
Būdavo ja, kad Negalėjo 
Sulaikyti Streikierius 

nuo Pikietavimo
Liepė Nepikietuoti, o Jie Pi- 

kietavo Dirbtuves Visą 
Naktį

NEW BEDFORD, Mass. 
United Textile Workers 
Unijos viršininkai (tą uni
ją kontroliuoja reakciniai 
viršininkai) pagalios viešai 
prisipažino, kad jie neturi 
jokios įtakos tarp streikuo- 
janįm tekstiliečių.

rimijos tarybos sekretorius, 
vietinėj kapitalistų spaudoj 
teisinasi. Jis duoda atsaky
mą policijai, kuri jį kritika
vo už leidimą tos unijos na
riams dalyvauti pikietavi- 
me kartu su Dirbtuvių Ko
miteto nariais prie Kilburn 
kompanijos dirbtuvių per 
visą naktį.

Batty teisinasi policijai, 
kad jis viską darė, ką tik 
galėjo, kad tik sulaikius sa
vo narius nuo pikietavimo, 
bet nieku būdu negalėjo jų 
sulaikyti. Jis 'tarėsi su po
licijos viršininku McLėod, 
kaip sulaikyti pikietavimą. 
Sako, kad už tai net jo šali
ninkai jį smarkiai kritikavo.

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienražtia 
lieina Kasdien Apart

Nedeldienių

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

težins, o Laimėsite 
Pasaulį!

No. 167

Sovietai Užginčina Paskalas 
Apie Gavimą nuo Vokiečių 

Orlaivių Sekretų
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BERLYNAS. — Sovietų 
ambasada išleido pareiški
mą, kad ji nieko nežino apie 
tariamą šnipinėjimą Sovietų 
naudai vokiečių orlaivių iš- 
dirbystėse per tūlą Wilhelm 
Ludwig ir du kitus vokie
čius, kurie yra suareštuoti 
ir kaltinami išdavime vokie
čių orlaivių slaptybių Sovie
tams.

Sovietai Teisią Dar
11 Sabotažninkų

MASKVA. — Dabar čia 
augščiausiame teisme tęsia-iiinncii J į oiiiui m i v v. | o c

Bet nepaisant kritikos, jis si byla vienuolikos sabotaž- 
sako, kad dėjo visas pastan- ninku, dešimties rusų ir vie- 
gas sulaikyti narius nuo pi- po vokiečio. C 
kietavimo. Jis sako: _

“Nepaisant, kaęįjie norėjo jos koncesijų 
pikietuoti, aš nuėjau į prie- Alfa Lavai ir Diabolo. Sepa- 
kį pikietuotojų ir vedžiau 
pikietuotojus į South End, 
šaukdamas einančius paskui 
mane sekti mane.

“Eilę pikietuotojų nuve
džiau nuo dirbtuvės į tuščią 
lotą ir kalbėjau į juos iki 
11:30 vai. vakaro. Kuomet 
po to aš nuėjau namo, aš 
maniau, kad keli šimtai 
Tekstilės Tarybos (reakcio
nierių kontroliuojamos) pi- 

.kietuotojų taipgi nueis na
mo. Šį rytą sužinojau, kad 
jie sugrįžo prie dirbtuvės ir 

' pikietavo visą naktį.”
Batty yra socialistas. Kaip 

visi socialistai, taip . ir jis 
tarnauja darbdaviams. Jis 
čia darbuojasi, kad sulaužy
ti streiką. Bet jis mažai 
gauna pritarėjų.

, Jie kaltinami 
šnipinėjime maudai’ Švedi- 

kompanijų

ra to r, kurios Rusijoj daro 
biznį.

Vieni jų dirba tose kom
panijose, o kiti yra Sovietų 
agrikultūros viršininkai.

65 Politiniai Kaliniai 
Paskelbė Bado Streiką

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XVIII, Dienraičio X

ko jo Fašistams Apie Plečkaičio Armiją
• 4

Planavo Vilniuj Turėti 
Sukilimo Centrą

Revoliucijos — sukilimo 
metu, dabartinės vyriausy
bes įtakingus asmenis buvo 
nutarta visus išžudyti, kad 
vėliau per teismus nereikė
tų jie smarkiai bausti. Su
lig Plečkaičio planu, sukili
mo centrą buvo. numatyta 
palikt Vilniuje ir iš ten duo
ti direktyvas sukilėliams.

Nuginklavus karininkus, 
kurios dalys nėra ištikimos 
— paleisti ir sudaryti ka
riuomenę iš darbininkų, už
imti visas vietos apskričių 
įstaigas ir visur pastatyti 
savo žmones. '

Vilniuje prie emigrantų 
komiteto yra spaudos sky-l 
rius, į kurį įeina stud. An- 
cevičius, Paplauskas ir kiti. 
Šis skyrius leidžia dvisavai
tinį laikraštį “Pirmyn”, be 

Ito, dar leidžia liaudžiai ski
riamas brošiūras, pav., “Re-

”, “Žodis jaunimui”.

“Lietuvos Žinios” Nr. 1391 
(birželio 27 d.) aprašo su
areštavimą Plečkaičio drau
go Kedžio ir jo papasakoji
mą Lietuvos fašistiniams 
valdonams apie Plečkaičio 
armiją ir Plečkaičio planus. 
Sako, kad sukilimui pavy
kus Lietuvoj, plečkaitinin- 
kai paskelbtų “darbininkų 
diktatūrą” su Plečkaičiu 
priešaky. Kokia ta dikta
tūra būtų? Tai greičiausia 
būtų Pilsudskio-Plečkaičio 
diktatūra, o ne “darbininkų . 
diktatūra”. Juk Pilsudskio ■ 
bernas Plečkaitis nieko ben
dro neturi su darbininkais. 
O jeigu jis kalba apie pa- ; 
skelbimą “darbininku dikta- V v

tūros”, tai tik tuo tikslu, . 
kad suvilioti dalį Lietuvos ; 
darbininkų ir patraukti sa
vo pusėn.

Sekamas yra “Lietuvos 
Žinių” aprašymas:

Šiomis dienomis krimina- .. ......
line policija pademarklinijy'voliucinių dainų ir eilių rin- 
sulaikė politinį emigrantą,'kinelį 
buvusį Socialdemokratų

ant Rubežiaus
NIAGARA FALLS, N. Y. 

— Muitinės Departmento; 
raportas už pereitus dvyli
ką mėnesių parodo, kad 
$16,000 tapo iškolektuota 
mažomis bausmėmis šiame 
porte nuo asmenų,

IŠGELBĖJO DAR PENKIS NUO LEDO
Manoma, kad Dar 6 Bus Išg elbėti; Švedas Malmgren, Pa

skelbtas Mirusiu, Esąs Gyvas, Tik Sužeistas
MASKVA. — Sovietų led

laužis Krasinas, už kelių

NORRIS NEPRIIMA KAN
DIDATŪROS J PREZI

DENTUS

SONNENBURG, Vokieti
ja. — 65 politiniai kaliniai, 
po vadovyste Max Holtz, ko
vojančio- vado, paskelbė čia 
bado streiką, protestuodami 
prieš Reichstago atidėlioji
mą balsavimo amnestijos bi- 
liaus.

Septyniolika žymiųjų ko
munistų, jų tarpe grupė ko
munistų Reichstago atstovų, 
įkalintų už “šalies išdavys
tę”, suorganizavo streiką.

frakcijos Seimo narį Juozą 
Kedį. Kedys kaltinamas 
drauge su J. Plečkaičiu or
ganizavęs emigrantų armi
ją. Kedys dabar yra Kau
no sunkiųjų darbų kalėjime.

Kriminalinės

Kiek Kedys Gaudavo Mokėti

Šiomis dienomis yra iš
leista brošiūra “Trečioji 
konstitucija bus pačios liau
dies”. Taip pat išleista at- 

policijos sišaukimų ir lenkų kalba
pranešimu, tardant Kedys “Odzewa do ludu polskiego 
parodęs taip: “Kai prasidė- obywateli Litwy” ir atsi- 

organizavi- šaukimas į kariuomenę su 
emigrantai Iparašu “Karinės organizaci-

jo emigrantų 
m as Vilniuje, 
Plečkaičiui, Paplauskui, Ma-ljos “Pirmyn”, štabas”, bet 
jui ir kitiems pasiūlė suor-'tokios organizacijos nėra, 
ganizuoti būrius vyrų, ku-|tas parašas padėtas, kad 
riuos žadėjo aprūpinti mai
stu, drabužiais, ginklais, 
kad šie paruošti pultų Lie
tuva.

Chi-
Par-

WASHINGTON. — 
cagoj Farmerių-Darbo 
tijos konvencija nominavo 
senatorių Norris kaipo savo 
kandidatą į prezidentus, 
bet dabar Norris praneša, 
kad jis iškalno partijos ly
deriams buvo pareiškęs, kad 
neapsiims kandidatuoti, ir 
sako, jis stebisi, kaip jie ga
lėjo jį nominuoti. Norris 
nepriima kandidatūros.

Monkė Įkando, Teismas
Priteisė Užmokėti $10,000

Lemonas Rūgštesnis už 
Uksusą

LONDONAS. — 
ninkai, chemikiniai 
uksusą (actą) ir 
(citriną), suranda, kad le
menąs yra rūgštesnis už 
uksusą. Tyrinėjimą vedė 
du argentinieciai mokslinin
kai, A. Berlatzky if T. Gue
vara.

Moksli- 
ištyrę 

lemona v

Mirimų Skaičius Padidėjo
WASHINGTON. — Tyri

nėjimai parodo, kad šiais 
metais Amerikoj mirimų 
skaičius didesnis, negu buvo 
pereitais metais. Skaitlinės 
buvo paimtos už 27 šių me
tų savaites iš 69 miestų su 
30,000,000 gyventojų. Šiais 
metais ant tūkstančio asme
nų numirė 13.9. Pereitais 
mej^is numirė tik 13.1 as
menų ant 1000 gyventojų.

Lenkijos Valdžia Maitina 
Visus Emigrantus

Kaip Vilniuje, taip ir Ly
doje visus emigrantus mai
stu, drabužiais, butu ir gin
klais aprūpino lenkų val
džia. Emigrantai buvo mo
komi rikiuotės pilnoje Lie
tuvos kariuomenės formoje, 
komanduodavo lietuviškai, 

viešbučio savininkus bylą, | Balandžio mėn. pabaigoj iš 
reikalaudama $100,000 atly-' Lydos visus emigrantus iš- 

Ikėlė Gardinau.
Išvežamieji emigrantai 

visi buvo aprengti civiliais 
drabužiais. '
«5Ghrdine dabar jų yra apie 
53 asmenys,, i’ Algą ir dabar 
jie gauna iš lenkų valdžius 
kaip ir Lydoje, po 4 zlotus 
per savaitę.

Emigrantų organizacijos 
tikslas visoj Lietuvoj orga
nizuoti kovos būriai ir pa
kankamai paruošus nuversti 
dabartinę Lietuvos vyriau-

COLORADO SPRINGS, 
Col. — Pereitą vasarą ponia 
Malcolm iš New York.o su 
savo sūnum buvo Broad
moor viešbuty. Viešbučio 
monkė apkramtė vaikui no
sį. Jo motina užvedė prieš

ginimo už nuostolius.
, Džiurė nusprendė, kad 
viešbučio kompanija turi at
lyginti $10,000 už nuosto
lius.

.Kompanijos advokatas pa
reiškė, kad bus dedamos pa
stangos išnaujo bylą per
kratinėti.

Algos Sumažėjo ant Farmy
WASHINGTON. — Agri

kultūros Ekonomijos Biu-

vyru, ku- i tas
I sudarytų didesnio įspūdžio 
kareivių tarpe, nes jie išlei
sti specialiai kariuomenei.

Kedys gaudavęs po 400— 
500 lenkiškų zlotų algos į 
mėnesį. Laike kratos pas 
jį rastos įvairios apyskaitos, 
šifrai, sąrašai, susirašinėji
mas ir literatūros. Laike 
kratos ir tardymo Kedys 
nuoširdžiai ir plačiai išpasa
kojęs apie organizacijos su
dėtį, jos veikimą, planus ir 
bendrai visas smulkmenas.

Mums teko patirti, kad 
sąryšy su tuo yra areštuota 
dar keli asmenys, bet jų pa
vardžių pakol neteko suži
noti.

ras praneša, kad šiais me- sybę. Sukilimui pavykus, 
tais algos ant farmų dviem paskelbti darbininkų . djkta- 
nuošimčiais mažesnės, negu,turą su Plečkaičiu priešaky, 
buvo pereitais metais.

Algos sumažėjo del be
darbės — ant farmų yra 
daug darbininkų iš priežas
ties bedarbės miestuose.

|Vėliau sudaryti vyriausybę, 
!į kurią turėsią įeiti dabarti
niai emigrantų vadai, k. a. 
Paplauskas, Gaižutis ir kiti. 
Laikinajai vyriausybei su
stiprėjus, paskelbti seimo 
rinkimus, kuriuos manoma 
taip sutvarkyti, kad kuo 
mažiausia patektų jiems ne
palankaus nusistatymo žmo
nių, priešingu atveju seimą

SUPLEŠKĖJO DIEVO
• NAMAS

ST. LOUIS. — Čia perei
tą trečiadienį gaisras sunai
kino baptistų bažnyčią, ku
ri buvo viena iš didžiausių išvaikyti ir toliau tęsti dik- 
šiaine mieste.’. tatūrą.

kių dviejų dienų tasai ledo 
šmotas būtų subyrėjęs.

švedas Malmgren Esąs 
Gyvas

Pi ūmesniuose Krasino 
pranešimuose .ketvirtadienį 
buvo neaiškiai čia suprasta, 
kad ant laivo tapo paimtas 
Švedijos meteorologo Dr.

kad 
Malmgren numiręs mėnuo 
laiko atgal. Magnetinės 
audros sutrukdė visus radio 
susisiekimus šiauriuose, ir 
del to čia aplaikyti nuo Kra
sino pranešimai vietomis

. x . . .v TZ kurie valandų po išgelbėjimo ka-
slapta gabenosi is Kanados pitonų Alberto Mariano ir 
po i bonką degtinės ar • alaus Fiiįpp0 Zappi'nuo ledo, per- 

simušė per ledus ir dasiga- 
vo prie kito ledyno, kur bu
vo pavojuj kiti penki diri
žablio “Italios” įgulos na
riai, netoli Foy Salos, kuri 
randasi netoli North East Malmgerno lavonas, 
Land, 
nantas 
profesorius F 
(čekoslovakas), 
Biogi, Filippo Triano ir Na
tale Ceccioni. Jie išbuvo

ir kuriuos muitinės virši
ninkai vadina “vienbonki- 
niais butlegeriais”.

Už kiekvieną bonką degti
nės nubaudžiama ant $5, už 
kiekvieną alaus bonką—$2.

Sakoma, prasikaltusieji 
buvo daugiausia turistai.

500 Komunistų Sugrūs
ta į Kalėjimą Ispanijoj

Liko išgelbėti leite- 
Alfredo Viglieri, 

Behounek 
Giuseppe

l/CA Av \JVVvAV AlAt U k\-f k\OkJ m V VJ *VkJ*A* A f W

ant ledo 48 dienas. Ir jeigu nebuvo pilnai aiškūs. Penk-
nnpnirATTv •-n lne Sovietų milžiniškas led- tadienį gauta nuo Krasino 

m . -o jV. t ’ 1laužis Krasinas, veikiausia .aiškesni pranešimai, kad Dr. 
Tieciadienj^ Ispanijos mih- .. žuvę. Apie juos iMalmgreno lavonas nesuras-
tavo 500 Ispanijos Komunis
tų Partijos narių ir sugrū
do į kalėjimą. Valdžia sa
ko, būk ji “susekus” platų 
suokalbį nuversti Ispanijos 
monarchiją. Užpuolimai ant 
darbininkų, buvo padaryti 
visoj šalyj, bet daugiausia 
suareštuota 
Catalonia ir Galicia.

provincijose

Nuteisė Katalikų Kunigų 
Už Nusukimą Pinigų
NEW HAVEN, Conn. — 

Čia kriminaliniame teisme 
džiurė surado kaltu graikų 
ortodoksų katalikų bažny
čios kunigą J. Dudikovą nu
sukime pinigų.

i Kadangi kunigas apeliavo 
į augščiausią teismą, tai tei
sėjas nepaskyrė jam baus
mės.

Olatka ir Vandrovas, pir- 
miaus gyvenę šiame mieste, 
o dabar gyveną Newarke, 
nurodė teisme, kad-kunigas 
apgavingu būdu išgavo nuo 
jų sumas pinigų, sakyda
mas, kad jis nori atgabenti 
į šią šalį $2,500,000 vertės 
Rusijos cariškų brangeny
bių (deimantų, auksinių pa
puošalų) ir kitokių turtų. 
Išgavęs nuo jų pinigus, jis 
atsisakė jiems sugrąžint.

Šaukia Nacionalę Tekstiliečių Konvenciją 
Suorganizavimui Tvirtos Unijos

Nacionalis Tekstilės Dirb
tuvių Komitetas per savo 
sekretorių Albert Weisbord 
šaukia nacionalę visų teksti
lės darbininkų organizacijų 
konvenciją rugsėjo 22 ir 23 
dd., 1928 m., Irving Plaza 
svetainėj, New Yorke.

Visos tekstilės darbininkų 
organizacijos raginamos iš
rinkti du ar daugiau delega
tus į šią konvenciją.

Albert Weisbord konvek
cijos šaukime nurodo, ko-, 
del yra būtinai reikalinga 
konvencija. Jis nurodo, kad1 
tekstilės darbininkams algos 
nukapojamos, darbininkai 
neturi tvirtos organizacijos 
kovoti prieš algų nukapoji- 
mą. Nacionalio Tekstilės

Dirbtuvių Komiteto atsi
šaukimas, apart kitko, sa
ko:

(( 

priklausomų grupių, vienati
nė unija tekstilės pramonėj 
yra maža unija Amerikos 
Darbo Federacijos, tai 
“United Textile Workers”.

“Viršininkai United Tex
tile Workers Unijos yra re- 
akcioniškiausio pobūdžio, 
pasižymėję darbininkų iš

įbuvo pirmiausia sužinota. 
Su jais kartu buvo ir “Ita
lics” ekspedicijos vadas No
bile, kurį išgelbėjo Švedijos 
lakūnas Lundborg. Per vi
są’ tą laiką Biogi, radio ope- 
ruotojas, susisiekė su civili
zacija per radio ir davė pra
nešimus, kokioj padėtyj jie 
randasi ant ledo. -

JųPilnas Pranešimas apie 
Išgelbėjimą

Penktadienį čia aplaikyta 
pilnas pranešimas apie jų iš
gelbėjimą nuo prof. Samoi
lovič, kuris yra galva Sovie
tų gelbėjimo ekspedicijos 
ant laivo Krasin. Jis savo 
pranešime sako:

“Už trijų mylių nuo Vig
lieri grupės Krasinas pama
tė liekanas orlaivio, apleisto 
Švedijos lakūno Lundborgo, 
ir “Italios” raudoną šėtrą, 
iš kurios ėjo dūmų signalai 
atsakymui į Krasino sušvil- 
pimus.

“Krasinas paskui prisiar
tino prie ledo, ant kurio ra
dosi tie žmonės. Aš nuli
pau nuo laivo per tam tik
ras kopėčias, kurios buvo 
nuleistos, ir atsidūriau glė
biuose išgelbėtų žmonių, ku
rie apsikabino ir bučiavo 
mane, o jų džiaugsmo aša
ros riedėjo per veidus.- Jie 
sakė, kad per visą laiką jie 
dėjo viltį ant Krasino, bet 
nesitikėjo, kad jis taip grei
tai pribus.

“Visi išgelbėti, apart Ce- 
ccioni, buvo sveiki. Ceccio-

tas, ir manoma, Malmgren 
dar yra gyvas, bet tik labai 
susižeidęs. Laukia plates
nio pranešimo apie tai.

Pirmutiniai du išgelbėti 
pasakoja, kad jie būdami 
ant ledo matė lekiant aštuo
nis orlaivius virš jų. Jie vos 
tik neišėjo iš proto, kuomet 
jų neprisišaukė. Jie mosa
vo blanketais ir kitokiais 
drabužiais, kokius jie tik 
turėjo, bet kiekvienas jų nu
lėkdavo. Tiktai Sovietų la
kūnas Čuchnovskis juos pa-

pi koja sulaužyta, bet jo pranešė: i-> n rlSf? o -nov»Q noTrm'innrn Ppadėtis nėra pavojinga.
Prof. Samoilovič sako, 

kad tuomet Krasino įgulos 
nariai pradėjo krauti į lai-

Apart kelių mažyčių ne- leitenanto Lundborgo su-
kultą orlaivį.

Verkė ir Džiaugėsi
Čia daugiau gautą žinių 

apie išgelbėjimą pirmutinių 
dviejų, Mariano ir Zappi. 
Kuomet jiedu tapo išgelbėti, 
pranešimas sako, tai gabe
nant į laivą jiedu tarpais 

davystėmis. Jie viską darė, |vėrkė ir linksmai juokėsi, 
kad paskirstyti darbininkus i Laive jiems suteikta medi- 
ir juos nugalėti. Po dange-'kalė pagelba. Nusimaudė 
lio. metų gyvavimo, United.ir tapo aprengtu naujais 
Textile Workers yra mažos! drabužiais.

Mano Dar Šešis Išgelbėti
Čia gauta pranešimas/ kad 

jau sužinota vieta, kur ran
dasi dar šeši “Italios” įgu
los nariai, kurie gegužės 25 
d. nukrito su dirižablio ba*- 
lionu. Manoma, kad jie 
randasi kur nors netoli 
Krasino. Spėjama, kad gal 
ir Amundsen bus su ta gru
pe. Manoma, kad jie kur 
yra netoli Foyn Salos.

Sakoma, taipgi keletas as
menų patėmyta apie Foyn 
Salą. Jie davė signalus Kra- 
sinui, o nuo Krasino jięms. 
Krasinas pirmiausia plauks 
linkui jų. Spėjama, kad tai 
yra tie, kurie buvo išvykę 
j ieškoti Nobile grupės. Kuo
met tą grupę išgelbės, tai 
Krasinąs tuomet plauks gel
bėti Sovietų lakūną Čuch- 
novskį, kuris su keturiais 
savo draugais randasi prie 
North East, Ljand. Kuomet 
Čuchnovskio orlaivis susikū
lė, jis per radio Krasinui 

!X : “Gelbėkite kitus; 
i su mumis yra viskas ge
rai.” Tuomet Krasinas ne
vyko jų gelbėti, bet vyko 
gelbėti Viglieri grupę. Bet 
tuo pačiu sykiu pamatė ant 
ledo italus Zappi ir Išaria- 
no. Tuomet priplaukė prie 
jų ir išgelbėjo.

MUSSOLINI SVEIKINA 
GELBĖTOJUS

grupės lavintų, darbininkų 
. _ V- 1 1 • •

ROMA.—Penktadienį Ita- ' 
Ii jos diktatorius Mussolini 
pasiuntė per radio padėka- 
vojimą Sovietų gėlbėjimo 
ekspedicijos vadui profeso
riui Samoilovič.

Italijoj didžiausias džiaug
smas, kad jau septyni ‘Tta-grupės lavintų darbininkų Jiedu buvo išgelbėti nuo 

unija, • apgailėtinai silpna 24 pėdų ledo; nesitikėjo būt’lios” įgulos nariai įšgelbėti 
pasipriešinti bosų atakoms.” išgelbėti. Sako, kad už ko-1 Laikraščiai plačiai rašo.
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štinėja laisvi ir skaitomi pa
vyzdingais piliečiais. Prieš

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

pats viso labo Sirvydas vėl ju08h'Aats širvydas / visa 
ima nagan SovietųJ valdžią|sąndariecių partija kepurę 
1 r n t n n i m n i kilsteli.

NAUJAS AKIĮJ DOMIMAS
Užsimaut sau ant galvos Į Sovietų Sąjungą. Toliau, 

vainiką pasaulinio taikos Prancūzu ministeris pirmi- 
misionieriaus — tos garbės ninkas poincare, bendrai 
siekia Amerikos buržuazija. užgįrdamas Kelloggo suma-

Pirmiau daugiausia Ang
lija patiekdavo blofiškų su
manymų, kaip valstybės tu-

nymą, priduria, jog jeigu 
viena kuri šalis jo nesilai-iii cvi i^y ui ei y i\ ei i £ > v di o 17 vz Olli # _ * -|_ Zi

retų vengt karų ir palaikytĮ^ytų, tai galima^ būtų pa- 
tarptautinę santaiką. j skelbt karas pries jąją.—-O

Dabar gi Amerika, atka-'|to^s P*iekabis juk nesunku 
riaudama nuo Anglijos pįr-'sulas
menybę pramonėje, pasiry- Prie Kelloggo sumanymo
zo pasiglemš t nuo Anglijęs prismeigia pataisymą Ang- 
ir rolę “pasaulio taikytojo”. reikalų minis-

Kelloggas, Amerikos vi
daus reikalų ministeris, 
kaip žinoma, išsiuntinėjo sa
vo santaikos planą keturio
likai valstybių, “pasmerkda
mas karus”. Tas jo planas 
yra nuo A iki Z perdėm 
veidmainingas ir prigaulin- 
gas. Jis nei per nago juo
dimą nemažina kapitalisti
nių šalių rengimąsi karams, 
nei per plauką neatitolina 
naujų karo pavojų, o tik|J A Vv LA J LA AiVVl V/ v J VAAk e ,

dievuotais žodžiais stengiasi 
pridengt Jungtinių Valstijų ( 
imperialistinį veidą nuo pa
saulio darbo minių.

O vis dėlto socialistiniai 
visų kraštų davatkos jau 
čiauška, kad amerikinis su
manymas tarnaująs karų 
pašalinimui. Anglijos so
cialistų vadas Clines skel
bia, kad tas sumanymas 
nešąs pasauliui “naują san
taikos gadynę”. Ram. Mac- 
Donaldas savo kalboj Angli
jos seime užgiedojo, kad 
jeigu “stambios valstybės' 
priimtų p. Kelloggo planą, 
tai diplomatijoj jau negali
ma būtų grumot karais”. 
Vokiečių gi socialistų vy
riausias organas “Vor- 
wderts” (geg. 30 d.) labai 

‘’nudžiugęs sušuko: “Ameri
ka nori įkūnyt pasaulyje 
santaiką”. Sočia listinėj 
spaudoj aidėja tie patys 
garsai, kaip ir po imperia
listinei Locarno “taikos kon
ferencijai”.

Kelloggas savo notoj sa
ko: “Smerkiame karą, kai
po priemonę tarptautinių 
ginčų išsprendimui, ir atsi
sakome nuo jo, kaipo nacio- 
nalės politikos įrankio”.

Tai ir viskas.
Bet bekalbant tą maldelę, 

ir pati Amerika ir visos ki
tos kapitalistinės šalys gal
vatrūkčiais ginkluojasi, be- 
sistatydamos vis galinges
nius karo laivus, pojūrines 
valtis, kariškus orlaivius, 
begamindamos vis nuodin
gesnes dujas ir beliedamos 
kuo ilgiausias, toliausiai mu- 
šančias kanuoles.

Amerikinis taikos planas, 
beje, nei neatmeta karų, 
kaipo tokių; jis karus pa
smerkia tiktai, kaipo “na
cionalistinės politikos prie
mones”.

Francijos ministeris Bri- 
andas, todėl, atranda, kad 
tas planas smerkia tiktai 
kariškus užpuolimus, bet 
ne “apsigynimą”; ir pridu
ria, kad kariaut už įvykdy
mą arba palaikymą Versa-, 
lės ir Locarno sutarčių (im-llūpų 
perialistinių), tam visai ne
sipriešina amerikinis taikos 
receptas. Sulig šio recepto, 
suprantama, būtų pateisina-

teris Chamberlainas savo 
notoj Amerikos ambasado
riui, — kad, girdi, mūsų su
pratimu, amerikinis taikos 
planas nepaliečia tų kraštų, 
kurie reikalingi Anglijos 
čielybei ir “apsaugai”. Va
dinasi, Anglija, po senovei, 
šeimininkaus Aigipte, Suda
ne, Indijoj, Irane, Pietinėj 
Afrikoj, Palestinoj ir galės 
varyt savo imperialistinę po
litiką delei pasijungimo Per-

, Afganistano ir kt. 
Tuo pačiu žygiu Chamber- 
jlainas primena Jungtinėms 
Valstijoms, kad ir jos turi 
panašių reikalų (Nikara- 
guoj, Centralinėj Amerikoj 
ir ttj. Reiškia, mes grobsi
me vienur/0 Jūs' grobkite 
kituR. ,. , i - ■. ( • >

Japonija shkosf, kad ji ga
lėtų pasirašyt po, Kelloggo 
“taikos planu” tuo suprati
mu, kad nebus kliudomi 
“specialiai” japonų reikalai 
(matyt, Mandžurijoj ir Chi-

Vokietija gi, kuri žiūri į 
Ameriką, kaipo į savo užta
rytoją nuo Franci jos, be jo
kių mikčiojimų priėmė Kel
loggo sumanymą.

Kelloggo nota yra tokia 
gudrybė, kuri ištikrųjų ne
suriša rankų jokiai imperia
listinei valstybei klausime 
pasaulio pasidalinimo tarp 
galingųjų grobikų. -

Vienu žvilgsniu ta nota 
pasitarnauja visoms kapita
listinėms šalims: jąja pasi
naudojant, galima, mat, vėl 
papūst pelenų į akis dar ne- 
prasiblaiviusiom darbininkų 
ir valstiečių masėms ir už
kalbėt joms dantis veidmai
ningomis šnekomis, kad ot 
pasaulis jau taikosi, taiko
si ir galutinai susitaikys; 
todėl nesą reikalo minioms 
klausyt komunistų ir reng
tis į revoliucinį karą prieš 
gręsiančius imperialistinius 
karus.

Kitti žvilgsniu, ■ KėlUggb5 
sumanymas “neša garbę” 
Amerikai, kuri nori paveržt 
iš (Tautų Lygos “pasaulio 
taikytojo” rolę ir išsigarsint 
pati, kaipo vyriausias tarp
tautinės santaikos patronas.

Nuoširdų, rimtą Sovietų 
pasiūlymą visoms valsty
bėms nusiginkluot imperia
listai grubijoniškai atmetė. 
To vietoj Amerikos buržua
zija iškepė siaubūniškai 
veidmainingą savo “taikos 
planą”, kuriam turavoja ii\ 
kitų šalių grobikai. Šiame 

le, beje, nei pusiau 
neprasitariama apie 

Sovietų Sąjungą. Reiškia, 
imperialistiniai banditai pa
silieka sau visai atvirą ke
lią rengtis į užpuolimo ka-

nri ir bendri kariniai žygiai rą prieš Raudonąja Darbi- 
Francijos, Lenkijos, Rumu- ninku ir Valstiečių Respub-
nijos ir Jugoslavijos prieš

kaipo . neturinčią “sielos” O 
kur ta jos “siela” dingo, tai 
Sirvydas pats nežino. Jis 
tik žino, kad net t trijų gu
bernijų valdžiose rasta blo
gos valios elementų^ tai yra, 
šmugelninkų ir tuo būdui 
Sovietų valdžia 1 esanti “

Teisybę Krikštija Šmeižtu.
Nesenai “Laisvės” edito

rials buvo pabriežta, kad 
socialistai jų valdomosiose 
unijose įvedė nachališką 

ne-1diktatūrą prieš narius. Už 
gyvas, mechaniškas, gyveni-j pavyzdžius buvo paimta 
mą stelbiąs organizmas”. n™_
Žinoma, fašisto smotas ne
pasako savo skaitytojams, 
kad tie šmugelninkai tapo 
sugauti ir turės užmokėti 
labai skaudžiai, taip . skau
džiai, kaip už savo nelemtus 
darbus užmokėjo Doneco 
inžinieriai. Tas, atrodo, tu
rėtų įtikinti ir Sirvydą, jog 
Sovietų valdžia turi labai 
didelę “sielą”, daug 
desnę už jo paties.

Antra, jeigu jau tik už 
tai, kad tokioj milžiniškoj 
šalyj, kaip Sovietų Sąjunga, 
dviejose ar* trijose vietose 
pasirodė keli šmugelninkai, 
reikia prakeikti visą Sovie
tu valdžia, kuri tuos šmu- 
gelninkus paėmė už pakar
pos, tai ką bekalbėti apie 
Sirvydo garbinamą Ameri
kos valdžią, kur visas Wash- 
ingtonas pasmirdęs žibalo 
šmugeliu, arba, apie Lietu
vos valdžią, kurią sudaro 
paprasti vagys ir kruviniau
si žmogžudžiai? Kur šių 
valdžių “siela”? O vienok 
mūsų fašistiniai tautininkai 
susirietę giria šias val
džias ir priduoda joms ne 
tik “sielą”, bet ir katalikiš-

> buvo paimta 
Tarptautinė Moteriškų Dra
panų Siuvėjų Unija ir Amal- 
gameitų Rūbsiuvių Unija. 
Pasakyta, kad pirmojoj pa
naikinta referendumas, o

Mes gyvename tokioj gady
nėj, kur be draugijų sunku ap
sieiti., Todėl visose šalyse, vi
suose kampuose matome įvai
riausių draugijų. Nesenai Vo
kietijos komunistų leidžiamas 
laikraštis “Raudonoji Vėliava” 
plačiai aprašė' apie draugiją, 
kuri užsiima “velnių išvary
mu arba įvarymu.” Ir tokia 
draugija gyvuoja Vokietijos 
sostinėje Berlyne.

Draugijos įkūrėjai ir užlai
kyto j ai savo susirinkimus lai
ko slaptai. Į juos įsileidžia 
pašalinius tik rekomenduojant 
draugijos nariams arba nuola
tiniams lankytojams, kurie jau 
žinomi, “viršininkams.”

Straipsnio autorius sako, kad 
pašaliniam labai sunku įsigau
ti į tos draugijos susirinkimą,

Kaip Dirba ir Gyvena So
vietų Respublikbs 

Darbininkai

klauso prie unijos. Čia taip 
pat randasi trijų metų va
karinė technikinė mokykla, 
kurią lanko darbininkai, nuo 
21 metų ir daugiau,, kurie 
paskui tampa žemesnio laip
snio inžinieriais. Apart to, 
čionai yra pamokos iš dar
bininkų judėjimo, apie poli-

Leningradas. — Garsusis 
Raudonasis Putilovas, mil
žiniškas metalo fabrikas, 
randasi ant “Streikų Gat
vės” Leningrade. Jis turi 
daug ir didelių namų, skir- tiką ir iš kitokių šakų. Taip 
tingų departmentų. Tarpais pat daug darbininkų siuiir

di-

Taip, ir Sovietų Respubli
koj vienas kitas valdininkas 
ištvirksta ir pasigviešia ant 
“greito pralobimo”, bet to
kie gaivalai ten tuoj aus su
imami ir taip nubaudžiami, 
kad daugiau jie nebeturės 
progos pakartoti savo senus 
darbus. .Kas kita Ameriko
je ir Lietuvoje: čia valdiški 
vagys ir šmugelninkai vaik-

. . -KT , ) 11 J LOb UlcIUgIJVb bUbll lIlKlIIlct,
antrojoj New Yorke loka- |]<UOniet jau būna “velnių bai-
lams uždrausta atatinkamu 
laiku rinkti savo viršinin
kus. Pavyzdžiui, Brookly- 
no lietuvių lokale rinkimai 
turėjo būti senai, bet nebu
vo. Fašistas Bubnys tebe
kamuoja narius.

Chicagos menševikų “Nau
jienos” Nr. 161 poantgal- 
viu “Bjaurus šmeižtas prieš 
Uniją” sumaišo mus su pur
vais už tos teisybės pasaky
mą. Perspausdinęs mūsų 
editorialą beveik ištisai, 
Grigaitis rėkia: “šitaip pur
vina tas dvi unijas ‘Lais- 

O ten jokio purvinimo 
Pasakyta tiktai tei-

ve’.” 
nėra.
sybė. Pats Grigaitis nė ne
bando užginčyti to, kas ten 
pasakyta. Jis nė nebando 
įrodyti, kad socialisto Sig- 
manp kryžiavojamoj unijoj 
nėra panaikintas referendu
mas, o kad Hillmano orga
nizacijoj New Yorke nėra 
uždrausta lokalams rinkti 
savo viršininkus. Tik rėkia, 
kaip proto netekęs, “šmeiž
tas,” “šmeižtas” ir 
“šmeižtas,” bet kur tas 
šmeižtas yra, nepasako.

Dar sykį pabriežiame, 
kad socialistų valdomosiose 
unijose yra įvesta bjauri 
diktatūra ir visai nesiskai
toma su narių teisėmis. So
cialistiniai lyderiai eina ran
ka rankon su darbdaviais ir 
valdžia prieš darbininkus.

Lenkų Susivienijimo Byla
Pagalios teismas išspren

dė Lenkų Tautinio Susivie
nijimo bylą. Keliais atžvil
giais nuosprendis yra svar
bus, dėlto reikia apie šį rei
kalą plačiau pakalbėti.

Berods “Vilny” platokai 
buvo rašyta apie skilimą 
lenkų susivienijimo seimo. 
Skilime—pasidalinta į “pro
gresyvius” ir “konservato
rius.” Politiniai tačiaus tarp 
jų veik nėra skirtumo. Tie 
“progresyviai” visi atsisto
jimu pagerbė Pilsudskį, 
nors kaip tik tuomet jis sei
mą j buvo išvaikęs. Iš to jau 
galima spręsti Jų “progresy
vumas.” Tas betgi? mums y- 
ra nesvarbu.

Tie neva “progresyviai” 
turėjo savo pusėj “Grand 
Cenzorių,” kuris yra vyriau-, 
šia galva lenkų susivieniji
me. (Kaip SLA. preziden
tas.) Cenzorius- atidarė sei
mą, paskyrė mandatų komi
siją, kuri raportavo, kad ei
lė “konservatyvių” delegatų 
negali būti priimti, nes ant 
jų yra skundai. “Konserva
tyviai” pasipriešino manda
tų komisijos patvarkymui' 
Bet “cenzorius” to nepaisė.

Seimas tuomet' skilo. Abi 
pusi atlaikė savo seimus, ir 
išsirinko valdybas.jytsas dą- 
lykas paskui atiduota teis
man. Eidami teisman vieni 
kitus kaltino vilkime orga
nizacijos į politiką, bet teisė
jas Hopkins pareiškė krei
piąs domę tik į vieną daly-

dar

dymas.”
Publika, kuri susirenka į to

kius “parengimus,” išimtinai 
tamsiausi darbo žmonės. Svei
ki, eidami į draugijos susirin
kimus, atsiveda ligonius, di
džiumoje sergančius proto li
gomis, kuriuos skaito “velnių 
apsėstais.”

Kada visi jie susirenka, tuo- 
jaus pasirodo “velnių viršinin
kas” ir pradeda melstis— 
psalmas giedoti. Pasimeldus, 
pradeda “velnius” dresiruoti. 
Vienus prakeikia ir rankomis 
mosuodamas liepia išsikraus
tyti iš žmonių, kitus siunčia 
pas kitus žmones ir ten liepia 
apsigyventi.

Kuomet “velnių” galva pra
deda rėkauti ir davinėti “vel
niams” įsakymus, tarpe susi
rinkusiųjų kyla didžiausias 
termas. Atvestieji ligoniai pra
deda spiegti, cypti, šokinėti. 
Visus susirinkusius apima bai
mė. Šviesos, kurios, pirmiau 
svetainėj keistai švietė, prade
da gesti. Sumišimas, sujudi
mas nesimažina, bet didėja.

“Velnių” galva tuojaus pa- 
liepia) visiems ‘‘velniams” nu
tilti, nusiraminti. Greitu lai
ku svetainėje užviešpatauja 
tyla, tik girdisi sunkus publi
kos alsavimas, kai kurie tylo-i 
mis meldžiasi.

Pasigirsta vieno ar kito bal
sas, kad prie jo buvo prisiar
tinęs “velnias,” kalbėjosi su 
juomi, pasakojo apie ano svie
to gyvenimą ir paskui nežinia 
kur dingo. Po to “velnių” 
galva pareiškia, kad jau kelius 
“velnius” išvijo ir kada jie ap
leido savo vietas, tai buvo su
kėlę tokį didelį lermą, kuris ir 
susirinkusius nugązdino.

Žmonės pradeda skirstytis ir 
pasakoti visokias nesąmones. 
Atsiranda ir tokių, kurie pra
deda pasakoti, kaip “velnias” 
išlindo iš vieno ir paskui įsi
rioglino į kitą. Bet kada to
kį pasakorių kas nors prispi- 
ria pasakyti, ar tikrai visa tai 
matė, tuomet pasako, kad jis 
pats nematė, bet jo draugas 
matė ir jam sakė.

Tokis “velnių” baidymas 
būna kiekvieną subatą. Įei
nant į svetainę, reikia užsimo
kėti nemažą įžangą. “Velnių” 
galva turi tam tikrus žmones, 
kurie pradeda lermą kelti, o 
paskui juos, iš baimės, pase
ka atvestieji bepročiai ir tie, 
kurie dar skaitosi sveiki, bet 
jau sunkiai atskirianti nuo be
pročių. ; ’

: Dvasiškija, kuri taipgi “vel
niais” šinkubja, apie tokius 
dalykus , nieko nesako. Mat, 
pasakysi, kad ‘‘velnių”' nėra; 
sau biznį sugadinsi. Todėl vi
sokie Šarlatanai ir naudojasi1 
iš bepročių.

Kol bus religinių bepročių, 
tol atsiras ir visokių šarlatanų, 
kurie iš tų bepročių naudosis.

Švenčioniškis.

ką, būtent, į tai, kad man
datų komisijos patvarkymas 
neteisingas, prieštaraująs 
konstitucijai, dėlto atmeti
mas daugelio delegatų ne
pamatuotas.

“Grand cenzorius” (prezi
dentas) ir jo šalininkai tuo 
būdu pripažinti mažumoj ir 
dėlto neturinti Tiesos prie 
valdymo organizacijos.

Iš kitos pusės, atsimetu- 
sieji, išėję į La Salle viešbu
tį laikyti šeimoj kada įskai
to ir mandatų komisijos at
mestus delegatus, nors buvo 
daugumoj, bet jų seimas ir 
gi neteisėtas, nes neturėjo 
reikiamo kvorumo. Jiems 
dėlto patarta šaukti išnaujo 
seimą ir visus organizacijos 
reikalus sutvarkyti.

Į teismą einant buvo susi
tarta ant “quo warranto” 
procedūros—laikinai palik.i 
seną, dar teisėtu būdu rink
tą yaldybą ir neapeliuoti į 
aukštesnį teismą. Senoji val
dyba dabar, sako, šauksianti 
naują seįpią.

Mūsų Susivienijimo na
ciams šis nuosprendis tuo 
gali būti svarbus ir intere
singas, kad mandatų, komi
sijos patvarkymas atmesta, 
ir kad hę dviejų trečdalių 
delegatų seimas nėra teisė
tas.

SLA. seimuose mandatų, 
komisija paskiriama vien
pusė. Jos patvarkymai būna 
vienpusiai. Pavyzdžiui, Bal- geru pėrse'rgėjimu. 
timorės seime ' mandatų ko- C’*

misija paskelbė “pasiskundi
mus” ant virš 60 delegatų, 
o tokių pasiskundimų iš. kuo
pų nebuvo. Tokis patvarky
mas teisme, aišku, būtų pri
pažintas neteisingu.

> Mūsų Susivienijimo ponąi 
taip 'elgdamies irgi gali įveL 
ti organizaciją į bereikalin
gus kivirčus. < Tasai » nuo
sprendis turėtų .būti jiems 

'' į
SLA. Narys. I

tų namų plaukia upė, kitoj 
vietoj randasi parkas ir 
gelžkelio bėgiai. Šitame 
fabrike dirba 12,000 darbi
ninkų. Jie išdirba įrankius, 
vagonus, inžinus, traktorius 
ir1 taip toliau.

Putilovo darbininkai visa
dos buvo karingi. 1905 me
tų demonstracija, kurios 
priešakyje stovėjo kunigas 
Gaponas, į Žieminį Palocių 
pas carą teisybės reikalau
ti, prasidėjo nuo Putilovo 
darbininkų streiko. Laike 
revoliucijos Putilovo darbi-

čiama į universitetus. /
Kultūriniai Patogumai
Centre yra knygų krautu

vė, kurioj kasdien parduo
dama apie 100 knygų:—80 
nuoš. knygų yra tėchnikirjio 
pobūdžio, bet taip pat rąn- 
dasi veikalai Gorkio, Tolsto-' 
jaus ir kitų populiariškų Ra
šytojų. Naujoji Sovietų 
Encyklopedija iš 20 tomų, 
kuri lėšuos $150, taip pat la
bai pageidaujama. Enčy- 
klopedijos, taip kitų knygų 
pirkėjams duodamas kredi-

ninkai stovėjo pirmosiose tas ilgam laikotarpiui. Čio- 
, kuomet nai taip 1 pat ‘ parduodama 

darbininkų ir valstiečių vai- laikraščiai ir. žurnalai. Pu- 
džiai reikia traktorių, išro-i tilovo darbininkai, regulia- 
do naturališka, kad šitie Pu
tilovo darbininkai juos pa
gamintų.

Putilovo darbininkai or
ganizuoti į uniją ant šim
to procentų. Iš 12,000 dar
bininkų 7,000 yra “akty
vai,” tai vyrai ir moters, ku
rie dalyvauja įvairiuose ko
mitetuose, išrenka iš narių 
duokles ir atlieka kitokius 
darbus. Komunistų yra 
2,200, o jaunųjų komunistų, 
narių Jaunųjų Komunistų 
Lygos, 2,500. ‘

Algos Didesnės, Negu Prieš 
\ Revoliuęiją '

Laikę įpąsąulipio Ipro ši
toj milžiniškoj. liejykloj, dir
bo 39,000 darbininkų, ‘.bet 
po karo ji tapo visai užda
ryta ir stovėjo‘uždaryta1 iki 

11924 metų. Taigi, keturi 
metai yra visai trumpas lai
kotarpis kokiems nors atsie- 
kimams, tačiaus šitie 12,000

eilėse. O dabar,

riai išleidžia savo locną dvi
savaitinį laikraštį, o kiek
vienam departmente randa
si sieninis laikraštis, sure
daguojamas pačių darbinin
kų. Kas savaitė kiekvieną 
departmentą aplanko kny
gų agentas, kuris priima 
nuo darbininkų užsakymus 
ir pristato knygas. Kai ku
riuose dėpartmentuose yra 
“raudonieji kampeliai,” ku
riuose įtaisyta radio ir sta
lai, prie kurių nusėdę darbi
ninkai išsigeria arbatos ir 
pavalgo, besiklausydami 
muzikos. Labai tankiai ąt- 
eina artistai ^aroipiųkus 
palinksminti, o kalbėtojai 
sako prakalbas laike ’piety, 
arba--po! darbo valandų^ 
Kiekvienam departmente • 
matai iškabintus pagarsini
mus . apie ekskursijas, pre-- 
lekcijas, paskaitas, debatus, 
teatrus ir tt. Darbininkai 
turi nuosavą knygyną, kliu- ‘ 
bą, teatrą, judžius, maudy-

metalo darbininkų yra nu- nes> valgykla ir -puikia che- 
veikę didelius darbus, pa- mikinę laboratorijų.
gelba unijos, Komunistų 
Partijos branduolio, koope
ratyvų ir valdžios.

Algos kiekviename atsiti
kime aukštesnės, negu prieš 
revoliuciją. Šiais metais 
jos augštesnės 16 nuoš., ne
gu pereitais metais. Visi 
darbininkai gauna po 2 sa
vaites apmokamų vakacijų. 
O tie, kurie dirba prie pe
čių, gauna po 4, ir net po 7 
savaites apmokamų vakaci
jų. Jie dirba 6 dienas iš 
kiekvienų 8 dienų. ' Mote
rys gauna apmokamo liuos- 
laikio 2 mėnesiu prieš ir 2 
po gimdymo. Jos gauna po 
$15 nupirkimui kūdikiui 
reikmenų ir ■ paskui per 9 
mėnesius po gimdymo—pp 
$4 į mėnesį įvairioms išlai
doms. t ,

Dirbtuvėje dar vis tebė
ra 8 valandų darbo dienos 

‘sistema, <nors kai kuriuose 
departmentuęse, kurie dir
ba ant dviejų pakaitų, jau 
įvesta nauja 7 valandų dar
bo sistema. :

Jaunuoliai Tedirba 4 
Vdlandas

Čionai randasi 200 “moki
nių,” kurie rengiasi tapti 
amatninkais. ■ Jų amžius 
siekia nuo 16 iki 18 metų. 
Jie dirbtuvėje praleidžia po 
4 valandas, o 2 valandas la
vinasi ''teoriniai. Apie 350 
jaunų darbininkų, 16 ir 17 
metų amžiaus, taip pat Tan
ko dirbtuvės mokyklos trijų 
metū; kursus'. 4 valandas 
jie dirba dirbtuvėj, o 4 va-1 
landas praleidžia mokykloj. 
Abi šibs jaunų darbininkų 
grupės ' gatiha pilnas algas 
ir turi visas unijines privi-1 
Tegijas, nes Jie taip pat pri

Puikūs Namai Darbininkam

Netoli liejyklos, tarpe' se
nų medinių namų, yra daug 
didelių naujų, “apartmenti- 
nių” budinkų, su dideliais 
langais, balkonais ir dar
žais ; namai darbininkams, 
kooperatyvų ir miesto pa
statyti. Visai arti didelis, 
gražus naujas namas “Kul
tūros Buveinė,” kurį pabu- • 
davojo metalo darbininkų ir 
kitos Leningrado unijos pa- 
sitikimui dešimties metų su
kaktuvių proletarinės revo
liucijos. šiame name .yra 
svetainė, kurioj telpa 2Į000 
žmonių ir kurioj tankiai bū-/;, 
na perstatomi geriausi ;Le? ii- 
ningrado veikalai; 2 kruta.- .•< 
mieji paveikslai,; kiekvienam t • 
kurių 'telpa 1300 žmonių;i 2 
svetainės • koncertams,! kiek- ? r 
vienoj, kurių telpa 500 žmo-t i 
nių; didelė skaitykla, rūko- h 
riams kambarys, čekeriams. 
lošti kambarys, biliardams 
kambarys, bufetas —. viso t 
virš 70 kambarių, šituo kul
tūros centru kasdien naudo
jasi virš 5,000 darbininkų— 
iš Putilovo dirbtuvės ir apie- 
linkės. Ant namo didelis 
užrašas: “Be knygų negali . 
būti apšvietos, Be apšvie- 
tos negali būti komunizmo. ’

Clarina Michelsom

V4ŠTA PADEDA 6
KIAUŠINIUS Į DIENĄ

CHARLOTTE, N. C. -r 
W. H. Webster,, vištų far- 
mos savininkas, šakbį kad jo 
vieiia višta’ padėjo šešis 
kidušiiiiūs į diedų. « Btft tik 
du buvo normališki.

■f

■j t
'.j
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Tūkstantis Asmenų—Visi Artimi Gimines Iišpildytas ir didžiuma jų li- 
_________ ’ . |ko perkelti ant Norfolk Sa- 

Imaisto, ir paleido į okeaną, j!0?’ kur klimatas ir aplinky- 
I Patys gi sukilėliai, viso 25tekios pat, kaip ir jų 
i asmenys, sugrįžo didžiuoju 'SYventoje saloj e._ Dabartį- 
{laivu į 1 ahiti Salą n* papa-! 
šakojo tenai pasaką, būk jų 
kapitoną ir dalį įgulos pa
ėmęs nelaisvėn garsus jurui 

UIU Ot lYcim 14 I Ll___________________ • j. 1 •.
’ Tačiaus daba^g108^*8;1;!1^,-,.kaP>tonas 

{Cook. 16 sukilėlių apsigy- 
taiiTjaū griežtai iveno Tahiti Sal°je- dev-v-{

- J bijodami susilaukt įsi
ido* nai u ociiiait maii y " | » i • • i — v • t • i •
Pastaruoju laiku iškilo .Anghjos bausmes uz suk.h-

Įsiveisė Nauja Tautelė
Mokslininkai papratę tvir

tinti, kad lytinis susituoki
mas artimų giminių tarpe 
veda prie išsigimimo ir vi
somis pusėmis sumenkėjimo 
bei pablogėjimo sekamųjų 
g en t karčių. 7 ”* 

| pasirodo, jog tasai tvirtini- 
x jnas nėra u^ ... ___ (

• teisingas, kaip seniau many- n1’ 
ta.z- A aoiainuin ictirvu loimui i • i • j v. , .
rfštėn tokis faktas, kuris n3%le'<1<I,SI.tuo Pacm laivu 

ijieskoti kokios sunkiai pa- 
’ siekiamos salos, kur jie ga
ilėtų apsigyventi.

Naujoje Buveinėje
Tie devyni jūreiviai, iš

plaukdami, pasiėmė 12 vie- 
i tos moteriškių (juodakių) 
j ir 6 vyriškius (juodukus). 
Keletą dienų paplaukus, jie 
užtiko neapgyventą ir veik 
niekam nežinomą salelę Pit-ijie jau 
cairn. Salukė buvo tik bis-' ' 
kį didesnė kai dvi ketur
kampės mylios ploto, bet že
mė ten buvo labai derlinga 
ir gyvent galima buvo be 
vargo. Čia tai pabėgėliai ir

Dabarti- 
jniu laiku didesnė dalis pit- 
j kaimiečių gyvena Norfolk 
į Saloje, kur jų randasi ne 
I mažiau 600 asmenų. O Pit
cairn Saloje dabar gyvento
jų tikrai žinoma ne mažiau 

1200. Abelnai imant visa ši 
{naujoji tauta susideda ne 
mažiau kai iš tūkstančio 
asmenų, c

aiškiausiai įrodo, jog arti
mų giminių susituokimas ir 
savitarpinis veisimasis galį! 
kartais pasirodyti ir visai! 
nekenksmingu.

Laikraštėlyje “Natūra] 
History”, kurį leidžia Ame-1 
rikinis Naturalės Istorijos 
Muzėjus, aprašytas kaip tik 1 
tokios rūšies atsitikimas. 
Vienas muzėjaus užlaikomų 
mokslininkų, žmonių genčių 
tyrinėtojas H. L. Šhapiro, 
aprašo, kaip iš devynių vy
riškių išaugo gentė, turinti 
dabar jau daugiau tūkstan
čio asmenų. Tos gentės na
riai tuokėsi ii veisėsi tik sa- apSjgyVeno< jįe paskirstė 
vo tarpe, nes svetimų asme-{salel į d dalis, o
nų nebuvo, tačiaus veik per laiva’ Boant įuriuQ at lau. 
pusantro šimtmečio pas;- v --- -- -
juos nepasireiškė jokių išsi
gimimo bei blogėjimo ženk-

, .... ILIVO 11CMLIW. UlUKllCIl VV“Ta sakant, nauja įsiveisus <škiai> del žiauraus su jaistnurnln rrirvonn riinniAOA d 1

kė, sunaikino, idant paslėpt 
savo pasielgimo pėdsakus.

Ramybės, tačiaus, pas 
juos nebuvo. Juodieji vy-

tautelė gyvena dviejose sa
lose, Pitcairn ir Norfolk, elgimosi, ėmė priešintis sa

vo baltiesiems neva ben-i • i • • -• 1 vu uciiiLcoįviHO neva ueir
kurios r andasi pietinėje c.a- drams> Jūrininkai savo tar-

* . 1** • ~T~} • i A • Ipe ėmė kautis už moteriškesAustralijos ir Pietų Ameri-Į 
kos.

Šios tautelės atsiradimo 
istorija labai įdomi. Daly
kas buvo sekamai:

Išsigimimo Nepasireiškia
Ši nuo pasaulio atskirta 

grupė žmonių buvo aplinky
bių verčiama tuoktis ir šei
myniniu gyvenimu gyventi, 
nors ir visi būdami artimo
je giminystėje. Ir taip jie 
gyvena jau šešta gentkartė, 
per 139 metus. Sulyg abel
nai prisilaikomos teorijos, 

i senai turėjo iš$i- 
gimt bepročiais, sumenkėti 
bei suklerti kūniškai, virst 
veik gyvuliais. Tačiaus da
bar tyrinėtojai mato visai 
priešingą vaizdą: Tie žmo
nės stambūs, augaloti, svei
ki fiziškai ir protiškai. Da
bar jie turi jau “savo tau
tos” gydytoją, turi mokyk
las ir kitas reikalingas į- 
staigas ir puikiai patys 
tvarkosi, nors jų salos ir 
skaitosi Australijos valdžios 
globoje.

Užsiima jie dabar dau
giausia šiltųjų kraštų vai
sių auginimu pardavimui ir 
žvejojimu ”bei bangžuvių 
medžiojimu.

J. Barkus.

pijonais nenori skaitytis. Ir 
dievo garbė pas jį žymiai pa
brango. Tat parapijonai, ne
galėdami jau daugiau kęsti, iš
rinko komitetą ir siuntė pas 
vyskupą. Bet mūsų prabašČius 
irgi ne lepšė, jis greitai suži
nojo, kad komitetas nuvyko 
pas vyskupą, tai dar daugiau 
savo imagus pasipustė. Nespė
jo komitetas grįžti nuo vysku
po, jis juos visus išmetė iš pa
rapijos, o jaunuosius išvijo iš 
choro. Visi išvytieji dabar la
bai džiaugiasi, kad kunigėlis 
gerą darbą atliko, nes jiems 
jau nereikia “baderiuotis” su 
poteriais ir jų kišeniams svei
kiau. Būtų gerai, kad visi pa- 
rapijonai nuvyktų pas vysku
pą, tai gal visiems būtų 
statika” nuo bažnytėlės.

Kiek yra teisybės apie 
vulio buvimą, tai jau 
kiekvienas parapijonas su
ti. Kuris tik arčiau prisižiū
ri, tas greitai, pamato, kaip 
kunigėlis rūpinasi /pomirtiniu 
žmogaus gyvenimu. Nes jiems 
gerai žinoma, kad tokio gyve
nimo, kaip numirus, nėra. Kas 
tik miršta, tas jau daugiau ne
gyvena. Parapijonas.

užsistatyti kauciją. Dabar lau
kiama teismo.

Policija suareštavo vieną 
blaivybės agentą, kad jis va
žinėjo su automobliumi be lai- 
snių ir teisėjas nubaudė jį de
šimčia dolerių.

Lietuviškas Skaptukas.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

at-

d ie- 
gali 

pras-

I Industrijinio Bankininka- 
vimo Pirmtakūnas

DABAR
ATDARAS

MŪSŲ NAUJAS 
i DIDYSIS OFISAS
33 West 42n<l St., N. 1

• I ■

Pirmiau buvęs Aeolian 
Building

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTe

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Pavėikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedaliomis nuo 9:30 ryte iki 
K po pietų 

Margarieta Valinčius 
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

• PUBLIC SQUARH 
Wilkes-Barre, Pa.

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

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

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

1 sveikatą, panaikins minėtas ligas.

GREAT NECK, N. Y.

i ir tie tarpsaviniai vaidai 
i greit privedė prie baisių ir 
i brutalių žudynių, kuriose 
gavo galą visi juodieji vy
riškiai ir penki baltieji jūri- 
'ninkai. Paskui vienas iš ke
turių užsilikusiųjų vyriškių 
išrado būdą daryt iš tū 

iš augalo svaiginantį gėrimą 
išplaukė ■ laivas ir

unty. Tasai laivas buvo skardžio ir užsimušė.
Tik' Vienas Išliko Gyvas ir linksminosi iki vėlam vaka

rui. •

Jūreiviai Rojiškose 
Aplinkybėse

1788 metų pradžioje
Anglijos pasigėręs 1 nušoko nuo

WILKES-BARRE, PA.
Choro Išvažiavimas

Wilkes-Barre Aido Choras 
turėjo puikų išvažiavimą pas 
Silkwood Lake, 8 d. liepos. 
Publikos gana daug susirinkosiunčiamas į • Australijos i 

apielinkę pervežti nuo vienų 
salų ant kitų tam tikrų vai
siniu medžiu. Dešimčiai 
menesių praėjus (tiųs lai
kais garlaivių nebuvo; lai- 

vyriškis, vardu Adams, su 
visomis juodosiomis moteri
mis ir vaikais, kurie buvo 
tų baltųjų jūreivių prigy
venti.

Tada prasidėjo 
ramybė. Adams 
visais ir ’ visomis 
kiek suprasdamas 
pralavint bei įsteigt civili
zuotas aplinkybes savo “i 
mynoje”. . 
sąlygos ir lengvas gyveni
mas, regimai, nevertė 
didelę šeimyną rūpintis gim-'svieto, tai, del žingeidumo, ir 
dymo kontrolės priemonė- ten nusikraustė. Kiek yra vi- 

Jie veisėsi, autro ir soj Wilkes-Barre apielinkėj

Iš likusiųjų trijų baltųjų, 
vienas vėliaus tapo užmuš
tas, o kitas savo mirčia nu
mirė. Pasiliko tik vienas

vai plaukė vėjo varomi), 
laivas Bounty pasiekė Tahi-

nėse jūrose sala, kur gyve
nimas labai lengvas ir ma
lonus, nes pati gamta aps
čiai parūpina gausaus ir 
lengvai gaunamo maisto. 
Klimatas tenai irgi puikus. 
Visada šilta, gražiausi au
galai, kvietkynai. Vietos 
gyventojai, tokiose aplinky
bėse gyvendami, irgi 'buvo 
lėto' būdo, malonūs ir sve
tingi, nors ir tamsios spal
vos.

Laivo įgula nei nepasiju
to, kaip prabuvo šešis mė
nesius laiko tame žemiško 
rojaus kampelyje. Besisve
čiuodami, jūreiviai artimai 
susidraugavo su vietos gy
ventojais, ypač su mergino
mis, ir prasiėjus atsiskirti 
daug buvo liūdėjimų ir ilgų 
atsisveikinimų. Galima su
prast, kad jūreiviai nelabai 
noriai rikiavo buores plaukt 
šalin nuo svetingosios Tahi
ti Salos.

Reikia pastebėti, kad lai
vo kapitonas Bligh buvo la
bai žiaurus ir despotiškas. 
Keiksmų ir smūgių nuo jo 
tekdavo ne tik paprastiems 
laivo darbininkams (matro
sams), bet ir jo artimiau
siam pagelbininkui Fletche-j 
riui Christianui.

rūpinosi 
lygiai ir 
stengėsi

Kadangi kai kurios draugi
jos reikalauja, kad Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
vietos skyrius išduotų raportus 
iš savo veikimo, tai TDA. 48 
kuopa pereito mėnesio susirin
kime nutarė viską paskelbti ir 
tam darbui išrinko komisiją, į 
kurią įėjo Petrauskienė, Kaz
mauskas ir K. LukauskaS.

Mes, minimos komisijos na
riai, peržiūrėję TDA. 48 kuo
pos knygas nuo pradžios jos 
įsikūrimo ir iki šiai dienai, ra
dome viską tvarkoje.

Kadangi kuopa, maža, tai ir 
jos apyvarta nedidelė. Mes 
čia nebandysime aiškinti, ką 
draugija šelpia, nes jos var
das pats pasako. Tik tiek pa
sakysime, kad nuo kuopos su- 
sitvėrimo jau eina treti metai. 
Narių turi 18 ir priklauso ke
turios organizacijos, kurios at
siunčia 6 atstovus. Priklau
sančios organizacijos sekan
čios: ADP. LS. kuopa, ALDLD. 
72 kuopa, LDSA. 64 kuopa ir 
Dukterų ir Sūnų Draugija.

Narinės duoklės labai ma
žos, tiktai 15 centų į mėnesį. 
Bet ir tai per visą kuopos gy
vavimo laiką sudėta >$146.04. 
Iš šios sumos į centra pasiųsta 
$132.96. Ižde lieka $13.08.

Matote, draugai ir draugės,

The Morris Plan Co.
10 Skyrių

MANHATTAN
BRONX BROOKLYN
Šaukite Lackawanna 6300 del 
patogiausio skyriaus jūsų dis- 
trikte.
Turtas virš $46,000,000

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

Po priežiūra State Banking 
Departmento S

Jau Vėl Galima Gaut Tas
Svarbias Knygas:

Patarimai Vyrams Apie
Lyties Dalykus Kaina $2
Patarimai Moterims Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2
Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J; Robinsono.
Knygos yra didelės, su paveiks-', 
lais j r gražiai apdarytos.
Dabar perkantiems pridedame 
dovanų kėlės įdomias knygutes.
Reikalavimus adresuokit taip:

J. BARKUS (A)
Box 129, G. P. O.,
New York, N. Y.

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

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

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
Išsirašo

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

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

KnrieiM neparanku užsiprenumeruoti 
tiekiai ii Rusijos, tie galite užsiprenu
meruoti per "Laisvę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. Y. Kaina SI.26, 
persiuntimas veltai.

Laike pietų choras turėjo iri 
savo programą: sudainavo ke-l 
lėtą dainelių ir drg. M. žal- 
dokas pasakė trumpą prakal
bą. Priminus drg. M. ž., kad 
reikia duoti paramą streikuo
jantiems mainieriams, ir nors: 
kolekta nebuvo daryta, bet
šiaip draugai suaukojo $8.70. kad ir tokia maža saujelė su- 
Aukojo: M. Bendiskas, J. Ra- teikė tokią didelę pagelbą 
manauskas, J. Zdanis, J. Gri-Į tiems, kurie kankinasi kalėji- 
gutis, A. Globicius ir J. Pet
raitis po $,1; J. Griušelinis, J. 
Ulinskas, S. Zubrickas, P. Do
rėnas ir Ch. Bartulis po 50c;

, Visiems
5 nariai į-

šei- S- Juškevičius 20c. 
m • , aukotojams ačiū.PUlkwS ?.a.m.t08 stojo j ALDLD.

Reporteris matydamas, kad
Šią1 kitoj pusė ežero irgi daug

mis. Jie veisėsi, augo ir soj
vėl veisėsi, savo tarpe, nes ParaPijU» Lėk teu ir buvo 
kitų žmonių nebuvo. .suplaukę atbulkalmenų Pas>-

c I on l/m omo nn d aiirilrnncinrr-v i ’ i sukinėjęs po daržą, sutikau sa-Tik labai retai, per kelio- vo seną pažįstamą, kuris dar
liką metų sykį, pas tuos , _ .11.
žmones užklysdavo koks parapijos gūštą. 
nors paklydęs laivas. Ir to--programą jau turėjote, ar dar 
kių laivų keliauninkai pas
kui parplaukę į savo šalis 
pasakodavo “pasakas” apie 
puikius, augalotus, sveikus, 
pusbalčius žmones, kalban
čius darkyta anglų kalba, 
kuriuos jie užtikę seniau 
buvusioje tuščioje Pitcairn 
Saloje. Paprastai, tokioms 
pasakoms netikėdavo, skai
tydami jas jūreivių išmis- 
lais.

vis laiko vieną koją įkėlęs į 
Klausiu: ar

turėsite? “Et, ką tu čia klau
si apie programą. Ugi nema
tai, ve...” parodė ranka į 
ežerą, “žiūrėk, kaip ten pil
do programą.” Dar po žodį 
kitą tarę vienas kitam, trau
kiu atgal. Pasirodo, kad 
Paukščio choro 
buvo “very poor, 
kia pasakyti, kad, 
kų” nestigo, visur 
rai įsilinksminusių.

Reporteris.

Pasirodo, 
išvažiavimas

Vieną rei- 
“blaivinin- 
matėsi ge-

tokią didelę pagelbą

muose už darbininkų klasės 
reikalus. Todėl kviečiame vi
sus vietos darbininkus ir dar
bininkes ateiti į kp. susirin
kimus ir prisirašyti. Mokestis 
tik 15 centų, o naudą padary
sime labai didelę.

Kuopos susirinkimai įvyksta 
kas antrą panedėlį kiekvieno 
mėnesio, J. Tankaus svetainė-

Komisija:
Petrauskiene.
Kazmauskas, 
Bukauskas.

BALTIMORE, MD.

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

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

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

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

prietelius ir draugas.

KAINA $1.25

Liepos 10 d. išsiėmė pilnas 
pilietines popieras 68 žmonės, 
jų tarpe ir keturi lietuviai. .

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

I
o v ZY.CA j j c* j nuio xiuiiv vao lipant

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li- 

; ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet St., Spcncerpert, 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 vra 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO—JOHN’S CIGARS 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

Draugas S. 
H V Reikauskas, 214 

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

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

Daugybė Brooklyn© ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerų li- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų; Restauracijose, Užei
gose, pas Barberius, Kliubuose ir Ito- 
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap
luokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUH 

Brooklyn, N. Y.

Tel., Stagg 5043

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

Jūreivių Sukilimas
Minėtų priežasčių delei, 

kelioms dienoms praėjus po 
išplaukimo iš Tahiti Salos, 
kapitono p a g e 1 bininkas 
Christianas sukurstė jūri
ninkų sukilimą, suėmė ka
pitoną ir jam ištikimus 18 
:gulos narių, susodino juos 

ažą valtį, įdedant kiek

“šeimyna” Perdaug 
Padidėjo

Galop, 1855 metuose Pit
cairn Salos gyventojai ėmė 
prašyti Anglijos valdžios 
perkelt juos ant di
desnės salos, nes Pitcairn 
jiems jau ankšta darėsi. Jie 
patyrė, kad “netolimai” (už 
poros tūkstančių mylių) bu
vusi Norfolk Sala/ kur pir
ma buvo ištremiami iš Ang
lijos prasikaltėliai, lieka tuš
čia, ir prašė pavest tą salą

Paukštis Spardo Savo Lizdą
Nedaug žinučių būna iš mū

sų parapijos veikimo. Kuomet 
niekas neparašo, tai ir visi ma
no, kad viskas eina kuo ge
riausia, kuo pakančiausia visoj 
parapijoj. Bet taip nėra. Kaip 
kada užpyksta dievo įpėdinis 
ant savo parapijonų, tai ne 
juokais purto juos.

Kiek laiko atgal parapijo
nų grupė nuvyko pas vyskūną 
prašyti, kad poną Paukštį per
keltų į kitą lizdą, nes jis per
daug įsivyravo ir jau su para-

Birželio 21 d., apie pirmą 
valandą naktį, palei savo na
mus, užpuolė trys plėšikai Vin
cą Petrušką, sumušė jį ir atė
mė pinigus. Vienas plėšikų 
tapo pagautas. Pasirodė, kad 
jis jau turi didelį kriminalį 
rekordą. Liepos 6 d. įvyko teis
mas ir teisėjas nuteisė pen
kiems metams prie sunkių dar
bų. Teisėjas žadėjo bausmę 
sumažinti, jeigu jis išduos sa
vo draugus, kurie sykiu daly
vavo užpuolime, bet jis atsi
sakė juos išduoti.

Liepos 10 d., po pietų, blai
vybės agentai užpuolė lietuvių 
namą, kuris randasi , 600 Red
wood St., kuriame gyvena K. 
Juškelis. Ten surado įtaisus 
naminėlei virti, ’tai viską su
daužė, o namiškius susisodino 
į automobilių ir išsivežė. Bet 
atvežti jau neatvežė, reikėjo

IR

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

DR. ZINS

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Specialistas su 28 Metų Patyrimu

X-spinduliai 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 Ave. ir Irving Place

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

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

SKAITYKIT IR PLATIN' 
KIT “LAISVĘ”



e t Puslapis Ketvirtas

IS LIETUVOS DARBI-,, Dubinkiuose iškabinta vė- kluptas vienas žmogus, kurį
NINKU GYVENIMO ' P°“iaširvintuose įvyko masov

ka, kurioje -dalyvavo 18 dar- 
J n bininkų. Buvo iškabinta 

Slapta prof-vėliava., C <
~ .. . ■- ■ i KovarikeiLšfil’ejifftaL

,e. ?un,-K, darbdaviai vlso-!SOvka, kurioje dalyvavo>17: 
kiais budais išnaudoja dar-|darbi^inku J 
bimnkus. Kovai pries darb- ,r.n . . .r I Vilkaviškyje įvyko ma

sovka, kurioje dalyvavo ke
liolika darbininkų ir vals
tiečių. Vieną valstietį žval
gyba areštavo, kaltindama 
jį masovkos dalyvavime.

Kybartuose fašistai areš
tavo keletą žmonių, kaltin
dami juos platinime atsi
šaukimu ir kabinime vėlia
vų.

Utenos apielinkoje gegu
žės pirmą buvo masovka. 
Dalyvavo keliolika valstie
čių.

Rokiškio apielinkėje būk 
tai platinant literatūrą už-

Anykščiai. įtl
** sąjunga.—Darbininkų būk-

davių nepasotinamus apeti
tus organizuojasi darbinin
kai į slaptas profsąjungas. 
Savo slaptas profsąjungas 
turi siuvėjai, kojinių mez
gėjos ir kiti.

Pirmoji Gegužės
Ukmergėje darbininkai 

pirmąją gegužės dieną su
rengė dvi masovkas. Vie
noje dalyvavo 9, kitoje—13 
darbininkų.

Malėtuose buvo iškabin
tos vėliavos ir gerai išpla
tinta lapeliai.

TAMSOS NASRUOSE
(siy dienų Lietuvos darbininkų 

gyvenimo vaizdeliai)

Verkia, dejuoja alkanos grįčios. 
žvanga retežiai... badas, vargai.. 
Juokiasi rūmai, šaipos bažnyčios 
Laistosi vynas, čiuža šilkai.

Liūdna ir nyku... Dienos tamsios, ūka
notos. Padangė purvinai pilka, vietomis 
pajuodusi, lyg pakaruoklio veidas. Tamsos 
skara dengia mėlynės žydrumą ir slepia 
ugningą saulės kamuolį, bėrusį gyvybės do
vanas. Plauko juodų debesų kalnai, tava
ruoja lyg slėpininga amžinoji giria ir švine 
sunkumu slegia purvais paplūdusią žemę, 
jos pageltusius augmenis, nusususią žolę, 
medžius ir paniurusius, nuvargusius žmo
nes. Lietus lyja ir lyja: kartais krapina 
smulkučiais lašeliais, taip tyliai ir nedrą
siai, lyg jaunas kunigiokas, atlaikęs pirmą
sias mišias, tai vėl prapliumpa čiurkšliais 
ir Taškosi stambiais lašais, lyg senas nėr- 
vuotas klebonas, pamatęs “bedievį” neatsi
klaupusį, stačią bestypsantį. Lietui nusto
jus, pakyla žvarbus vėjas ir velniškai dras
kosi, siautėja; laužo medžių šakas, draske 
samanotus šiaudinius stogus, verčia miške 
galiūnus, griauna pasigūžusias lūšnas i. 
suka, plaka dar nepražydusius rugius, kai} 
patalą kloja į vandeniu patvinusias dirvas 
Ir taip dieną iš dienos, nuo 16 dienos ge 
gūžės. O dabar jau 23 diena birželio: vi
durvasaris.

Liūdna ir nyku... Nusiminimas ir bai
mė slegia artojo sielą, bado šešėliai baugi
na darbininką. Laukuose—: Dirvos tivu- 
liuoja vandeniu. Pasėtos bulvės supuvo 
purvo makalynėj, vietomis vandenio išplau
tos, iš vagų išneštos7, vietomis visai dar ne
sėtos. Vasarojaus pusė dar nesėta ir pa
sėti jį nebėra vilties: dirvose akmenys skęs
ta, o artojas negali nei įžengti; paskęstu 
drauge su savo kūdu kuinu. Kur anksčiau 
sėtas vasarojus, jau sužėlęs, bet retutis,. 
kaip seno rabino barzda, pageltęs ir lietam 
suplaktas. Rugeliai, kaip * smilgos. Vai 
pos smailios ir laibos, nei žydėti nemėgina: 
vis tiek beširdis vėjas nukrės geltonus žie
dus—būsimo grūdo gimdytojus. Rugių 
laukai vietomis vėjo išlaužyti, sūkuriais su
velti, kaip senos davatkos kaltūnas, vieto
mis ledų visai sunaikinti. Daržovės pagel
tusios, susitraukusios, dar neatsigavusiai 
nuo sniego, iškritusio 1 dieną birželio me
nesio: jos nežada derliaus artojui ir grįtel- 
ninkui, savo prakaitu aplaisčiusiems kiek
vieną lysę. Pievos ir ganyklos banguoja 
kaip ežerai;, nebus kvepiančio šieno, nūn 
ėdesio gyvuliams. Ganyklose braido alka 
ni gyvuliai, drebo nuo šalčio, lietaus per
merkti purtosi, griaužia pliką velėną ir 
baubia, taip griaudingai, taip gailiai. Ant 
kupstelių stypso piemenėliai, barškina dan
timis nuo šalčio, drebančiomis rankomis 
sagsto šlapias^ skylėtas milines ir dangsto 
jomis pamėlynavusias, nuo vandenio išpur
tusias kojas. Ne vienam iš jų bėga gailios 
ašaros, ritasi murinais skruostais ir drau
ge su lietaus lašais krinta ant žemės, krin
ta tyliai, niekeno nematomos ir neužjaučia- 
mos: gilaus skausmo ašaros.
v Liūdna ir nyku... Keliai pabliurę pur
vynais, neišeinami ir neišvažiuojami. Upės 
patvinę, apsėmė pakrančių laukus,1 sugrio- 

*• vė tiltus, tvenkinius, daugelyje vietų ir 
tripbas, pakrančiais riogsojusias. Liūdnos 
žinios laksto telegrafo vielomis, banguoja 
radio , vilnimis/mirga laikraščių-lapuose ir

k

Jonavos kaimuose įvyko 
masovka, kurioje dalyvavo 
keliolika valstiečiu.

/*,Tai f amnestija^— Fašistai 
taikė, amnestij ą'tąįp^kadjvi- 
si po ; senovės kalėjimuose 
pasiliktų. Iš Kauno kalėji
mo paleisti tik 4 asmens ir 
dar gal vienas kitas provin
cijoj. Tai ir amnestija.

Pelninga Vieta.—Keleivių 
bilietų kontrolierius Tumas 
turėjo Lietuvos banke 
5,000 dol., kuriuos š.m. sau
sio mėn. perkėlė į komerci
nį banką. Tokią sumą pini
gų Tumas būtų negalėjęs 
sutaupyti, bet jis tarnauja 
žvalgyboje ir jo žinioje yra 
visi gelžkelio linijos šnipai.

mirkymo dirbtuvėn atsiųsta 
keletas žvalgybos agentų, 
būtent: Prušakas Jeroni
mas, kuris gyvena žvalgy
bos samdomam bute Vytau
to prospektu 32 /Nl’.'^aitf'^ 
me aū^Šte^prjėšaįs;. sovietų1 
atstovybę, Gedeika Kazys-- 
sargas ir Krivickas -AMtilU 
Sandras, “darbininkas,’’^‘ku
ris kas vakarą pakeičia de- 
žur liejančius žvalgybinin
kus ant Mickevičiaus ir Miš
ko gatvių kampo, 
jų saugotis.

Reikia

Reikia Saugotis

eina iš lūpų į lūpas—: ten ledai pasėlius su
naikino, vanduo tiltus ir gelžkelių pylimus 
nuplovė, vėtros išlaužė šimtus hektarų miš
ko, sugriovė daugybę triobėsių ir išvartė 
telegrafo stulpus, sutraukė vielas..., tenai 
perkūnas nutrenkė žmogų, kitur net keletą, 
tenai sudegino triobėsius, arba užmušė gy
vulius: baisios žinios... Maistas jau pabran
go: duona pakilo nuo 55 ligi 90 centų už 
kilogramą ir aišku, kad dar labiau pa
brangs, bulvės jau 12 litų už centnerį, o 
apie mėsą ir pieniškus skanėsius mes jau 
senai užmiršome... Spekuliantai naudojasi 
momentu ir kasdieną pasiutusiai kelia kai
nas maisto produktų ir įvairių prekių, kai
mų buožės pabrangino javus ir su pasigerė
jimu lupa iš darbininkų paskutinį prakaitu 
pelnytą centą—gyvam lupa kailį, jie atlei
dinėja samdininkus, bernus ir mergas, varo 
velniop piemenėlius ir neužmoka nei už pra
tarnautą laiką. Jiems nerūpi jų likimas: 
tegul dvesia badu. Uždarbiai visai nutrū
ko. Miestų' darbininkai badauja ištisomis 
šeimynomis ir neranda satb pagelbos, nei 
užtarimo. Jokie įstatymai neapdraudžia 
darbininkų nuo bado, nėra įstatymų var
žančių darbdavių sauvalę; fabrikantai ma
žina dirbančiųjų uždarbį, arba meta iš 
dirbtuvių be kompensacijos, dvarininkai 
meta lauk savo kumečius; vieni ir kiti nau
dojasi vargdienių nelaimėmis, tyčiojasi iš 
jų skurdo ir vargo. Bažnyčiose kunigai 
griaudina tikinčiuosius, keikia “bedievius” 
ir socialistus, “savo nuodėmėmis užtrauku
sius dievo rūstybę”, liepia nešti centus, už 
kuriuos žada permaldauti įniršusį dangaus 
zaldoną, kurio barzdos krustelėjimas tran
ko perkūnais, lietumi skandina žemę ir vėt
romis ardo žmonių darbo vaisius... Buožės 
džiūgauja, dvarininkai atkuto, mėto litus, 
kaip mėšlą, ketvertais važinėja ir veža į 
užsienių kurortus mūsų kruvinai uždirbtus 
skatikus, tenai išmaino juos į šampaną ir 
išmėto šantanų kekšėms. Kunigai riebūs 
ir pertukę, kaip tikrieji jorkšyrų veislės 
kuiliai, stato vienuolynus, perka centrus ir 
rūmus miestuose. Gaujos fašistinių valdi
ninkų apsiputoję ėda iš valstybinio lovio, 
valdžios atstovai kelia rautus ir “iškilmin
gus” bankietus, kuriems išmeta milipnūs li- 
tų/'lėbauja tūkstantinė kamarilė Smetonos 
ir budelio Plechavičiaus pataikūnų, o alka
niems artojams—mažažemiams ir naujaku
riams—už nesumokėtus mokesnius veda 
parduoti paskutinę karvutę, žiaurūs polici
ninkai neša paskutinį jo priegalvį. Skur
das ir vargas, vargas ir badas. Tai nudie-1 
nis ekonominis mūsų gyvenimo vaizdas! 
:‘nepriklausomoj” tėvynėj. Liūdna 
nyku...

Mariampolė. Teismo ko
medija.— Klerikalų. viešpa
tavimo laikais žvalgybos 
viršininkas Račys ir visa 
gauja žvalgybininkų, Vėžys, 
Labanauskas. ir kiti, buvo 
pasižymėję savo kankini
mais. Jie net vartojo elek
tros srovę kankinimuose. 
Socialdemokratų ir liaudi
ninkų valdžia akių dūmimui 
iškėlė Račiui, Vėžiui, Mar
cinkevičiui, Žilinskui, Ast
rauskui, Labanauskui, Vaiš
norai ir Požėrai bylą, bet 
teismo tyčioms nesurengė. 
Dabar fašistai suruošė Ma
riampolė j teismo komediją. 
Vėžys teisme ciniškai pasi
sakė, kad ne žvalgybininkai 
kankino politinius kalinius, 
o būk jie tarp savęs susipe
šė. Žvalgybininkams į pa- 
gelbą atėjo gydytojai Kudir
ka ir Bagdonas ir advokatai 
Stašinskis, Nargelevičius ir 
Putramentas. Aiškus da
lykas, kad visi buvo išteisin
ti, nes toks buvo fašistų vy
riausybės įsakymas.

1925 metais patys tauti
ninkai rėkė prieš tuos bude
liškus žvalgybos darbus, o 
dabar tuos budelius užsisto
ja, o Stašinskis nuo social
demokrato nusirito iki žval
gybos užtarytojo.

(“Balsas”)

WANAMIE, PA.
Vin-
am-

Birželio 27 d. numirė 
cas, Sarpalius, 66 metų 
žiaus. šioje šalyje išgyveno 
46 metus. Buvo laisvų pažiū
rų žmogus. Laidotuvėse daly
vavo labai daug, žmonių, nes 
daugelis žingeidavosi, kaip to
kius žmones laidoja. Laidotu
vės buvo labai iškilmingos.

Laidotuvėmis rūpinosi lietu
vis graborius J. W. Franka.

Sarpalienė.

ir

Darbo Armijos. Karei vi,s.
(Pabaiga seka)

LAIMINGA ŠALIS
Laiminga šalele, kur daug patrijotų: 
Išars jie tėvynės dirvonus..visus... 
Iškirs tamsioms girioms apžėlusius plotus. 
Ir kelmus parduos... padarys sau laukus. 
Jie “šviesą” atneš į nuskurdusią šalį: 
Visur vienuolynų gražių pristatys, 
Pristeigs šventų “brostvų”, “Kaziuko” kromelių; 
Visokias “kultūras” velniop išvarys.
Po miestus ir kaimus skambės sutartinė 
Riebių jėzuitų, klebonų storų.
Jei teks kajm>isgu’sti;, balsai nusiminę, 
Nebus; kąm' klausyti, pražus • be. garsų".'. 
Laiminga šalelė, .kur • daugį patrijotų 
Prikels jie prabočių-galiūnų'dvasią‘s!.. 
“Vardan dievo meilės ir labo tėvynės”— 
Surinks liaudies turtą... į savo mašrias. .

Subata, Liepos 14 d., 1928
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Keliaujančių Lietuvių Atydai

* r

So.

Bus
ant

DALYVAUKITE VISI IR VISOS

lenktynių bėgime, plaukime ir bus kitokių sportiškų 
žaislų. Atsižymėjusieji žaisluose gaus dovanas.

ISegzaminuojam dykai. 
Savo darbą ' garantuojam. 
Taisome ant išmokesčio.

DBS.H. & J. ZASULY

, 257 Bropklyn,4 N. Y.’
(Kampas1 Havemeyer St.)

Aistras ofisas: 188 Flatbush Ave. 
(Kampa* 5th Avė.)

60—KAMBARIŲ—60
Užlaiko lietuvis viduryje miesto.

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

Lietuvon ir iš Lietuvos
PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiau
sio Vokiško laivo

COLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijos 
Laivų tik Astuonias Dienas

Ant Jūrų
Puiki Trečia Klesa—vien 

tik atskiri kambariai
Pas bilie vietini agentą 

arba |
32 Broadway - New York,
NORTH GERMAN

LLOYD

OLYMPIA PARKE
Quinsigamond Ave. Worcester, Mass.

' ■ ■■ v . -' *

Tas klausimas bus išrištas Aido Choro piknike, 
i kurį sparčiai rengiasi visi Naujosios Anglijos 
chorai ir visi mano lenktyniuoti, kad laimSti 
sidabrinę taurę. Kiekviename chore yra gra
žių merginų. Kuriame chore yra viena gra* 
žiausia, pasirodys—

KAS’ BUS

Įvyks Nedėlioję ,

22* dieną Liepos (July), 1928

T

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenes dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

BALSAS4 6 9 9

daug duoda žinių iš Lietu-' 
vos dąrbininkų ir ,kaimo' 
b ledini ome n ės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
AMERIKOJE:“BALSO” KAINA

........$1.75

........$1.00
“Balsą”: Ger-

Metams ........
6 menesiams.. 

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

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

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 8046 CHENE ST., DETROITį

3
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IN THE

92,

TARPTAUTINIS IŠVAŽIAVIMAS
Pagelbai Politinių Kalinių ir Jų-šeimynų

Bus visokių gimnastikų, “Jazz” Orkestrą, Šokių ant lai 
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 eleveiterj iki 171 
gatves; iš ten paimkite Union-Port karą ir važiuokite iki galo I 
jos. Ten išlipus, paimkite busą, kuris nuveš jus tiesiai iki pi 

. veltui.

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

oy
I

v
??=■ k

PAVASARIO ŽINIA
Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis

LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINŠAPĘ
VISKĄ PADARAU SAVO ŠAPO J E*. g

Elektriką, karberei-.
terj, trensmišiną, «-<•> 
taisau užpakalines^ 
(rear end) ašis ir su-? 
virinu, jei kas nulūž-/ 
ta arba susidaužo. \ 
Padarau* viską įtat’/ 
vietos GREIT ir užf»

S

Sutaisau viską, 
tik reikalinga

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

4
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One Book Free
RUSSIA AFTER TEN YEARS

By the First American Trade 
Union Delegation.

With year’s sub......................$3.00
MISLEADERS OF LABOR

By WM. FOSTER.
WHITHER CHINAS

By SCOTT NEARING.
LEFT-WING
UNIONISM ‘

By J DAVID J. SAPOSS.

Official Organ of TUEL
SHOW-DOWN IN THE 
MINERS’ UNION

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

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

THE BRITISH LEFT WING 
MOVEMENT TODAY

By HARRY POLLITT (Seen 
tary of Minority Movement.)

e-

LEFT WING WINS SHOE
STRIKE AT HAVERHILL

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

MINERS SMASH LEWIS
MACHINE

Cover—by FRED ELLIS.
Other articles, illustrations, 

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

" ORDER A BUNDLE.

FREE PREMIUMS UNTIL MAY li
For Every Sub

With 1 year sub................... $1.25
SOVIET RUSSIA

Report of the Rank and File 
Delegation.

STRIKE
STRATEGY

• By WM. Z. FOSTER.

PRIEINAMĄ. KAINĄ
Darbas pilnai garantuojamas Mechanikai-Ekspertfti/

Visais reikalais kreipkitės:

BUSHWICK AUTO MACHINE SHOP 
FRANK AUGUST, Savininkas

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

$

M RM M M ** ** ** ft* ft* * H >

Telephone, Stagg 8326
9745

Naujoviškiausia Tos Rūiiea Įstaiga Brooklyn®
VYRAMS

Seredomis 
Ketvertais 
PStnyčiomis 
Subatomis 
Nedaliomis 
dieną ir nakt|

MARCY BATHS
MOTERIMS

Panedėliais dieną 
ir naktį

Utarninkais iki 12 vai. 
nakties

č VAIKAI
Įleidžiami Utarninkais

1923 m. ftAi WM»Aiirti¥¥kA!VW IA» teWMV k/MIAt WW WWWW¥W L W WW WW W MVl

-A

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

By ROBERT W. DUNN.
SUBSCRIBE—-NOW

Labor Unity, 2 W. 15th St., New York City
82-86 Marcy Avenue

BROOKLYN, N. Y.
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DVARAS IR KAIMAS sukelia tūlus simptomus. Ap- 
silpimas ir šalta oda, nublan
kęs veidas, įtemptos akių lė
lės, silpnumas, nereguliariškas 
kvėpavimas, dūsavimas, silp
nas pulsavimas, apkvaitimas, 
ir pametimas sąmonės, žiauru
mas simptomų priklauso nuo 
to, kaip daug ir kaip greitai 
kraujas nubėga.

Reikia visų .pirmiausia su
stabdyt bėgimą. Paguldyk li
gonį, kad jis neapalptų nuo 
didelio nubėgimo kraujo. Rei
kia paguldyt galvą žemiau, 
kad smegens gautų tiek krau
jo, kiek tik galima. Nedaryk 
nieko .tokio, kžfs padidintų 
bėgimą kraujo. Saugok nuo 
staigių susijudinimų. Kuomet 
kartą kraujas apsistojo bėgęs, 
ligonis turi būti ramus, kadan
gi mažiausias susijudinimas 
gali patraukti palą ir tuomi 
duoti progą vėl kraujui išsi
veržti. žiūrėk, kad ligonis tu
rėtų užtektinai šviežio oro, ap
klostyk jį šiltai, ir apstatyk 
aplink prie šonų karštas bon- s 
kas, jei jos randasi.

Norint sulaikyti bėgimą 
dvarų savininkas ir nuominin-Į pagelbos būdais, kad visi ži-1 krauj0, reikalinga žinoti, iš 

i kokių gyslų jis bėga.
Gysliuj kraujabėgį galima 

pažinti iš tyro raudono kraujo, 
bėgančio sriove. Kraujas bė
ga labai greitai. Striktuotą 
kraujabėgį, galima patėmyti 
nuo nuolataus išsiveržimo tam
siai melsvo kraujo.

mažai kur leidžia, 
dvarininkai duoda 
avis tik retai kur 

lit. metams. Kitu

Dvaro darbininkių būklė 
dar nepakenčiamesnė. Jos ne 
tik kad fiziniai daugiau kaip 
vyrai išnaudojamos, bet dar 
dažnai begėdiškai paverčia
mos objektu buožių gašlumui 
patenkinti. Sąryšyje su tuo 
jos dar dažniau atleidžiamos 
ir dar paleistuvėmis apšaukia
mos.

Sunkios darbo sąlygos, il
gos darbo dienos, darbininkų 
visiškas išblaškymas, stoka or
ganizacijų ir prie to dar buo
žių bei fašistų organizacijų ir 
policijos siaučianti 
kaime, sudaro 
čiamą žemės 
kams būklę.

reakcija 
visai nepaken- 
ūkio darbinin-

Žemės Ūkio Darbininkų 
Būklė Suvalkijoj

Suvalkijos dvarų centruose 
80 ha turįs dvarininkas laiko 
tik 4 darbininkus ordinarinin
kus ir dvi tarnaites—karvių 
melžikes. Dvaro darbininkas 
1927 m. gaudavo ordinariją 
27—30 centr. javais, 140—220 
prentų žemės, menką kurą ir 
15 lit. mėnesiui.. Karves lai
kyti labai 
Vieton to 
pieną. Už 
gauna 50
gyvulių laikymas taip pat už
drausta. Seni ordinarininkai 
daugumoje pakeisti naujais. 
Atostogų jokių neduoda, ordi- 
narija laiku nesumokama; li
goje, '* nelaiminguose atsitiki
muose ir senatvėje darbininkai 
metami lauk. Dvarininkų el
gesys be galo bjaurus, o kar
tais darbininkai ir sumušami. 
Taip ne vieną kartą Kybartų 
valsčiaus Gudkaimio ir kitų

Bernas
(“Balsas”)

PIRMOS PAGELBOS 
BŪDAI

Jungtinių Valstijų Viešos 
Sveikatos' Biuras pataria vi
siems apsi pažinti su pirmos

v
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Phone: Jefferson 1039ft

A. J. MEYER

ir Amerikoniška StiliuM
.Pavalgius ėia malonu bflti, pasl- 

inekučiuoti »u kitais, arba rainiai pa
siskaityti.—Sykj atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininke

am

KAVALIAUSKAS

i
i

TELEFONAI i 
__________ Oregon 5136 
__________ Main »66>

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

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, FA.
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Puslapis Penktas

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

Lietuvos Politemigrantų Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo. ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 100 
puslapių. Kaina ..........................................................  20c

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

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiu R'jšiį Šviežiu Valgiai, Ganiaaisi Lietuviško

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

TELEPHONE: STAGG 4409

A RADZEVIČIUS
Lietuvis Aptiekorius

Kalba Lietuviškai ir Rasiškai
338 Knickerbocker Ave- 

(Kampai DeKalb Avenuo)
BROOKLYN, N. Y. ’

GASTRETONE
raistas (liekarsta) nuo vidurių 
nemalimo arba nevirškinimo ir 
nuo visų vidurių ir kepenų 
(Jaknų) neaveikumų. Padarytas 
grynai iš augalų.

50 Centų už Eonką

(Undertaker)

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

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

notų, ką daryti nelaimei išti-Į 
kus. Kas tai yra “pirmoji pa- 
gelba?” Pirmoji pagelba yra 
laikinas prižiūrėjimas sužeisto 
žmogaus paprastais būdais. 
“Pirmos pagelbos” darbas už
sibaigia, kuomet galima gauti 
gydytoją ligonį prižiūrėti.

Kuomet atsimename, kad 
Jung. Valstijose kas met 28,- 
000 žmonių užmušama auto
mobilių, gelžkelių ir gatveka- 
rių nelaimėse; kad 13,000 
žmonių susižeidžia puolant; 
suvirs 6,001) miršta nuo apde- 
gimų ir prigėrimų; ir suvirs 
27,000. žūsta kitose nelaimėse,! 
kitais žodžiais, iš viso 80,0001 
žmonių užmušania ir suvirš I 
27,000 žūsta kitose nelaimėse, 
kitais žodžiais, iš viso 80,000 
žmonių užmušama ir suvirš 
dviejų milionų mirtingai su- 
žeidžiania, visi suprasime pir
mos pagelbos svarbą. Virš- 
minėtos' skaitlinės neįima ma
žus sužeidimus, del. kurių ne
galima surinkti statistikų, bet 
vistiek yra labai gerai žinoti, 
kaip apsisaugoti nuo visokių 
nelaimingų atsitikimų.

Visųpirmiausia būtinai rei
kalingas švarumas, prižiūrinti 
visas žaizdas. Kuris teikia 
pirmąją pagelba, turi atsimin
ti, kad atdarai žaizdai turi 
vartoti tik sausus kompresus.

kas Baldamas yra darbininkus 
mušęs. Sutartis daroma žo
džiais. Dirbti reikia ar žie
mą ar vasarą nuo 3 su puse 
vai. ryto iki vėlybos nakties. 
Darbininkės karvių rpelžikės 
gauna į metus 3 centr. rugių, 
1 kviečių, drėgną butą, menką 
durpinį kurą, litrą į dieną pie
no ir 15 lit. mėnesiui. Būna 
atsitikimų, kad ordinarininkai 
išdirba visus metus, o alga es
ti' neišmokėta nei 
ja, , nei pinigais, 
rininkų pavarymas 
skaičiaus sumažinimas, tai die
nos apsireiškimas. Gyvulių 
laikymą, kur jis dar išlikęs, 
naikina visu griežtumu. Butų 
netaiso, kurą išduoda durpių 
trupiniais ir t. t. Padieniai 
negauna jau apie metus savo 
uždarbio. Daugelis darbinin
kų, įlindę į skolas, pusbadžiai 
gyvena. Paliuosuotus ordina
rininkus ir nepatinkamus pa
dienius varo iš kumetynų 
lauk. Atlyginimas padieniams 
be galo mažas—3 lit. dienai 
vyrams, o moterims tik 2 lit. 
Sezoniniams darbams taip se
ni, taip nauji dvarininkai sam
do mėnesinius ir padienius 
darbininkus. Mėnesiui moka
ma be valgio dažniausia 75— 
100 lit. Padieniai gi neapi
brėžtam darbo valandų skai
čiui gauna net ir rugiapjūtėje Į Kompresai turi būti apie pus- 
tik 2-3 su puse lit. dienai, o' 
moterys ir to negauna.

Naujakuriai, nepajiegiantie- 
ji su šeimynomis iš savo men
kų ūkių pragyventi, sudaro 
dvarininkams labai pigią dar
bo rankų rinką. Dvarininkai 
siūlo jiems skolon savo javus, taip kuomi, 
kad paskui šie trigubai už tą Perkant kompresus, su kiek

ordinari-
Ordina-
■ ir jų

RUMFORD IR LEWISTON, 
MAINE

Liepos 15 d. ALDLD. kuo
pos iš Rumfordo ir Levvistono 
rengia labai didelį ir smagų 

? j pikniką, ant Lewistono kelio, 
prie Lake Grove vandens, prie 
pat žuvų auginimo prūdo. To
dėl visi vietos ir apielinkių lie
tuviai darbininkai kviečiami 
atsilankyti į mūsų pikniką ir 
linksmai laiką praleisti. Į čia 
suvažiuos daug žmonių. Bus 
įvairių žaislų ir pasižymėju
siems bus duodamos dovanos.

Kviečia Komitetas.

antro colio dydžio į visus šo
nus. Kompresas turi būti pa
darytas iš gazinio audeklo ar
ba reto perkelio.

Jeigu galima, reikia disin- 
fektuoti kompresus, ir jie turi 
būti nesuteršti pirštais arba 

i. juos benešiojant.

atidirbtų.
Dar sunkesnė buožių bernų 

"būkle. Pavyzdžiui, Barzdų 
valsčiuje su darbo rūbais mo- 

z karna bernams metams tik 
200—500 lit. 1928 m. buožės 

4 daugelyje vietų tas algas dar 
100 lit. sumažino. Pas buožes 
įėjo į paprotį išcentrifuguotuj 
pienu ne tik savo kiaules, bet 
jau darbininkus šerti. Jau di
delė, jų supratimu, laimė, jei
gu bernas prie sunkaus darbo 
gauna, kartą į dieną mėsos. 
Klerikalinių pasninkų pagelba 
jie ne tik darbininkus mulki-1 
na, bet dar ir valgį prastina, Į 
nedtiodami tris dienas nei tru- 

’ • putėliū* Mėsos ir liepdami su 
jų šeimyna “gadzinkas” die
vo garbei giedoti. Rūbai kuo 

-^prasčiausi.
Buožės stengiasi ir 'iš viso 

kuo mažiau samdyti bernų, 
bet už tai skolinant ką ar gy
vulį ganiavon priimant, sten- 

z Elgiasi jie kuo daugiau sklypi- 
‘ninkus, Mažažemius ir bend
rai kaimų biednuomenę išnau
doti. Del nepakenčiamos būk
lės daugelis ■ bernų

vienu • gaunama atspausdinti 
paaiškinimai, kurių reikia pri
silaikyti. Jeigu galima įgyti 
pirmos pagelbos prietaisų pa- 
kietą, tai aprišimui žaizdos 
vartok jas, o ne kitokias. Kur 
galima, reikia turėti antisep-, 
tiškos gazos. Galima nusipirk
ti mažą dėžutę. Nešiojant 
prie savęs, reikia juos* laikyti 
uždengtus, kad jie nesusiterš- 
tų. Vartojant, reikia visą su
imti pirštais už popieros, į ku
rią jis yra įvyniotas. Jeigu per 
neapsižiūrėjimą gazą pačiupi- 
nėjai pirštais, tai uždedant ant 
žaizdos, reikia tėmyti, kad ta 

; dalis būtų kuotoliausia nuo 
žaizdos.

Reikia vartoti kompresą su
stabdymui kraujo tekėjimo ir 
uždengimui žaizdos. Kuomet 
nėr kompreso, galima žaizdą 
aprišti čystu audeklu. Galima 
vartoti nosinę skepetaitę, kuri 
po skalbimui dar nebuvo var
tota. Ji turi būti pirmiausia 
gerai išdžiovinta.

Niekados pačiam nerei
kia mazgoti žaizdą. Tokius 

lės daugelis ■ bernų viduryje da‘^us. reikia Palikti «yd.y‘°- 
metų pabėga išsižadėdami net I Jy‘’ .kadangl p.irmos

o

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

BAYONNE, N. J.
Pirm. B. Stankevičius, 431 Boulevard.
Vice-pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.
Prot. Sekr. P. Janiūnas, 128 W. 49th 

St.
Fin. Sekr. T. Stankevičiene, 431 

Boulevard. x
Kasierius F. Lukaitis, 330 Broadway.
Kasos globėjai:

J. Laurinaitis, 348 Avenue C.
V. Vaclavičius, 20 E. 21st St.

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

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

St.

po

LIETUVIŲ BROLIŲ Ift SESERŲ 
DRAUGYSTĖ, RACINE, WIS.

Valdybos antrašai:
Pirmininkas A. Gerčius, 1212 

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

j L. B. ir S. D. laiko savo mSne- 
' sinius susirinkimus kas 3-čią nedčl- 
dienį, unijos svetainėj, 428 Wiscon
sin st., Racine, Wis.

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

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

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

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

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

Pat arimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

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

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tfk nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystes apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystes lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite, 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina............... $2.00

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

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokiu 
išdirbimų karus i trumpų 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. i

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

Bell Phone i Poplar 754$'

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST.,

GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA

JUOZAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOMS

Bell-
Keystone—

algų.

46 Ten

r.T'c.ivniSv;™™ neaeiaieni KieKvieno menesio, □ apsirei^Kimasival po pietų> ant 25th ir Djx> Lio.

“ LAISVĖ ”

Kaina popieriniais viršeliais...............$1.00
drūtais audimo ■ apdarais ir aukso rai- 
................................................................. $1.50

Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Reikalaukite tuojaus, nęs mažai jų yra ir greit.visos išeis.

------ St. ir Avė.
._ State..

State.

Ad. No. B-29
Silpni ir Bekraujai 
Vyrai ir Moterys

Nuga-Tone nuteikia stebetinaa panekmes, 
kaip kada tik j keletą dienų, nuo nervingu
mo arba raumenų ntiailpimo, praradimo sva
rumo, stiprumo ar abelnos jėgos, prasto ape
tito, menko virškinimo, gasų viduriuose arba 
raugėjimo, skilvio, inkstų arba pūslės irita- 
cijųs, kepenų ligas, chronišką užkietėjimą, 
Kalvos skaudėjimą, svaiguli ir panašids simp
tomus iš priežasties silpnumo ir menkos kū
no sveikatos.

Nuga-Tone suteikia naują jėgą del kiek
vieno kūno organo ir kūno veikimo. Jos su
telkia pasilslnanti 'ir atšviežinantį miegą, su
stiprina kraują ir jūs jausitės, kaip naujas 
žmogus. Nusipirkit butelį šiandien ir patik- 

’ nhkit' Jas savor patted ligojo. Visi vaisti- 
•, ijlnkaį parejupda ■ jąs jju tikrą pinigų grijžiju- 

'• nSmo eraranti ia.

studijuotojas visai nemato rei-i 
kalo mėginti Mazgoti žaizdas, 
nes tas būtų visai bereikalin
gas čiupinėjimas. Apart už
dėjimo atsakančio kompreso 
žaizdai daugiau nieko nereik 
daryti.

Kontroliavimas kraujo bė
gimo yra kitas svarbus daik
tas. Kokios nebūtų žaizdos, iš 
jų veik visuomet nubėga dau
giau ar mažiau kraujo, ir kai- 
kurios iš jų yra surištos su pa
vojingu kraujabėgiū.

Kraujabėgio i
yra nubėgimas kraujo, kuris tuvių ’Svetainei.”'“

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO, MASS., VALDYBA:

Pirm. Elzbieta Beniuliene, 90 Porter 
Ave., MontelĮo, Mass.

Pirm. Pag. Ona Turskiene, 79 Vine 
St., MontelĮo, Mass.

Fin. Rast. Kazimiera Čereskiene, 37 
Lansdowne -St., Montello, Miass.

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

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

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

Kasos Apiekūnai;
Kleofasa Sireikienė, 8 Holbrook Ave., 

Montello, Mass.
Vladislava Baroniene, 722 N. Mon

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

Montello, Mass.
St., Montello, Mass.

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

ADRESAI
Pirmininkas—Ed. Sheputis, 11343 

Cardoni; finansų, raštininkas — J. 
Valaitis, 1738-i-22nd St.;’ - nutarimų 
raštininkas — P. Čekanauskas, ’ 9522 
Russell St.; iždininkas—A. Vėgela, 
7715 Dayton Ave.;? “Laisves” agen
tas—J. Biršton, 2739 Carson Ave.

Susirinkimai atsibūha kas ketvir
tą nedčldienj kiekvieno menesio, 3

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

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vienintė- 
lia žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir. darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties, šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkes. Knyga 
turi 250 puslapių. 
Ta pati apdaryta 
dėmis . .♦...............

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už b^ksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

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

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

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

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

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

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

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

Vardas
No--------

Miestas ■
Miestas



VIETOS ŽINIOS
MIESTO INSPEKTORIAI 
REIKALAUJA ALGŲ 
PAKĖLIMO

PASKUTINIS PARAGINIMAS

Šiandien vakare, kaip jau 
visi žinome, Coney Island Sta- 
diume įvyks milžiniškas kon
certas. Vakar vietos žiniose 
buvo plačiai apie tai rašyta.

Tat, visi ir visos, į “Daily 
Workerio” milžinišką koncer
tą, kur, be ko kito, turėsime 
progos išgirsti dvidešimto 
šimtmečio muzikos stebuklą: 
prof. Theremin yra tuo asme
niu, kuriuo yra susiinteresavęs 
visas muzikos pasaulin. Jis 
grieš ore esančiomis muzikos 
melodijomis. Tai proga, kuri 
retai pasitaiko. šita proga 
yra šiandien, tik šiandien; 
toj jos nebus.

BROOKLYNO SEKCIJOS 
DARBIEČIŲ SUSIRINKIMAS

i-y-

Panedėlį, 6 vai. vakare, 29 
Graham Ave., Brooklyne, yra 
šaukiamas visuotinas brookly- 
niečių darbiečių sekcijos susi
rinkimas.

Susirinkimas yra šaukiamas 
tikslu, kaip geriau suorgani
zuoti rinkimų kampaniją. 
Taipgi bus diskusuojama funk
cionierių vienetų veikimas ir 
kiti svarbūs klausimai.

Turite visi atsilankyti, kad 
padarius mūsų sekciją gera 
organizuota spėka ateinančiuo
se rinkimuose.

A. Bimba,
Sekc. organizatorius.

2,500 miesto inspektorių į- 
teikė savo reikalavimą miesto 
valdybai, kad pakeltų jiems 
algas. Savo reikalavime jie 
nurodo, jog nuo 1920 metų 
jie nėra gavę pakėlimo algos. 
Jie nori $25 pridėjimo algos 
j mėnesį.

KAPITONAS KALTINAMAS ,
VAGYSTĖJ 1

Kapitonas Alfred Hinckley, 
1223 Elm Ave., Brooklyne, 
areštuotas ir padėtas po $10,- 
000 kaucijos. Jis kaltinamas| 
išviliojime $4,000 iš p-lės Inez | 
Holmes 1926 m. Hinckley, iš
gaudamas iš jos paskolą, sakė-; 
si, kad esąs turtingas. Bet 
bar pasirodo, kad jis nieko 
turi.

da
ne-

DARBININKŲ PARTIJAI 
REIKALINGA $20,000

SKENDUOLIS” SUGRĮŽO

rin-

BRUTALIŠKAI SUMUŠĖ 
STREIKIERĮ

Gene yra drąsus, sako Shar- 
' key. Bet, girdi, pasirinkda- 
1 mas Heeney savo oponentu, 
' bokso čampionas Gene Tunney 
aiškiai parodė, jog jis bijo su
sitikti ringe su logiškuoju at
ribotoji!, Johnny Risko. Tun
ney aplenkęs Risko ir Sharkey 
todėl, jog jis žinąs, kad nei 
vieno nei kito nenugalėtų.

Gene Tunney-Tom Heeney 
i bokso rungtynės įvyks liepos 
26 d., Yankee Stadium, New 

i Yorke. Tai bus rungtynės už 
pasaulio bokso sunkiasvorio 
čampionatą. čampionas Tun
ney, kuris treiniruojasi Spec
ulator, N. Y., apielinkėje, sa

iko, jog jis nugalėsiąs savo o- 
ponentą trečiam ar ketvirtam 
raunde. Bet panašios nuomo
nės yra ir “pliumeris” atribo- 
tojas Heeney, kuris treiniruo
jasi Fairhaven, N. J., apielin
kėje ir žada visą savo dėmesį 

'kreipti į Tunney “solar plex
us.” Left Hook. <

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

PAJIEŠKOJIMAI

LIETUVIŠKA SKUTYKLA

BARBER SHOP IR 
BEAUTY PARLOR

A. MOLLYNS
Specialistas ant

Permanent Wave, Nestle
Circuline

PAJ1EŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės. Aš esu 23 metų, tu

riu ūki—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

PIGIAI PARSIDUODA
i gražią 
pelningą

krautuvę, 
kurioje parsi
duoda pianai, 
.Victrolos visų 
rekordai ir ro- 
ir pučiami in-

’’HIS MASTERS VOICE

Turiu 
i r 
muzika-

Šiemet tik $10.00

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr. J
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

Joseph Graziola, 20 metų, i su 
103 Thompson St., New Yor
ke, buvo pašauktas į teismą 
už netvarkų važiavimą auto
mobiliu. Į teismą, vieton Gra
ziolos, pribuvo jo samdytojas. 
Jis paaiškino, 
drabužiai rasta 
manoma, jog jisai yra 
dęs.

Teisėjas Gresser 
tam tikra valdininką 
ištirti.
Graziola 
goninėje. 
susirgus, 
ninėn.

Ketverge tas pats teisėjas 
Gresser nubaudė sugrįžusį 
“skenduolį” $10 už nevarkų 
važiavimą ir $5 už nepribuvi- 
mą į teismą.

Kaip žinoma, nacionalei 
kimų kampanijai yra paskirta 
pinigų suma surinkti $100,000. 
Gi to darbo varymui dabar 
reikalinga pinigų. Reikalinga 
$20,000) prieš 1 d. rugpjūčio 
mėnesio. Nors aukos rinkimų 
vajui plaukia pačioj pradžioj 
gerai, bet turime neužmiršti, 
kad nurodyta kvota būtų išpil
dyta pažymėtu laiku.

Šioj Darbininkų Partijos 
rinkimų kampanijoj, jeigu ne
bus pakankamai rinkimų fon
de kapitalo, negalima bus po 
visą šalį suruošti planuojamų 
agitacinių prakalbų maršrutų,. 

Republikonai su demokra
tais milionais dolerių žarstys 
savo rinkimų kampanijos lai
ku. Pasiųs šimtus ir tūkstan
čius kalbėtojų ; naudos radio, 
kalbamuosius judžius ir visus 
kitus būdus mulkinimui darbi
ninkų, kad jie balsuotų už ka
pitalistinių partijų kandidatus.

Darbininkų (Komunistų) 
Partija yra vienatinė darbinin- 
.ų klasės partija, kuri i£ šir

dies gina jų reikalus. Tokiu 
būdu, Darbininkų Partija jo
kios paramos iš kapitalistų 
nesitiki, apart persėkiojimo ir 
areštų. Vienatinės paramos ji 
laukia—tai iš darbininkų kla
sės, nes Darbininkų Pkrtija 
yra dalis darbininkų klasės.

Todėl darbininkų draugijos, 
organizacijos, kliubai ir rate
liai padėkite savo partijai šioj MEILĖ IR pinigai SENĮ 
rinkimų kampanijoj, ateidami I jtraįjKė J BĖDĄ 
į pagelba su finansine parama, if 1

D. !

kad Graziolos 
pajūryje ir 

nusken-

paskyrė 
dalykui 

Ir dabar surasta, kad 
buvo Beekman St. li- 

Jam besimaudant 
buvo nuvežtas ligo-

KIŠENVAGIS RŪPINOSI 
SŪNŲ MOKSLU

Jacob Zuravsky, 41 metų, 
2961 W. 25th St., Coney Is
land, nuteistas, dvejiems me
tams kalėjimai už kišenvagys- 
tę. Jis teisme prisipažino, kad 
tuo amatu užsiėmė ir tas jam 
pagelbėjo du sūnus leisti į mo
kyklą.

Zuravskienė, išgirdus apie j 
tokį savo vyro prisipažinimą, j 
teisme apalpo. Ji nieko neži-, 
nojo apie savo vyro' tokį ama- . 
ta.

VISO AMŽIAUS KALĖJIMAS 
UŽ KETVIRTĄ VAGYSTĘ

šaika mušeikų, apsiginklavę 
i geležinėmis dūdomis, už

puolė pikietuojantį vaisių dar
bininką ties 936 E. Tremont 
Ave., New Yorke, ir baisiai jį 
sumušė. Sumuštąjį prisiėjo 
nugabenti į artimą kliniką ap
rišimui žaizdų. Mušeikų nie
kas nekliudė. Policijai prane
šus apie užpuolimą, ji visai ne
atkreipė domės.

SAVAITĖS AUKSO 
EKSPORTAS

šią savaitę per New Yorką 
išvežta aukso už $25,620,000. 
Visas tas auksas išvežtas Fran
ci j on.

Tuo pat laiku gauta iš Ka
nados $5,000,000 aukso. Reiš
kia, $20,000,000 aukso dau
giau išvežta, negu įvežta.

MIRĖ DIENRAŠČIO 
“LAISVĖS” EKSPEDITORIUS 

______ »
Edward Moffett, 42 metų, 

“Laisvės” dienraščio ekspedi
torius, mirė pereito ketvergo 
vakare. Jis dirbo “Laisvėj” 
per pastaruosius 8 metus. Pa- 

’liko moterį ir du kūdikius. 
Priežastis mirties—sena vidu-

| rių liga.

LAIMĖJO STREIKĄ
TROY, N. Y. — 900 kal- 

_ į merių ir marškinių dirbėjų, 
kurie pereitą pirmadienį bu
vo sustreikavę prieš Gluett, 

i Peabody ir Kompaniją del 
algų nukapojimo, laimėjo 
streiką.

James Pratt, 67 metų senis, 
879 Court St., Brooklyne, del 
meilės ir pinigų papuolė bė
don. ;

Washington. — Laivvno 
ministeris Wilbur trečiadie-

ATSIŠAUKITE
“Laisvės”’ piknike, jau išsiskirs

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

kompanijų, lietuviški 
lės ir kiti styginiai 
strumentai. Bet silpna sveikata ir 
senatvė verčia parduoti už bilia kai
ną, nes jokio pagelbininko neturiu.
Jonas b. ambrozaitis

560 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 9942

Marcelling Finger Waving
463 LORIMER STREET

3 Durys nuo Grand St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.
LIETUVIS

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Puikiausia Užeiga 
CONEY ISLANDE

? TeL Jvniper 7648

l RAP. KRUCH’AS
1 FOTOGRAFAS
b 65-23 Grąnd Avenue
I (Buvusi 98 Grand Ęt.)
I MASPETH, L. I.

J. LEVANDAUSKAS

BROOKLYN, N. Y.
53-čias metinis piknikas, kurį ren

gia Šv. Kazimiero ir Juozapo Drau
gystė, 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. Kvepiančitj cigarų, 
šalto alaus ir skanaus aiskrymo bus 
jvalias. Prie įžangos bus veltui duo
dami su numeriais tikietukai ant iš- 
laimėjimo aukso vertės $2.50. Bus du 
laimėjimai: vienas vyrams, antras 
moterims.—Rengimo komitetas.

166-67

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Užlaikau

GRAŽIĄ UŽEIGĄ
prie vandens

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

užkandžių

Kviečiu visus lietuvius 
atsilankyti

J. KARPUS

IR MALIORIUS

Triangle 1450

FOTOGRAFAS

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

Telephone: Greenpoint 232#

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

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

J. GARŠVA

GRAB0R1US

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 0783

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, yra svarbių reikalų.—, 
Komitetas. 166-67

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

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

53-ČIAS METINIS

Salvaro Fiori, 49 metų, 173 
Pearl St., Brooklyne, pradėjo 
viso amžiaus bausmę Sing Sing 
kalėjime. Teisėjas Smith, ei
damas Baumes įstatymu, jį nu
teisė už menko įrankio (tool) 
pavogimą. Tai buvęs jo ket
virtas apsivogimas.

Kaip skirtingai kapitalistinis 
teismas teisia ne savo klasės 
žmonės! Visiems yra plačiai 
žinoma įvairių miesto grafto 
skandalų šmugelninkai. Jie 
vogė, suko ne kartą ir ne ke
turis kartus, net ir suskaityt 
jų vagysčių negalima. O ar 
juos teismas yra nubaudęs 
taip sunkiai, kaip tą mažą va
gišių ? Ne!

Grafteriai, kurie ir gauna 
kiek kalėjimo bausmės, tai to
ji bausmė yra jiem skirta už 
žioplystę daugiau, negu už va
gystę. Juk suvogt miesto pi
nigų tokias sumas, kurios sie
kia šimtus milionų dolerių, ka 
tai reiškia, “bevalant gatves” 
ir “bededant rynas” (sursus) ? 
Už tai tik vienas kitas gavo 
tik nuo 3 mėn. iki 3 metų 
Įėjimo.

ka-

AREŠTUOTA 12 
NARKOTIŠKŲ VAISTŲ 
PEDLIORIŲ

Federalės valdžios agentai 
pereitą seredos n'aktį padarė 
plačią ablavą ant\ narkotišfcų 
(svaiginančių) vaistų pedlio- 
rių Bronxe. Suimta trijose vie- 

. tose 12 asmenų. Jie visi yra

don. Senis Pratt, gerai nusi- ni užvardino keturis naujus 
vaksavęs, išsipudravęs ir apsi-1lengvuosius kreiserius, var- 
laistęs perfiumo kvepalais, bu-įdais: Chester, Chicago, 
vo atgabentas pas teisėją'Houston ir Augusta. 
Simpson. Jis teisėjui aiškino
si, kad viena moteris jo gyve
nime buvus priežastimi jo nu-
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puolimo, o visos kitos moterys 11
jį laikę prispaudę, nedaleidę I ^iiUiiiHiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

jam pasikelti iš tos nuodėmės.
Margaret Lingei jį arešta

vo už išvili’ojimą iš jos $1,000 
ir pažado neišpildymą. Jis ža
dėjęs ją vesti. Bet, išgavęs 
pinigus, dingęs. Lingelienė 
yra) 30 metų moteris. >

Sakoma, kad ne vieną leng- 
vati.kę tas “pališiuotas” senis 
apgavęs. Pratt padėtas 
$1(1,000 kaucijos.

SHARKEY SAKO 
NUGALĖTU ČAMPIONĄ 
TUNNEY

Rengia
Kazimiero ir Juozapo 

Draugystė 
Įvyks Nedėlioję

15 Liepos-July, 1928 
DEXTER PARKE 

Jamaica Avenue ir 75th St., 
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 2 vai. po pietų 
ĮŽANGA 50c YPATAI 
Prof. V. Retikevičiaus 

Orkestrą 
grieš vėliausios mados lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius.’ Kve
piančių cigarų, šalto alaus ir ska- 

1 naus aiskrymo bus įvalias. 
Prie Įžangos bus duodami su nu
meriais tikietukąi ant išlaimėjimo 
aukso vertės $2.50. Bus du lai
mėjimai: vienas vyrams, antras 

moterims. 
Rengimo Komitetas. 
Važiuokite Jamaica

šv. I
Tel Stagg 9108 : į

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X - Spindulių Diagnoza

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

Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:

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

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

DR. PETERSON’O

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ 
SU PRIŠIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
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.

PO

NATHAN KAPLAN 
AREŠTUOTAS

kai-

Lietuvio sunkiasvorio boksi
ninko Jack Sharkey manadže- 
rius Johnny Buckley liepos 12 
d. paskelbė, jog Jack Demp
sey oponentu bokso rungtynė
se, kurios įvyktų rugsėjo mė
nesį New Yorke, būtų Jack 
Sharkey, jei buvęs pasaulio 
bokso sunkiasvorio čampionas 
nutartų grįžti į ringą. Buck- 
ley sako, jog jis esąs padaręs 
su New Yorko promoteriu Tex 
Rickard u tam tikrą sutartį, 
kuria einant Sharkey gautų 
pirmutinę progą boksuotis su 
Dempsey’u, jei pastarasis dar

Plačiai žinomas jaunas 
liasiuvis darbietis Nathan Kap
lan areštuotas sąryšyje su de
monstracija Wallstrytyje 3 d. 
liepos. Jį kaltina policisto
Keegan piršto įkandime, nors kartą grįžtų, 
liudininkai liudija priešingai.] 
Keegan, mušdamas su kumščia 
per veidą, pataikė Kaplanui į 
dantis ir susižeidė pirštą. Bet 
teisėjas Simpson atsisakė pa
naikinti kaltinimą prįeš Kap- 
laną. Kaplan padėtas po $1,- 
500 užstato ir jį teis prisieku
siųjų teismas (grand jury).

KAZIMIERO IR JUOZAPO 
DRAUGIJOS PIKNIKAS ■.

Rytoj, Dexter Parke, Jamai
ca Ave. ir 75th St., Brookly-

Sugrįžęs į Bostoną iš Kana
dos, kur Sharkey buvo išvydęs 
pažuvauti (mat, kai kurįos Ka
nados vietos, tai tikras žuvi- 
ninkų-meškeriotojų rojus), 
Jack Sharkey pareiškė, kad jis 
nugalėtų čampioną Gene Tun- 
ney, jei tik jam būtų kada 
nors suteikta proga. Ir nuga
lėtų taip, kad nebūtų jokių a- 
bejonių—knockoutu.

Sharkey- vadina Tunney 
“shakespearišku čampionu” ir 
sako, jog Tunney-Heeney 
rungtynės būsią tiktai farsas.

Tel. Lackawanna 2180

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

MALONAUS PASIMATYMO

■ •

214 Perry Avenue,

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

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

* / *
J. IR O. VAIGINIS

Maspeth, N. Y.

kaltinami, kaip pardavinėjime, ne, bus šv. Kazimiero ir Juo- 
taip ir laikyme tų nuodingų zapo Draugystės piknikas. Vi- 
svaigalų. 'si būkit ir aš būsiu. M.

■ Kol Tunney nebuvo pasira
šęs kontrakto boksuotis su 
Heeney, tol žmonės manė, jog

arba ant 75th St.

KELRODI^: 
eleveiteriu ir išlipkite ant Elderts 
Lane stoties

M) O g

trj

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

JAUNUOLIAI .AUGA SVEIKI .IR, 
STIPRUS VALGYDAMI Automobilių Mokykla

y .

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą aut vįso- ’ ' 
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas a kursas šoferio-Mechaniko, Į 
kurj veda lietuvių ir anglų kalboj • 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ClUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v. >
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228-—2nd Ave, cor. 14th St, N. Y.

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

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

Žmonija yra persitikrinus ręikalingumu mechanikų-žinovų au
tomobilių ir įvairių industrijos mašinų, peržiūrėjimui ir nuregulia- 
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. Vaistlnihkas

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

iPhone, Greenpoint 2017, 2360-8514 j




