
Nacionalistai Prašo Iš
traukti Kariuomenę 

iš Cliinijcs
SHANGHAJUS. — Chini- 

jos nacionalistų valdžia ga
mina notas Anglijai, Fran- 
cijai, Italijai, Japonijai ir 
Jungtinėms Valstijoms, pra
šant tų šalių ištraukti savo 
karinius laivus iš Yangtse 
upės, ’ pamatuojant tuomi, 
kad militariškas veikimas

daugiau nereikalinga lai
vams pasilikti upėj saugoji
mui svetimšalių gyvasčių.

Taipgi sako, kad Nankin- 
go valdžios užsienio reikalų 
ministeris įteikinėja notas 

' dvidešimts keturių šalių at
stovams, siūlydamas tuo- 
jaus peržiūrėti visas su Chi- 
nija padarytas sutartis, ar 
jos yra išsibaigusios ar ne.

Nacionalistų reakcinis va
das maršalas Li Tsung-chen 
pareiškė, kad visos sutartys, 
kuriomis Chinija yra su
kaustyta, turi būt peržiūrė
tos arba tuojaus panaikin
tos kuogreičiausia, nes, gir-
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Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Pariedelis, Liepos (July) 16 d., 1928 
----  . ..4^ ..... ...... .

LENKIJA {TEIKĖ TAUTU ŪGA1 ■
LIETUVOS PASIŪLYT^ SUTARTI

Nedeldienių

No. 168 Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XVIII, Dienraičio X

Sustreikavo 3,000 Mainieriy
NANTICOCKE, Pa. — 

3000 mainierių sustreikavo 
Susquehanna Coal kompani
jos kasyklose 5 ir 7, kuomet 
sekcijos formanas Robert 
Davis sumušė motormaną 
John Beyer. Mainieriai rei
kalauja, kad formanas būtų 
prašalintas, sulig mainų 
taisyklių.

Sugavo Du Meksikos 
Maištininkų Vadus

MEXICO CITY. — Prane-
di, jos duoda proga komu- šama iš Pueblo, kad policija 

suėmė du maištininku va 
viena dus, Carlos Vežei ir Jose 

a Guadalupo Osorio.
pareiškė mnose atrasta daug maišti-

suėmė du maištininku va- vnistinei idėjai platintis.
“Chinija turi tik 1____

priešą, ir tas priešas yra 
Sovietų Sąjunga,” [ 
tas bjauiybė reakcionierius. 
Jis visai nesigėdina taip sa-i 
kyti ant Sovietų Sąjungos J 
kuri į 
nelygybės (senosios Rusijos 
padarytas) sutartis su Chi- Du Vaikai Užmušta ir Du 
nija. Sužeista

Ju na-

ninkiškos literatūros.

Rado Pavogtą Vaiką
MIAMI, Fla. — Keturių 

metų amžiaus vaikutis, sū
naitis ponų McAllister, bu
vo pavogtas. Vagys reika-

SOVIETŲ LEDLAUŽIS KRASINAS
PAGELBĖJO DAR 2 ŽMONES IŠGELBĖT

Skundžiasi, kad Lietuva Nepildanti Lygos Įsakymą; o Len- lavop ofc0o už jo sugrąžini-
kija, Esą, Pasiryžus Surasti Būdus Susitaikymui

GENEVA. — Penktadienį 
Lenkija įteikė Tautų Lygai 
Lietuvos pasiūlytą arbitra
žo sutarties tekstą, pažymė
dama, kad Lenkija negali 
priimti Lietuvos pasiūlymų.

Sulig to teksto, Lietuvos 
mi-

Lietuva išėjusi prieš Lygos 
ir ambasadcĮrių konferenci
jos nutarimus ir kad tokis 
Lietuvos pasielgimas yra ly
gus atsisakymui užbaigti 
neagresyviškumo ir arbitra
žo sutartį ir jieškojimui bū
dų priversti Lenkiją panai-

mą. Jau buvo planuojama 
jiems duoti tiek pinigų. Bet 
kaimynai Gallagher visai 
netikėtai atrado vaikutį tuš
čioj stuboj, netoli nuo savo 
namų.

Vienas Mainierys Žuvo, 
Trys Liko Sužeisti

Jieškotojai “Italips” Žmonių Orlaiviais Išgelbėti nuo Foyn 
Salos; Valgė Šunis, Neturėdami Maisto

COPENHAGENAS, Dani- penktadienį įteikė Ąovietų 
ja. — Gavę informacijas užsienio reikalų komisarui 
nuo Sovietų ledlaužio Krasi- čičerinui notą, kurioje Šve- 
no, kokioj vietoj randasi 
dingusieji kapitonas Sora, 
italas, ir jo draugas danas 
Van Dongan, Švedijos orlai
vis Upland ir Finlandijos 
orlaivis Turko nulėkė į 
Foyn Salą ir juos išgelbėjo, 
pasak čia gauto pranešimo 
iš Kings Bay, Spitzbergen.

Atrado juos labai blogoj 
padėtyj. Per tris savaites 
jie neturėjo maisto ir buvo 
priversti valgyti savo šunis. 
Jie mat šunis pasikinkę į 
rogutes buvo išvažiavę jieš
koti dingusių “Italios” įgu
los narių. Laike jų gelbėji
mo jie jau buvo suvalgę pen
kis šunis.

Penktadienį orlaiviai juos 
nugabeno į Kings Bay.

Trecią savo draugą daną 
inžinierių Vanning jiedu 
paliko Cape Brown, apsir- 
gus jam pirma, negu jiedu 
pradėjo keliauti . per ledą 
jieškoti penkių “Italios” 
žmonių ant ledo netoli Foyn 
Salos.
Krasinas Patėmijo Juos 

ant Salos
Ant salos juodu užtėmijo 

Sovietu laivas Krasinas. Pa
tėmijo pirma, negu užbaigė 
gelbėti esančius ant ledo 
žmones. Laivas apie juos 
pranešė ir Švedijos orlaivis 
pagalios juos surado. Kuo
met jiedu buvo patėmyti, 
tai tuo laiku nebuvo galima

dijos valdžia dėkavoja So
vietams už Krasino įgulos 
didvyrišką gelbėjimo darbą.

Atsakydamas, čičerinas 
varde savo valdžios išreiškė 
apgailestavimą del žuvimo 
Švedijos mokslininko Dr. 
Malmgren.

Maskvoj Didžiausias 
Entuziazmas

Žinios apie ledlaužio Kra
sino išgelbėjimą septynių 
žmonių nuo ledo sukėlė Mas
kvoj ir visoj Sovietų Sąjun
goj didžiausią entuziazmą. 
Sovietų spauda plačiai rašo. 
Duoda daug kredito savo 
žymiam lakūnui Čuchnovs- 
kiui, kuris rizikavo savo ir 
savo draugų gyvastį, lėkda
mas blogam ore, kad tik iš
gelbėti •nelaiminguosius.

Italijos ambasadorius Mas
kvoj, Signor Cherutti, apsi
lankė pas užsienio reikalų 
vice ministerį Karachaną ir 
išreiškė Italijos valdžios pą-. 
dėką už išgelbėjimą sėpty- 
nių žmonių.
Įsakė Ledlaužiui Maliginui 

Sugrįžti
Sovietų Gelbėjimo Komi

tetas davė įsakymą ledlau
žiui Maliginui sugrįžti atgal 
į Murmanską, nes komite
tas mano, kad Krasinas ga- 

_ lės vienas atlikti reikalingą 
------- - Y darbą. Bet lakūnas Babuš-

i ik ii * u v’ ‘ima kinas, kuris randasi ant 
žinoti, kas jie tokie buvo; ^kdigino, . veikiausia

'S
valdžia prašo atlyginti
lioną amerikoniškų dolerių Ikinti militarinę apsaugą da- 
už nuostolius, kuriuos pada-įlies savo rubežiaus ir tuo 

būdu susilpninti valstybės 
saugumą.

Lenkija taipgi skundžiasi 
Lygai, kad Lietuva norinti 
priversti ją užmokėti kon
tribuciją. I

Toliaus Lenkija skundžia
si, kad Lietuva trukdanti 
padaiymą taikos sutarties. 
Bet Lenkija, girdi, yra pasi
ryžus surasti bile galimus 
būdus del susitaikymo.

Tautų Lyga svarstys Lie-;
tuvos-Lenkijos k 1 a u simąj buso Tik šipuliai Liko 
rugsėjo sesijoj. Į --------

re Lenkijos generolas Želi
govskis,” užimdamas Vilnių.

Lietuva taipgi siūlė, kad 
ištisas Vilniaus kraštas, ku
ris dabar randasi Lenkijos 
rankose, būtų skaitomas 
“ginčijamu kraštu”.

IRON RIVER, Mich. — 
Davidson rudos kasykloj, iš 
priežasties žemių įgriuvimo 
ir vandens apsėmimo, žuvo 
vienas mainierys ir trys 
mainieriai liko sužeisti. Žu- 

Ivęs mainierys buvo 26 metų 
amžiaus.

m
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Sulig Tautų Lygos padik- 
, ir Lenkija, 

i susitaikiusios rubėžių klau
simu, turėjo padaryti ne- 
agresyviškumo ir arbitražo 
(santaikos) sutartį.

Aiškindama Lietuvos su
tarties tekstą, Lenkija in
formavo Tautų Lygą, kad

pirmutinė panaikino Darbėnuose dpiOgO DOIIlba įtarimo, Lietuva

UŽSIMUŠĖ MEKSIKOS 
LAKŪNAS CARRANZA
CHATSWORTH, N. J.— 

Laukuose už astuonių mylių 
fiU'o čia tapo atrastas lavo
nas Meksikos lakūno kapito
no Emilio Carranza, kuris 
ketvirtadienio vakarą išlėkė 
orlaiviu iš Long Island or
laivių lauko į Mexico City.

Atrasta, sudužęs orlaivis, 
sparnai nutrūkę. Dalys or
laivio išblaškytos per ketvir
tadalį mylios.

Manoma, kad griausmas 
sudaužė orlaivį, kuomet jis 
pateko į elektros audrą, nes 
tuo 'laiku buvo užėjęs smar
kus lietus su perkūnija.

Carranza buvo žymus
Meksikos lakūnas. Buvo
vadinamas' Meksikos Lind- WASHINGTON. — Impe-
berghu. Jis buvo atlėkęs rialistinė Amerika padikta-
orlaiviu iš Meksikos ir atgal Vo Pietų Amerikos šalims, 
bandė sugrįžti be sustojimo. Čilei ir Peru, susitaikyti.

Jo lavoną atrado uogauto- Valstybės sekretorius Kel- 
jai. , ilogg pasiuntė abiems šalims

Meksika labai jo apgailės- įsakymą, kad jos atnaujintų 
tauja.

SAUSIEJI SMERKIA

Sužeista
Autobuso Nelaimė Lietuvoj; 

Sužeista 8 Žmonės

X

Birželio 23 d. Darbėnuose, 
[Kretingos apskr., atsitiko 
nelaimė. A. Rinkučio vaikai 
žaidė daržely. Bekašinėdami 
žemę, rado kažką juodą ir 
kietą. Jie ėmė rastą daiktą 
daužyti, mėtyti. Tėvai to 
nepastebėję. Netikėtai ras
tas daiktas sprogo ir užmu
šė 2 metų mergaitę ir 8 mt. 
berniuką. Kiti du vaikai ■ 
sunkiai sužeisti. Namuose j 
kilo didžiausia panika. Su
bėgo daug žmonių ir visi 
stebėjosi tuo nepaprastu at
sitikimu. Spėjama, kad tai 
buvo bomba užsilikusi nuo 
didžiojo karo.

4

Vokietijos Komunistų Spauda Smerkia
IT I ■! v Y T1 xz* • 1Y I 1«v1Nobile už Jo Fašistinį Nachališkumą

Užmušta Arklys. Iš Auto-

Amerika įsakė Čilei 
Perų Susitaikyti

ir

diplomatinius ryšius. Ir 
penktadienį abi šalys sutiko 

i pasiduoti Amerikos padikta- SMITHĄ IR RASKOBĄ yimui 1
 -  . Nuo 1911 metų tarp tų ša- 

WASHINGTON. — Blai-ųįų buvo nutraukti santikiai. 
vybės šalininkai, smarkiai jau per 45 metus tos šalys 
atakuoja gub.. Smithą ir De- ginčijasi del provincijų Tac- 
mokratų Nacionalio Komi- na įr Arica — įr viena ir ki- 
t t • • • 1-------- 11 v '

ta šalis jas savinasi.teto pirmininką Raskobą už 
tai, kad jie yra išsireiškę 
prieš dabartinę blaivybę. 
Sausųjų lyderiai išleido du 
pareiškimus tuo klausimu. 
Pareiškimus paruošė genp- 
ralis superintendentas Anti- 
Saliunų Lygos, ponas F. 
Scott McBride, ir Emest H. 
Cherrington, sekretorius 
Pasaulinės Lygos Prieš Al
koholį.

SUDEGINO GRAIKŲ MO- 
NARCHISTŲ ĮSTAIGĄ

SOVIETŲ LAKŪNAS ČUCH- 
NOVSKIS SUGRĮŽĘS I 

KRASINA

x ATHENS, Graikija. — 
Premjero Venizelos pasekė
jai penktadienį sudegino mo- 
narohistų partijos raštinę 
Cavalla.

, Įvairios partijos pradėjo 
rinkimų^ kampanijas su 
agresyvėmis • demonstracijo- 
įpis.f Keletas žmonių jau ta
po užmušta.

BERLYNAS. — Čia gau
ta nepatvirtintas' praneši
mas, kad Sovietų lakūnas 
Čuchnovskis, kuris su savo 
keturiais draugais buvo pri
verstas orlaiviu nusileisti le
duose, sugrįžęs atgal į led
laužį Krasiną. Jų orlaivis 
buvo sugedęs, bet jiems pa
vykę sutaisyti.

7 Žuvo Elektros Kėdėj
EDDYVILLE, Ky.—Penk

tadienio rytą Kentucky val
stijos kalėjime tapo nužudy
ti elektros kėdėj septyni as
menys už žmogžudystes.

BERLYNAS. — Vokieti- 
|jos komunistai didžiuojasi, 
kad Sovietų laivas Krasinas 
išgelbėjo septynis asmenis 
nuo ledo. Komunistų laik
raštis “Welt am Abend” iš- 
giria Sovietų gelbėtojus, o 
tuo pačiu sykiu pasmerkia 
“Italios” ekspedicijos vado 
Nobile fašistinį nachališku- 
mą. Laikraštis nurodo, kad 
“Italios” ekspedicija buvo 
grynai politinė, kad išgar
sinti fašizmą. Laikraštis 
rašo:

“Nekurias aukas pasiutu
sios fašistinės ambicijos iš
gelbėjo Sovietų Rusijos led
laužis. Jeigu atsitikimas 
būtų buvęs ne taip rimtas, 
tai visas dalykas būtų buvęs 
pasaulinė komedija. Civili
zacija per amžius dėkavos 
profesoriui Samoilovičiui ir 
jo sugabiai Krasino įgulai 
už jų drąsų gelbėjimo dar
bą.”

Laikraštis prisimena, kad 
tas įvykis gali . suskaldyti 
fašistų partiją.

Nobile Nachališkai Pasielgė
Su Malmgrenu

Prisimindamas apie žuvi
mą švedo mokslininko 
Malmgren, laikraštis rašo:

“Jaunas m e t e o rologas 
(Malmgren) atkartotinai) 
persergėjo Nobile del lėki- parodo dar nepilni rinkimų

vir? P°haus* z.?T^fai pranešimai. Tarp išrinktų

Laikraštis pažymi,' kad 
jeigu ne Krasinas, tai tie 
septyni žmonės nebūtų bu
vę išgelbėti. Sako, Nobile 
ne tik nedavė teisingų in
formacijų gelbėtojams, bet 
dar melavo, kad pridengti 
savo kriminališką žygį.
Reikalaus Nobile Aiškaus 

Raporto
Švedijos spauda piktai ra

šo apie Nobile. Sako, kad 
visuomenės opinija reika
laus Nobile išduoti aiškų 
raportą, kas ištikrųjų atsi
tiko su jo ekspedicija.

Nuteisė Seną Moterį Ka
lėjimai! už Būtlegerystę

NEW HAVEN, Conn. — 
Penktadienį čia tapo nutei
sta ant keturių metų į kalė
jimą moteris Josephine La- 
manski, 54 metų amžiaus. 
Tai jau aštunti kartu ji nu
teista už būtlegerystę nuo 
1919 metų.

Meksikoj 4 Komunistai 
j Išrinkti {. Kongresą

MEXICO CITY. — Meksi
koj keturi komunistai tapo 
išrinkti į atstovų butą, kaip

didžburnis bailys (Nobile) 
nepaisė patarimo ir, kad pri
minus pasauliui sukaktuves 
Italijos įstojimo į pasaulinį 
karą, iškeliavo prie blogiau
sių oro sąlygų, ir dabar mes 
matome, kokios yra iš to 
pasekmės.”

Tasai laikraštis taipgi pa
duoda faktus, kad Nobile 
tikrai susimušė su Malm- 
grehu, sužeidė jį ir kad del 
to Malmgrenas apleido No
bile grupę ir bandė dasigau- 
ti į sausžemį.

yra Ursulo Galvan, vadas 
Nacionalės Valstiečių Ly
gos, ir Herman Laborde, 
vadas gelžkeliečių unijos. 
Abu yra nariai Meksikos 
Komunistų Partijos Centro 
Pildomojo Komiteto.

3ALBANIJA NUŽUDĖ
TIRANA, Albanija. — 

Penktadienio rytą Albani
jos valdžia nužudė tris as
menis, kaltinamus suokalbyj' 
nužudyti prezidentą Ahmed 
Bcy Zogu. 5

Birž. 22 tarp Mauručių ir 
Kauno atsitiko baisi auto
buso katastrofa. Autobu
sui keleivius bevežant, pry- 
šaky pasirodė porinis veži
mas su medžiais.

Šoferis pradėjo duoti sig
nalus, kad vežimo savinin
kas duotu kelia, tačiau del 

C

nežinomų priežasčių vežimas 
pasisuko taip, kad atsistojo 
skersai kelio.

Šoferis autobuso sulaikyti 
negalėjo ir jis visu smarku
mu trenkė į vežimą ir ark
lius. Kai kurie keleiviai 
momentaliai pagal inerciją 
išlėkė iš autobuso, išnešda
mi su savimi ir langus.

Katastrofos rezultate: aš- 
tuoni žmonės sužeisti — vie
ni smarkiai, kiti lengiau,— 
vienas arklys užmuštas; iš 
autobuso tik šipuliai liko.

Vėliau keleiviai sužinoję, 
kad neveikę autobuso, stab
džiai.

Keleiviai autobuso 
ninkui iškėlė bylą.

savi-

37 Tekstilės Streikieriai 
Nuteisti Kalėjiman

buvo manyta, kad gal šeši 
“Italios” žmonės, kurie din
go su balionine dirižablio 
dalimi. Taipgi buvo many
ta, kad gal ten randasi 
Amundsen su savo drau
gais. Bet dabar paaiškėjo, 
kas ten buvo.

Dabar bus dedamos pa
stangos surasti Amundseną 
ir tuos šešis, kurie dingo su 
balionu.

bus 
perkeltas į Krasiną su jo 
mažu vienmotoriniu orlai
viu.

Areštuotas Iššoko iš
Traukinio Lietuvoj

NEW BEDFORD, Mass.
— Penktadienį distrikto tei
smo teišėjai pasmerkė 37 
tekstilės streikierius už pi- kūnas čuchnovskis su savo 
kietayimą .ant 6 mėnesių į draugais. Jie bandys nu- 
kalėjimą ir užsimokėti po 
$20 bausmės.

Nekurie jų buvo suareš
tuoti liepos 1 d., kiti buvo 
suareštuoti liepos 6 d.

Birželio 23 d. 12 v. 50 min., 
einant traukiniui 21 Nr. per 
[Nevėžio tiltą Žeimių—Kė- 

Švedijos Lakūnai Bandys tarpstoty šoko pro 
Lėkti pas čuchnovskį a"R areštuotas policininko 

lydimas pu. Ramutis Petras 
Švedijos lakūnai, kurie iš- ir labai sunkiai susižeidė.

gelbėjo Sora ir Van Dongen, Traukinį sustabdžius Ra- 
bandys lėkti į tą vietą, kur mutis pakeltas ir nuvežtas 
randasi nukritęs Sovietų la- j Kėdainių miesto ligoninę.

langą areštuotas policininko 
lydimas pil, Ramutis Petras

Traukinį sustabdžius Ra-

'y

$

f t

AREŠTAI ISPANIJOJ

GUETHARY, Francija.— 
Visoj Ispanijoj tęsiasi dideli 
areštai. Valdininkai skel
bia, būk jie susekę platų 
suokalbį nuversti dabartinę 
valdžią.

NUŠOVĖ BIZNIO
AGENTĄ

CHICAGO. — Penktadie
nio naktį gengsteriai nušo
vė plumerių unijos biznio 
agentą Joseph Faul, 33, me
tų amžiaus.

mesti jiems maisto.
Krasinas Vyksta į Kings 

Bay
Pranešama, kad ledlaužis 

Krasinas išgelbėtus gabena 
į Kings Bay. Manoma, kad 
po to laivas vyks į Advent

UŽSIENIO LITERATO 
ROS REIKALE

Visų kolonijų užsienio li
teratūros platintojai priva
lo atkreipti domę į Šį prane 

Bay pasiimti anglių ir kito-Šimą. Iki šiol buvęs užsie 
kių reikmenų, o paskui vyksinio literatūros generalis 

agentas P. V. Žalpis rezig
navo ir jo rietą užėmė d. S. 
Šmitas.

Visi kolonijų užrubežinės 
literatūros platintojai nuo 
dabar privalo kreiptis pas 
d. Šmitą. Jam siųskite už 
sakymus, pinigus už senąją 
literatūrą ir tt.

Jo antrašas yra S. Smith, 
3116 So. Halsted St., Chica- 
go, ui.

P. V. žalpis.

jieškoti dvylikos žmonių, 
kurie dar nesurasti.

Italijos laivas Braganza, 
kuris manoma paims Var- 
ming nuo Cape Brown, kur 
jį paliko jo du draugai, So
ra ir Van Dongen, gal taip
gi bandys pasiekti lakūną 
Čuchnovskį.
Švedija Dėkavoja Sovietams

Maskva.-— Švedijos atsto
vas Carl G. Von Heidenstam
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TIKRAI DIDVYRIŠKAS ŽYGIS
Sovietų žmonės su savo 

ledlaužiu “Krasinu”, išgel- 
bėdami lakūnus sudužusio 
baliūninio orlaivio “Italios”, 

’parodė ir žmoniškumą, ir 
didvyrystę, ir mokėjimą pa
sekmingai dirbt. Ir tas so
vietinis žygis, suprantama, 
negardžiai atsirūgsta bur
žuaziniams pleperiams, ku
rie tauškė apie Sovietų 
“žvėriškumą” ir jų “negabu
mą” jokiam darbui, -reika
laujančiam mokslinio pla
ningumo ir pasiryžimo da- 
vest jį iki galo.

Noroms-nenoroms, kad ir 
šykščiai, vis dėlto ir kapita
listinė spauda jaučiasi, kad 
būtų jau perdaug negražu 
neduot jokio Sovietams kre
dito už tą didįjį “Krasino” 
žygį. New Yorko Times 
vadina “tikrais sportsme- 
nais” Krasino kapitoną, jo 
♦sandarbininkus ir sovietinį 
lakūną Čuchnovskį. New 
Yorko Worldas, minėdamas 
jų žygdarbį, klausia: kažin, 
ar pasaulis (buržuazinis) i 
neturėtų, pagalinus, suteikt Iįb 
“truputį pripažinimo” So-|£į 
vietų šaliai, kaipo nariui ci
vilizuotos žmonijos. Jis va
dina istoriniais ir nemirti
nais žodžiais du sakinius 
Čuchnovskio: “Nesirūpinki
te, mumis; gelbėkite kitus”. 
Tie gi žodžiai buvo ištarti 
ve kokiose apystovose.

Čuchnovskis su keturiais 
kitais savo draugais lakū
nais, skrisdami virš šiaurės 
ledynų, užtiko tris “Italios” 
žmones. Matė, kad nusi
leist ant kalnuoto ledo, juo-

dar paleido veikmėn savo 
kumštį prieš Malmgreną. 
“Krasinas” rado Malmgre
ną jau nebegyvą grupėj 
“Italios” žmonių, kuriuos 
jis pirmiausia pasiekė.

Reikale “Italios” įgulos 
gelbėjimo Sovietai dėjo ne
palyginamai daugiau pa
stangų ir pasidarė didesnių 
lėšų, negu bent kuri buržua
zinė šalis; ir jie pasiekė tik
slo, nepaisant, kad buržuazi
niai gelbėtojai boikotavo 
Sovietus.

Išgirdus apie “Italios” ne
laimę, Sovietų vyriausybė 
tuoj aus pasiūlė, kad būtų 
sudaryta bendra gelbėjimo 
komisija iš visų valstybių 
atstovų, kurie tik dalyvauja 
bei dalyvaus tame darbe. 
Tokį Sovietų pasiūlymą at
metė ir mussoliniška Itali
jos vyriausybė ir kitos “lab
daringosios” kapitalistinės 
šalys. Tolimosios šiaurės 
vandenyse stovėjęs Italų 
laivas “Citta di Milano” ne
idavę per savo radio nei rei- 

iamų nurodymų nei “Kra- 
l'sinui” nei sovietiniams Ja

ckūnams. Pavydėjo, kad iš
gelbėjimo garbė netektų 
Sovietams; bergždžiai, Įau; 
progos, kad “Italios” nelai
minguosius paimtų nuo le
dynų, jei ne patys italai, tai 
bent buržuazinių šalių žmo
nės.

Nepaisant, betgi, viso to 
nedraugiškumo, sabotažo ir 
boikoto, Sovietų “Krasinas” 
ir raudohieji orlaivininkai 
sėkmingai atliko didįjį žygį

Pasielgta Bolševikiškai.
Šiltų vietelių medžiojimas 

nėra tikslas komunistų, da
lyvaujant politinėse kovose, 
ką liudija ir sekamas pavyz
dys:

Paryžiuj komunistas Ore- 
nas buvo balandžio 29 d. iš
rinktas į Francijos parla
mentą (seimą). Pasirodė, 
kad jis pirm to vedė dery
bas su radikalais ir socialis
tais, ir su jų pagelba laimė
jo rinkimus. Tuomet pary- 
žiškis komunistų komitetas, 
o paskui ir bendra partijinė 
konferencija pareikalavo, 
kad Drenas atsisakytų nuo 
atstovo vietos seime. Kaipo 
gana sąžiningas draugas, 
Oren’as taip tuoj aus ir1 pa
darė, pasitraukdamas iš sei
mo atstovybės.

“L’Humanite”, Francijos

drožė ilgą pamokslą prieš 
mirties bausmę iš “princi
po”. Tai esąs baisus daik
tas ir tik “už pačius žvėriš
kiausius nusidėjimus ta bai
si bausmė esti skiriama” 
civilizuotose šalyse. O inži
nierių darbus, kaip naikini
mą liaudies turto, žudymą 
darbininkų kasyklose, dirbi
mą naudai buvusių kapita
listų ir užsienio buržuazi
jos, išdavinėjimą! bolševikų 
baltgvardiečiams ' nužudyti 
ir tt., žinoma, Grigaitis ne
skaito “žvėriškiausiais nusi
dėjimais”. Tai tik “fonės”.

Antra, p. Grigaitis nė lū
pų neatidarė prieš Vokieti
jos socialdemokratinius Nos- 
kes, kurie skerdė Vokieti
jos komunistus 1919 ir 1920 
metais; nieko jis nesakė 
prieš tai, kad Lenkijos so
cialistai šaudo darbininkus;

Komunistų. Partijos, orga- tylėjo jis, kai Vengrijos so-
pas, pabrėždamas šio nuo- 
tikio reikšmę, rašo:

“Ištižimas eilėse buržuazi
jos ir socialistų, kurie mal
daute maldauja sau vietų 
parlamente. To akivaizdo
je yra pažymėtinas komu
nistų nutarimas, apibudi
nantis mūsų taktiką: ‘Klasė 
prieš klasę’. Tatai parodo, 
jog mūsų partija, kietai nu
sistatė neatlaidžiai vykdyti 
šitokią taktiką gyvenime. 
Komunistų Partija pasiliuo- 
suoja nuo senųjų papročių 
šeiminio kretinizmo” (fizi
nio ir protinio nykštukiz- 
mo). “Svarbu ne skaičius 
vietų parlamente, o aišku
mas pozicijos” (politinės li
nijos), “neleidžiančios jokių 
kompromisų, jokios preky
bos”.

sius begelbstint, tai reikštų j nuosavomis spėkomis.
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lėktuvą ir rizikuot pavojum šaipa sąryšyje su “Italios”

ėktuvo vyrams; o vis dėlto Į štai kame.
nusileido. Tuom jų lėktų-Į Ten “Italia” skrido ne ko
vas _liko sužeistas; jie atsi-|kiems moksliniams tiks- 
dūrė ant ledo, ir jiem, pa- |iams. Jos tikslas buvo pa
tiem būtų buvusi reikalinga žym§t sukaktuves nuo Italų 
“Krasino” pagelba. Bet Jie įstojimo į pasaulinį karą ir

visiems penkiems sovietinio skridimu į šiaurės polių bus

“Krasino" ]_ 
daugiau susirūpinę gelbėji
mu “Italios” nelaimingųjų, 
negu patys savim; per radio 
praneša “Krasinui” gelbėki-

kuo plačiausiai išbubnyt 
Mussolinio fašistų valdžios 
“garbę”. Ir beyeik visus 
tuos fašistinės garbės jieš-

te kitus, o mes palauksime, kotojus išgelbėjo raudonie-
4v» m i vnfLnvi 1i c? Iru vi <1 •• >✓ — • • i*i jir duoda nurodymus, kuria 
kryptim “Krasinas”

. ,ji žygūnai vienuoliktuose
- _ . tun metuose Sovietų Respubli-

lauztis per ledus, kad Pa-ikos eryvavimo!
siekt tris užtiktus “Italios”
vyrus. Taip “Krasinas” ir Jau pirmiau buvome mi- 
daro, visu pirma išvaduoja-;Į1 LlC kad kapitalistines ša
mas nuo mirties tuos tris, o Cs savo prlaivmemis keho- 
paskui- ir dar dvi kitas “Ita-i?^mis i siaurės poliaus kra- 
lios” lakūnų grupes. ;Stus, žvalgosi ir taikosi prie 

Dabar priešpastatykime il)r°g°s l?vac^aryt karinį.už-
šiam nuotikiui pasielgimą Puolimą is oro ant Sovietų 
“Italios” komandieriaus ge- Respublikos; ’ C 
nerolo Nobiles, o pamatysi- /K^smas n; sovietiniai a- 
me, katroj pusėj daugiau, khn^i įrodė, kad darbininkų* 
žmoniškumo ir didvyrybės. Pr tfąlstiecių salis 't mokėtų 

Kuomet pirmiau švedų nuo nevidonų ir is tos 
oriai vininkas Lundborgas jPuses-
užtiko Nobile su keliais ki-!-----------------
tais Italios komandos na- .ympiniyA <<‘PTT/'TQr^T•TCl,, .riais, tai Nobile sutiko, kad p^R^biiNU r LiClblUb
jis pats būtų pirmas paim
tas lektuvan ir išgelbėtas, 
paliekant ant ledo savo san
draugas. Dar ne viskas. 
Nobile* sulig paskutinių pra
nešimų, sumušė ir sužeidė 
švedą mokslininką Dr. 
Malmgreną, vieną iš nukri
tusių “Italios” ekspedicijos 
narių.

Malmgrenas, geriau žino
damas, lediniuotas šiaurės 
sąlyga^ davė Nobilei tikslių 
patarimų. Fašistas Nobile 
jo neklausė ir užsirūstinęs

Bet ■,' dUW' 
Krasinas” ir sovietiniai la-

KAUNAS.—Kariuomenes 
teismas buvo nubaudęs po 
6 met. kalėti J. Vaivadą, A. 
Snailį, J. Narkevičių, VI. 
Piniauską ir V. Matulaitį, 
kurie buvo kaltinami pri
klausę slaptai organizacijai 
Tauragės ir Alytaus pučams 
ruošti, šeštadienį Vyriau
sias Tribunolas peržiūrėjo 
jų bylas ir neradęs kaltini
mo įrodymų kariuomenės 
teismo sprendimą panaiki
no.

Dar Viena Didelė Ašara 
Už Savo Gerus Draugus.

“Naujienų” redaktorius 
pasiėmė ant savęs rolę ap
gynėjo visų Sovietų Rusijoj 
dar užsilikusių monarchistų, 
buržujų, šmugelninkų,' va
gių ir žmogžudžių. Ir eina 
jis tas pareigas labai ištiki
mai. Atsimename, kaip jis 
karštai teisino ir gynė 20 
monarchistų teroristų, kurie 
tapo pastatyti prie sienos už 
jų kruvinus darbus. O da
bar jis ir Verkia ir dejuoja 
ir keikia Sovietų valdžią, 
kam jinai tinkamai nubau
dė Doneco žmogžudžius ir 
sabotažninkus.

“Naujienų” Nr. 162' Gri
gaitis su purvais sumaišo 
visą darbininkų respubliką 
ir visus pasaulio bolševikus, 
kaip jie drįso patraukti at
sakomybėn Doneco inžinie
rius, kurie slaptai naikino 
liaudies turtą, griovė ang
lies pramonę, žudė kasyklo
se darbininkus, dirbo už pi
nigus buvusių kapitalistų ir 
užsienio buržuazijos naudai/ 
Ištisus dešimt metų, jie už- 
siimdinėjo šitais kruvinais 
Ir -išdavikiškais darbais. Iš
tisus dešimt metų jie naiki
no visuomenės turtą ir dar
bininkų gyvybę. Ištisus de
šimt metų tas pats Grigai
tis staugė: “žiūrėkite, kaip 
bolševikams,, nesiseka, kaip 
neauga anglies pramonė?” 
O štai dabar, kuomet tie sa- 
botažninkai ir žmogžudžiai 
pagaliaūs tapo sugauti, pri
sipažino prie kaltės, buvo 
teisiami ir atrasti kaltais ir 
likos nubausti, tas pats Gri
gaitis sušilęs juos gina, pra
kaituodamas smerkia Sovie
tų valdžią, raivosi prieš ko- 
munfetus, kūip tai jie drįso 
paimti už pakarpos jo “kli
entus”! Tiek to... Toks jau 
likimas kontr-revoliucionįe- 
rių. ‘

Beteisindamas Doneco 
žmogžudžius, Grigaitis iš-

Daugelyje dainų apdainuo
jama mėnulio naktinė šviesa, 
kurioj buvo išreikšta meilė. 
Daugelis romanų rašytojų pie
šia savo tipus mėnulio šviesoje. 
Jeigu kada būna maloni nak
tis ir mėnulis šviečia, tai dau
gelis pasako: “Tik įsimylėju
siems tokioj naktyj kalbėtis.”

Bet visos tos pasakos, visi 
tie išsireiškimai buvo skaitomi kamo turinio •
paprastais išsireiškimais, netu
rinčiais jokios vertės žmonių 
gyvenime.

i Vienok dabartiniu laiku at
sirado mokslininkų, kurie pra
dėjo tyrinėti mėnulio šviesos 
veikmę ir į žmonių gyvenimą. 
Pasekmės tų tyrinėjimų tokios, 
kad mėnulis turi didelę įtaką 
į žmonių jausmus, nervus ir tt.

Jau senai patirta, kad van
dens kylimai ir puolimai, oro 
srioviu keitimasis, elektros 
sriovių bangavimas labai tam-1 
priai surištas su mėnulio fa
zėmis. Medikai, tyrinėdami li
gonius, patyrė, kad mėnulis ir 
ant jų turi didelę veikmę. Pa
vyzdžiui, gydytojas A. A. Ne- 
viandta nurodo, kad visi “lu
natikai” pasirodo jaunatyj. 
Tuomet jie miegodami vaikš
tinėja, laipioja ir atlikinėja to
kius dalykus, kokių sveikas 
žmogus niekados negalėtų, at
likti. Jie pereina per pavojin
giausias vietas ir nesusižei- 
džia, nenupuola. Visa tai at
lieka automatiniai. Bet kada 

pauejo vamziai zuayii ivio- tokie ligOniai atsipeikėja, nu- 
rokko žmones; stačiai nesi- bunda iš to miego, jie nieko 
tvėrė džiaugsmu, kai Chini- neatsimena, tik nusiskundžia 
jos Chiang Kai-shekas nu- dideliu 
galabino tūkstančius komu- skaudėsiu.

cialdemokratai susivienijo 
su valdžia ir skerdė komu
nistus; nė lūpų nepravėrė 

Bulgarijos savo 
socialdemokratus,

jis prieš
draugus
kurie padėjo Cankovo val
džiai išskersti tūkstančius 
darbininkų; nepasmerkė jis 
Francijos socialistų, kurie 
padėjo valdžiai žudyti Mo-

nistų. O štai dabar jis pri
siminė apie “baisumą mir
ties bausmės” ir kuo pilvo 
ligos neįgavo nuo verksmo 
delei likimo saujalės kontr
revoliucionierių, mirtinų 
liaudies priešų.

Bet

Parašų Rinkimas ir 
Propaganda.

Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partija užde
da pareigą kiekvienam savo 
nariui — rinkt piliečių pa
rašus. Reikia didelio skai
čiaus tokių parašų, kad ga
lima būtų legaliai įstatyt į 
rinkimų sąrašus dd. Fosterį 
ir Gitlowa, mūsų kandida
tus į prezidentus ir vice-pre- 
zidentus, ir kitus draugus, 
kandidatuojančius į kongre
są, valstijų seimus, miestų 
valdybas ir tt. Ši pareiga 
turėtų būt suprantama bile 
vienam komunistui.
Darbininkų Partija sako, 
kad parašų rinkėjai turi 
būt tuo pačiu laiku ir propa
gandistai. Negana šiaip ar 
taip mechaniškai išprašyt 
bei išverkt piliečio parašą. 
Reikia aiškiai ir drąsiai nu
rodyt, kad Darbininkų Par
tija yra prieš-kapitalistinė 
politikos organizacija, kovo
janti už darbininkų reika
lus, ne taip, kaip kad demo
kratų ir republikonų parti-Į 
jos, kurios atstovauja ir gi
na tik kapitalistų, bosų in
teresus. Turime trumpai ir 
vyriškai pasakyt- svarbiau
sius įpūsų ’platformoj obal- 
sius. Nelaikyt “įsitraukusį 
rankovę” tikruosius parti
jos tikslus. Negana tik gaut 
piliečio vardą ant blankos. 
Parašų rinkėjai,-kaip in
struktuoja Darbininkų (Ko
munistų) Partija, turi žiū
rėt, kad pasirašantieji pilie
čiai gautų šiokio tokio su
pratimo apie komunistinių 
rinkimų vajaus programą.

Tas dvigubas darbas atro
do sunkokas, tačiaus jis ga
lų gale bus našesnis, negu 
vien tik mechaniškas para
šų s rinkimas. Darbininkų, 
(Komunistų) ' Partija turi 
gaut reikiamą skaičių pilie
čių parašų. Bet klaidą da
rytų tie, kurie manytų, būk 
balsų gaudymas ,esąs vienin
telis Amerikos komunistų 
tikslas.

nuovargiu, galvos 
Epileptikai (ser

ganti nuomariu) taipgi dau
giau serga jaunatyj, negu ki
tose mėnulio fazėse. Net ir 
vadinamas reumatizmas, ypa
tingai nervinis bei raumenims, 
labai tampriai esąs surištas su 
jaunačių. Sulaukus jaunačio, 
ligoniai pradeda prasčiau jaus
tis, negu kitose .mėnulio'fazė
se. ' ■ i ’

1*1 • I ;
Švedijos žymus mokslininkas 

Arrheniusas, po ilgų tyrinėjimų, 
priėjo prie išvedimo, kad mė
nulio fazės smarkiai veikia ant 
atmosferinių elektros bangų. 
Kiekvienoj fazėj tos bangos 
ne vienodai veikia. O tas jų 
judėjimas kaip tik ir atsiliepia 
ant tūlų ligų, kurių dalį jau 
suminėjome.

Veik visi lietuvių laikraščiai 
rašė apie SLA. seimo eigą ir, 
pagaliaūs, darė savo komenta
rus. Dabar jau ir “Tėvynė,” 
SLA. oficialis organas, parašė 

• editorialą apie buvusį seimą.
Reikalinga truputį daugiau 

pažvelgt į tai, ką rašo pats 
SLA. organas. Ar SLA. orga
nas laikosi broliškumo (frater- 
nalizmo) principų?1

Trijų špaltų editorialas se- 
1. Seimas bu

vo triukšmingas; dalis delega
tų kėlusi triukšmą, tas darė 
blogą įspūdį. 2. Už tai kalti 
komunistai, jų partija ir tie 
nariai, kurie pritaria komunis
tiniam judėjimui; ši dalis S. 
L.A. narių ir seimo delegatų 
kaltinama visame kame ir va
dinama šmeižikais. 3. Ta da
lis narių ir delegatų, kuri ne
kritikuoja Pild, Tarybą, vadi
nama “rinktaisiais” ir. “tikrai
siais” SLA. nariais.

Tai visas turinys trijų špal
tų redakcijos straipsnio—geri 
ir negeri—taip skirstoma S.L. 
A. nariai.

Priežastys, Delei Kurių Kilo 
Seime “Triukšmas”

čia rdikia atsižvelgti bent į 
poros metų SLA. darbuotę, sa
kysime, nuo seimo 1926 m. 
iki šių metų (1928) seimo. 
Ar buvo tinkamai vedamas S. 
L.A. vairas? NE. Į tai ir nu
rodysime.

Perkratinėję poros metų S. 
L.A. istoriją, mes gauname se
kamus faktus: 1. Susivieniji
mas iš esmės yra nepartinė or
ganizacija, čia priklauso Įvai
rių politinių Įsitikinimų žmo
nių. 2. Vadovybė S.L.A. Pil
domosios Tarybos buvo vien- 
sriovinė; pati P. T. vienos srio- 
vės. 3. Org. “Tėvynė” yra 
vedamas griežtai vienos srio- 
ves linija. 4. Pagaliaūs, pati 
S.L.A. vadovybė (Pild. Tary
ba ir organas “Tėvynė”) bu
vo nusistačiusi nieku būdu ne
prileisti prie S.L.A. vairo, t. 
y., Į Pild. Tarybą, kitų pažval-

I gų žmonių, S.L.A. narių.
Šitaip vedant organizaciją, 

negalima nė tikėtis, kad nebū
tų protestų, kad organizacijoj 
nekiltų ginčų. Pild. Taryba 
perorganizavime kuopų, rišime 
kuopų ginčų, priėmime naujų
narių ir net tvėrime naujų kuo- vadovybę.

prie tokio pervų įtempimo, 
prie protestų ir “obstrukcijų.”

Komunistai Nėra Pavojus 
Susivienijimui.

Pasižiūrėkime, kaip “beša
liškai” rašo “Tėvynės” No. 27, 
1928 metų, redakcija apie 
seimą.

“...Nejaugi bus lemta Su
sivienijimui pakliūti po ko
munistų partijos diktatūra, ne
jaugi Amerikos lietuviai pasi
duos toms užmačioms ir prai 
žudys savo sunkiai sukurtą ir 
išauklėtą nepartinę pašelpos 
ir apdraudos organizaciją?— 
kiekvienas statė klausimą.” 
(Mano pabrėžta.—S.).

Ir toliau apsidžiaugia: '
“Pasimojimas pašalinės jė

gos ant Susivienijimo savisto
vumo nuėjo vėjais. Susivieni
jimas pasiliko ir po senovei 
laisvas nuo partijų diktatū
ros.”

Kokias išvadas galima pa
daryti iš privestų ištraukų iš 
S.L.A. organo “Tėvynės”?

Kas yra ta “komunistų par
tijos diktatūra”? Tai pono 
redaktoriaus išpūstas burbu
las. Jokia komunistų partija 
teisės prie S.L.A. neturi, dele
gatų į seimą nesiuntė ir nega
li siųsti. Taigi, apie “pašali
nę jėgą” gali kalbėti tik trijų 
metų kūdikis, kuris da neturi 
jokio supratimo apie partijas.

Tačiaus, čia ponas Vitaitis 
pasirodo geru demagogu. Jis 
kalba apie dalį Susivienijimo 
narių, kaipo kandidatų į Pild. 
Tarybą ir delegatų į seimą, 
čia buvo visas pavojus.

Bet kas būtų buvę, jeigu 
progresyviai delegatai būtų 
laimėję, sudarę didžiumą? 
Anot “Tėvynės,” oficialio S. L. 
A. organo, tai būtų “pražuvus 
sunkiai sukurta ir išauklėta 
nepartinė pašelpos ir apdrau
dos organizacija.”

Tai ve, kaip kalba organas. 
Jei kiti tos organizacijos teisė
ti nariai būtų išrinkti į Pild. 
Tarybą, pastatyta atatinkama 
redakcija, • tai būtų pražuvęs 
organizacija. Tikrenybėj, tai 
pavojus buvo tik viršininkams, 
o ne Susivienijimui. Susivie
nijimui nauji viršininkai netik 
kad nebūtų pavojumi, bet jį 
pakeltų, įvedant bepartijinę

pu elgėsi vienpusiškai. Pild.- Na, pagaliaūs, da dadeda-
Juk

> priLčirniiu aiud uči-i jeigu jau dasikalbama iki to, 
ryste yra sandarietis. Visuose Į kad įėjimas naujų narių į Pild.

___  Taryba neapkaltino nei vieną ma žodis “nepartinę.
Bet ar mėnulio fazės turi ką nalb kuiis piitaiimu aiba n

nors su meile, kuomet dauge
lyje dainų ir 
randame ?

Gamtininkus ilgą laiką ste
bino tūla kirminų veislė, kuri 
labai reguliariai, prisilaikyda
ma menulio fazių, atlikinėjo 
lytinius susinėsimus. Bet kada 
mokslininkas Arrheniusas ati
dengė, kad mėnulio fazės vei
kia ant atmosferinės elektros, 
o ta elektra ant žmonių nervų, 
tuomet ir gamtininkams ta pa
slaptis su kirminais atsidengė. 
Vadinasi, ta pati atmosferinė 
elektra veikia, ir į jų lytinius 
jausmus. O jeigu taip, tai da
roma išvada, kad su jaunačių 
arba pilnačių surišta ir žmonių 
lytiniai jausmai, kad ta pati 
atmosferinė elektra veikia ir 
ant žmonių'. Vadinasi, roma-

• nų rašėjai instinktyviai jautė, 
kad meilėje mėnulis lošia svar
bią rolę, todėl daugelyje vietų grūdami į kalėjimus, gi vagys, 
jį ir vartojo.
dainiai.

Bet mokslas tuomi nepasi
tenkino. Mokslininke Elzbieta 
Simons, tyrinėdama mėnulio 
šviesą, priėjo prie to, kad, su 
pagelba mėnulio spindulių, 
krakmolą pavertė į kristalinį 
cukrų. Paskui patyrė, kad į- 
vairių sėklų diegai greičiau au
ga prie mėnulio 
kad prie saulės, 
jos atidengimus 
patvirtino esant

Toliaus, profesorius Smith 
atvirai sako, kad tiesioginė mė
nulio šviesa turi veikti ir į ly
tines giles, kurias sujudina ir 
priduoda joms daugiau gyvu
mo, o tos gilės sujudina visą* 
žmogaus organizmą.

Ką senovės dainiai ir ro
mantikai jautė ir išreiškė,' tik 
dabar mokslas ištyrę 'ir patvir
tino, arba, kitaip sakant,. su
rado priežastis, kurios vertė 
juos visa tai jausti.

Švenčioniškis. '

y JlUvlUvu UllUįjV • v • v* •••«•' ’ t v m c i. t.

• romanu mes ta g^uose ,ta‘P įsitiki-1 Tarybą, laimėjimas arba su-
V w a —a A ■ ■ s Lk « « W r 1 •> nil-! 1 »- /X « « ■» 1 • 1 V • 1 1nimų narių buvo “kalti komu

nistai.”

“Tėvynės” Valstybingumas

Organas “Tėvynė” nebuvo 
bešališkai vedamas net gin
čuose tarp narių. ‘ 
davė vietos rašyti prieš Ko
munistų Partiją, prieš A.L.D. 
L.D. veikimą. Editorialuose, 
korespondencijose ir atskiruo
se straipsniuose “Tėvynė” nei
gia komunistinį judėjimą.

Pavyzdžiui, apie Sovietų Ru
siją, kuriai daug S.L.A. narių 
pritaria, “Tėvynė” dėjo net to
kius šlamštus: “Rusijoj moks
las yra miręs; niekšai, bemoks
liai, šarlatanai užėmę vietas, 
ir tokia tvarka veda šalį į bai
sią pražūtį.
' “Mokslo vyrai yra žudomi,

Tą patį darė ir

šviesos, negu 
Mokslininkai* 
pertikrino ir 
teisingais.

darymas didžiumos delegatų, 
kurie kritikuoja dabartinę, S. 
L.A. administraciją, būtų net 
pražuvimu visos organizacijos, 
tai kas gi čia yra, kad ne/par-

3 Čia nėra not nė 
j tolerancijos kitų ' pažvalgų 
I žmonėms. Ir tai rašo oficihlis 
organas. ’ x

O prie to da galime pridėti 
to paties redaktoriaus užgir- 
tą ir siūlomą konstitucijos pa'- 
taisymą, kur sakoma:

“Tačiaus negali būti priim
ta į Susivienijimo nariuš tokia 
ypata, kuri savo veikimu, dar
bais ar prigulėjimu prie tam 
tikrų organizacijų pareiškė ne
ištikimybę Jung. Amerikos 
Valstijoms, jų įstatymams ir 
demokratinei valdžios formai, 
ar. kuri pasižymėjo veikimu 
prieš lietuvių tautos ir visuo
menės kultūrinius ir medžiagi
nius interesus.”

Tai centro vadovaujamos 
kuopos produktas, čia norima 
padaryti S.L.A. politiniu kim
bu, rašoma į konstituciją net 
valstybės valdžios forma. Na, 
ir 5iori įkalbėti organo redak
torius, kad S.L.A. vadovybė ir 
organas laikosi nepartijinių 
Susivienijimo principų.

tyviškumas ?
“Tėvynė”j
n vi n- ’

plėšikai, žmogžudžiai palei
džiami iš kalėjimų... Rusijoj 
piliečiais yra šnipų gaujos, 
tinginių, ištvirkusių, turinčių 
darbą valdiškose įstaigose.”

Taip “Tėvynė” leidžia plūs
ti Sovietų Rusiją, kurią valdo 
darbininkai, kur kyla koope
ratyvai ir auga komunos. Gi 
jokių faktų apie šią šalį kad 
ir iš buržuazinių laikraščių 
“Tėvynė” netalpina. Vadina
si, deda tik tai, kas yra šlam
štas. žinoma, jinai tą daro 
norėdama niekinti Komunistų 
Partiją ir visą tą judėjimą.

Kodėl “Tėvynė” veda karą 
prieš vienatinę darbininkų val
stybę ? Ką gero tokie šmeiž
tai duoda S.L.A. nariams? Aiš
ku, tik suerzina, supjudo na
rius į tarpsavines rietynes.

O tuo pačiu sykiu “Tėvynė” 
talpino Sandaros protokolus, 
kelia tą organizaciją, rašo tei
giamai apie jos veikimą ir pa- 
vengimuš.1

Tokia Susivienijimo vado
vybė ir privedė organizaciją

Prie pabaigos reikia pada
ryt išvadą, kad ir ateityje«ne- 
bus švelnu Susivienijime, jei 
pats organas taip skirstys na
rius į “gerus” ir “blogus.” Ta 
dalis delegatų, kuri, anot “Tė
vynės,” atvažiavusi ne del S. 
L.A. labo dirbti, bet obstruk
cijas kelti, buvo net seime nei
giama. Tik tokia protestu jė
ga ir privertė prezidiumą skai
tytis su tokia tvirta opozicija, 

Susivienijime vadovybė turi 
būt, taisoma. Organas reikalin
ga vesti Susivitnijim 
pų linija.
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SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

PIONEERS TAKE PART
IN DEMONSTRATION

AGAINST WALL ST

NATIONAL RELIEF AND
DEFENSE WEEK FOR

FERRY BOOTBLACKS SLAVE

ROSE PLOTKIN JAILED

On July 3rd just before the! 
anniversary of the indepen
dence of the American col
onies from British rule, the 
the Pioneers took part in a de
monstration of the All Amer
ican Anti-Imperialist League 
held on Wall Street.
Street is to-day the center of i 
the American imperialisuuwho ■ 
are oppressing the workers! 
not only of America, but of j 
China, Nicaragua and 
American colonies.

Pioneers Clubbed

CTDIIflMC MIMKDC 1 am a Pioneer working as S1RIKING MINERS a bootblack on a ferry. 
! bootblacks are about 
•years old. We begin 
I at 7:000 A. M. and 

_____ ‘8:00 P. M. We have
V Children are suffering ■ hour but have to 

hunger and disease—are with-j-there is nothing to do.

All Workers’ and Farmers’ 
Children Should Help 

A quarter of a million Mi
ners’ I

14 to 16 
to work 
finish at 
no lunch

eat

The Pioneers sure took an 
active pail in the demonstra
tion, carrying posters, 
very 
signs, 
heads 
neers
arrests began, 
kers were packed off to jail

when 
We 

out shelter— are mąrching on | work seven days in the week 
and get from $1.00 to $1.50 a 

comes at 
that means 
sweep the 
for three 

the porter

platinta ir aukų surinkta. Ma
žeika, apleisdamas Worcesterj 
ant rytojaus, pasakė, kad turįs 
virš 50 dolerių.

Piknike pasidarbavo: D. G. 
.Tusius, J. Lukas, Lukienė, 
Stankūnas, Stankūniūtė, šupie- 
nienė, D. Vaiteliukas, A. Ki- 
žiukas, B. Rakauskas, H. Stan
kus ir kiti. Taipgi reikia pa
žymėti, kas reiškė prijautimą 
darbuotojams, tai N. Kuda- 
rauskas ir Kudarauskienė: už 
ženklelius paklojo 
kur buvo renkama 
duos.

T.D.A. 13 Kp.

Taip atsi- 
(Strazdo) 
kiti nieko 
šliupo lai- 

jo žento

po dolerį, 
kas kiek

Koresp.

Kodėl Jie Rėkia Apie

tie šimtai 
per jūsų 
Amerikos 
sandarie-

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

ir 
ir

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligąi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų Ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, Šlapinimosi lovoj, ir 
kitų ligų- Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžins 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

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

M.
25 Gillet St.,

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTĖ

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus i
Studija atdara kiekvien 

nedėliomis nuo 9:30 
K po pietų 

Margarieta Valinčius 
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

Vieni neva statė fabrikus, 
bet Lietuvos pavasarinis snie
go vanduo nunėšė. 
tiko su ' Gudžiūno 
audimo fabriku, o 
nei nepradėjo. Dr. 
vynas nuVažiavo’ į 
Yčo kišenių.

Menševikai ir sandariečiai, 
nerėkaukite apie “Maskvos a- 
gentų” pasikėsinimą ant SLA. 
iždo, bet pirma patys duokite 
atskaitą, kur dėjosi 
tūkstančių dolerių, 
žmones išviliotų iš 
darbininkų. Tegul
čiai ir menševikai pasižiūri į 
veidrodį ir patys pamatys tuos, 
kurie visokius šmugelius varė.

Keno eilėse rado vietą Za
bulionis, kuris už $1,000■ ne
davė fondui atskaitų?—Men
ševikų ir tautininkų; jų spau
doj jis plūdo komunistus. Pas 
ką rado prieglaudą Neviackas, 
kuris savo laiku buvo įsteigęs 
neva politinių kalinių fondą, o 
komunistų dienraštis “Laisvė” 
jį numaskavo, įrodydama, kad 
savo tikslams tą darė? O kaip 
su socialistiniu kujol-bingol 

Kaip su Chinijos 
aukso ir aliejaus šaltinių Še
rais, kuriuos pardavinėjo men
ševikai ?

Keli metai atgal iš Philadel- 
phijos išdūmė čalis Miklas, iš
nešdamas virš $30,000 žmonių 
pinigų, surinktų už Lietuvos 
“Laisvės” bonus, laivakortes ir 
paimtus pinigus neva siunti
mui į Lietuvą. O juk jis bu
vo ne “Maskvos agentas,” bet 
didelis Lietuvos patriotas, san- 
darietis ir komunistų keikūnas.

Dabar kitas iš tos pat Phil- 
adelphijos komunistų priešas, 
“Sandaros” garbintojas, kuris 
net rūpinosi, kaip tą “Sanda
rą” parvilkti į Philadelphiją, 
plikis Zigmas Jankauskas iš
dūmė, kaip ir Miklas, nusineš
damas žmonių pinigus, jų tar
pe Kazimiero Kvietkaus $300 
už laivakortę, kurią jis siuntė 
į Lietuvą.

Ogi vėl garsaus 'tautininko 
ir Baltimores SLA. seimo de
legato Žuko iš Clevelando, pa- 
čiukė, Adelaida Žukienė, per 
grasinantį laišką reikalavo 
nuo tūlo H. Olmsted’o $2,000, 
del ko likosi areštuota.

dieną ir 
te iki

the picket line—are singing, 
Union songs — are helping J day. lhe porter 

Llt į their parents to win the I 10:00 A. M. and 
'strike! i that we have to

Thruout Pennsylvania-Ohio-įb°at every trip 
v I West Virginia-Indiana-Illinois I hours. When 
'^ers!and Kansas—in hundreds of I comes, he begins cleaning and 

Imining camps where their pa-jmopping the upper deck. This 
()ther,rents have fought injunctions, i takes about two hours and.;

evictions and police brutality1 during that time we have to 
for 15 months—these miners’’keep on, cleaning the cabin, 
children are fighting heroical- Every other day we have to 
ly side by side with their fa- ;n°P the floor and clean the 

and brothers to build a I windows.
The ferry bootblack must 

demand a union, more pay,
I that if it wern’t for the fight- *css hours of work, one hour 

for lunch and no extra porter 
work.

Carl D. P.—Age 14.
Young Pioneer-New York

and clean the
t her

(strong miners’ Union!
--- i The Striking Miners say 
the
I’.ing, spirit of their children 

they wouldn’t be able to car- 
'Ao>-, ry on with splendid struggle.

• .'But the miners^ children are 
Rosie Plotkin Dragged to Jail! HUNGRY. They. NEED 

I TENTS, FOOD and MEDIC
INE! The miners are being 
terrorized and jailed. The 
bosses and their tools are do
ing everything possible to 
break the fighting spirit of the 
miners and their families. We 
must not let them do it. The 
workers’ and farmers’ children 

[must continue to support their 
1 fighting comrades. We must 
not let them go hungry—we 
must not let them be jailed!

July 22 to 29 has been set 
aside as National Miners’ Re
lief and Defense week. During 
this week the workers of this 
country will gather money to 
feed and defend the striking 
miners and their families. The 
workers’ children must again 
be on the job. Side by side 
with our older comrades we 
are going to raise relief and 
defense funds for the miners’ 
children.'

Every one get ready to take 
your place in the National 
lief and Defense Drive! 
on the job! 
ers Relief

soon down came 
clubs falling on 

of workers and the 
present. And then 

Fifteen

But1 
the'

MRS. HENRY FORDS’ 
FLOWER GARDEN

(I read about the beautiful flower 
garden Mrs. Ford has. So I started 
thinking about it and I wrote this 
poem).

Ten thousand roses brilliant red 
Bloom in your garden so rare 
Ten 
But

thousond children cry for bread, 
you don’t have no heed or care.

the 
is a
Ex- 

only
Pioneer

Rosie was distributing leaf
lets and a great big husky 
policeman dragged off Rosie 
to jail. It is nearly a whole 
week now and Rosie is still 
being held at the Society for 
the Prevention of Cruelty to 
Children—a very fancy name 
for a jail. ’

Pioneers of New York 
Protest

Rosie Plotkin is one of the 
most active Pioneers in 
New York District and 
member of the District 

. ecutive Committee. It is 
because Rosie is a
that was fighting for the good 
of the workers that the courts 
are holding her in jail.

The courts are going to jail 
Rosie so as to prevent all 
workers’ children from taking
part in demonstration or hol
ding meetings.

We demand the right for 
workers’ children to take part 
in labor struggles and demon
strations?

We demand the abolition of DY! 
the “Society for the Preven
tion of Cruelty to Children”— 
an agency of the bosses to jail 
workers’ children.

Re-
Be

Organize Work- 
Scouts! BE REA-

funds and rush to
NATIONAL CHIL-

Collect 
the THE 
DREN’S CENTER FOR MI
NERS RELIEF? Room 238, 
799 Broadway, New York, N.

YOUNG PIONEERS FIGHT 
CAPITALIST “JUSTICE” WITH THE CHILD WORKERS

Ten
Ten
But,
Things will be different.
Mary Wytovich-Cokeburg, age

thousand roses bloom red, 
thusand children cry for bread,
if we fight, Mrs. Ford,

WORCESTER, MASS

13.

i --------------------

The Young Pioneers of 
America condemn the action 
of the Childrens’ Court in 
sending Rose • Plotkin, a mem
ber of the Young Pioneers of 
America and one of the.lead
ing members of the New 
York District Executive Com
mittee, back to Indiana as a 
result of her active participa
tion in the demonstration on 
July 3 against Imperialist 
Wall Street.

Rose Plotkin has been sent 
back because she is an active 
Pioneer, and realizes the role 
of the capitalist “justice” 

* when it comes to workers. The 
Young Pioneers of District 2 
know that Comrade Rose will 
be just as active in Indiana or 
wherever else workers’ chil
dren are as she has been in 
New York. The workers’ 
children in America are ex
ploited wherever they are and 
such Pioneers as Rose Plotkin 
arę always ready to fight for 
the workers’ children.

.The ' Young Pioneers call 
upon.1 all workers and work
ers* children to help them in 
their fight against the arrest 
of children and workers who 
take part in demonstration of 
the wprkers against the bos
ses; against the capitalist 
courts that persecute workers' 

, children; against the chil- 
*. |

During the summer many 
workers’ and farmer’s chil
dren who go to school during 
the winter months are forced 
to go to work in factories, 
mills, on farms, on streets, etc.

It is for these children that! 
we are establishing this spe
cial page. We want all Pio
neers who are going to work 
this summer to write to us 
about their conditions of work 
and about the needs of the 
children they are working 
with. We want; you also to 
get your fellow-child workers 
to write to the Young Com
rade. „

Remember the Young Com
rade is the fighting voice of 
the worker’s’ and farmers’ 
children in America. The 
Young Comrade wants to tell 
all the workers about your 
fight for better coditions and 
for a better life. Send your 
articles to the Young Comrade.

that works 
with the bos- 
Workers’ gov- 

no children

dren’s society 
hand in hand 
ses; for a real 
ernment where
are arrested because they are 
with the workers!

Young Pioneers of America, 
District 2 Executive

Committee.

Me n š e v i k a i, tautininkai 
(sandariečiai) ir jų pakalikai 
pasilenktyniuodami rėkia, kad 
komunistai nori nuvilkti SLA. 
iždą į Maskvą. Suprantama, 
jie patys netiki tiems plepa
lams, bet savo skaitytojus ap-1 šmugeliu ? 
gavinėja ir kursto prieš 
riausius darbininkų klasės 
votojus—komunistus.

Viena, sandariečiai ir men
ševikai, patys varinėdami viso
kius šmugelius, kitus spren
džia pagal save; o antra, jie 
žino, kad tūkstančiai Ameri
kos lietuvių darbininkų keikia 
šmugelninkus, bet didžiuma tų 
apgautų darbininkų nežino, 
kokių partijų tie apgavikai bu
vo, tai menševikai ir tautinin
kai savo partijų ir rėmėjų 
purvinus darbus bei žmonių 
pasibjaurėjimą nori atkreipti 
prieš komunistus.

štai ir faktai, į kuriuos lai 
atsako tie komunistų plūdikai. 
Pasakykite, sandariečiai ir 
menševikai, kur dingo Lietu
vos Atstatymo Bendroves iž
das virš $600,000? Kur yra 
tie pinigai? Gi už tą bendro
vę agitavo sandariečiai ir men
ševikai, jūsų laikraščiai, ir prie 
jos vairo stovėjo ne “Maskvos 
agentai,” o ištikimi tautinin
kai, ir viliojo iŠ Amerikos lie
tuvių dolerius.

Pasakykite, kur dingo Au
dimo Bendrovės iždas 'apie | šie du paskutiniai “atšižy- 
$90,000, nuo kurios tik deskaj mėjimai,” Jankausko ir žu'kie- 
pasiliko socialisto ofise? Kur Į nes, jau atlikta po SLA. Bal
tic pinigai?

Kur dingo Lietuvos Preky
bos Bendrovės pinigai, kurių 
buvo iki $300,000? Ją orga
nizavo Ramanauskutis (Roma
nas), kuris nušovė Brunzą. A- 
merikos lietuviai, daugumoje 
darbininkai, pirko tos bendro
vės Šerus. Kokią vertę dabar 
turi tie popiergaliai?

O kaip yra su Martyno Yčo 
lentpjūve “Eglynu”? Juk jis 
iš Amerikos lietuvių išviliojo 
virš $40,000, patsai likosi tur
čium, o šėrininkų pinigai din
go.

O kaip yra su “bedievio Dr. 
Jono Šliupo “Lietuvos Laivyno 
Bendrove,” kurį ir dabar taip 
garbina “Tėvynė” ir kiti san
dariečių vedami laikraščiai? 
Juk jis del “Lietuvos laivyno” 
surinko iš Amerikos lietuvių 
darbininkų apie $83,000. Kur 
tie laivai? Nėra ir nebus. Ko
kie yra Lietuvoje laiveliai, tai 
jie priguli šliupo žentui Yčui. 
O ką turi šėrininkai ? Papras-

ge- 
ko-

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

Tel. Jefferson 10090

>. t.

pardavinėtojai visuos*

ZUKAITIS
Spencerport, N. T.VISIEMS PATINKA

Nors politiškam ir ekonomiškam 
klausime lietuvių nuomonės nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tai nėra partijų nė ąinčų, 
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.
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Puikiai Pavyko Priešfašistinis 
Piknikas

Liepos 8 d. buvo surengtas 
piknikas Worcester!o Priešfa- 
šistinių Organizacijų Susivie
nijimo, kuris buvo pavyzdin
gas. Diena pasitaikė labai 
graži ir šilta, tai svieto daug 
susirinko^ Programa buvo iš
pildyta net pusantros valan
dos vėliau, nes buvo laukta at- 
vėstant. Pirmiausia Aido Cho
ras sudainavo porą dainelių, 
kurios gerai išėjo, nors ir ne
didelis skaitlius choristų buvo. 
J. Savickas, kuris svečiuojasi 
atvykęs iš Californijos, pasa
kė trumpą prakalbą. Antras 
kalbėtojas buvo garsintas A. 
Jankauskas, bet jo vieton at
vyko J. Mažeika. Jis puikią 
ir atatinkamą prakalbą pasa
kė. Kadangi Mažeika neper- 
senai grįžęs iš Europos, tai jis 
ir kalbėjo, ką jis patyrė fašis

tinėje Lietuvoje ir Sovietų Ru-;tai pasakius, lietuvišką “dū- 
sijoje. Tai ypatingas dalykas lią.” 
lietuviškos fašistinės valdžios 
tironybės link politinių kali- Žiliaus Žemės Banku? 
nių. 
kad cariška 
per 50 metų 
prasikaltėlių nenužudžius 
neprikankinus 
kiek fašistinė 
džia per vienus metus padarė. 
Visiems programoj dalyvavu
siems pirmininkas ačiavo var
de priešfašistinių organizaci
jų, primindamas, kad socialis
tų ir sandariečių lyderiai, iš 
pastarojo SLA. seimo nuvažia
vę į Washingtona, sveikinosi 
su fašistų atstovybe Ameriko
je ir iš Lietuvos atsiuntė tele
gramą seiman, kad Vitaičio 
redaguojama “Tėvynė” jau 
bus įleidžiama Li^uvon. Iš to 
aišku, kad social-tautininkai 
tinkamai pataiko fašistams 
persek’’ /ti ir mulkinti lietuvius 
darbininkus. Tai yra be galo 
teisingas Mažeikos patarimas, 
kad ne tik užsirašyti ar nusi
pirkti darbininkiškos literatū
ros, bet reikia darbininkams ir 
skaityti ją.

Nemažai literatūros buvo iš-

Kalbėtojas pažymėjo, 
Rusijos valdžia 

tiek politinių 
ir 

taip žiauriai, 
lietuviška val-

timorės seimo. . Tai puikūs 
pavyzdžiai tautininkų padoru
mo, ir tas parodo, kad jie ki
tus sprendžia pagal save.

Tai tiek šiuom kartu tų 
“garbingų” sandariečių, men
ševikų ir jų pakalikų “tautos”’ 
labui darbų. Man rodos, kad 
reikia surinkti visi jų nuopel
nai ir paskelbti, kad ir ateity
je 
JŲ

būtų galima “pasigerėti 
nuveiktais darbais.

Valstiečio Sūnus.

SUSTREIKAVO
PERT AMBOY, N. J. — 

Perth Amboy Shirt Manu
facturing kompanijos marš
kinių dirbėjai sustreikayo 
prieš algų nukapojimą. Vi
so sustreikavo 62 darbinin
kai iš 66.

IR ANGLIJOJ KARŠTA
LONDONAS. — Ir Ang

liją palietė karštis. Dar to
kio karščio nebuvo per dau
gelį metų, kokis užėjo šiuo 
tarpu. Tūkstančiai žmonių 
iš miestų išvyko į “byčius”O kaip atsitiko su kunigo

z____ z" juk . .
tam bankui surinkta net $150,- ir laukus pagelb.OS , jieškoti. 
000. Ir visi pinigai dingo.

Kur “Mechanikų Sąryšis”? 
Kur jo Šerai? Kur jo tos ma
šinerijos, kurias prižadėjo san
dariečiai ? Gerai pamenu, kaip 
garsus sandarietis Žukas, iš 
Clevelando, 1920 m. Philadel- 
phijoj net susiriesdamas agita
vo pirkti jų kuo daugiausiai. 
O kada aš ir kiti bolševikai 
pasipriešinom ir bandėm nu
rodyti jų nepastovumą, tai ž. 
rėkė, kad “išmesti tuos Mask
vos agentus, kaip supuvusius 
obuolius iš bačkos.” Lai pa
sako Žukas ir kiti agentai, kuri 
“Mechanikų Sąryšio” iždas?; 
Kada šėrininkai atgaus savoj 
kruvinai uždirbtus centus ? • 
Niekados!

O kaip su bendrovėmis 
“Rūbas,” “Drobe,” “Dubysa” 
ir kitomis? Kur jų iždai? 
Juk iš Amerikos darbininkų 
išviliota desėtkai tūkstančių 
dolerių. Jų Šerų pardavėjus 
Gudžiūnus ir kitus dalininkai 
keikia.

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

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

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją ii 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 kai dvi savaitei.

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

Koriem neparanku užsiprenumeruoti 
tiesiai ii Rusijos, tie galite užsiprenu
meruoti per "Laisvę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn. N. T. Kaina >1.25, 
persiuntimas veltui.

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

1
1

J. Naujokas
Brockton, Mass., jau penki metai, ir • 
nuolatos į sa<o didele krautuvę ga
bena. Taip pat J. Balseviče, 5,1 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 Brooklyne ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą ii- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose Ir Ito- 
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujoką Cigarą Dirbėjai 
167 DIVISION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

I
1
-i

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUV1ŠKAI-ANGLIŠKAS 

v ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

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

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei
Kas su Angell Bieliausku bizni 
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.

E 18,000 ŽODŽIŲ

KAINA $1.25

DR. ZINS
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

INSURANCEX-spinduliai

Mano kainos prieinamos

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

Tarpe 4th Avė. ir Irving Place

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

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

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

specialistas.

Metams ...................$1.75
\ 6 mėnesiams............. $1.00
Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz M^eričke, Koenigs- 
berg Pi’., Unter-Hhberberg 92, 
'“Balso” Redakcijai.

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

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ

/
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i Puslapis Ketvirtas

SAUGOKITĖS JUDOŠIŲ
ŠIRVINSKAS JUOZAS iš 

Mariampolės. Buvo areštuo
tas po fašistinio perversmo, 
bet tuoj paleistas, nes padarė 
sutartį su žvalgyba, nieko ne
veikt prieš fašistų valdžią.

Varnių Judošiai
1. BALDAUSKAS, vienas 

bjauriausių Judošių iš Varnių. 
Miesčioniški opozicionieriai ir 
pecekai neboikotuoja jo, bet 
dar sudarė su juo bendrą fron
tą prieš ’ revoliucinius politi
nius.

2. SINIAUSKAS MEČISLO
VAS (Mečys) iš Panevėžio. 
Jis seniau tupėjo Panevėžio 
kalėjime. Buvo išdaviku. Pa
nevėžio politiniai kaliniai jį 
buvo išmetę iš savo eilių. Var
niuos vėl prisišliejo prie poli
tinių. Dabar jį išmetė. Bet 
už tai jį imasi globot miesčio
niški opozicionieriai.

3. VOLAS JONAS iš Su
valkijos. Senas žvalgybos 
draugas.

4. RUZGAS BENAS iš Ma
žeikių apskr., Ledikių valse., 
Butikių kaimo. Pasižadėjo 
tarnaut žvalgybai. Liaudinin
kas.

5.
(Beno 
vykios 
vykią.

6. ZARANKA JONAS, Uk
mergės apskr., Deltuvos valse. 
Pasižadėjo žvalgybai tarnaut.

7. TRYČIUS POVILAS, aš
tuntos klasės Ukmergės gim
nazijos mokinys. Pasirašė žval
gyboj pasižadėjimą teikt ži
nias. ’ i

Kanai-J udošiai
KANAS MAUŠIUS, Ickaus 

sūnus* 1905 m. tarnavo caro 
ochrankoj Kurliandijos guber
nijoj (Latvijoj). 1912 metais 
Kanas prašėsi Šiaulių žandarų 
viršininko paimt jį tarnystei!, 
bet buvo priskirtas prie afe
ristų ir tarnystei! nebuvo pri
imtas.

KANAS-GORDONAS LEI- 
BA, Abraomo sūnus, tarnavo 
žvalgyboj Merkinėj, Alytaus 
apskrityj. Sekė žydus.

KANAS LEIBA iš Joniškio. 
1924 metais buvo areštuotas 
ir daug išdavinėjo.

KANAS DOVIDAS iš Klai
pėdos, tarnauja žvalgyboj. 
Reikia saugotis ir visos Kano 
Dovido 
žmonos, 
jus.

šeimynos, ypatingai 
nes ji visa sujudošė-

BUDELIAI
1920 m. buvo užmuštas Pet

ras Klaniūnas iš Mitačiūnų so
džiaus. Jį nušovė Liaukiš-RUZGAS TEOFILIUS

brolis) informuoja sto-‘kilios, Subačių valsčiuj, Jonas 
komendantą apie sto- Skardžinskas 
Liaudininkas. I Kanapinis.

i ir Augustionas- 
Nors žvalgyba ir

žinojo, kas nušovė KlaniūnąJ Qrailffyst’lll AdrCSSl, KuilOS
Kol- Ir o Him T»lr 11 ■nolinln nuo T/’ln-i *" ~bet kaltininkų nelietė, nes Kla- 
niūnas buvo kaltinamas pri
klausyme prie Komunistų Par
tijos..

Šlykštus Judęšius
1925 m. tarnavo žvalgyboj 

LESKEVIČIUS BRONIUS. Jis 
trankėsi po visą Lietuvą ir šni
pinėjo. Dabar tupi jis Kauno 
kalėjime ir nuduoda labai ne
kaltą avinėlį. Jis sakosi net 
Plečkaičio priešu esąs. Ištik- 
rųjų, gi jis nesenai važinėjo 
pas Plečkaitį, kaip Smetonos 
agentas. Politiniai kaliniai 
saugojasi jo, kaip bjauraus Ju- 
došiaus.

(“Balsas”)

VOKIEČIAI BALSUOSIĄ
UŽ HOOVERĮ

WASHINGTON. — Keli 
vokiečių organizacijų atsto
vai atlankė čia republiko- 
nų rinkimų kampanijos ve
dėją Work ir užtikrino jam, 

I kad mažiausia 95 nuošim- 
Ičiai vokiško kraujo piliečių 
balsuos už Hooverį ir Cur
tis.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

Turi “Laisvę” už Organą
tello St., Montello, Mass.

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

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

! Maršalka F. Sawlenas,
20 Faxon St. 1 Visi Montello, Į 
Mass.

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

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

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

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

Ižd. J. JASADA.VIČIUS,
538—3rd Ave., Parnassus, Pa.

Iždo Globėjai:
JOS. TAUROZAS,

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

524 Washington Ave. Extension, 
Carnegie, Pa.

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

Pitts-

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

ADRESAI
Pirmininkas—Ed. Sheputis, 11343 

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

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

P. Čekanauskas, 9522

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ,

Lietuvos
HARTFORD, CONN.

Sūnų ir D. D. Valdyba 
Del 1928 m.

Seliokas, 64 Morris St.; 
O. Giraitienė, 431 Summit 
Rast. J. Kazlauskas, 481

IN THE

Labor Unity
Official Organ of TUEL

TAMSOS NASRUOSE
(Šių dienų Lietuvos darbininkų 

gyvenimo vaizdeliai)
Verkia, dejuoja alkanos grįčios.
Žvanga retežiai... badas, vargai...
Juokiasi rūmai, šaipos bažnyčios; 
Laistosi vynas, čiuža šilkai.

(Pabaiga)
II.

Kraujas ir ašaros... Niekur nesigirdi 
laisvo balso. Žmonės kalbasi patylomis, de
juoja dantis sukandę ir niekas neišdrįsta 
ištarti priešingo žodžio prie budelių val
džią. Susirinkimai draudžiami, mitingai 
neleidžiami, dagi šeimynoje negalima susi
rinkti daugiau, kaip trims asmenims iš kai
myninių grįčių, gatvėse draudžiama kalbė
tis keturių asmenų būreliui. Spauda pa
smaugta. Neišeina nei vienas susipratusių 
darbininkų laikraštis, dargi socialdemokra
tų ir liaudininkų laikraščiai išeina tušti,, 
beprasmiais skelbimais ir traukinių judėji
mo tvarkaraščiais išmarginti, nes visai 
grynus išleisti irgi draudžiama; cenzūros 
išbrauktos .vietos liepiama užpildyti. Už
tat džiūgadfa tautininkų-fašistų organai ii 
metriniais straipsniais garbina “teisingą
ją vyriausybę, giria Lietuvos “laimę,” “ge
rovę” ir sapnuoja apie busimojo karaliaus 
dvarą. Visos darbininkų organizacijos už
darytos, jų veikėjai išžudyti, arba sugrūs
ti kalėjimuosna. Kultūrinės organizacijos 
išardytos, literatūros nėra jokios, apart 
kun. Tumo lovinių apysakų ir F. Kiršos, bei 
Sruogos degeneratiškų romanų, daugiau 
nieko nebeliko. Teismas: apgynimas fabri
kantų ir dvarininkų sauvalės, ramstis fa
šistų užgaidoms, mirtis ir kalėjimas visiems 
susipratusiems ir laisvės trokštantiems dar
bininkams.

Kraujas ir ašaros... Kalėjimai sausa
kimšai prikimšti, jų jau nebeužtenka, vie- 
nukėse, kur caro laikais buvo kalinama po 
vieną žmogų, dabar prigrūsta po 15-20 žmo
nių. Kalėjimuose šimtai nepilnamečių ir 
mažamečių, -nuteistų visam amžiui, arba 
15-20 metų. Policijos skaičius padvigubin
tas ir pilni miestų skersgatviai raudono
mis kepurėmis papuoštų, riebių policinin
kų. Miestuose ir miesteliuose šimtai šnipų, 
žvalgybininkų ir seklių: kaip žalčių knibž
da pilni užkampiai ir seka, kaip alkani šu- 
nės, kiekvieną darbininką. Kaimuose pilna, 
savanorių budelių—šaulių ir “laisvai sam
domų” išdavikų, kurie gaudami po 50 litų 
mėnesiui, kaip kirminai ėda kaimiečio kū
ną ir smaugia alkaną liaudį. Bažnyčiose, 
per išpažintį, šnipinėja kunigai, o šeimyno
se—kunigų tarnai ir tarnaitės. Kas dieną, 
kas naktį kratos ir areštai įvairiose vieto
se. Žvalgybų lindynėse vartojamos vidur
amžių inkvizicijos priemonės; suimtiesiems 
maunami ant galvų geležiniai lankai, adato
mis badomos panagės, medinėmis replėmis 
spaudomi lytiniai organai ir žaginamos su? 
imtosios moterys. Visi Ispanijos darbinin
kų budelio—Kanovaso metqdai pasisavinti 
Lietuvos tironų. Ir nėra nei vieno Anželi- 
lio, kuris nubaustų kraujo prisisiurbusius 
budelius, kuris atgrasytų juos nuo aukų 
mėšinėjimo ant visados.

Užsieniai žiūri į Lietuvą su pasibjau
rėjimu ir panieka, kaip į barbarų ir žmog
ėdrų šalį. Dargi buržuazinė tautų sujun
gei ir toji paneigė Lietuvos teises ir spiria 
taikintis su lenkais. O kraujo ištroškę bu
deliai, Plechavičiaus ir Smetonos pataria
mi ruošiasi karui—kruvinoms nekaltų 
žmonių skerdynėms; už paskutiniuosius iš 
liaudies išplėštus centus perka karo pabūk
lus ir laiko tūkstančius kariuomenės. Ma- 
žasai drakonas—riestanosis Voldemaras— 
mėto milionus Paryžiaus, Romos ir Lon
dono restoranuose, kruvinais pirštais rašo 
mirties sprendimus darbininkams ir dūks
ta, kaip šakalas, apsvaigęs nuo kraujo ir 
kokaino tvaiko. Aplinkui žvanga retežiai, 
girdisi raudos, dejavimai ir pagelbos šauk
smai mirtin pasmerktųjų.

Tai miglotas ir silpnas vaizdas Lietu- 
darbo žmonių būklės.
Kraująs ir ašaros...
O ten, toli... toli... pakraštyje juodo 

akyračio, aušta raudonas rytas ip^plečiasi 
ugninių žarų liepsnos... Laukiame!.

Darbo Armijos Kareivis.
Kėdainiai.

1928 m. Birželio mėn. 23 d.

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

2— K.Zabela, 3403 W'. Carson Street, 
Pittsburgh, Pa.

3— J. čirvinkds, 230 Magazine St., 
Carnegie, Pa.

4— <F. Pikšris, 1331 Penn Avenue, 
Pittsburgh, Pa.

6— M. E. Custerienė, 1009 E. 74th 
St., Cleveland, O.

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

8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St., 
S. S. Pittsburgh, Pa.

9— U. Načajienė, 1722 Kenneth Ave., 
Arnold, Pa.

10— J. Albauskis, 1503 Wentworth 
Ave., Chicago Heights, Ill.

11— D. Lekavičia, P. O. Box 52, Fin
leyville, Pa.

12— J. Kindcris, 439 Maplewood 
Ave., Ambridge, Pa.

13— Wm. Urbon, R. F. D. No. 42, 
Rices Landing, Pat.

14— R. Beniušis, 911
North Braddock,

15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., 
Woodlawn, Pa.

16— A. Besasparis, P. O. Box 40 K. 
L., Aliquippa, Pa.

17— T. Treinauskas, P. O. Box 163, 
E. Pittsburgh, Pa.

19— J. Preikšą, Box 201, Minden, W. 
Va.

20— A. Botyrius, Box 237, Burgetts
town, Pa.

21— J. Lingevičius, P. O. Box 528, 
Westernport, Md.

22— P. Cibulskis, 704.2 
Maspeth, N. Y.

23— M. L. Balčiūnas, P.
Thomas, W. Va.

24— D. Vaikutis, 2514 
Youngstown, O.

25— V. Peža, 242 So. Division 
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambauskas, 224 E. Maha- 
noy Ave., Girardville, Pa.

27— M. Batutis, Box 24, Wilsonville, 
Ill.

28— J. Džikas, P. O. Box 105, Frum, 
W. Va.

29— J. Carvalles, Box 2, Coal Center,

Pirm. M.
Vice-Pirm. 
St.; Prot.
Hudson St.; Fin. Rast. J. Pilkauskas, 
64 Chadwick Ave.; Iždininkas A. 
Raulinaitis, 556 Zion St.; Maršalka 
J. Giraitis, 174 Ashley St.; Organo 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinkimai atsibūna kas 
2-rą ketvergą kožno menesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

SHOW-DOWN IN THE
MINERS’ UNION

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

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

THE BRITISH LEFT WING 
MOVEMENT TODAY

By HARRY POLLITT (Secre
tary of Minority Movement.)

the

LEFT WING WINS SHOE 
STRIKE AT HAVERHILL

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

MINERS SMASH LEWIS
MACHINE

Cover—by FRED ELLIS. v 
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 10
For Every Sub One Book Free

$1.25

VOS

SENATVĖS SULAUKUS
Oi, brangi mano jaunyste,
Kur tu pasidėjai,
Kur tos mano jaunos dienos 
Taip greitai praėjo?

Kaip turėjau aš šeimyną, 
Tikrai laimingas buvau, 
Tris sūnelius ir dukreles 
Raudonskruosčius auginau.

Vienas sūnus ir dukrelė
Žuvo karo sukuryj;
Jie yr’ auka kapitalo: 
Jie sutirpo jo ugnyj.

Tris išleidau aš už jūrų
Sau laimužės pajieškot, x 
Kad nereiktų jiems su manim 
Sykiu verkti ir dejuot.

Tik paliko čia jauniausias 
Man padėt vargelį vargt, 
Kad senatvėj prisiglausti, 
Kai bus sunku kojas vilkt.

Kaip auginau aš juos mažus, 
Sunkią naštą tad nešiau 
Ir plutelėm juodos duonos, 
Kiek galėjau, maitinau.

Užauginau penėdamas 
Duonos trupinėliais, .

• Kurie buvo aplaistyti 
Prakaito lašeliais.

Nors per dieną sunkiai dirbus, 
Namon eiti smagu: 
Vaikai šaukė pasitikę: 
“Duok zuikio pyrago!” - t1 . ■ i , p

Dabar tiek naudos teturiu 
Iš savo vaikelių, 
Kad sulaukiu iš už jūrų 
Nuo jųjų laiškelį.

Adomo Jonukas.

Jones Avenue, 
Pa.

Lint Court,

O. Box
Kooper

128,
St.,

St,

34

30—J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., 
Benton, Ill.

32— P. Klova, 133 So. 13th Street, 
Easton, Pa.

33— A. B. Shatkus, 1256 Scribner 
Ave., Grand Rapids, Mich.
J. Audiejatis, Box 113, Royal
ton, Ill.

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

36— K. Vaičiūnas, 929 So. Hobson 
St., Harrisbug, Ill.

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

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

39— J. Chiplikas, 611 Vandalia St., 
, Collinsville, Ill.

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

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

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

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

Ill.
45— ig. V. Savukaitis, P. O. Box 262,

Blanford,
Cuddy, Pa.

46— P. Rasimov, Box 14, 
Ind.

47— j. Vaitkevičius,. 5768
Ave., Detroit, Mich.

48— A. Malinauskas, P. O. 
Minersville, Pa.

49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

50— M. Urmoniūtė, 1445 Western 
Ave., N. S. Pittsburgh, Pa.

51— J. V. Stanislovaitis, 307 Ply
mouth Ave., Wilkes-Barre, Pa.

52— J. M. Kaminskas, 3116 S. Hal- 
sted St.. Chicago, Ill.

Addison

Box 246,

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

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

St.
Fin. Sekr. T. Stankevičiene, 431 

Boulevard.
Kasierius F. bukaitis, 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 menesio, Wm. Ruzgio 
salėje, 26 E. 21st St., Bayonne, N. J.

St.

po

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO, MASS., VALDYBA:

Pirm. Elzbieta Beniuliene, 90 Porter
Ave., Montello, Mass. \

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

Fin. Rast. Kazimiera čereškiene, 37 
■Lapsdowpe ?St.,' ■ Montello,'' Mtass.

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

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

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

' Kasos Apiekūnai;
Kleofasa Sireikienė, 8 Holbrook Ave., 

Montello,, Mass. i ’ .
Vladislav# (Baroniene, 722 N. Mon-

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

GRAND RAPIDS, MICH.
Valdybos Adresai:

Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk
er Ave.

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

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

Fin. rast. A. GARBANAUSKAS, 432 
—11th St.

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568 
Quarry Ave.

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

Trustisai: A. B. š ATKUS, J. URBO
NAS, J. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S. KORS1KAS. 
Visi Grand Rapids, Mich.
Draugystės susirinkimai atsibūna 

kas antrą utarnipką kiekvieną mėne
si, savam name, 1057 Hamilton Ave.

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

Pirmininkas A. Krūkonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagelb. M. Meškinis, 9 
Burton St.; Užrašų Raštin. V. Gelu- 
sevičius, 51 Glendale St.; Piniginis 
Raštiniu. J. Stripinis, . 49 Sawtell 
Avę.; Ligonių Rast. J. Stoškus, 20 
Faxon1 St.; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 . Merton St.; Iždo, .Globėjai: J. 
Tautvaįša, 678 Main St.; S.. Petravi- 
čia, 160 Melrose St.; M. Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 
kas, 19 Anpes St.

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

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

255 Pine St.
Finansų Rašt.—Jonas Poškus, 

113 Court St.
Iždininkas—Martinas Budreckis*.

163 E. Jersey St.
Iždo'' Globėjai— M. Gedminiene,

111 Court St., ir
St. Morkis, 321 Bond

Nauji: Raš. Orga.—
274 Sencond St.

Draugystės korespondentas — Ant.
Gi’igutis, R. F. D. No. 2, Box 306 '
Maršalka Juozas Kicena,

259 Broadway

st.

St.
M. Zabrauskicnė,

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ, MOLINE, ILL., 

VALDYBOS ADRESAI
1552—10thDaucenskas, 

Moline, 111.
A. Milius;.

Moline, 111.
A. Trepkus,

Pirm. B.
Ave., E. ;

Vice-pirm.
Avė., E. ;

Prot. sekr.
St., Moline, Iii.

Fin. sekr. K. Shimkus, 135—36th St., 
Moline, UI.

Iždininkas P. Cervinskas, 602—-5th 
Avė., Moline, 111.

Iždo globėjai:
A. Matusevičia, 349—9th St., Mo

lino, III.
J. Verika

III.
Maršalka J. Kairis, Plaw Station, 

Moline, III.

1512—11th

349—10th

350—9th St., Moline,

'PITTSBURG HAS IR APIELINKĖ
Priešfašistines Tarybos Komitetas 
“ 1928 Metams:

Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way, 
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon 
St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion).

Prot. sekr. E> K. • Šiurmaitienė, 315, 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

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

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— Į

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO, MASS.

Valdybos Antrašai
Pirmininkas A. Krūkonis,

23 Banks . St.
Pirm, pagelbininkas P. Krušas,

H 99'Arthur ■ St.
Nutarimų raštininkas J. Stripinis,

49 Sawtell Ave.
Finansų raštinįnkas K.

12 Andoy^r St,
Ligonių raštininkas W.

51 Glendale St.
Kasierius M. Poclžiūnas, 

29 Arthur St.
Kasos globėjai

Venslauskis,
Gelusevičia,

With I year sub.
SOVIET RUSSIA

Report of the Rank and File 
Delegation.

STRIKE
STRATEGY

By WM. Z. FOSTER.

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

By ROBERT W. DUNN.

RUSSIA AFTER TEN YEARS
By the First American Trade 
Union Delegation.

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

By WM. Z. FOSTER.
WHITHER CHINA

By SCOTT
LEFT WING
UNIONISM

By DAVID

NEARING.

J. SAPOSS.
SUBSCRIBE—NOW. ,

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

TARPTAUTINIS IŠVAŽIAVIMAS
Pagclbai Politinių Kalinių ir Jų šeimynų

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

BUS TRAUKIAMA KRUTAMI PAVEIKSLAI

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

Pradžia 12-tą vai. dieną
įžanga 35 centai . <

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

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

PAVASARIO ŽINIA
Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis 

LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINŠAPĘ 
FZSKĄ PAZMRAČ7 SAKO ŠAPO J E'.

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

ir padarau nau- 
Sutaisau viską, 
tik reikalinga 

inžino:

w1 TTP V
■ ,7" I
■■ c..

! ■ t.i'v

■

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

PRIEINAMĄ. KAINĄ
Darbas pilnai garantuojamas Mechanikai-Ekspertai •

• Visais reikalais kreipkitės: • ; >
BUSHWICK AUTO MACHINE SHOP |

< FRANK AUGUST, Savininkas
40 Kossuth Place, Brooklyn, N. Y.

Telephone Jefferson 9359 Tarp Broadway ir Bush wick Ave. ;;
rV

j

' I 
ji

5

S

Telephone, Stagg 8826
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūiies Įstaiga Brooklyn©

MOTERIMS VYRAMS,*

s
I

rj
į-a’

Panedėliais dieną 
ir naktį 

Utarninkais iki 12 vai. 
nakties
VAIKAI 

įleidžiami Utarninkais

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Bubatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.

j# •
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PHILADELPHIA, PA.
NINKU GYVENIMO

' i <♦>

416
<>

<♦>

BALTDWORE, MD

ant sau-

Garsiojo plėšikų vado With-

JUOZAS KAVALIAUSKAS

VIETOS ŽINIOS
Jau buvo rašyta, kad miesto

išmatos išbūna ant gatvių po

rašytojo

100 
20c

<b

kymą. Jis buvo pereitais me
tais nuteistas už plėšimus.

APTIEKORIUS PASTOJO 
KELIĄ SAVIŽUDŽIUI

LIETINGIAUSIAS LIEPOS 
MENUO

< > 
<|>
<>

randasi 
kuriame 

Labai 
ypatingai

Bell_______
Keystone—

bene bus pralenkę 
kolonijų rėmime dar- 
klasinės kovos reika- 
čia dar nemažai svie-

“ LAISVĖ ”

REGENT 2177-0474 “Tai Mokykla nu Reputacija.
Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

TELEFONAI i 
__________  Oregon 5136
___________  Main »66f

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

Phono: Jefferson 10391

•A. J. MEYER

nių meilės rezultatai—vaikai.
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina.. . .

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, FA.

__ St. ir Ave.
State
State

Panedėlis, Liepos 16 d., 1928 Puslapis Penktai!

BIIFTIIVfK DARBI Klaipėda. Renegatas. Per
LulilUlvU VrlllDI" noi KlainndnR iinsto hnvn

KALĖJIMUOSE
Kaunas. Pirmoji gegužės 

Kauno sunkių darbų kalėji
me.—Pirmajai gegužės mes 
pradėjom ruoštis iš anksto. 
Poros savaičių bėgyje mes 
mokinomės dainuoti revo
liucines dainas, prisiruošėm 
raudonus ženklelius. Ypa
tingai gyvai praėjo diena 
prieš pirmąją gegužės. Mes 
priruošėm vėliavas, išpuo- 
šėm kiekvieną kamerą, pri
ruošėm savo šventės drabu
žius ir t.t. Suprantama, 
kad mes laukėm konfliktų 

>su administracija. Šventę 
atidarėm 9į vai. ryte kalba 
apie pirmąją gegužės ir 
draugų kritusių kovoj pa
gerbimu. Dainavom laido
tuvių maršą. Paskui daina
vom Internacionalą ir pabai
gėm jaunimo maršu.

Po pietų išklausėme du 
pranešimu, apie politinį mo
mentą ir tarptautinį darbi
ninkų judėjimą. Buvo nu
tarta .pasiųsti sveikinimus į 
laisvę.

nai Klaipėdos uoste buvo 
areštuotas Poelz. Jis pasi
rodė renegatas ir išdavikas. 
Jis areštuotas^ žvalgyboje 
daug plepėjo. Dabar jis 
keikia LKP ir KPD ir skai
to save socialdemokratu. Vi
si judošiai randa sau vietas 
socialdemokratų eilėse.

Pastaba.—Kauno kalėji
mo politiniai kaliniai 
senai išmetė Poelzą iš 
eilių, kaipo judošių.

jau 
savo

Vilnijoj
Vilnius. Statybos darbi

ninkų streikas.—Gegužės 15 
d. sustreikavo inž. Gumors- 
kio ir Jarinavičiaus staty
bos darbininkai. Streikuoja, 
kad pareikštų savo solidaru
mų N. Vileikos statybos 
darbininkų streikui.

Vilnitfs. Saldainių darbi
ninkai nerimauja. Saldai
nių fabrikų darbininkai pa
statė savo reikalavimus del 
algų pakėlimo. Jei algos ne
bus pakeltos, žada paskelb
ti streiką.

(“Balsas”)

Panevėžio Kalėjimas. — 
Keletas mėnesių atgal mūsų 
gyvenimas buvo labai nepa
vydėtinas. Administracija 
smaugė kaip įmanydama. 
Del menkiausių mažmožių 
brukdavo karceriu, atimda
vo pasiniatymus su giminė-* 
mis ir daug kitokių baus
mių sugalvodavo. Trumpai 

,sakant—administracija, ne
šykšti, bausmių nesigaili ir 
jų jai niekuomet netrūksta. 
Užteko tik “užrūstinti” rak
tininkų, s’tovintį koridoriuj., 
žiūrėk,—jau ir yra eilė bau
smių už buvusius ar nebu
vusius prasižengimus.

< r Ypač pasižymėjo savo 
žiaurumu kalėjimo viršinin
ko padėjėjas—tai tikras vi
duramžių inkvizitorius 
žmogus-žvėris.

Bet mes laikėmės kietai ir 
atkakliai kovojome, žodžiu, 
gynėmės kaip įmanydami. 
Mū.sų iššauktas buvo atvy
kęs ir valstybės gynėjo pa-’ 
dčjejas—tardė, o kaip buvo, 
taip ir pasiliko. Mat, var- moro, kuris pakartas virš me
na varnai akies nekerta. I tų laiko atgal, tapo paleistas 
Vienas draugas padavė ka- brolis iš kalėjimo. Guberna- 
lėjimų departmentui skun- torius paleido už gerą užsilai-

Nuo 10 dienos liepos mūsų 
mieste siaučia didele šiluma ir 
oras tokis dušnus, kad negali
ma nei atsikvėpti.* Vaikai, be- 
žaisdami ant saulės, suserga. 
Viena mergaitė mirė.

Patartina tėvams neleisti sa
vo vaikų per karščius 
lės žaisti.

Netoli Baltimorės 
miestelis Hagerstown, 
pradėjo siausti rauplės, 
daug sergančiųjų, 
vaikų. Sveikatos departmen- 
to skyrius nutarė neleisti žmo
nių į teatrus, bažnyčias ar ki
tas viešas įstaigas, kol ta epi
demija siaus. . Numirus nelei
džia ilgai laikyti, įsako grei
tai laidoti. Į kapus neleidžia 
pašaliniams lydėti. Tokiame 
mažame miestelyje tik per vie
ną dieną susirgo 28 vaikai, 
kaip praneša sveikatos depart- 
mentas.

dų ant viršininko padėjėjo, 
ir iki šiol jokio atsakymo 
nesulaukia. Kada prieš Ve
lykas aplankė kalėjimų ka
lėjimų departmento inspek
torius, šis draugas paklau
sė, kodėl iki šiol nėra į jo 
skundų atsakymo iš depart
mento, inspektorius pareiš
kė, kad jokio skundo dopart- 
mentas negavo. Patikri
nus raštinėj išeinamųjų raš
tų knygoj, jokio skundo iŠ- majoras sumažino darbininkų 
siuntimo neužregistruota: skaičių, kurie gatves valo. Da- 
pasirodo viršininko padėję- bar, užėjus karščiams, visokios 
jas skundo ant savęs nepra-1 išmatos išbūna ant gatvių po 
leido ir sunaikino. .Pats vir-!^Has dienas, nes likusieji dar- 
šininkaš teisinasi, kad jis 
tuo metu buvo atostogose, o 
padėjėjas ėjo viršininko pa
reigas, ir todėl jis nieko ne
žino. "

Vadinasi, ant administra
cijos skundus padavinėt per 
pačių administracijų neapsi
moka, nes ji vistiek nepra
leis.

Petras Geleckis, 65 metų se
nelis, liepos 10 d. eidamas 
skersai gatvę papuolė po tro- 
ku ir taip jam koją sutrynė, 
kad reikėjo nupjauti. Troko 
valdytojas, tūlas W. Ambros, 
28 metų amžiaus, tapo suareš
tuotas.

bininkai nespėja jas nuvežti. 
Todėl gatvėse tokia smarvė, 
kad vietomis negalima nei pra
eiti. Čia turėtų nors sveikatos 
departmentas įsikišti. Bet ir 
tiems ponams tokie dalykai 
neapeina. Mat, nešvarumai 
randasi tose vietose, kur dar
bininkai gyvena.

Įvairios žinios 
Panevėžys. “Jaunas Fa

šistas.” — Koks tai jaunas 
fašistas (nors pasirašęs jau
nas- darbininkas) “Socialde
mokrate” “aprašo” Panevė
žio demonstraciją, kaipo ke
lių žmonių išstojimą. Bet ir 
meluoti nabagui nesiseka. 
Nejaugi policijai būtų rei
kalinga šaudyti tik į kelius 
žmones? Čia pasirodo, kad 
tas tikrai dar jaunas fašis
tukas' arba galvoti nemoka, 
arba sąmoningai meluoją.

Iš Priešfašistines Darbuotes
Pereitų metų 30 d. spalių 

Philadelphijos darbininkiškos 
kuopos pasiuntė savo įgalioti
nius, kad sutverti priešfašisti- 
nį sąryšį. 11 kuopų ir drau
gijų atstovauta tuomet. Nuo 
to laiko pradėta darbas stum
ti pirmyn. Nuskirti delegatai 
lankėsi pas draugijas, kvies
dami prisidėti prie bendro 
darbo sušelpimui Lietuvos kan
kinių ir sustiprinimui priešfa- 
šistinio judėjimo Lietuvoje ir 
čia, Amerikoje. Sąmoningų 
darbininkų prijautimas tam 
garbingam tikslui pasirodė 
puikus. Per tą laiką sukelta 
$644.57. Tai įplaukos per 
prakalbas, surinktos blanko- 
mis ir tūlų kuopų ir draugijų 
skirtos aukos. Taipgi pelnas, 
likęs nuo didžiojo parengimo 
27 d. gegužės, Riversides pik
niko. Piknike pelnyta $157.- 
52 ir laimėjimais $227.25. 
Centran pasiųsta nuo įsteigimo 
šio susivienijimo $602.50. Kad 
sukelti laimėjimais tokią sumą, 
apart daugelio dirbusių, pla
tinusių ir pirkusių lai’mėji- 
mų korčiukes, dar buvo nema
žas būrys draugų, kurie ir au
kojo daiktus del laimėjimų. 
Štai jų vardai, verti padėkos: 
M. Tuleikis naują garnitorių 
(siutą); J. Markūnas peilių, 
šaukštų naują setą; J. Ben
der laikrodėlį; N. N. moteriš
ką laikrodėlį;* S. Janulis 10 
dolerių auksu; J. Daulianskas 
5 rublius auksinius; J. Kun
drotas du skustuvus; B. Jatu- 
žis skrynutę saldainių; Jatu- 
žienė pusę tuzino skepetaičių; 
J. Jatužis kanarką; O. Akins- 
kienė žiurstą;
užtiesalą;

Tai 
mečio, 
rodys 
darbo 
nių reikalų, delei kurių dirba. 
Tai streikierių rėmimas, tai pi
onierių kempės reikalai, tai 
“Daily Workerio” vajus, tai a- 
gitacijos fondas, tai dienraš
čio “Laisvės” parėmimas. Pa
starajam tikslui yra rengia
mas iškilmingas piknikas. O 
čia sykiu bedarbė, daugybė su
sipratusių darbininkų nedirba.

Philadelphiečiai su riversai- 
diečiais 
daugelį 
bininkų 
lų. Bet 
telio yra, kuris nesupažindin
tas su klasių kovos reikalais.

Na, užteks apie tai, lai kitų 
kolonijų draugai pasisako, 
kiek jie sudėjo kad ir kovai 
su fašizmu ?

Priešfašistinio Susiv. Sek r.,
R. M.

E. šimkūnienė 
\; A. Strepeika vištą, 
progresas pirmojo pus- 

Kaip toliau eisis, pa- 
ateitis. Nes ir be šio 
labai daug yra prakil-

Žmogus, įėjęs Jacob Benr- 
steino vaistinei!, 426 Grand St., 
New Yorke; užsisakė iodinos. 
Gavęs nuo vaistininko iodiną, 
užsivertė bonkųtę ir išgėrė 
tuos nuodus. Bet aptiekorius 
ant greitųjų jam įvertė prieš
nuodžio vaistų ir pašaukė dak
tarą. Nugabenus Bellevue li
goninėn, pripažinta,x kaa sau- 
žudys pagjfls.

Jis yra Joseph Daion, 28 
metų, iš Providence, R. I. Prie- 

’žastis kėsinimosi atimti sau gy-
Tula Katrė Petrisoniūtė, 18 vastį nežinoma.

metų amžiaus, kurios tėvai gy
vena 3300 Pine SL, tapo su
areštuota. Ją kaltina1, kad 
krautuvėse imdavo audekluš į 
bargą ant kitų žmonių vardų.

Jau buvo rašyta, kad čia 
nežinomi žmonės išsprogdino 
sandėlį. Dabar tapo suareš
tuoti penki vyrai ir viena mo
teris. Bet suareštuotieji nepri
sipažįsta prie kaltės.

Liepos 11d. blaivybės agen
tai darė ablavas ant stambiųjų 
būtlegerių. Iš septynių puoli
mų tik į keturias vietas įsiver
žė, o į tris negalėjo įsiveržti.

Lietuviškas Skaptukas.

New Yorke iki subatai lie
pos 14 d. š. m. prilyta pus
šešto' colio lietaus, o normalis 
visą mėnesį lietaus daugis tam 
laikui kitais metais per visą 
mėnesį tebūna 4 ir ketvirtada
lis colio. , ' ■.

Lietingiausias liepos mėnuo 
buvo 1889 metais, kuomet virš 
pusdešimto colio lietaus išpuo
lė. Mažiausia lietaus buvo 
1910 metais liepos mėn., kuo
met per visą mėn. vos tik ke
tvirtadalis colio buvo lietaus.

SKAITYKITE-SVIESKiTeS-MOKYKITĖS
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą:

Lietuvos Politemig'rantų Suvažiavimas Berlyne
| Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai'.rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
tikslas' Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 

■ kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 
puslapių. Kaina ............. . ........................ .......................

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

t t

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

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai 
čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o 
su lenkais visada bičiuliavosi1 ir suokalbiavo prieš Lietuvą. 
Tą knygelę skaitydami,
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Smeto
na. Knygelės kaina....................................  25c

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir Čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klases 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 išstūmimo pilietinių po- 
pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiskai- 
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

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

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

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra .ir su vyrais lyties klausimu, kaip^ kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie' daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bot nelaimingais būna tokių žmo- 

Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
įsigykite 
. . .$2.00

įžanga Į Politinę .Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų 
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 visiehls 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 audįmo apdarais, aukso raidėmis.......... $1.50

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

Visokių Rūšių Šviežis Valgiai, Gasiaasū Lietuvišku 
ir Amerikoniško Stilioa 

asl- 
pa-

‘•s

Pavalgius ?.la malonu bflti, 
Šnekučiuoti su kitais, arba 
^iškaityti.—Syki atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pabandykit I

J. MARČIUKIENE 
Savininkė

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

Lietuvis Aptiekorius
Kalba Lietuvižkal ir Rasiiikai
338 Knickerbocker Ave.

(Kampai DeKalb Aveuuo)
BROOKLYN, N. Y.

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

50 Centų už Bonką

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

AMERICAN
PHONE:

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

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

Bell Phonai Poplar 7545

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST.

GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA.

XiUW.’TTfL

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir Į arabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio)
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

yra tai kanuolū prieis kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurhpužkieteji- 
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 kurj 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas.
No------
Miestus
Miestas
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Puslapis šeštas "•

VIETOS ŽINIOS
BROOKLYNO SEKCIJOS 
DARBIEČIŲ SUSIRINKIMAS

Pa n odė! į, 6 vai. vakare, 29 
Graham Ave., Brook lyne, yra 
šaukiamas visuotinas brookly- 
niečių darbieeių sekcijos susi
rinkimas.

Susirinkimas yra šaukiamas 
tikslu, kaip geriau suorgani- 
zuot rinkimų kampaniją. Taip
gi bus diskusuojama funkcio- 
nierių-vienetų veikimas ir kiti 
svarbūs klausimai.

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

A. Bimba,
Sekc. Organizatorius.

mulkintojai. Pa- 
i Indriulio gerą 
Kalpoką, kaip jis 
reikalais darbuoja- 
antras metas mai-

REZOLIUCIJA PRIEŠ 
“LAISVĘ” IR DINGUSIOS 
DVI VALANDOS 
DARBININKŲ UŽDARBIO

driulis ir ko., tas dienraštis yra 
gerklėj kaulas, kuomet jų ne
gražius darbus iškelia į viršų.

Dabar, kriaučiai, pagalvo
kit, kas yra tokie žmonės, kaip 
Indriulis, Bubnys ir jų pakali
kai. Tas aiškiai parodo, kad 
tokie žmonės ir jų partija yra 
darbininkų 
žvelgkim 
draugą F. 
darbininkų 
si; kuomet
nieriai streikuoja, tai jis sabo- 
tažuoja^šelpimo darbą ir dar 
visaip provokuoja Mainierių. 
Gelbėjimo Komitetą.

Kas lieka daryt Šalaviejaus 
dirbtuvės darbininkams su to
mis dviemis valandomis, su
gaištomis per Bubnio bjaurią 
politiką ?

Ateinantį lokalo susirinkimą 
turįįe dalyvaut visi dirbtuvės 
darbininkai ir reikalaut už jū
sų sugaištą laiką iš lokalo už-

Kriaučių Amalgameitų 54 
skyriaus delegatas ir duoklių 
sekretorius sumanė išnešt re
zoliuciją prieš dienraštį “Lais
vę.” Sušaukė Šalaviejaus dirb
tuvės kriaučius liepos 6 d., 10 
vai. ryte, ir pakepė karštą re
zoliuciją 58 darbininkams, dir
bantiems toj dirbtuvėj.

Tame susirinkime dalyvavo 
visi dirbtuvės darbininkai. Ka
dangi susirinkimas buvo šau
kiamas nepaprastas ir dar dar
bo laiku, tai kiekvienam kriau- 
čiui buvo žingeidi! išgirsti, ką 
tokio naujo nuo mūsų unijos 
viršininkų.

To susirinkimo pirmininku 
buvo iš New Yorko boardirek- 
torius-narys ir nebuvo leista 
pirmininkas rinkti iš dirbtu
vės. <*8$

Mūsų gerbiamo delegato bu
vo sumanyta neduoti pirminin
ko išsirinkti iš savo dirbtuvės. 
Bubnys manė, kriaučiai, nusi
gąs ir bus geraš rųanievras 
prieš juos, kuomet jiems rei
kės į pirmiąj ą kalbėt anglų 
kalba. pirmininkas to pa
ties pla/ko žmogus, kaip ir 

 

delegatas, tai ir bus gera pro

 

ga priimti rezoliuciją prieš 
dienraštį “Laisvę.”

Pirmų pirmiausia Antanas 
Bubnys, kaipo lokalo delega
tas, pradėjo' duoti raportą. 
Sako: “Aš jumis susišaukiau! 
dėlto, kad iš jūsų dirbtuvės 
pereito susirinkimo tilpo para
šyta korespondencija. Tame 
susirinkime jūs nesiskaitėt su 
mūsų gerbiamais New Yorko 
boarddirektoriais; jūs dirbtu
vės tame susirinkime smerkėte 
mane ir juos, kad mes jus lai
kom streike ir žadam algas 
numuštas sugrąžinti. Mes ne
galim jūsų visas algas sugrą
žinti, kiek yra numušta, o do
lerį iš trijų, tai galėsim sugrą
žinti, bet turėsim streikuoti. O 
ar atgausim ar neatgausim 
numuštas algas, jūs visos fir
mos darbai ir bunduliai yra 
sustabdyti dėlto, kad jūs dirb
tuvėj randasi ‘Laisvės’ kores
pondentas, ir jūs ignoruojate 
New Yorko boarddirektorius.

“Dabar jūs turite vieną iš 
dviejų pasirinkti: ar jūs dirb
tuvė turi būt 
turit pasirašyt 
prieš ‘Laisvę,’ 
neturit su tuo

Darbininkų balsai pasigirdo 
svetainėj : “Draskyk tą dirb
tuvę, bet mes savo dirbtuvės 
komisijos neprileisim prie to
kio bjauraus darbo—rašytis 
prieš darbininkišką laikraštį.” 

Tuomet Stasio Indriulio pa
daryta rezoliucija prieš darbi
ninkišką dienraštį “Laisvę” 
nuėjo į gurbą, o jis pats pasi
liko, kaip neėdus degloji. Jis 
dar gavo per nosį ir nuo sve
timtaučio žmogaus, kuomet 
svetimtautis turėjo išrašyti tą 
rezoliuciją anglų kalboj, kuri 
paskui nuėjo ant šuns uodegos.

Jeigu Stasys Indriulis mokė
tų anglų kalboj rašyti, tai ji
sai išrašytų visom kriaučių lie
tuviškom dirbtuvėm rezoliuci
jas prieš “Laisvę,” 
dienraštis “Laisvė” 
Čiausias darbininkų
Brooklyno apielinkėj ir gina 
darbininkų reikalus, nepaisant, 
kokių pažvalgų darbininkai 
būtų. Bet tokiem, kaip In-

išdraskyta, ar 
po rezoliucija 

kad jūs nieko 
laikraščiu.”

kadangi 
yra dru

gy nė j as

CASTON ROPSEVICH LIETUVIŠKA SKUTYKLA

A. MOLLYNS
Specialistas ant

Permanent Wave, Nestle 
Circuline

Tei. Jwniper 7640

Šiemet tik $10.00
Marcelling Finger Waving

463 LORIMER STREET
3 Durys nuo Grand -St. 

BROOKLYN, N. Y.

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi 88 Grand St.) 

MASPETH, L. I.

Baigęs Philadclphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant sinui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane .0 gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

•7 ' ' " ‘ ; ’«■ . ’

Panedelis, Liepos 16 d., 1928

teisėjai rekomendavo pasigai- ir del rajono pagaminti. 
Įėjimą jam, todėl, kad jis liū-

• Reikalų ap
svarstymui yra daug ir svarbių. Rei
kia tik, kad kuopos imtii tai domėn

dijo-cliskinosi, jog per ailgštes-ijr prisiųstu delegates.—M. Tamuliene, 
___-i i • • i • i___ j • v i>.ino i? /ii-i, <J+-niuju valdininku įsakymą tai j N Rajono Sekr., 102 

daręs. Jis laikęs ! Wcsl l-'ranki-ort, III.
darbininkų vardus, 
būk buvo išmokamos 
tikrai jų, kaipo tokių, 
buvo.

Kaip jau žinoma, 
nuteisti, Oswaldas, 
ir Stoeber, yra 
miesto pinigų tokiu pat būdu 
bėgyje 3 metų virš $225,000. 
Jie visi trys randasi Sing Sing 
kalėjime.

Taigi ir šitas paukštukas 
gaus kokį metą kalėjimai!, ne 
daugiau. Kapitalistinis teis
mas neteisia sunkiai savo fron
tų.

NAMINIS DARBAS 
DIDĖJA

nebuvėlių 
kuriems 

; algos, o 
, visai ne-

pirmiau 
Lougheed 

nu kniaukę

4th St., 
168-70

CLEVELAN DIKČIAMS IR
K RO NI Eč 1A M S ž IN O'l' IN A

ALDLD. 22 kuopa rengia linksmą 
pikniką 22 d. liepos, T. Niauros dar
že, Brunswick, Ohio. Tai yra pu- 
siaukelis tarp Clevelando ir Akrono. 
Todėl visi Akrono draugai turi būt. 
Draugės Adele Valatkiūtė sakė, kad 
ji apie puskapį akronieeių tikrai at
siveš. Na, o draugas Bulauka, tai 
žinau, kad bus. Pikniko pradžia 10 
vai. ryte ir tęsis iki vėlam vakarui. 
Puiki svetainė šokiams. įžanga tik 
25c. Gera orkestrą. Valgių ir gė
rimų bus visokių.

' Kaip nuvažiuoti: Nuo Public Skve
ro, Clevelar.de, imkit‘Medina karą ir 
važiuokit iki Stop 68, o ton išlipę 
eikit po dešinei i mišką. 168-69

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 

rys, yra visi 
švariai y patai.
396 S. 3rd St.,

puikus 
'įtaisymai, 
Atsišauk it 
1st floor,

“Darbininkių, kurios užsii
ma dalinu darbu, t. y., namie 
būdamos dirba dirbtuvės dar
bą,—jų skaiči.us auga.” Taip 
sako Nellie Swartz, pirminin
kė Moterų Biuro Valstijos 
Darbo Skyriaus.

| 192d metais darbdavių buvo PARSIDIIC-DA pirmos klasf
j 1,277, kurie davė darbą j na- ” ”................ .

tarimo, kad jums būtų tie cen- ™us‘ me^a’s L-1 s^a'" arba
tai sugrąžinti, kurie per Bub- čius pakilo iki 1,467. 
nio politiką buvo atimti. Taip
gi verta į 
misija už gerą pasiryžimą ko-^ 
vot prieš tą rezoliuciją, nepai
sant gązdinimų ; jūs savęs ne- 
parsidavėt ir nepardavė! kitų 
dirbtuvės darbininkų, bet Bub
nio ir Indriulio užmačias nu
metėt į gurbą. Būtų gerai, 

!kad jūs, dirbtuvės komisija, 
stotumėte į pagelbą dirbtuvės 
darbininkams atgaut ir tuos 
centus, kurie šiandieną dar
bininkams reikalingi, o kuriuos 
Bubnys nurijo, ištaškė pats 
vienas, del savo politiško išro- 
k avim o.

Darbi
ninkių tuom pat laiku skaičius

padėkos dirbtuvės ko-iPaau#° nuo 10,502 iki 11,516.
< frnrn. nasirvžima ko-! Dabai* klausimas, kokios

moterys darbininkės užsiima 
šiuo dalinu darbu? Ogi tos, 
kurios turi dideles šeimynas— 
daug vaikų, nėra kam jų pri
žiūrėti, o vyras neuždirba už
tektinai, kad galėtų dorai pra
simaitinti su šeimyną.

žemos algos, brangus pra
gyvenimas, augštos raudos 
verčia moterų darbininkę krau
ti turtus darbdaviams, todėl, 
kad minimas darbas yra ma
žiausią apmokamas.

num.

Varnukas.

DEVYNIŲ METŲ 
MERGAITĖ NEPRISIIMA 
MOTINOS GLOBOS

TEATRAS DAINOS-MUZIKA

kamba- 
tinkamas 
po' num. 

Brooklyn,

PARDAVIMAI
<”s Cham

pion Shoe Repairing mašinos už 
kainą. Galima pirkti po vieną 
ir visą biznį. Atsišaukit po 
24 A mes St., Montello,. Mass.

SUGEDĘ DANTYS-

Išegzaminuojam dyka i. 
Savo darbą garantuojam. 
Taisome ant išmokesčio.

I)RS. H. & J. ZASULY
Chirurgai-Dentistai

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

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

BARBER SHOP IR 
BEAUTY PARLOR

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
lietuvis Advokatas

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

“RYTOJUS”
pilnas žinių apie Argentinos irJis . ... _ .

visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popicros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika- 
laiš 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

| Tel.

jUETUVIS

Darbą atlieku
Kreipkitės

Triangle 1450

FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS

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

šiuo adresu:

J. LEVANDAUSK AS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

Caroline C. Davies iš Lin
denhurst, L. I.,.reikalaudama 
perskyrų su savo vyru Walter 
E. Davies, kartu nori, kad jos 
globon būtų pavesta jų devy
nių metų dukriukė Marion. 
Dalykas eina Brooklyno teis
me.

Pereitą penktadieni, Daviui 
su mergaite einant iš teisma- 
buČio, motina kreipėsi į duk-

“Marion, ar tu ateisi ir tar
si žodelį į mane?”

“Ne, visai ne!” mergaitė at
sakė.

Motina, priklaupus ant vie
no kelio ir ištiesus rankas, mel
dė: “Brangioii mano, ateik 
pas motiną. Duok man nors 
viena mažą bučkį!”

“Aš tavęs daugiau nenoriu 
matyti!” buvo atsakymas mer
gaitės.
tavim,”

Nors 
eit prie 
sisakė.

“Tr niekados neisiu su 
Marion dadurė.
tėvas ragino mergaitę 
motinos, bet duktė at-

NAUJA LINIJA 
SUBWAY ATSIDARĖ

Pereitą subata. antrą valan
da no metu. Bmoklyn-Man- 
hattan Transit Korporacija, 
vadinama B. M. T., atidarė 
paskutini su jungimą. 14th St. 
rvtings snbwav linijos, kurią 
tik ką užbaigė.

Pirmas speciali tmukinvs iš 
6 th Avė. ir 14th St., New Yor
ke. i^ėm 2 vai. no pietų, tie
siai i Canarsie. kuriame, kom
panijos viršininkai ir kiti a.ti- 
darvmo ce^emonijn dalyviai 
važiavo. Naujoji liniją duos 
daug parankumo. Iš Union 
Souare bus iralima\ be mainy
mosi pasiekti Jamaica Bav. 
šitam nožemininm kalini nla- 
nas buvo patiektas 1.916 mo
tais. bet statymas o-elžkelio. iš 
nriežastips pasaulinio karo, 
bwo atidėtas.

B. M. T. požeminio gelžke- 
lio korporacija kartu prane
ša. k«d nanioii linija bus o- 
nernniama ištisas 24 valandas 
kasdien.

MIESTO GATVIŲ 
VALYMO GRAFTO

Pereitą penktadienį Bronxo 
pavieto teismas rado Max 
Schmilowitz’iu, Brook Ave. 
skyriaus formaną, kaltu klas- 
tavime algų. Bet prisiekusieji

HAMMERSTEIN TEATRE — 
“ADELĖ STEBUKLŲ 
ŽEMĖJE”

Lewiso Carrollso klasiška ir 
fantazišką drama, “Adele Ste
buklų žemėje,” tai naujas pa
gerintas veikalas, kuris bus; 
pirmas rudens sezono progra
moj Hammersteino teatre.

Be dviejų muzikalių veikalų, 
kur anksčiau buvo pranešta, 
“Geras Veikalas,” “Papūga,” 
dabar prideda “Auksinę Auš
rą,” “Rožę Marę’' ir “Opti
mistą,” kurie taipgi sueiliuoti 
ankstybam perstatymui. Du 
judžiai “Peterburgo Pabaiga” 
ir “Dešimts Dienų, Ką Sukrėtė 
Pasaulį,” abu Sovietų Rusijos 
pagaminti paveikslai, pirmas 
teberodomas Hammersteino 
teatre, pastarasis bus greitai 
rodomas New Yorke, 1 
bus paleistas rodyt po 
šalį.

’‘Adelė Stebuklų žemėje,” 
bus perstatoma kalėdų savai
tės laike viršminėtame teatre. 
Visi lošėjai bus jaunamečiai 
perstatyme' muzikalio veikalo 
“Geras Vaikas.”

“Auksinė Aušra,” su Rober
tu Chisholmu priešakyje^ pra
sidės su Bostonu “Darbo Die-; 
noje.” “Rožė Marė” su tais | 
pačiais lošėjais, kurio tuos du j 
veikalu lošė per pastaruosius 
ketverius metus iš Hammers
teino teatro, vyks Čanadon.

Hammersteinas yra vienas 
tų, kurie rūpinasi parinkti 
rimtų geru veikalų savo teat
rui. Tokių teatru savininkų 
nedaug tesiranda šioj šalyj; Jo 
rūpesčiu, o ne keno kito, tokie 
dailūs paveikslai, kaip “Peter
burgo Pabaiga,” buvo parga
benti iš Sovietų Rusijos. Iš 
Jono Reedo veikalo vardu 
“Dešimts Dienų Ką Sukrėtė 
Pasaulį” pagaminti judžiai, 
bus rodomi po “Peterburgo 
Pabaigos” judžių tame pačia
me Hammersteino teatre.

M.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
L.D.S.A. X RAJONO KUOPOMS

LDSA. X Rajono konferencija į- 
vyks nedėlioj, 22 liepos (July), 1928, 
Blaha Hall, Collinsville, Ill. Pradžia 
9:30 vai. ryte. Visos šio rajono ri
bose kuopos turi atkreipti atydą, nes 
jau apie porą metų nebuvo laikyta 
konferencija. Todėl kiekviena kuopa 
turi sušaukti susirinkimą ir išrinkti 
delegates Į šią konferenciją. Taipgi 
ir naujų sumanymų del labo LDSA.

DR. PETERSON’O

229

MALONAUS PASIMATYMO

Oraoklyn LABOR LYCEUK

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue,

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ižbalzamuoja ir laidoja numirusias 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pąsivažinėjimami.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

©ARBININKŲ ĮSTAIGA.
galės dėl Balių, Koncertų, 

(kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir • 
Puiku» steičius su naujaisiais 
rautis, Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

$49—959 Willoughby
'Tat 3842 Staxx..

Telephone: Greenpoint 2321

J. GARŠVA

A. W. MELLON, 
Secretary of the Treasury.

Washington, July 5, 1928. ''

Tel. Lackawanna 2180

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

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

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

TO HOLDERS OF

Third
Liberty Loan Bonds

The Treasury offers a new 
per cent. 12-15 year 

Treasury bond in exchange 
for Third Liberty Loan Bonds.
The new bonds will bear 
interest from July 16, 1928. 
Interest on Third Liberty 
Loan Bonds surrendered for 
exchange will be paid in full 
to September 15, 1928.
Holders should consult their 
banks at once for further de
tails of this offering.

Third Liberty Loan Bonds 
mature on September 15, 
1928, and will cease to 
bear interest on that date.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”. '■

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

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

Automobilių Mokykla

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 
ji yra vidurių liuosavimo pobūdžio, 
bet tai yra žolė paakstinanti skilvio 
malimą.
Tinka Suaugusiem ir Vaikam

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ 
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
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.

Maspeth, N. Y,

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimų ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kurį veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI* 
ČIUS. 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.

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 sutaupintumėt pinigą, bet ir nereikalingai sugaištą 
laiką, ką galėtumėt panaudoti kitiems pagerinimo gy
venimo tikslams.

Žmonija yra persitikrinus reikalingumu mechanikų-Žinovų au
tomobilių ir įvairių industrijos mašinų, peržiūrėjimui ir nuregulia- 
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
niausių Lietuvių Vaistinyčią (Aptieką).

Petras Kundrotą'
Ph. G. Vaistininkas

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

Phone, Greenpoint 2017, 2860-3514 ,

Clevelar.de



