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Muzikantai Kovoja 
Prieš Vitafonus

CHICAGO. — Amerikos 
Muzikantų Federacija ir 
Chicagos Muzikantų Fede
racija pradėjo kovoti prieš 
įvedimą krutamųjų paveiks
lų teatruose vitafonų ir mo- 
vietonu mašinų.

Joseph N. Weber, prezi
dentas Amerikos Muzikan
tų Federacijos, pranešime, 
pasiųstame Chicagos muzi
kantų unijai, sako, kad apie 
200 teatrų jau turi įsitaisę 
tokias mašinas ir kad 1,000 
teatrų daugiau planuoja jas 
įsitaisyti. Sako, kad jis ne- 
priešingas kalbantiesiems 
judžiams, bet jeigu jie bus 
naudojami pavadavimui or
kestrų, tai sudarysią rimtą 
pavojų. Kadangi pasireiškė 
didelė bedarbė tarp muzi
kantų, tai įsakyta visiems 
nacionalės organizacijos 
skyriams naudoti visus gali
mus būdus sustabdymui tų 
mašinų naudojimą.

Nedeldienių

Darbininkai Viiy šali^j 
Vienykitės! Jus nieko 
Nepralaimėsite, tik Re

težius, o Laimėsite 
Pasauli!

Lietuvoj Mirė 118 Metą 
Jaunikaitis

Senas Knygnešys ir “Me- 
težninkas”

SKUODAS.— Š. m. bir
želio mėn. mirė sulaukęs 
118 metų senukas Dubins- 
kas, kuris dar nė vieno kar
to nebuvo vedęs.

Spaudos draudimo metais 
senukas buvo knygnešys ir 
sėdėjo pusantrų metų ka
torgoje.

Nors ir suvargintas sun
kaus gyvenimo, jis labai 
mėgo pasakoti apie žiląją 
mūsų senovę, apie baudžia
vos laikus ir kartu su lėtai 
sakomais žodžiais byrėdavo 
iš jo akių ašaros. Ypatin
gai įdomiai senelis pasako
davo apie “šaikų” metus. 
Jis matė, kaip žiauriai ru
sų kazokų buvo nužudytas 
garsus tų laikų žemaičių 
sukilėlių vadas Noreika.

Paskutiniu laiku senelis 
gyveno neapsakomame 
skurde. Šaltas žydo pirties 
mūro kampelis ir bado šmė
kla buvo jo gyvenimo sal
dybė. Dažnai skundėsi ži
lagalvis, kad paklydęs vie
nas tarp amžių svetimų, nes 
nes savo kartos jau nė vie
no žmogaus apylinkėse ne- 
bematąs.

PROFESORIUS LĖKS OR
LAIVIU DUOTI 

LEKCIJAS

Lietuvos Fašistai Planuoja 
Atlyginti Dvarponiams 

už Žemes
Smetonos organas “Lietu

vos Aidas” praneša, kad 
žemės ūkio ministerija bai
gia ruošti ir greitu laiku 
įteiks ministerių kabinetui 
svarstyti atlyginimo už nu
savintas žemes (dvarpo
niams) įstatymo projektą ir 
žemės reformos įstatymo 
projektą.

SOCIALISTAI NOMINA
VO KITĄ KUNIGĄ

Chinijos Generolai Ne- Sako, Nobile Esąs Itali- SOVIETŲ LEDLAUŽIS KRASINAS
pasitiki Vienas Kitu

ALBANY, N. Y. — Ne- 
dėldienį čia užsibaigė Sočia-, 
listų Partijos New Yorko 
valstijos konvencija. Nomi
navo kandidatus ir užgyrė 
platformos punktą už “leng
vą vyną ir tvirtą alų”.

Louis A. Waldman iš New
Yorko nominuotas į guber- įJai plečiasi
natorius.

Kunigas Herman J. Hahn 
iš Buffalo nominuotas į lei
tenantus gubernatorius.

Keletas kitų asmenų no
minuota j įvairias valdvie- 
tes.

Magistratas Nušovė Žmogų, 
Susiginčinęs del Malkų

PEKINAS. — Nacionalis
tų generolai Yen Hsi-shan, 
Shansi provincijos guberna
torius, Chiang Kai-shekas ir 
Feng Yu-hsiang neužsitiki 
vienas kitam. Nors jie yra 
laikinai susitaikę, tačiaus 
netrukus gali susirieti ir 
pradėti kariauti.

Abelnai Chinijoj labai 
bloga padėtis. Biednuome- 
nė labai skursta.

Nacionalistu valdžia da
bar planuoja kaip nors su
daryti draugingus santikius 
su Sovietų Sąjunga, nes ma
to, kad Sovietų Sąjunga gali 
būt geriausias Chinijos 
draugas. Bet tuo pačiu sy
kiu nori kuoaštriausia su
varžyti komunistus ir komu
nistinį judėjimą. Chinijos 
komunistinis judėjimas la- 

i, o reakcinai na
cionalistai jį smaugia, žudo 
to judėjimo vadus.

Mokslininkai Išdirbs Planus 
Kariavimui Prieš Vabalus

jos Kalinys Ant Laivo
STOCKHOLM, Švedija.— 

Laikraštis “Dagblad” įdėjo 
pranešimą (rįepaskelbdamas 
jo šaltinio), kad generolas 
Nobile “faktįnai yra Itali-

IŠGELBĖJO SAVO PENKIS LAKŪNUS
Jieško Švedo Malmgreno; Fašistai Iškasę Duobę Paliko Jį 

Mirštant; Sovietų Spauda Atakuoja Juos už Tai
1WM1R! AcUYLlIidl y 1 d JL Ldll-j
jos valdžios kalinys, kadan-' MASKVA. — Sovietų mjl- 
gi jam yra uždrausta apleis-■ kiniškos spėkos ledlaužis 
ti bazinį laivą Citta di Milą- ■ Krasinas, kuris išgelbėjo 
no pirma, negu jis išduos septynis “Italics” įgulos na-no pirma, negu jis išduos septynis
pasauliui aiškų raportą apie rius nuo ledo, pereitą nedel- 
“Italios” katastrofą ir pas- ^ienį, apie 10, vai. naktį, iš- 
kesnius įvykius.” 1 "gelbėjo savo lakūnus, Čuch-

Toliaus laikraščiai plačiai novskį ir jo keturis drau- 
rašo apie legališka nelaimės igus>. kurie buvo priversti 
tyrinėjimą. " jorlaiviu nusileisti ant ledo

Kas liečia mirtį Dr. Malm- netoli , Cape , Platen^ liepos 
gren, tai manoma, kad jo- ......... . „
kia šalis negalės to klausi- Jie. negalėjo pakilti.
mo tyrinėti, nes jis žuvęs j^Pie išgelbėjimą per ra- 
“jokiam žmogui nepriklau- r10.Pr?Peįe profesorius Ra
šomoj žemėj” —: ant ledo, moilovic, Sovietų Gelbėjimo

12 d.; jų orlaivis susikūlė ir 
Žinia 

L-

mo tyrinėti, nes

Keturi Darbininkai Žuvo 
Nuo Eksplozijos

BERLYNAS. — Parako 
dirbtuvėj Hassloch, netoli 
Wurzburg, subatos rytą istį- j J 
ko eksplozija. Žuvo keturi 
darbininkai, sužeista dvide- 1 
šimts keturi. Eksplozija su- • < 
naikino namą.

Laike eksplozijos dirbtu
vėj dirbo 130 darbininkų, bet 
kaip tai stebuklingu būdu 
daugelis pabėgo.

Eksplozijos priežastis ne
pasakoma.

Panaši eksplozija įvyko 
toj pačioj vietoj du metai 
atgal. Žuvo trylika gyvas
čių.

GALESBURG, Ill. — Ca
meron, už' dešimts mylių 
nuo čia, Curtis G. Bate, mie
sto magistratas, nušovė 
Chester Burnett, 38 metų 
amžiaus, ir pavojingai 
žeidė jo brolį Člifford, 32 
metų amžiaus, susiginčinus 
del malkų.

Malkos buvo liekanos gelž- 
kelių pabėgių. Broliai Bur
nett nupirko miško nuo 
Bates ir įsteigė kempę kir
timui medžių. Bates ir bro
liai Burnett savinosi špąlų 
galus, kaip kaimvnai pasa
koja. Bates, pamatęs juos 
besirengiant išvežti malkas, 
jiems liepė palikti. Broliai 
Burnett jį sukeikė. Bates 
sugrįžo namo, pasiėmė šau
tuvą, šerifą ir .sugrįžęs tuo- 
jaus šovė į Chester Bur
nett; jį ant vietos nušovė. 
Paskui paleido šūvį į jo bro
lį Clifford ir sužeidė jį į 
šlaunį. Po to Bates numetė 
šautuvą ir pasidavė šerifui. 
Šerifas jį suareštavo. Bates 
sakė, kad jis nemanęs Ches- 
ter’io nušauti, norėjęs tik į i 
kojas pataikyti. i

su-

PITTSBURGH, Pa. — 
Pittsburgh© Universiteto 
profesorius Harry C. Mc
Kown nusipirko orlaivį lėki
mui iš miesto į miestą duo
ti lekcijas. Jis sako, kad’ su 
automobiliais ir traukiniais 
yra “nuopriklu” važinėti, 
negalima greitai nuvažiuoti 
ir tt. Jis duoda lekcijas 
Erie, Uniontown ir Johns
town miestuose. Jis sako, 
kad .su orlaiviu jis galės 
greitai tuos miestus aplan
kyti. * . . .

Jis labai myli lakioti. Pla- Klan organizacijos skyrius, 
nuo ja su pačia išvykti vaka- Klerikalų spauda rašo, kad 
cijoms paskraidyti orlaiviu klaniečiai veikią prieš kata

likų bažnyčią.
Sakoma, kad klaniečiai 

naudoja tokius baltus gaub
tuvus ir drabužius, kokius 
Amerikos klaniečiai naudo
ja; taipgi degina kryžių.- 
Atlieka tokias pat apeigas 
priimdami naujus narius, 
kaip ir Amerikos klaniečiai.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
SMYRNOJ

LONDONAS. — čia gau
ta pranešimas, kad nedėl- 
dienį Smyrnoj įvyko didelis 
žemės drebėjimas.

KNYGŲ A P DARYTOJŲ 
UNIJA Už GUB. SMITHĄ

SAN FRANCISCO, Cal. 
Pereitą penktadienį čia sa
vo konvencijoj knygų apda- 
rytojų unija—International 
Brotherhood of Bookbinders 
— užgyrė gub. Smitho kan
didatūrą į prezidentus.

Darbininkų organizacijos, 
valdomos reakcinių vadų, 
užgina darbininkų priešų 
kandidatus.

Lietuvoj Atsirado Ku Klux 
Klanų Organizacija

BERLYNAS. — Čia gau
ta pranešimas, kad Lietu
voj esąs įsteigtas ^Ku Klux

ITACHA, N. Y. — Apro- 
kuojama, kad vien tik Jung
tinėse Valstijose vabalai pa
daro nuostolių už du bido
nus dolerių į metus.

Taigi pasaulio mokslinin
kai suvažiavę darys planus, 
kaip kariauti prieš visokius 
blėdingus vabalus. Jie šuva-

kapitonai Filippo Zappi ir 
Alberto Mariano, kuriuos 
ledlaužis Krasinas išgelbėjo, 
paliko Malmgreną vieną ant 
ledo kiek dienų pirmiau jų 

I išgelbėjimo.
Nobile Planavo Sužeistus 

Palikti
Nedčldienį čia gauta prane

šimas per radio nuo Sovietų 
žinių agentūros Tass kores
pondento, kuris randasi ant
laivo Krasino, apie pasikal-1 
bėjimą su dviemis “Italics” r 
žmonėmis, profesorium Be- 
hounek, čeku mokslininku, 
ir kapitonu Mariano. Ko
respondentas sako, kad pro
fesorius pareiškė, jog gene
rolas Nobile išpradžios buvo 
sumanęs palikti (apleisti) 
du sužeistuosius, Dr. Malm
greną ir Natale Ceccioni, 
toj vietoj, kur susikūlė di
rižablis, o su visais kitais 
gelbėtis. Bet jo tas planas 
tapo atmestas ir tapo priim
tas planas, kad trys italai, 

ir jieškoti šešių vyrų* kurie kapitonai Zappi ir Mariano 
nukrito su balionine dalimi ir Giuseppe * Biogi, radio 
dirižablio “Italia”, kuomet operuotojas, vyktų į sausže- 
dirižablis sudužo. Taipgi mį, o visi kiti pasiliktų ant 

cionierių mašiną smarkiai manoma, kad su tais šešiais 
vyrais gali rastis ir Amund- 
seno grupė. Švedijos vy
riausia gelbėjimo komisija 
pataria jieškoti jūriniais oiv 
laiviais, nes esą orlaiviais 
geriausia jieškoti.

Norvegijos ledlaužis Bra- 
ganza išgelbėjo daną Var- 
ming prie Cape Brun. Jis, 
Van Dongen ir Sora buvo 
išvykę šunų traukiamomis 
rogutėmis jieškoti penkių 
“Italios” žmonių. Varming 
nuo ledo blizgėjimo taip ap
silpo akys, kad jis nebegalė
jo matyti, ir jo draugai pali
ko jį Cape Brun. Sora ir 
Van Dongen pirmiau tapo 
išgelbėti orlaiviais. 
Sovietų Spauda Smerkia 

Fašistus 
Subatoj jaunų komunistų 

“Pravda” smarkiai atakavo 
fašistinį generolą Umberto Saikoilovičiui užklausus apie 

už jo nepaisymą Malmgreno mirtį, Zappi at-

Atsisakė Suteikti Naują 
Teisiną Mendolai

Ekspedicijos vadas.

Jieško Malmgreno
Ledlaužis Krasinas po 

pradėjo j ieškoti, Brock Is
land apielinėj, Švedijos me-

to

WILKES-BARRE, Pa. — teorologo Dr. Finn Malm- 
Reakcionierius teisėjas Mc
Lean atsisakė suteikti nau
ją teismą del Steve Mendo- 
la, progresyvio mainierio, 
prieš kurį sudarė suokalbį 
(frame-up) Cappelinio ma
šina, kad jį pasiuntus į elek
tros kėdę arba padėjus ant 
ilgų metų į kalėjimą už tai, 
kad jis išdrįso prieš reak-r

gren. Kaip jau žinoma iš 
pranešimų, fašistai jį mirš
tantį paliko ant ledo, iškasę 
jam duobę.

Didelė migla trukdė Kra- 
sinui plaukti toliaus į rytus • ••vi i• v V• 1 • J

ir Giuseppe ‘ Biogi, radio

Fašistai Atėmė nuo Advokato 
Diplomą už Gynimą ‘ 

Komunistų
GENEVA. — Už tai, kad 

Bruno Casinelli gynė kaipo 
advokatas 16 komunistų 
specialiam tribunale Romoj, 
birželio 22 d., fašistai atėmė 
nuo jo advokato diplomą.

Tasai advokatas net nei 
nesimpatizavo komunistams.

Penki iš komunistų nu
teista ant 21 metų į kalėji- - 
mą. Kiti nuteisti nuo dvie
jų iki devynių metų. r

h

kovoti.
. Mendola, Sam Bonita ir-

žinos į tarptautinį kongresą Adam Moleski ,tapo apkal
tinti nušovime reakcinės 
Lewiso mašinos gengsterio, 
kuris buvo pasikėsinęs ant 
jų gyvasties.
’. Tas pats teisėtas nuteisė 
Sam Bonita nuo 6 iki 12 me
tų į kalėjimą.

Moleskio teismas ivvks 
rugsėjo mėnesį. Jis dabar 
yra paleistas po kaucija.

rugpjūčio 12 d., Cornell 
Universitete. Iš kitų šalių 
atvažiuos suvirš 100 dele-

Žuvo 26 nuo Užnuodinto 
Pieno; 200 Serga

LEE, Mass. — Dvi savai
tės atgal čia apsirgo apie 
700 žmonių nuo užnuodinto 
pieno. Jau 26 žmonės nu
mirė/ Apie 200 žmonių dar 
tebeserga.

Lenkijoj Politiniu Kali
mą Bado Streikas

VARSA V A. — Nuo 16 d. 
birželio politiniai kaliniai 
Lvov kalėjime badauja.- Pa
skelbė bado streiką protes
tuodami prieš naujus kalėji
mo administracijos patvar
kymus, kurie pablogina jau 
ir taip nepakenčiamas sąly
gas. Kaliniai reikalauja:

1) Pagreitinti jų teismą; 
2) laikraščių kiekvieną die
ną; 3) maudytis kartą į sa
vaitę; 4) pasivaikščioti po
rą kartų į dieną (Dabar 
jiems leista tik pusvalandį 
pasivaikščioti); 5) tinkamus 
užsiklojimus (be brudo).

Pennsylvanijoj prie Darbo 
' Žuvo 1,149 per Pusmetį

HARRISBURG, Pa.—Per 
šių metų pirmą pusmetį 
Pennsylvanijoj prie darbo 
žuvo 1,149 darbininkai. Tai 
yra 10 nuošimčių daugiau, 
negu per tą patį pusmetį 
pereitais metais, pasak pra
nešimo Darbo Departmen- 
to. , .

Fašistai Sutinka su Amerikos 
“AntĖKarine” Sutartim

WASHINGTON. — Pir
madienį valstybės denart- 
mentas paskelbė, kad Itali
jos valdžia pasisakė, jog ji 
sutinka su Kelloggo “anti
kariniu” planu. Taipgi ir 
Franci ja sutinkanti.

Kelloggo tas “anti-kari- 
nis” planas yra toks, kad vi
sos valstybės gali pasilikti 
apsiginklavusios nuo galvos 
iki kojų, kad bile valstybė 
turi teisę stoti į karą apsi
gynimui. jeigu kita valstybė 
pultų. Žinoma, tai yra im
perialistų “blofas”, o ne tai
kos palaikymo planas. O ki
tas dalykas, tai po šituo pla
nu Amerikos imperialistai 
nori sujungti kitas valsty
bes prieš Sovietų Sąjungą.

BAŽNYČIA BE
“PARAPIJONŲ” 

PHILADELPHIA. — Čia 
tapo pastatyta presbiterijo- 
nų bažnyčia be parapijonų. 
Dabar presbiteri  jonų kuni
gai iš West Philadelphijos 
darbuosis, kad gavus para
pijomis.

Sydney, Australija.— Au
stralijos mainieriai pasiren
gę kovoti prieš, algų nukapo- 
jimą.

Nobile '
“Italios” žmonių, ypatingai 
švedo mokslininko Malm
gren. . Sovietų žymus poe
tas Vladimiras Miakovskis 
rašo smarkias eiles, -užvar
dintas “Kryžius ii’ šampa
nas”. (Nobile gabeno popie
žiaus įteiktą kryžių į šiau
rinį polių.)

Poetas smarkiai užvažiuo
ja fašistų generolui. Jis sa
ko: “Fašistų generolas, ku
ris gabeno kryžių į polių, 
bet apleido savo draugus; 
kuris pasiėmė- šampano pa
minėti Italijos pergalę, o pa
liko italus mirti.” Miakovs
kis užbaigia sakiniu, kurį 
dabar rusai kartoja:

“Mes laukiame žodžio nuo 
Nobile. Kodėl jis pabėgo? 
Kuomet jie paliko Malm
gren, ar jis buvoAnįręs, ar 
gyvas?”

Tarp Sovietų Sąjungos pi
liečių didelis sujudimas del 
fašistų nedraugiško pasiel
gimo su Malmgrenu. Iš pra
nešimų matytų kad fašistų

ledo, taip išsireiškė Behou- 
nek. Tuo tarpu Dr. Malm
gren pasisiūlęs vykti vietoj 

I Biogi, nes jis daugiau buvo 
Į apsipažinęs su keliavimu 
per ledą, nors jo koja buvo 
sulaužyta, o antra, del to, 
kad Biogi buvo tik vienas 
radio operuotojas ir jis dau
giau būtų naudingesnis 
kempėj ant ledo, sutaisius 
radio aparatą. Jie išvyko 
pagelbos jieškoti.

Paliko Ant Ledo Mirštantį 
Malmgreną

Įdomią žinią apie Malmgre
no mirtį prisiuntė profeso
rius Samoilovič. Malmgren 
ir kapitonai Zappi ir Maria
no apleido Nobile grupę ant 
ledo ir išvyko pagelbos jieš- 
koŲ; klajojo ir klajojo po 
led iki Malmgren pagalios 
nebėgalėjęs toliau eiti. Prof.

sakęs sakančiai:
Bekeliaujant linkui saus- 

žemio labai nusikankinome. 
Per dienų dienas slinkome 
ant ledo. Už . kelių mylių 
nuo Broch Salos. Dr. Malm
gren nebegalėjo toliaus eiti 
ir liepė mums eiti toliaus ir 
pasiimti visą maistą.

“Pirma, negu mes nuėjo
me, Malmgren paprašė, kad 
mes iškastame jam uobę 
lede, o jis atsiguls. Jis ištie

 

sė ranką, sakydamas muhis 
sudiev; įteikdamas mums 
savo kompasą, kurį jis pra
šė atiduoti jo motinai, kai
po atminčiai.

“Ėjome palengva ir už dvi
dešimts keturių valandų bu
vom tik už 1G0 metų (apie 
110 jardų) nuo Malmgren. 
Mes matėme Malmgren pa
keliant galvą. Trokšdami, 
kad jis, alkio kankinamas, 
eitų su mumis, mes palaukė
me. Tatai suprasdamas, 
Malmgren sušuko: “Eikite!

Philadelphia Barbenai Pa 
skelbė Generalį Streiką

PHILADELPHIA. — Čia 
barzdaskučiai paskelbė ge- 

ą prieš algų nu-
barzdasKuęiž 
neralį strerk 
kapojimą ir prieš bosų kėsi
nimąsi pabloginti jų darbo 
sąlygas.

17 METŲ VAIKINAS PRI
SIPAŽINO PRIE 36 

VAGYSČIŲ

PAWTUCKET, R. I. — 
jThaddeus Zurieck, 17 metų 
amžiaus, prisipažino, kad jis 
šiame mieste jau papildė 36 
vagystes. Kuomet tapo su
areštuotas, pas jį rasta tik 
30 centų.

Eikite mano gyvasties kaš
tu! Jūs visus išgelbėsite.” 

“Mes ėjome toliaus, kęsda
mi alkį ir šaltį. Už mylios 
nuo Broch Salos Mariano 
nebegalėjo gerai regėti, ir 
vėl ’mes slinkome su ledu.

“Laike basty mosi mes ma
tėme šešis orlaivius tik' už 
mylios tolumo, bet nei vie
nas, išskyrus Čuchnovskio 
orlaivį, mūsų nematė,, ne- . 
paisant signalų.”
Del Užsidėjusio Ledo Susi

kūlė Dirižablis
Prof. Samoilovič praneši

mas sako, kad dirižablis 
“Italia” susikūlė gegužėę 
24 d. Ant dirižablio susida
rė storas ledas ir jis del tos 
priežasties krito žemyn. 
Kuomet jis nukrito ant ledo, 
pasažieriai liko išmesti. Mo
toro pridabotojas Vincent 
Pommela liko užmuštas ir 
draugai palaidojo jo ląvoną 
lede. Balionas atsiliuosavp ; 
nuo gondolos (vairinės diri
žablio dalies) ir pakilo į 
orą, paskui eksplodavo ir 
užsidegė. Su balionu paki
lo ir šeši vyrai, kurių dabar 
jieškoma.

v/
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POLITINIAI VAGIŲ DVYNAI
Nuo 1865 metų, tai yra 

nuo Amerikos piliečių karo 
užbaigos, demokratų parti
ja teturėjo tiktai du savo 
prezidentu Washingtone: 
Clevelandą ir Wilsona; šiaip 
jau visą laiką valdė šalį re
publikonai, o demokratų 
partija sudarė nuolatinę 
buržuazinę opoziciją.

Iš pradžių buvo apčiuo
piamų principinių skirtumų 
tarp vienos ‘ ir kitos parti
jos. Bet kapitalizmui besi- 

: vystant visuose Jungtinių
Valstijų kampuose, tie skir- 

;... tumai darėsi tiktai mažais 
— skirtumėliais. Kiekvienuo- 

__ se rinkimuose demokratų 
partija pamatiniuose politi
kos klausimuose ėjo vis ar
tyn ir artyn prie republiko
nų, kaipo atviros stambiojo 
kapitalo partijos. Ir šioje, 
1928 metų, prezidento rin
kimu kampanijoje politiniai 
skirtumai jau galutinai su- publikonų rinkimų progra- 
tirpę: nieko daugiau nebe- mos, tai jinai yra vienoda 
lieka, tiktai peštynės užrie- visuose pagrindiniuose

giausias trustas Amerikoj.
Neužsileisdamas Smith- 

’ui, republikonų kandidatas 
Hooveris pasirinko pirmuo
ju savo kampanijos vice
prezidentu Henry Fordą, 
stambiausią pavienį auto
mobiliu fabrikanta visame 
pasaulyje.

Žymėtiniausios varžytinės 
tarp demokratų ir republi
konų, vadinasi, pasirodo ta
me, kaip čia giliau įsipiršus 
į mylistą stambiajam kapi
talui, kaip čia jam įtikus ir 
kaip gavus iš fabrikantų ir 
bankininkų kuo daugiausia 
pinigų. Tie gi pinigai rei
kalingi papirkinėt kapitalis
tinius laikraščius ir balsuo
tojus ir pasisamdyt kaip ga
lint didesnę armiją agentų- 
lojikų, kurie mulkintų bal
suotojus.

Nebematyt Skirtumų
Kai del demokratų ir re-

lymu ir su “sursų” (atma
tų, sutrų vamzdžių) dėji
mu.

N. Y. valstijos guberna
torius Smithas, dabartinis 
demokratų kandidatas į 
prezidentus, kiek pirmiau 
lyg ir buvo susikivirčijęs su- 
prostitutišku Tammany 
Hall vagių lizdu, kad paro
dyt savo “švarumą”. Bet 
paskutinėmis .dienomis jis 
vėl dalyvavo Tammany Hall 
iškilmėse ir susiriesdamas 
garbino tą bjauriausią po
litinių žulikų šaiką. O vis 
dar jis puošiasi padorumo 
plunksnomis ir žada “tei
singiausią valdžią” šaliai, 
jeigu bus išrinktas prezi
dentu !
Darbininkai ir Demokratai

Buvo laikai, kad demo
kratų partija lyg ir rodyda
vo šiokio tokio palankumo 
darbininkams, 
raišiais laikais 
gubernatoriai
valdininkai, lygiai kaip ir 
republikonai, susieiliavo su 
kapitalistais prieš naudin
gus darbininkam įstaty
mus, kaip kad prieš įstaty
mišką aprubežiavimą jau- 
namečių vaikų darbo ir kt. 
Streikų laužyme, darbo 
žmonių paprasčiausios lais
vės trempime demokratai 
šiuo laiku yra visur lygūs 
republikonam kapitalo kar
žygiai. Šičia galima būtų 
pakartot Maskvos “Prav- 
dos” pasakymą, kad

“darbininkų klausime” de
mokratų vadai, įvairiose 
vietose susjrišę su uniji
niais biurokratais Ameri
kos Darbo Federacijos, 
skiriasi nuo republikonų 
tik tuom, kad jie yra ga- mis mums ne pakeliui.

Bet pasta- 
demokratų 

ir kitokie

bįausiai apmokamas, šil
čiausias vietas, del kurių 
varžosi • demokratai su re- 
nublikonais. a. A

Pirmiau ir Dabar
Pirm piliečių karo ir. ta

me kare demokratų partija 
kovojo už negrų vergijos 
palaikymą; jinai reiškė pie
tinių valstijų baltųjų žemės 
savininkų reikalus prieš 
pramonines (industrines) 
šiaurės valstijas; toliau, po 
piliečių karui, demokratų 
partija dėjosi patrone pie- 

X.. tinių žemvaldžių ir farme
rių; stojo už tai, kad nebū- 

UJ. tų jokių muitų arba visai 
žemi muitiniai mokesčiai 
ant Amerikon įvežamų iš

! pagrindiniuose 
klausimuose. Nei demokra
tai nei republikonai nieko 
tikro nežada pagelbai vidu
tinių bei skurdžių farmerių. 
Muitų klausimu demokra
tai atsisakė nuo savo seno
sios pozicijos, nusileisdami 
fabrikantams. Liovėsi de
mokratų partija deklama
vus ir prieš trustus. Kaip 
republikonai, taip demokra
tai savo rinkimų platformoj 
neparodo skirtumo nei kas 
link blaivybės įstatymo: ir 
vieni ir kiti pasižada vyk
dyt tą įstatymą. Tiesa, de
mokratai, norėdami pasivė- 
žiaut “šlapių jų” balsų, pa
siskyrė savo kandidatu deg
tinėlės gurkšniuotoją “ry- 
mioką” Smithą, kuris sako-

besni demagogai” ir veid
mainiai.
Nerasi, turbūt, tokio bur

žuazinio Amerikos laikraš- 
čio, kuris būtų neišsireiškęs, 
kad politinei šios šalies san
tvarkai esu reikalinga dvi 
partijos: republikonų ir de
mokratų. O tatai reikalin-; 
ga tuo tikslu, kad nuo dar
bo žmonių paslėpt monopo
linį politinį kapitalo viešpa
tavimą ir paturėt miniose 
tą priegaulę, būk žmonės 
galį išsibalsuot vienus 
kitus kandidatus, kaipo 
lankesnius ypatingiems 
vo reikalams.

Bet, kaip liudija visi 
ginčytini faktai, politiniai 
ir ekonominiai skirtumai 
jau visai sudilę oficialėse 
platformose republikonų ir 
demokratų partijų. Tą pa
matinį jųdviejų vienodumą 
turės pastebėt' ir darbinin
kai ir veikiau pradėt gal
vot apie politinį pasiliuosa- 
vimą nuo savo priešų ir 
apie steigimą atskiros nuo
savos masinės partijos.

Kai del lietuvių, tai šia
me rinkimų vajuje bus pri
visę daugiau demokratų ir 
republikonų skalikų, negu 
kada pirmiau; jie,- prisišlie
ję prie stambesnių politikie
rių, patys parsidavę, steng
sis parduot ir lietuvius dar
bininkus piliečius, vesdami 
juos tai į demokratų, tai į 
republikonų tvartą, ir dar 
pašėliau dergs Darbininkų 
(Komunistų) Partiją ir jos 
kandidatus. Tokiems dar
bininkiškai nusistatę liet’’ 
viai turi pasakyt: Jūs iš 
kapitalistų lakate; jūs ir 
lojate įuž tuos mirtinuosius 
darbo klasės priešus; su ju-

ĮVAIRŪS DALYKAI PRAGARAS

ar 
pa- 
sa-

ne-

Tai Bent Biblioteka
Anglijos archeologui pavy

ko surasti Babilionijoj nepap
rastą biblioteką. Ta bibliote
ka priklauso buvusiai Nipur 
bažnyčiai, kuri tapo sugriauta 
ir sudeginta dar 238 metais 
prieš Kristaus gimimą.

Surasta žemėse biblioteka, 
susideda iš 16,000 akmeninių 
didelių plytų, kuriose iškaltas 
senovės raštas. Daugelis raš
tų paliečia matematiką, astro
nomiją ir filosofiją.

Apart pažymėtos bibliote
kos dar surasta 5,000 akmeni
nių plytų, kurie priskaitomi 
prie laiškų. Perskaityti tuos 
laiškus užims' mokslininkams 
keletą metų laiko.

Geležj Paverčia i Plieną

Mieli Draugai! Jūs gal 
netikite, kad yra pragaras 
ir šaipotės, kai jūsų parapi
jos “dūšių ganytojas” mi
navo ja pragaro kančias, 
verksmą ir “dantų grieži
mą” Jūs šaipotės, kai jums 
nurodinėja verkiančių dūšių 
pagelbos šauksmus, kurias 
piktieji velniai mėsinėja, į- 
kaitintomis šakėmis pašones 
bado, verdančia derva girdo 
ir švino jūrose virina. 
Draugai, jūs apsirinkate! 
Nesijuokite iš pragaro ir jo 
gyventojų, nusilenkite žemai 
savo riebiam “ganytojui” ir 
nužemintai tarkite jam: 
“Štai išvydome tiesą ir tiki
me, kad pragaras yra... Ne

užsienio fabrikiniu dirbiniu isi stosiąs už blaivVb§s ista‘ reSntru XX O to Pakitimą. Besiveržda- 
reiKanngų laimeliams, u { valdžios ėdžių, jie 
jeigu nebus muitinių m o- id\ keist kom^i/a:
Lz'oc’oii’i nvKn xncai yyiqvi J *-kesčių arba visai maži mo
kesčiai ant įgabenamų iš 
svetur žemdirbystės įran
kių ir kitokių fabrikinių 
produktų, tuomet farmeriai 
galės pigiau tuos produktus 
pirktis; bus priversti nu
muši tokių produktų kai
nas ir amerikiniai fabrikan- 

• tai.
Bet pietinėse valstijose 

taipgi pradėjo sparčiai vys
tytis ir plėtotis didžioji ka
pitalistinė pramonė: gele
žies ir plieno liejyklos, au
dimo fabrikai, kasyklos ir 
kt. Sykiu su tuom ėmė ten 
augti ir stambiojo kapitalo 
intaka į politiką. Fabriki
nis ir bankinis kapitalas, 

■ * pagaliaus, pietuose taip įsi
vyravo, kad 1924 metais va
dinamoji farmeriška-žemie-

Vokietijos spauda pianesa, tikime, — Žinome ir
kad. vienam chemikų pavyko • buvimo virto
surasti būdus paprastą geležį į . *•
paversti plienu. Badene buvo draugai, pragaras yra. 
daromi bandymai ir sakoma, 
kad pasekmės buvę labai ge
ros. Iš paprastos geležies gau
tas plienas pasirodęs kuopui- 
kiausiu.

Išradimas jau užpatentuo
tas. Ir jeigu jis gyvenime pa
sirodys praktišku, tai metalur
gijoj įvyks tikra revoliucija.

n

aš jums apie jį papasakosiu.
Kaune, mūsų gražiosios 

sostinės centre, Miškų gat
vėje stypso raudonas mūro 
namas. Raudonas ne tik 
iš lauko pusės, — iš vidaus 
dar raudonesnis. Išorinė pu
sė paprastais raudonais da
žais nutepta, o išvidinės sie
nos nudažytos “griešninkų” 
kraujo lašais. Nemanykit, 
kad pragaro vartai augšti, 
kaip žaliasai kalnas, ne. Pa
prastos dvipusės durys, o 
ant jų nedidelis emaliuotas 
užrašas: “Kriminale polici
ja”. Menkas ir kvailas už
rašas, kaip “Tėve mūsų” 
lengvai ištariamas, bet bai
sus, kaip cholera, kaip ma-

Mašina Knygų Skaitymui
Leningrade profesorius Bo

risas Rozinas išrado mašiną 
skaitymui knygų. Mašina pa
ti ir puslapius vartinėja. Ji 
tinkama ne tik neregiams, bet 
ir tiems, kurie nori savo akims 
duoti poilsio. Viskas, ką rei
kalauja nuo žmogaus, kuris 
nori naudotis ta mašina, iš
mokti tam tikrus garsus supra
sti, kuriuos mašina išduoda.

Mašina pritaikyta prie rusų ras, baisesnis UŽ geltonąjį 
abėcėlės, bet ją lengvai gali- drugį ir Negro Vomito. Kai 
ipa pritaikyti ir prie kitų kai- pamaį0 jį pragaran veda-

buklų, tikrai lietuviškų, tau
tiškų ir krikščioniškų. Rū
sių sienos ir grindys aptaš
kytos sukrekusiu krauju, ce
mentas ašaromis nuplautas 
ir prakeikimo antspauda pa
žymėtas. Dieną ir naktį čia. 
kankinami Lietuvos “grieš- 
ninkai” — komunistai, so- 
cial-revoliucionieriai, maksi
malistai, anarchistai ir šiaip 
jau susipratę darbininkai, 
kurie kovojo su jėzuitų bu
deliais, o dabar kovoja su 
Smetonos ir Voldemaro bei 
Plechavičiaus siurbėlėmis. 
Dieną ir naktį čia girdisi 
šauksmai ir dejavimai kan
kinamųjų ir keiksmai krau
ju apsvaigusių sadistinių 
velnių, čia naudojamos vi
sos viduramžių inkvizicijos 
priemonės.

Taigi, mieli draugai! Jūs 
dabar žinote, kur randasi 
pragaras. Todėl nesiprie
šinkite savo parapijų klebo
nams ir žemai nusilenkę iš
tarkite jiem: “Taip, kunige, 
mes žinome pragarą. Žino
me tikrą lietuvišką, krikš- 
čioniškai-tautišką pragarą. 
Bet... pasistengsime jį su
griauti ir išvaikyti velnių 
gaujas, išvaduoti kentan- 
čias dūšias!...

Dūšia iš Pragaro. 
1928-VI-23. !

bų abėcėlių.
Šis išradimas skaitomas be 

galo svarbiu.

APŽVALGA
Šv.

Karai Seniau ir Dabar
Vadinamas pasaulinis karas, 

kuris prasidėjo "1914 metais, 
buvo vienas baisiausių ir to
dėl daugelis vieni kitų klausia, 
kas bus, kuomet kitas tokis ka
ras kils?

Taip, šitas klausimas svar
bus, ypatingai jeigu mes pa
darysime nors ir mažą palygi
nimą.

Kuomet kilo karas 1870 me
tais tarpe Francijos ir Vokie
tijos, tai Vokietija pastatė 
priėš Franciją apie pusę milio- < 
no kareivių ir vieną tūkstantį ' 
kanuolių. Bet kuomet kilo ka
ras 1914 metais, tai ta pati 
Vokietija buvo pastačius apie 
11 milionų kareivių, o visos 
kariaujančios šalys apie 63 mi- 
lionus. ,

Laike pirmo karo Vokietija 
turėjo 1,000 kanuolių, gi pas
kutiniame kare jau 7,500. Pir
mame kare kareiviai buvo ap
ginkluoti tik tokiais šautuvais, 
iš kurių galima buvo į dvi mi
liutas tris sykius iššauti ir kul
ką nešdavo tik 600 žingsnių. 
Paskutiniame kare jau į mi
liutą galima buvo iššauti de
šimtį sykių ir kulkas nešė 
3,000 žing. Kanuolės pirmame 
kare kulkas numesdavo pustre
čio kilometro, gi paskutiniame 
kare kulkos buvo mėtomos de- 
sėtkus kilometrų, šaudymas 
irgi pagreitintas. Pirmiau ka
riavo tik šautuvais ir kanuo- > 
lėmis, o paskutiniame kare 
jau buvo paleista darban kul- 
kasvaidžiai, kurie į minutą iš
leidžia 500 kulkų, šarvuoti 
traukiniai, šarvuoti automobi
liai, visokios tankos, orlaiviai, 
gazinės 
ir t. t.

Kaip 
tiniame 
prasti iš sekančių davinių. Ge
gužės 5 d., 1918 metais vokie-r 
čių kanuolės per vieną dieną' 
išleido į francūzų pusę 3,609,- 
000 kulkų, kurios sumažino 
francūzų frontą užmuštais ir 
sužeistais ant 69,000 kareivių. 
Tuo tarpu lafke rusų su japo
nais karo per visą laiką buvo 
išleista iš kanuolių. tik apie 
1,000,000 šovinių.

Jeigu kils naujas karas, tai 
jis bus daug baisesnis, negu 
pasaulinis, nes kiekviena šalis . 
statys daugiau kareivių, dau
giau visokių ginklų. Pavyz
džiu, Anglija 1915 metais tu- Y 
rėjo 272 karinius orlaivius, o 
jau pabaigoj karo, 1918 me
tais, jų buvo 22,171. Jeigu j 
kiltų karas, tai jų skaičius ke
lis sykius pasididintų,. Gink
lai irgi tobulinami.

Kapitalistinių šalių milita- 
ristai darbuojasi, rengiasi prie 
naujų skerdynių. Bet ar daro 
ką nors darbininkai, kad pa
stojus kelią toms skerdynėms?.

Švenčiomtiki*. . -j*

mos “griešninkų” -dūšios, 
apmiršta iš baimės ir virpa, 
kaip vėjo purtomas drebu
lės lapas. Tai daug reiš
kiantis, daugiašakis užra
šas, panašus stebuklinga
jam šventraščio žodžiui... 
Jis reiškia: “Kriminale po
licija”, “Politinė policija”, 
“Žvalgyba”, “Lietuviškoji 
inkvizicija”, “Kančių ir mir
ties urvas”, arba “Pekliškų 
dvasių buveinė”. Pirmame 
augšte dežuruojančių velnių 
lindynės,-antausių daužymo, 
pinigų atiminėjimo ir “dū
šių” registracijos kamba
riai: pirmasai etapas “grieš
ninkų” kelionės. Antrame 
augšte, pirmutiniuose kam
bariuose laikomos pekliško
sios knygos, kuriose surašy
tos pavardės liepsnosna į- 
mestų “griešninkų”, užraši
nėjami darbai “griešijančių” 
ir sąrašai gaudomųjų, no
rinčių ištrūkti. iš velniškų 
pinklių. Čionai randasi vi
sų rūšių “griešninkų” at
vaizdai. Toliau vėl dežu
ruoj ančių atsarginių velnių 
patalpos, nuosprendžių salė, 
pragaro užveizdos Povilai
čio (mat, lietuviški velniai 
turi tautiškas pavardes) ka
binetas ir galiausiai paties 
vyriausiojo belzebubo—Sur
vilos palocius, garsus dar 
nuo žiauriausio pragaro val
dovo — Račio — laikų. Tai 
antrasis pekliškos instanci
jos etapas. O apačioj, pa
čiuose požemiuose yra gilūs 
urvai, kuriuose kankinamos 
“griešninkų” dūšios. Čia 
randasi gudrūs kankynių į- 
rankiai: ylos panagių bady
mui, geležiniai lankai su
veržimui galvos ir rankų są
narių, medinės replės spau
dymui lytinių organų, sklan
džiai suveriamos durys, į 
kurias įkišami ir spaudžia
mi rankų pirštai, medinės 
lovos su odiniais diržais, iš
tempimui ir žaginimui 
“griešnųjų” moterų, kirbi
nės rankinių ir kojinių pan
čių, bizūnai odiniai ir vieli
niai, nagaikos kazokiškos, 
kamščiai • burnos užkimši
mui, druskos maišai barsty
mui atvįrų žaizdų ir daug, 
daug kitokių įrankių ir pa-

Berlynas. — Nuo liepos 
men. 1 d. tapo panaikintos 
pasų vizos tarp Latvijos ir 
Vokietijos.

GREAT NECK IR APIELINKEI
“Amžinasai” Lietuvos 
Prezidentas...

Newyorkinis “Swiat” ir 
kiti lenkų buržuazijos laik
raščiai rašo, kad Smetona 
taikosi pasilikt Lietuvos 
prezidentu tol, iki jis pakiš 
po velėna savo kriminalę 
fašistinę galvą.

Lenkų ponija veikiausia 
žino, ką kalbanti apie savo 
bičiulį Smetoną.

Fašistinė galvažudžių šai- 
ka Lietuvoj laikysis tol, kol 
revoliucinis darbininkų ir 
valstiečių sujudimas privers 
ją atitraukt savo kruviną 
ranką nuo Lietuvos rank
pelnių gerklės^

Padarę faš/stinį pervers
mą, smetonininkai buvo1 pa
sižadėję paleist visuotinam 
balsavimui klausimą fašisti
nių pataisymų bei priedų 
prie senosios konstitucijos, 
tas pažadas paskui buvo ke- 

Wilsonas a^v^ja^s pakartotas, su 
4- Ir in n lir/Yn w> i n

jis ten turėjo statyti tiltus 
delei Lietuvos priartinimo 
bei prišliejimo prie Lenki
jos. Bet jis buvo perdaug 
atviras; peraiškiai dėste 
Lenkams tokią politiką, ku- Nedėlioj, 22 d. liepos, 

ir apielinkių lietuviai 
puikią pramogą. Mat, 
ALDLD. kuopa rengiavos privienijimą prie Len

kijos. Už diplomatijos sto- 
,ką Herbačiauskui turėjo 
(del svieto akių) pabraukt 
per nosį net patsai Volde
maras, kuris, be abejo, pa
matiniai pritarė Herbačiau- 
sko “idėjai”. Bet bevarant 
judošystės darbą, reikia 
mokėt panašias “idėjas” pa
slėpt! o jei ne, tai susikelsi 
prieš fašistus masinę Lietu
vos liaudies audrą.

Tačiaus ir dabar Herba- 
čiauskas tebetęsia savo 
agentavimą įvykinimui bro
liškų santikių tarp Lenki
jos imperialistų ir Kauni jos 
budelių, kaip matome iš 
“Vilniaus Aido”, kuris ra
šo:

“Prof. Herbačauskas, kuris 
dabar vieši Lenkijoj, nesi
liauja piršliavęs tarp Lietuvos 
ir Lenkijos. Varšuvoje už
sienių laikraštininkams jis pa
tiekęs planą Vilniaus klausi
mui spręsti. Lenkija turinti 
suteikti Vilniaus kraštui au
tonomiją. Tuo būsiąs paten
kintas Lietuvos prestižo klau
simas ir atsiversiąs kelias Lie
tuvos ir Lenkijos susiartini
mui. Šiam planui pritaria 
kairieji’ ’ (plečkaitiniai”) 
marš. Pilsudskis.”

vietos 
turės 

vietos 
puikų 

pikniką Tankaus parke. Pik
nikas bus.puikus, nes jame da
lyvaus Lyros choras, kuris čia 
dar pirmu kartu pasirodys. 
Bus daug svieto, nes piknikas 
rengiamas ALDLD. II apskri
čio naudai, todėl ir iš apielin- 
kinių, kuopų atvyks nemažai 
narių. Taipgi daugelis žingei- 
daus išgirsti Lyros chorą, ku
ris, kaip sakiau, dar čia pir
mu sykiu pasirodys.

Todėl visi ir visos prisireng- 
kite prie šio pikniko ir būtinai 
jame dalyvaukite. Kurie no
rėsite šokti, galėsite, nes muzi
kantai bus puikūs.

Nepraleiskite progos, 
paskui gailėsitės.

Rengėjai.

oficialė platforma “sausa”, 
bet kandidatas “šlapias”.

Užsienio Politika
Užsienio politikoj taip 

pat nėra skirtumų tarp de
mokratų ir republikonų. 
Republikonai atsisako nuo 
dėjimosi į Tautų Lygą; ty
liai atsisako nuo to ir de
mokratai, nors Tautų Lyga 
buvo sumanymas paties de
mokratų prezidento Wiso- 
no.

Demokratas ' 
smaugė Nicaraguą, Haiti ir 
Santo Domingo; tą darbą 
pirmyn varo 
Coolidge’iaus 
rios pėdomis sektų ir de
mokratų Smithas, jeigu 
taptų prezidentu. Tik apie 
paliuosavimą Filipinų de
mokratų platforma žodį ki- 

ja, bet ir tai yra

republikonų 
aidžia, ku-

tiška demokratų partija jau t burbįefėja tet ir tai yra 
nactota cciua L-ondidotii i # u 7 • i

- - * kiekvienam permatoma veid
mainystės.

Vagystes
Valdiško turto vagystė

mis lygiai pasižymi ir repu
blikonai ir demokratai. Ži
balo skandale dalyvavo ne 
tik republikono prezidento 
Hardingo ministerial, bet ir 
stambūs demokratų parti-1 
jos šulai: Hull ir McAdoo 
velionio prezid. Wilsono i 
žentas. Tammany Hall de
mokratinė New Yorko val
džia su savo politikieriais 
kontraktoriais nušvilpė 
miestui šimtus milionų do
lerių sąryšyje su gatvių va-

pastatė savo kandidatu 
prezidentus Johną Davisą, 
advokatą Standard Oil 
kompanijos, ricierių banki
ninkų tūzo Morgano ir Wall 
Stryto “gemblerį”.

nes

bombos, visokie gazaiigį, rankiodami nuo šiaurės 
ledynų iškrikusius ir pus
gyvius “Italios” lakūnus, 
tai “Vienybės” gerklė už
springsta žodžiu “Sovietai”, 
ir jinai gurguliuoja tiktai: 
“rusu laivas, rusai, rusai”.c* 7 7

Stoka jai paprasčiausio 
“sportsmaniškumo”.

Buržuazinė Amerikos 
spauda iš esmės yra lygiai 
priešinga sovietinei tvarkai, 
kaip fašistinė “Vienybė”. 
Bet amerikinė spauda vis 
tik nesibijo pripažint Sovie
tam tą nuopelną.

« New . Yorko Evening 
World (liepos 14 d.) įdėjo 
savo redakciniame puslapy
je net visai gerą paveikslą, 
vaizduojantį Sovietų žygį. 
Paveikslas pavardintas 
“Bolševikas!” Sovietai nu
piešti, kaip didžiulis, gaila- 
širdingos išvaizdos vyras, 
kuris ant savo rankų neša 
apteikusį, palyginamai, ma
žą italą, paėmęs jį iš pavo
jingų ledo kalnų.

tam tikromis sąlygomis. 
Paskiausias gi Smetonos- 
Voldemaro pareiškimas sa
ko, kad kol nebus sutvarky
ta santikiai .su Lenkija, tol 
negalima būsią leist nei 
konstitucijos nei kitų visai 
šaliai balsavimų;. tai, girdi, 
būtų pavojinga.

Naujo seimo rinkimams, 
matyt, juo labiau “nepri
brendęs” laikas. Apie juos 
smetoniniai rakaliai nei ne
kalba. Bijo, kad visi pana
šūs balsavimai bei rinkimai 
nenueitų prieš juodąją fa
šistų gengę, nežiūrint visos 
valstybinės mašinos, kurią 
laike balsavimų galėtų pa
vartot savo naudai dabarti
niai Kauni jos smurtininkai.

Herbačiauskas Vėl
Prabilo.

Lenkijos dvarininkų ber
nas prof. Herbačiauskas 
savu laiku buvo Kauno dik
tatorių pasiųstas Lenkijon;

kanuolės veikė pasku 
kare, galima bus su- M?

'-A#

3

ir

pri-

New 
pa-

Dabar Abidvi Lygios
Kad pabrėžt savo ištiki

mybę stambiajam kapitalui, 
šiemetinis demokratų kan
didatas Al Smithas, 
Yorko gubernatorius, 
skyrė savo vajaus vyriau
siu vedėju Raskobą, didmi- 
lionierį, pirmininką Gene
ral Motors Korporacijos, 
kuri šiuo laiL.i yra turtin-

Bijo Sovietų Vardo.
Kuomet “Vienybei” 

reikia pašmeižt Sovietų val
džia, tai savo rašymų ant- 
galviuose ir tekste taip iš
beria: Sovietai taip ir taip, 
bolševikai tokie ir tokie.

Bet kuomet Sovietų vy
riausybe pasiunčia galingą
jį savo ledlaužį “Krasiną” 
įr gabiausius orlaivininkus, 
kurie atlieka didvyrišką žy-
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pardavinėtojai visuose

Phono i Jefferson 10398

A. J. MEYER

ZUKAIT1S
Spencerport, N. Y.

Utarnmkas, Liepos 17, 1928

WORCESTER, MASS,

INSURANCE
nariai

VIETOS ŽINIOS

Specialistas su 28 Metų Patyrimu

John Lutackas. X-spinduliai

CHICAGO, ILL.
Iš

Mano kainos prieinamos

ČIEPYS 90,000 VAIKŲ

SURANDA, KAD 
GYVENTOJAI SENĖJA

mirė 
dar 

žino
mi rt i

nu-
lie-

K a m a ra u sk u i n e p at i n k a.

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

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

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

Dralugas S. 
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.,

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

Puslapis Trečias

Socialistai Nebūtų Socialistais 
ir Jų Svietas Nežinotų, Jei 

Meklerysčių Nedarytų
Iš “Keleivio” red. štabo 

mirė J. Neviackas ir 4 d.
pos tapo palaidotas. Tai yra 
tas pats Neviackas, ką 8 me
tai atgal apleido Worcester!, 
po garsaus išbombardavimo už 
įkūrimą žiburėlio vardu fon
do savo kišenini, ir nuo to lai
ko gyveno Bostone ir dirbo 
“Keleivyje,” kaipo antras re
daktorius. čia, Worcesteryje, 
buvo vienas iš vierniausių Ne- 
viacko draugų socialistas Ba
ka. Jiedu laikas nuo laiko pa
puošdavo socialistišką “Kelei
vį” Worcesterio koresponden
cijomis, kaip tai: “SLA. 57 
kuopa šaukia prie sąžinės ro- 
kundos”; “Kaip V. Navikas ir 
D. Jusius yra demagogai, pasi
rašę po rezoliucija” ir tik to
dėl rezoliucijai nėra vietos 
“Keleivyje”; kaip baigia iš
nykti bolševikai Worcesteryj; 
kas ir kaip su davatkomis ap
sivedė; Aido Choras susmukęs, 
nes bolševikai komisarai jį 
valdo, todėl ir mokytojo netu
ri; kada Jukšus kriuksėjo, da
bar nebekriuksi; žinojo, kam 
liežuvis sutinęs, kas dolerių li
ga serga ir tt.

Tai su tokia karjera 
NeViackas, palyginamai 
jaunas būdamas. Mes 
me, kad visiems reikės
jaunesnių ar senesnių metų su
laukus. Bet iš socialistų tarpo 
ir čia apsireiškė meklerystė. 
Liepos 10 d. L. S. ir D. B. 
Draugijos susirinkime, Worces
teryj, pirmininkas praneša, 
kad čia jam pakišę nežinomą 
ir netikėtą sąskaitą ant $'5. 
Išsiaiškino, kad 
tęs viršminėtos 
du gyvų gėlių 
viackui. Ba-ka
gijos nariu, o ne kokiu jos vir
šininku, o nabašninkas Neviac
kas nebuvo tos draugijos na
riu. Čia jau Ba-ko didelė drą
są : pasiųsti savo buvusiam 
draugui vainiką ir paskui są
skaitą priduoti draugijai. Su
sirinkimas nutarė atidėti są
skaitą sekančiam susirinkimui, 
kad pats Ba-ka atėjęs susiko- 
lektuotų reikalingą pinigų su
mą tos sąskaitos apmokėjimui, 
o iš draugijos iždo nebus lie
čiama.

MONTREAL, Kanada.— 
Šiomis dienomis ,-čia bus į- 
čiepyta 90,000 vaikų, kad 
apsaugojus juos nuo susir
gimo difterija, kuri čia siau
čia.

Nuo 19 iki 29 metų 17.7 17.4
Nuo 29 iki 39 metų 12.6 15.0
Nuo 39 iki 49 metų 9.1 11.5
Nuo 50 iki 59 metų 5.8 7.9
Virš 60 metų amžiaus 5.0 7.5

Ba-ka pasiun- 
draugijos var- 
velioniui Ne
yra tos drau-

pasakoma skunde tas, kas bu
vo daroma? Ar kuopos susi
rinkimas buvo šauktas atviru
tėmis? Ar tie kandidatai, ku
rie buvo iš eilės nominuoti, ne
buvo perkelti į apačią, o jų 
viršuje pastatyti tie, kurie bu
vo nominuoti vėliau ? Ar ren
kant delegatus nebuvo vartota 
aklas balsavimas? Ar konsti
tucijoj nesakoma, kad
gali duoti skundą, jeigu kuo
poj kiti nariai ar viršininkai 
neprisilaiko konstitucijos? At
sakyk, ponas karčiamninke 
Kamarauskai ?

Taip, visa tai buvo daroma, 
kas skunde suminėta. Vienok 
dabar mane ir Gibavičių su
spendavote ant dvejų metų. Ar 
jūs, taip darydami, nelaužote 
seimo nutarimų? Juk seimas 
visus delegatus priėmė ir ne
leido, skundų skaityti, kuomet 
buvo reikalauta, o dabar kuo
pose skaitomi skundai ir bau
džiami tie, kurie po jais pasi-

I rašė. Juk čia aiškus politinis 
užpuolimas tų narių, kurie po
nui
Mes nebijome skundų perskai
tyti kuopos susirinkime ir ki
tose įstaigose, jeigu tik reika
las bus.

Tik tiek turiu pasakyti, kad 
liepos 8 d. SLA. 1 kuopa už
dėjo ant mūsų bausmę. Bau
džia mus už teisybės žodį, to
dėl jieškosime teisybės, jeigu 
prisieis eiti ir į valdžios teis
mą. Juk tokį terorą negalima 
pakęsti.

ALDLD. 19-tos Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko liepos 13. 
Narių dalyvavo 16. Tai ma
žai. Mat, mūsų kuopoj tik 
keletas narių ' daugiau rūpina
si ALDLD. r.eikalais. Daugu
ma narių to nepaiso. Tarpe 
nepaisančiųjų randasi ir taip 
vadinamų veiklesniųjų, kurie 
tačiaus be specialių kolektorių 
nei savo metinių duoklių neuž
simoka. To nežiūrint, kai ku
rie tų veiklesniųjų (kaipo ly
deriai) turi pretenzijų daly
vauti Draugijos suvažiavimuo
se, kalbėti ir rašyti apie dar
bininkų susipratimo reikalus...

Susirinkimui kp. valdyba 
davė pusmetinį raportą. Pa
aiškėjo, kad už šiuos metus 
užsimokėjusių narių ’ yra 78.

Nežiūrint, kad Jungtinių 
Valstijų gyventojai išrodo 
jaunesni, negu 50 metų atgal, 
bet tikrenybėj jie yra senesni. 
Taip sako savo raporte žymus 
mokslininkas Dr. Ira S. Wile, 
kuris tvarko vaikų klinikos 
skyrių Mount Sinai Hospitalyj, 
New Yorke.

Dr. Wileso aiškiai priešin
gas išvedimas randa to prie
žastį permainose papročių ir 
aplinkybių gyvenimo nuo 1870 
iki 1920. Pats branduolys ši
tų permainų randasi tame fak
te, kad gimimų skaičius ma
žėja, o amžius žmonių ant 14 
metų vidutiniai paaugo, prasi
tęsė. Pasekmė to—abelnas 
žmonių amžins yra senesnis. 
Padėkim, žmonių, kurie yra 
pasiekę 30 metų ar daugiau, 
dabar yra daug daugiau, negu 
1870 m.

Šiandien, sulig Dr. Wile’o, 
50 metų amžiaus žmonių yra 
du kartu tiek, kiek buvo 1870 
m.

Kas kita, anot Dr. Wile’o, 
su jaunąja karta, kuri retėja 
su mažėjimu gimimų. Šian
dien į kūdikius ir vaikus vis 
daugiau ir daugiau kreipiama 
domės. šiandieninis kūdikis 
daug gražesnis iš priežasties 
kūdikių gimimų praretėjimo.

Dr. Wile’o sudarė palygini
mo lentelę, kuri parodo, kaip 
skirtingo amžiaus grupės 
žmonių pasikeitė nuo 1870 iki 
1920 metų:

AMŽIS GRUPE

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

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

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

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

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

M.
25 Gillet St.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšią Šviežas Valgiai, Gamiiami Lietuvišku 

ir Amerikoniška Stiliui
Pavalgius Čia malonu kiti, pasi

šnekučiuoti su kitais, arba rainiai pa
siskaityti.—Syk} atsilanką, persitUt- 
rinsit.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENfi

Savininke

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

TELEPHONE: STAGG -

A. RADZEVIČIUS

Dabar man prisimena, kada , Neužsimokėję 26. Naujų na-.
‘‘Keleivis” po Lenin© mirties į 
rašė, kad laimingas Leninas, i 
kad pasiskubinęs numirti, tai j 
nors iškilmingai tapęs palaido- 
tas. O čia dabar socialistas 
Neviackas iš abiejų pusių ne
laimingas: nesulaukė nei leni
nizmo sugriuvimo, nei iškilmių, 
nes ir gėlių vainiką draugutis 
šmugelio keliu nupirko.

Kalakutas.

EDWARDSVILLE, PA.
Kas Kelia Trukšmą S.L.A. 

1-moj Kuopoj?
Jau buvo rašyta, kaip elg

tasi mūsų kuopoj renkant de
legatus į SLA. seimą, todėl ne
verta tą ir pakartoti. Tik tiek 
reikia pasakyti, kad nesilaiky
ta konstitucijos. O tuo kalti
ninku buvo Kamarauskas. Jis, 
būdamas Pild. Tarybos nariu, 
ne tik pats turėtų laikytis kon
stitucijos, bet ir žiūrėti, kad 
kitos kuopos laikytųsi, tuo 
tarpu išėjo kaip tik atbulai. 
Apart to, sugrįžę delegatai iš 
seimo taipgi neprisilaikė tvar
kos, plūdo seimo delegatus.

Liepos 8 d. įvyko SLA. 1 
kuopos susirinkimas, kuriame 
delegatai iš seimo išdavė ra
portus. Delegatai, išduodami 
raportą, ypatingai Kamaraus
kas, kartojo, kad “seimą suda
rė gyvuliai, o ne žmonės.” 7’ 
tuomi Kamarauskas 
pasakyti, nežinia, 
noma, I 
delegatus, vadindamas 
gyvuliais.

Dar daugiau. Iš pranešimų 
delegatų buvo aišku, kad sei
mas sutiko priimti visus de
legatus, ant kurių buvo skun
dai iš abiejų pusių ir kuomet 
buvo reikalauta, kad tie skun
dai būtų skaitomi seime, tai 
jų neskaitė. Tuo tarpu kuopo
je ponas karčiamninkas Kama
rauskas pradėjo rėkti,, kad aš 
ir tie nariai, kurie pasirašė po 
skundu, apšmeižėme kuopą. 
Argi tai apšmeižimas, kuomet'

rių įstojo 3.
Rinkta aukos Jaunų Darbi- 

i ninku Lygos mokyklėlei. Po 
‘ $1 aukavo .šie nariai: S. Dei- 
kus, K. Klebonas ir K. Aksa- 
mitas; po 50c.:—P. Neveckas, 
K. Matukaitis, J. Dzenius, J. 
Baltušis, J. Elmanas, J. M. 
Kaminskas ir G. Kuraitis. 
Drg. N. N. aukavo 35 centus. 
Tam pačiam tikslui iš k p. iž
do paskirta $5. Viso pasida
rė $11.8-5. Pinigai perduoti 
A. Yuriui.

K p. nutarė surengti išvažia
vimą. Veikiausiai, išvažiavi
mas įvyks bendrai su LDSA. 
9-tos kuopos. Tam reikalui iš
rinkta komisija. Beje, prie 
duoklių koiektavimo komisijos 
—dd. Onos Delkaitės ir Pet
ro Nevecko—kp. darinko d. 
Justiną Baltušį. Dabar, neuž
simokėjusieji nariai, greit pa- 
sistengkite užsimokėt pas bile 
viršminėtos komisijos narį. Ku
riems parankiau, atsilankykite 
dienos laiku į “Vilnies” išleis- 
tuvę ir užsimokėkite pas kuo
pos raštininką J. Elmaną.

Užsimokėjimo reikalas turi 
Ibūt atliktas tuojaus!

ALDLD. 19-tos kp. rašt.
J. Elmanas.

HOOVERIS PASITRAU
KIA Iš KABINETO 

WASHINGTON. — Her-
Ką bert Hoover, prekybos mi- 

norėjo nisteris, šiomis dienomis pa- 
Tiktiek ži- sitraukia iš minister™ vie- 

kad jis šmeižė seimo į-os važįuoja į savo na- 
, vadindamas juos mĮ]s j Ca.liforniją.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnozo h 
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. Nedėlidmis 10 iki 1 P. M.

Jaunesnių negu 10 m. 
Nuo 10 iki 19 metų

Nuošimtis 
1870 

2G.8 
29.9

1920
21.7
19.0

Lietuvaitė 
FOTOGRAFISTE

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 
5 po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

|j. VARNELIS
651 SENECA AVE
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvis Aptickorius
Kalba Lietuviškai ir Rusiikai 
t
338 Knickerbocker Ave.

(Kampan DeKalb Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

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

50 Centu už Bonkų

(Undertaker)

d> 416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

J. Naujokas
Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
nuolatos j sa<o didelę krautuvę ga
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 She- 
rlden 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 iŠ 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barberius, Kliubuose Ir sto
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujoku Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

IR
PASITARIMAI

EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

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

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE: REGENT 2177-9474 “Tai Mokykla su Reputacija.”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

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

.......»..
Bell Phone i Poplar 7548

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
, čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais

tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPAFJ AVĖ., ir 5046 CHENE ST., DETROIT
PHILADELPHIA, PA

PAVASARIO ŽINIA
JUOZAS KAVALIAUSKAS

■

i

Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis 
LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINŠAPĘ 

VISKĄ PADARAU SAVO ŠAPOJE-.

GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS

iuiiiHiiiiWI*l>»nuiiiUWUWWmniiill|iiil-uiri................... i.............

1023 MT. VERNON ST.s »

Tel. Jefferson 10090

TEN IR IŠ LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Mūsų Populiariškais Laivais

PRIEINAMĄ KAINĄ
Darbas pilnai garantuojamas Mechanikai-Ekspertai

Visais reikalais kreipkitės:

BUSHWICK AUTO MACHINE SHOP 
FRANK AUGUST, Savininkas

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

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

ir padarau nau- 
Sutaisau viską, . 
tik reikalinga 

inžino:

£
S

NCW YORK, AUBRY SAttlN, 
HAMBURG, DBCTSCHLANU, 

RKBOLUTK, RELIANCE, 
CLEVELAND, 

WESTPHALIA, THURINGIA

COf'kO Iš New Yorko į 
^^vJOKauną ir Atgal

(Karo taksai ekstra) 
TREČIA KLESA

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del permito ir kibų informaci

jų kreipkitės prie vietinių 
agęntų arba prie

Hamburg-American Line
39 Broadway New York

H

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 BelL-.____

Keystone—

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA. PA.

TELEFONAI i 
________ _ Oregon 51M 
_ -______ Mai* fMt

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies įstaiga Brooklyne

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vai. 

nakties
VAIKAI 

įleidžiami Utarninkais

VYRAMS

Seredomia 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Bubatomis 
Nerišliomis 
dieną ir naktį

3

Ui

3
3

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.

,*V

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

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

URBO LAX TABS / '
(25 centai už skrynutę) J

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

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

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

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

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

FRANK A. URBAN'S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.
__________________ .'.„ORDER BLANK:______________________-
/ Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums' VIENĄ DOLERĮ, už kurį 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas
No___
Miestas 
Miestas

St. ir Ava.
State------ ——
State,—.——

’ft

aa



t.

fl

' Puslapis Ketvirtas ’

CLIFFSIDE, N. J.
šią seredą, 18 liepos, paprastoje 

vietoje įvyks darbiečių kuopos susi
rinkimas. Būkite visi, kaip aštuntą 
valandą.

Užkviečia Sekretorius.

IŠ SUSIRŪPINIMO 
PASIKORĖ

iVIETOS ŽINIOS
DIDŽIULIS KONCERTAS 
NUKELTAS SUBATAI

mm

8

CASTON ROPSEVICH

JT />' ' '

J. LEVANDAUSKAS<Triangle 1450

tik $10.00
Finger Waving

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

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir1 ketvergais: 
1218 So. 10tli St., Camden, N. J.

Šiemet
Marcelling

463 LORIMER STREET
3 Durys nuo Grand St. 

BROOKLYN, N. Y.

Utaminkas, Liepos 17, 1928

LIETUVIŠKA SKUTYKLA 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

BARBER SHOP IR 
BEAUTY PARLOR

John Ditner, 46 metų, 1,987 
Metropolitan Ave., Middle 
Village, atrasta savo kambaryj 
pasikoręs. Charles, jo sūnus, 

i 14 metų, policijai pasakojo, 
Choro iš Waterbury, j kad tėvas papildė saužudystę 
kad atvažiuotų padai-) ii’susirūpinimo. Ditneris, anot 

jo vaiko, buvęs ilgą laiką be 
darbo.

; Ii jos
I Conn 
,'nuoti 12 d. rugpjūčio, 1028 mKuomet oras pereita subata • T • > n , TT .pasirodė “kontr-revoliucinis,” 1 l(lnden Parką’ Un,on Clty’ 

tai didžiulis “Daily Worke- 
rio” koncertas Coney Island 
Stadium tapo nukeltas iki 
batos, 21 d. liepos.

Šis koncerto nukėlimas, 
matoma, duos rengėjams dar 
geresnių pasekmių. Viena, ar
tistai 
prie 
mos. 
tojai

Tai Lyros Choras su

su-

nu-

Kalės geriau prisirengti 
išpildymo savo progra- 
Kita, tai tikietų platin- 

paskleis daugiau tikietų, 
o kurie negalėjo jų įsigyti,
bar turės progą.

Tikietus koncertui galite 
gyti “Laisvėj”.

DARBIEČIŲ ATYDAI

da-

jsi-

Visi Darb. (Kom.) Partijos 
nariai turite atkreipti domę į 
rinkimą parašų mūsų kandi
datams delei šiemetinių rinki
mų. Draugai, reikalas sku
bus. Naujas miesto rinkimų 
sutvarkymas reikalauja iš mū
sų imtis griežtesnių priemo
nių.

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

LYROS CHORAS IŠ 
MASPETH, N. Y., VEIKIA

Tas yra 
gerovė 

Turime

Conh.
mielu oru, visi vienbalsiai nu- 
balsavoXdalyvauti. Tas yra 
pagirtina; turime vieni kitiem 
pagelbėti; ypač didesnės kolo
nijos mažesnėms. Tai Lyros 
Choras pereitam susirinkime 
svarstė, ar važiuoti ar čia vie
tiniam apskričio išvažiavime 
dalyvauti, bet pasirodė, kad 
jau pervėlu atsakyti drau
gam Vilijos choristams, nega
lima, nes jau jų viskas sureng
ta : parkas paimtas, “šiokar- 
tės” su plakatais atspausdin
ta, taip kad negalima nukelti 
ant toliau. Tai Lyros Choras 
su mokytoju V. Žuku važiuoja 
minėtą dieną 12 d. rugpjūčio 
į Linden Parką, Union City, 
Conn.

Tat, draugės ir draugai ly
riečiai, suglauskime visi spė
kas suorganizuokime ir tuos 
narius, kurie nedalyvavo per 
tūlą laiką del kokių aplinky
bių; vadinkim juos, kad grįž
tų; taipgi atsiveskite naujų na
rių arba patys ateikite, kurie 
dar nepriklausote; tai visi kar
tu važiuosime į Conn, valsti
ją dainuoti, nes dar iki važia
vimo išmoksite dainuoti. To
dėl visi seni ir nauji sekantį' 
ketvergą, liepos 19 d., 1928 
m., 8 vai. vakare, į lenkų sve
tainę, Clinton St., kampas Wil
low Ave., Maspeth, N.Y.

Stengkimčs, lyriečiai, kad 
skaitlingai nuvažiuotume, kad 
nepadarytų 
chorai mums 
dalyvaukime ir 
gerai, nes jie ir mokinasi ga
na gerai; nori mus “subytyti”; 
tai nepasiduokime, nes Hart
fordo Laisvės Choras (J. Pli- 
kūno vadovaujamas)gerai dai
nuoja, taip pat Vilijos po va
dovyste A. Dagio. Mes, lyrie
čiai, ir turime smarkų vadą 
VI. Žuką, kuris vadovauja net 
3 chorus.

Lyros Choras, kaipo garsus, 
didelis, turi pasirodyti su dai-

MOTERIS, SUSIBARUS
VYRU, NUSINUODIJO

SU

m.Slava Holenecky, 46 
61-29 159th St., Queense, susi
barus su savo vyru, išgėrė 
nuodų ir mirė.

SPORTAS In B
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

GANSONAS NUGALĖJO
LONDOSĄ

Conn. valstijos 
sarmatos. Visi 

mokinkimės

“Laisvės” Red. gavo iš Cle- 
velando laikraščių iškarpų, ku
riose rašoma, kaip Gansonas 
pasižymėjo nugalėjime Jim 
Londoso, drūčiausio pagarsėju
sio graikų risti k o. Gansono 
ristynės su Londosu įvyko 28 
d. birželio, Taylor Bowl Are
noj (Celevelande).

Clevelandiečiai apie tas ris- 
tynes šiaip rašo:

“Jack Gansonas parodė pui
kią demonstraciją su “head 
lock” (galvos surakinimas) 
ant Jim Londoso. Pirmu kar
tu Gansonas oponentą parbloš
kė ant matraco po 33 minu
čių imtynių, antru kartu užte
ko tik 9 minučių. Londos an
trame atvejyje pasirodė jau 
pusėtinai Gansono nukamuo
tas ir paakintas.”

Visi žino, kad yra per vie
nas Londos. Gansonas bene 
bus pirmas taip nugalėjęs tą 
graiką ristiką bėgyje pastarų
jų 8 metų.

McKEES ROCKS, PA. 
Piknikas

Rengia ALDLD. 40 kūpa, nedėlioję, 
22 d. liępos-July, 1928, ant Amšie- 
jaus farmos. Vieta labai graži; 
grieš puikiausia muzika ir bus ska
nių užkandžių bei gėrimų—tat daly
vauki! visi. Prasidės 10 vai. ryto ir 
tęsis iki vėlumui nakties. Įžanga: 
porai arba pavieniui vyrui 50 centų; 
moterims ir merginoms 25 centai

Kviečia Rengėjai.
KELRODIS: Važiuojanti iš Pittsbur
gh© strytkariais, reikia imti karą 
No. 23, 25 arba 26 (karą reikia imti 
ant Liberty Avė., .prie Wabash .sto
ties) ir atvažiavus į McKees Rocks 
reikia išlipti prie P. C. Y. tilto ir 
pažengus pusę bloko pirmyn randasi 
Moon Run dusu stotis. Busas važiuo
ja kas pusė valandos ir pro pat Am- 
šiejaus farmą. • (169-171)

CLEVELA NDIEčIAMS IR 
AKRONIECIAMS ŽINOTINA

ALDLD. 22 kuopa rengia linksmą 
pikniką 22 d. liepos, T. Niauros dar
že, Brunswick, Ohio. Tai yra pu- 
siaukelis tarp Cleveland© ir Akrono. 
Todėl visi Akrono draugai turi būt. 
Drąugės Adelė Valatkiūtė sakė, kad 
ji apie puskapį akroniečių tikrai at
siveš. Na, o draugas Bulauka, tai 
žinau, kad bus. Pikniko pradžio .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, Clevelande, imkit Medina karą ir 
važiuokit iki Stop 68, o ten išlipę 
eikit po dešinei į mišką. 168-69

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS janitorius.—Kamen, 
196 Manhattan Ave., Brooklyn, N. 
Y. (169-171)

IŠRANDA VO JIMAI
PASIRANDAVOJA

rys, yra visi įtaisymai, 
švariai ypatai. Atsišaukit 
39G S. 3rd St., 1st floor,

puikus kamba- 
tinkamas 
po num. 

Brooklyn, 
1G8-73

PARDAVIMAI

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia. 

Savo Savaitinį Laikraštį (.

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei-------$1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso. 
PASTABA: Įsidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

GANSONAS LAIMĖJO 
PRIEŠ WOODHILL

Utarninke, 10 d. liepos bu
vo pusmetinis choro susirinki
mas, nariais gana skaitlingas, 
kaip vyrais, taip ir mergino
mis su moterimis, 
pagirtina, nes choro 
priklauso nuo visų,
lankytis visi, kaip į praktikas, 
taip ir į mitingus; turime visi 
dirbti, kad chorą išauklėtume 
bent iki 200 narių, nes NeW 
Yorko ir Brooklyno apielinkėj 
yra gana daug jaunimo, ypač 
čia gimusių; *tik reikia netin
gėti visiem kartu dirbti, o pa
sekmės bus geros.

Toliau buvo renkama sekan
čiam pusmečiui valdyba. Or- nomis, kaipo didmiesčio cho- 
ganizatorium tapo išrinktas d. 
Krasauskas, protokolų rašti
ninke d. E. Bimbienė, finansų 
raštininku Cibulskis, abudu tie 
patys, seni. Kasieriui nepribu
vus, išrinkta nauja kasiere 
Zablackienė; delegatė į chorų 
vietinį apskritį tapo išrinkta 
d. Cibulskienė, nes senoji dele
gatė visai chorą apleido, nesi
lanko į praktikas, nei į mitin- 

, gus, nieko Lyros Chorui ne
praneša iš apskričio veikimo; 
išrinktas naujas koresponden
tas J. Saulėnas.

Iš pereitų metų, operetės 
komisija ta pati įgaliota su
rasti tinkamą operetę ir suloš
ti sekančią žiemą; taipgi iš
rinkta komisija del surengimo 
metinio koncerto, kuris įvyks 
pradžioj žiemos. Nutarta su
rengti vakarienę; komisija iš
rinkta ir jai bus proga sureng
ti privafišką choristams išva
žiavimą. Buvo svarstoma su
sirinkime kas link nedėlios 12 
d. rugpjūčio (August), kur 
yra įvykus klaida tarp Lyros 
Choro ir vietinio apskričio, 
prie kurio choras priklauso, 
nes apskritis minėtai 12-tai 
rugpjūčio rengia išvažiavimą, 
kur yra visi trys chorai, ir 
turėtų dalyvauti Lyra, Aidas 
ir Sietynas iš Newarko, N. J. 
Bet Lyros Choras visai nežino
jo, iki pamatė “šiokartes” ir 
plakatus, nes rengimo komisija 
anksčiau nepranešė, Lyros 
Choro valdybai laiško nenara- 
šė, o delegatė, kuri buvo iš
rinkta, visai nesilanko į pamo
kas nei į mitingus, kaip tapo 
išrinkta. Tokiu būdu Lyros 
Choras ir nežinojo, iki pama
tė apgarsinimus. Lyros Cho
ras nežino, kokį chorą atsto
vavo Lyros išrinkta delegatė. 
Nekurie lyriečiai sakė, kad 
dar ir rašiinlnkė išrinkta į ap
skritį; tai yra negerai, kad ap
siima ir nepraneša, savo chorą 
užmiršta, kur priklauso, 
Lyros Choras dar gegužės 
nesį gavo pakvietimą nuo

ras. Bušai jau užsakyta: no
rime sudaryti mažiausia 1 
busus, tai, visos apielinkės 
draugės ir draugai, kurie no
rite kartu važiuoti su lyriečiais 
ir turėti gerą laiką, užsirašy
kite pas rengimo komisiją: 
Krasauską, Cibulskį ir J. Sau- 
lėną; kurie ypatiškai negalėtu- 
te su jais matytis, tai galima 
laišką parašyti vardu A. Kra
sausko, 46 Ten Eyck St., Brok- 
lyn, N. Y., tuojaus, nes turime 
išanksto žinotų kiek važiuos 
pašalinių.
Lyros Choro Korespondentas

J. Saulėnas.

Pereitą ketvergą toj pačioj 
vietoj Gansonas ėmėsi su Jack 
Woodhill. Woodhill pirmu 
kartu parito Gansoną j pusšeš- 
tos minutės greitu galvos su- 
rakinimu. Bet Gansonas ga
lutinai Woodhilla paguldė po 
58 minučių. Referas išspren
dė pergalę Gansono pusėn.

Komaras turėjo ristis su Mi
lo Steinbornu. Bet pastara
jam. nepasirodžius, ėmėsi su 
dviem: Charlie Fox ir Frank 
Noever. Komaras turėjo juos 
abu į 45 minutes parblokšti. 
Franką jis paėmė į 18 minu
čių, o Foxo nepaguldė j pa
skirtą laiką.

Gansonas liepos 29 d. risis 
su Sarpoliu už lietuvių ristikų 
čampionatą, ir tų ristynių bus 
nuimti'krutami paveikslai.

Rugp. 5 d. jis risis Pitts- 
burghe.
Daugiau Brooklyn© ir New 

Yorko Žinių Telpa Pus
lapy] 3-čiame

NUMIRĖ WALANTINUKAS

Numirė S. Walantino sūnus 
Jonas S. Walantinas, 16 metų 
ir 9 mėnesių. Walantinas gy
vena po No. 294 Suydam St. 
Laidotuvės bus seredoj, 10 
vai. ryte, 18 liepos, šv. Trai- 
cės kapinėse. Laidotuvėmis 
rūpinasi graborius Garšva.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

DU ŽYMŪS KALINIAI 
PABĖGO Iš SING SING 
KALĖJIMO

Nedėlioj, 5 :50 vai. rytmety], 
du žymūs su ilgu rekordu va
gys, pabėgo iš Sing Sing kalė
jimo. Kalėjimo viršininkai pa
sigedo, kad jų nėra. Bet kaip 
jie pabėgo, tai esanti slapty
bė. Jais yra James Nanner- 
ry, 23 metų, ir Edward Mc
Laughlin, 22 metų. Abu yra 
pasižymėję banditai.

Tokių pat būdu dveji metai 
atgal iš Sing 
pabėgo Joseph 
Walmale ir iki 
nėra sugauti.

Matyt, kad
tvarka ir kalėjime, kaip ir ki
tuose miesto skyriuose, iŠ ku
rių veržiasi skandalai ir graf- 
tas.

Sing kalėjimo 
Pioli ir George 
šiai dienai dar

neprastesne

nes
mė-
Vi-

A. MOLLYNS
Specialistas ant

rave, Nestle 
line

Tel. J sniper 7646

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS

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

MASPETH, L. L

Tel.

LIETUVIS FOTOGRAFAS I
IR MALIORIUS

Nufotografuoji 
ir numaliaroj 
visokius paveiks- 
1 u s įvairiomi 
spalvomis. At 
naujina senus i 
kra javus ir su
daro su ameriko
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu:
STOKES

GRABORIUS

BROOKLYN, N.’ Y.
šv. Jurgio Draugijos pusmetinis | 

susirinkimas įvyks Liepos 18, 1928, 
pradžia 7:30 vai. vakare, “Laisvės”! 
svetainėje, 4G Ten Eyck St., Brook-1 
lyn, N. Y. Nariai kviečiami skait-į 
lingai susirinkti, bus daug svarbių 
reikalų apkalbėtą.

Sekr. J. A. Draugelis.

PRANEŠIMAI 1S KITUR
BAYONNE, N. J.

Vytauto Draugystės rengiamas iš
važiavimas ant liepos 22 d., į Coy- 
tesville, N. J., draugystės susirinki- 
ke, atsibuvusiam liepos 11 d., mini
mas išvažiavimas likosi atšauktas.

Draugystės Korespond.
K. Maziliauskas.

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 LDŠA. 
ir del rajono pagaminti. Reikalų ap
svarstymui yra daug ir svarbių. Rei
kia tik, kad kuopos imtų tai domėn 
ir prisiųstų delegates.—M- Tamulienė, 
X Rajono Sekr., 102 Ė. 4th St., 
West Frankfort, Ill. 168-70

1

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783
Darbą atlieku

‘ Kreipkitės
JONAS

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

Telephone: Greenpoint 2329

J. GARŠVA

DR. PETERSON’O

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

Dr. Petersono specials arbata, 
kaip jis vadina EXEX TEA yra žo
lė liuosuojanti vidurius. Netik kad 
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.

siųskite reikalavimus

28

214 Perry Avenue,

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

lei. 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 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutartį

PARSIDUODA pirmos, klasės Cham
pion Shoe Repairing mašinos už 

mažą kainą. Galima pirkti po vieną | 
arba ir visą biznį. Atsišaukit po' 
num. 24 Ames St., Montello, Mass.

168-73

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

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

Brooklyn, N, Y.
VALANDOS:

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

ir

r

Tel., Stagg 5043

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

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ

229
Arba 

money orderius tiesiai, kur išdir
bama:

SUN-HERB TEA CO.
Forest Road, Dongan Hills, 
STATEN ISLAND, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Automobiliu Mokykla Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą 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., eor. 14th St- N.

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

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

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

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

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

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

iPhone, Grepnpoint 2017, 2360-3514
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