 
vimui ir yra patirta, kad tai užsimoka Šimteriopai. Kodėl ne da
ryti ant tiek, kaslink žmogaus sveikatos užtikrinimo?

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas ’

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
čia Galite Ga*Ų ir Lietuviškų Trejų Devynerių 

iPhone, Greenpoint 2017, 2360-3514 <




