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Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraitia 
lieina Kasdien Apart

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XVIII, Dienraičio X

Suplaukusios Aukos į 
Agitacijos Fondą

Šiuo tarpu vienur kitur 
draugai, darbininkų judėji
mo simpatikai ir organizaci
jos bei kuopos sukruto šiek 
tiek paaukoti į ADPLF Agi
tacijos Fondą. Šiam tikslui 
pinigai niekad nebuvo taip 
reikalingi, kaip dabar. Rei
kia tarti širdingiausią ačiū 
visiems aukotojams.

Aukos aplaikytos sekan
čiai: Nuo Elizabeth, N. J., 
draugų ir simpatikų per J. 
Mažeiką $6.64; J. Bano iš 
Chicagos $1; Račkauskas 
$2; ALDLD 48 kp., Maha- 
noy City per J. Kovą $20; 
ALDLD 110 kp., Easthamp- 
ton, Mass., per B. Karosie- 
nę $5; D. Zurlis, Port Wash
ington, N. Y., $2; LDSA 
1-mas Rajonas per drg. Be- 
pirščlutę $10; Great Neck 
darbiečiai per J. Buivydą 
$16; LDSA 1-mo Rajono iš
važiavimo per drg. Bovina 
$35; LDSA 42 kp., New 
Haven per Z. Shukaitienę 
$5; ALDLD 142 kp. River
side, N. J., per A. Jatužienę 
$25; Clevelandiečiai per A. 
Baltrušaitį $10; LDSA. 45 
kp. Bayonne per P. Čiurlie- 
nę $3; S. Venckevičius, 
Cambridge, Mass., $2; iš 
Binghamtono per S. Jasilio- 
nį $5; D. Yonush iš Scotia, 
N. Y., $6; J. Stagniunas 
Shenandoah $4; P. Thomp
son, Simpson, Pa., $1; A.L. 
D.L.D. 136 kp. Harrison, N. 
J., $10; iš Philadelphijos per 
drg. Galkų $100; iš Philadel
phijos per A. Bimbą $18; iš 
Cliffsides per drg. Bukavec- 
ką $5; drg. Eidukevičius iš 
Brooklyno $5; J. Shagow iš 
Kanados $1; drg. Agurkis 
$1; drg. Liepa $L; TDALS 
27 kp. Baltimore per J. Sta
nį $10; LDSA 81 kp. Ches
ter, Pa., per D. Valukonie- 
nę $5; ant blankos per P. 
A. Doveikį iš W. Frankfort, 
Ill., $4.70; Jos. >Egeris, Hol
lins, N. H., $1; St. Balčiū
nas $3.

Aukas siųskite sekančiu 
vardu ir antrašu: J. Siurba, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn,

Mergina, Nereginti per 20 
Metų, Pradėjo Regėti po 

Operacijos
MILWAUKEE. — Mar

cella Calkins, 20 metų am
žiaus, buvo visai akla nuo 
pat užgimimo, o dabar po 
operacijos ant akių pradėjo 
regėti. Operaciją padarė 
daktaras Claude S. Beebe.

Per vienos akies kamputį 
ji galėjo atskirti dieną nuo 
nakties. Po/operacijos ji 
pradeda normališkai regėti.

Jos didžiausias troškimas 
yra, tąi pamatyti i motiną. 
Jos motina gyvena Chethk 
miestelyj ir kaip tik greitai 
ji pasveiks, ’galės ją pama

styti. - .’/.
t Kuomet ji po operacijos 
praregėjo, nusistebėjusiai 
pareiškė, kad vįsi daiktai vi
sai kitaip atrodo, negu ji 
buvo savo minty persista- 
čius. Ji* bijo, kad jos moti
na neatrodytų labai keistai.

Ji gali gerai dirbti ant ra
šomosios mašinėlės ir žada 
eiti ' dirbti už stenografę, 
kuomet pasveiks.

159 Darbininkai Žuvo Prie 
Darbo New Yorko Valstijoj
. ALBANY, N. Y. — Per 

birželio mėnesį New Yorko 
valstijoj prie įvairių dhrbų 
žuvo 159 darbininkai, pasak 
pranešimo industrinio ko- 
itiisionieriaus James Hamil- 
tOL .

Darbininkai Vitų Salių 
Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Ro» 

težins, o Laimėsite 
Pasaulj!

Dar 500 General Motors 
Kompanijos Darbininkų 

Sustreikavo
FLINT, Mich. -X Dar 500 

darbininkų s u s t r e i ka'vo 
Fisher Body dirbtuvėj, kuri 
priklauso General Motors 
Korporacijai. Darbininkai 
streikuoja prieš kompanijos 
užsimojimą nukapoti algas.

Streikieriai turi išsirinkę 
komitetą, kuris susideda iš I pranešimo, 
atstovų iš įvairiu depart-1 ' __ 1
mentų. Tasai komitetas de
da pastangas, kad praplėsti 
streiką į kitas tos kompani
jos dirbtuves Flint mieste.

Dirbtuves komitetas Buick 
dirbtuvėj jau suorganizavo 
streiko komitetą kartu su 
Auto Darbininkų Unija.

ATSAKANČIAI PASIREN
GĖ PRIE SAUŽUDYSTĖS

PEORIA, Ill. — George 
E. Green, 67 metų amžiaus, 
pasitraukęs iš biznio biznie
rius, pasirengė žudytis 
dviem būdais, kad tik neiš- 
likus gyvu. Užsirišo virvę 
ant kaklo ir prisirengė pasi
korimui, o paskui išsitraukė 
revolverį ir paleido du šū
vius į galvą. Mat, jeigu ne
būtų pavykę nusišauti, tai 
būtų užsismaugęs — pasi
koręs. Jis nusižudęs iš 

, priežasties nesveikatos.

Areštavo už Pjaustymą 
Hipnotizuotą Merginą
BRESLAU, Vokietija. — 

Kad išsprendus' ar už žaiz
dų padarymą užhipnotizuo
tam asmeniui galima baus
ti, prokuroras užvedė čia 
bylą prieš parodos savinin-

Kaltinamas per tūlą laiką | 
rodydavo jauną merginą, 
užvardintą “Ilona, moteris 
be jausmų”. Per pastarą
sias kelias savaites ta mer
gina laike- parodos netekda
vo sąmonės, ir policiją su
manė įsikišti ir patyrinėti 
dalyką. '

Hipnotizuotojas, vadina
mas ekspertu, užtikrino, kad 
mergina nejaučia, kada jai 
kraujas bėga. ' Tyrinėjant 
surasta, kad jai buvo pada
rytos žaizdos aštria britva. 
Mergina sakė, kad visada 
ji j.ausdąvo skausmą, kuo
met buvo pjaustoma. Ji sa
ke, kad ji jautė dar didesnį 
skausmą, kuomet vilyčios 
buvo šaudėmės į jos kūną. 
O parodos savininkas publi
kai vis tvirtindayo, kad ta 
mergina esanti jausmų.

Negalėjo Nusiskandinti iš 
Priežasties Medinių Kojų
PITTSBURGH, Pa. — 

Medinės kojos nešiojo Fred 
Kussauer per dešimts metų 
ir pereitą nedėldienį dar jį 
išgelbėjo nuo mirties, kuo
met jis norėjo pasiskandinti 
Monongahela upėj, nušokda
mas į upę nuo TenthJjStreet 
tilto. Jis buvo nusiminęs, 
neturėjo darbo nei pinigų ir 
norėjo nusižudyti. Negalėjo 
paskęsti iš priežasties medi
nių kojų ir tapo išgelbėtas. 
Jis yra 52 metų amžiaus.

Generolas Sandino Su
organizavo Moterą 

Batalioną

Meksikoj Nužudyta 
1,200 Maištininką 

Šiemet
MEXICO CITY. — Neofi

cialiai aprokuojama, kad 
šiais metais -‘Meksikos fede- 
ralė kariuomenė jau nužudė 
1,200 maištininkų Jalisco 
valstijoj. Ten įvyko daug 

kos auga, pasak čia gauto | susikirtimų 'įsu maištinin-

BARANQUILLA, Column 
bia. — Generolas Sandino, 
Nicaraguos sukilėlių vadas, 
suorganizavo ’ moterų bata
lioną kariavimui prieš Ame
rikos marinus. Sandino spė- 
l/na onnro ntianlr nio mmfn

Darbininkai Atmeta 
Gubernatorių Fuller 
Kaipo “Arbitratoriy”

kais.

Darbininkas Išrado
Svarbą įtaisą 

Prie Radio
Kiekvienas Radio Priimtu

vas Gali Būt Perduotuvu
NEW BEDFORD, Mass. 

—- Čia tekstiles dirbtuvių 
savininkai naudoja visokius 
būdus, I 
darbininkų streiką. Nepa- Davidson, Reading gelžkelio 
vykus jiems kitokiais būdais radio operuotojas, 
darbininkus priversti dirbti 
už nukapotas algas, dabar 
jie nori užbaigti streiką su 
“taikytojo” pagelba. Darb
daviai pasiūlė “taikytoju” 
Sacco ir Vanzetti nužudyto- 
ją Massachusetts guberna
torių Fuller. Darbininkai 
nenori nei pamislyti apie jo 
vardą. Darbininkai žino, 
kaip Fuller jiems pasitar
nautu.

Bulius Užpuolė Besimaudan- 
čias Moteris Privatiniam SOVIETŲ LEDLAUŽIS MALIGINAS 

SU LAKŪNAIS JIEŠKO AMUNDSENO
COLUMBIA, Pa. — Ke

lios moterys ir merginos nu
sipirko šviesiai raudonus 
maudymosi siutus ir jais 
apsirengusios pirmu kartu 
maudėsi privatiniame prū- „•/// f........  -----
de netoli St. Josephs s klioš- dabar rengiasi stropiai jieš-

L ,. . koti Amundseno grupės.
. Bulius pamate jas ten be- Maliginas antradienį buvo 

Simaudancias. Na, ll puo- .* ja mvlin nnn Kino* Knrl

Krasinas Skubiai Vyksta Linkui Kings Bay, Kad Perduoti 
Italijos Laivui Sergantį Kapitoną Mariąno

MASKVA. — Antras So-
i ledlaužis Maliginas

simaudancias.
lesi badyti. Bet visos mote
rys pabėgo. Ponia Edward 
Rancke labai susidraskė lip
dama per spygliuotą tvorą.

TURI DAUG VAIKŲ,
DAR DAUGIAU NORI

PARYŽIUS. MM* 
Franci jo j dide^ 

kad""tikJ"sūiaužyti NEW. YORK. — Earl W. I tėvai susiorg

Fašistai Tyrinėsią Diri
žablio “Italics” Nelaimę

kuris 
liuosu laiku mėgsta darbuo
tis apie radio priimtuvus, 
dabar išrado tokį radio įtai
są, kad radio priimtuvai ga
lės būt ir radio perduotu- 
vais. Tas, kuris turi priim
tuvą, galės ne tik klausytis 
kitų kalbų, bet taipgi galės 
ir savo kalbą perduoti.

Sakoma, jo išradimas pa
darys didelę permainą radio 
srity j. Bus labai lehgva 
žmonėms per4rądio susisiek
ti.

kad 
. r didžiau

sias šeimyna^ Wul mieste 
jie nesenai suvažia
vimą ir nutftrfej^ikalauli, 
kad mokytojaipvKUrie skel
bia gimdymo kontrole, būtu 
valdžios prašalinti iš vietų 
ir kad taksos būtų sumažin
tos didžiųjų šeimynų tė
vams. .

skleidimui savraį 
tėvai privalo

50 Žuvo nuo Karščio 
Centralinėj Europoj

8 žuvo ir 7 Sužeisti
Traukiniui Susikūlus

- ROMA. — čia oficialiuose 
rateliuose tikrinama, kad 
Italija vesianti pilną tyrinė
jimą, kad išaiškinus, kokia 
priežastis privedė dirižablį 
“Italia” prie susikūlimo 
šiauriuose.

Italijos spauda 
esą neteisingi pranešimai 

Į kad Italijos valdžia laikanti 
Nobile kaipo kalinį ant lai
vo Citta di Milano.

Munich, Vokietija. — Ne
toli nuo čia , pereitą nedėl- 
dienį susikūlė traukinys. 
Astuoni žmonės liko užmuš
ti, 7 sužeisti.

VIENA, Austrija. — Cen
tralinėj Europoj iš priežas
ties didelio karščio žuvo su
virs 50 žmonių. Austrijoj 
žuvo 23; Vengrijoj 11; Len
kijoj 19; Čekoslovakijoj 3.

Pereitą nedėldienį Vokie
tijoj prigėrė mažiausia 30 
asmenų.

rašo, jog
anesimai. Socialistas, Apsukęs Daug

54,463 Divorsai 25 Valstijo
se per Pereitus Metus

WASHINGTON. — Vai- 
džios paskelbtos skaitlinės 
apie divorsus (persiskyri
mus) parodo, kad 25 valsti
jose ir District of Columbia 
pereitais metais divorsų bu
vo 54,463, tai yra 3,052 dau
giau, negu buvo 1926 metais.

Išviso' apsivedimų buvo 
347,925 tose valstijose, tik 
360 daugiau, negu 1926 me
tais. Reiškia, apsivedimai 
mažiau paaugo, negu divor
sai.

66 METŲ AMŽIAUS
VYRAS PLAUKIOJO

5 VALANDAS

HAMBURG, Vokietija.— 
Daktaras Siegfried Schiff, 
66 metų amžiaus, penkta
dienį plaukiojo ištisas pen
kias valandas Heligoland, 

’Šiaurinėse Jūrose.

DIDELIS GAISRAS

HELENA, Mont./ — Pir
madienį čia įvyko didelis 
gaisras. Išdegė apię ketvir
tadalis bloko pačiame biznio 
centre. Nuostolių padaryta 
už $1,000,000. ' » >

Šiame mieste randasi apie 
12,000 gyventojų. ■ > ; ’

NUSIŽUDĖ LIGONINĖJ

BATTLE CREEK, Mich.
Lenkijos Imigrantę, Nusižudė — čia Nichols ligoninėj nu- 

sišovė Nelson E. Sherman. 
Jise sirgo ir dar buvo susi
rūpinęs jo pačios užvesta 
byla prieš jį del atsiskyrimo 
ir užlaikymo.

BERLYNAS. — Leipcigo 
policija iškėlė į viršų, kaip 
vienas socialistas, muitinės 
viršininkas, apgaudinėjo 
Lenkijos piliečius, ištrauk
damas iš kiekvieno nuo 50 
iki 100 dolerių, išduodant 
jiems ’ falšyvus pasportus 
važiavimui į Ameriką. Kuo
met socialistas sužinojo, 
kad jau policija žino apie 
jo tą darbą ir kad jam gali 
būt bloga, tai jis iš tos bai
mės nusižudė.-

Mergina Nužudė Patėvį
BISMARCK, M?. — Ada 

Biggs, 19 ' metų amžiaus 
mergina, kaltinama nužudy- 

■me savo patėvio William ’Si- 
las\ Simpson.

Policija sako, kad mergi
nos motina ir jos dėdė Os
car Greenwahl prisipažinę, 
kad jiedu užtaisę merginai 
revolverį, su kuriuo mergi
na nušovė patėvį.

Mergina sakė, kad ji, jos 
motina ir dėdė per tūlą lai
ką planavo judėti patėvį, 
kad “turėti šventą ramybę 
šeimynoj”. Policija atsisa
kė pasakyti, kokie šeimynoj 
buvo nesutikimai, bet tik 
sąkė, kad nuolatos būdavo 
barniai.

Mergina, jos motina ir 
jos dėde patalpinti kalėjime.

Anglijos Policija Žudo 
Indusus Streikierius
CALCUTTA, Indija, -r 

Pirmadienį Anglijos polici
ja Indijoj šaudė į demon
struojančius tekstilės darbi
ninkus, kurie protestavo 
prieš išmetimą iš darbo tūlo 
skaičiaus jų draugų darbi
ninkų. Nušautų ir sužeistų 
demonstrantų skaičius sie
kia iki 23.

Pasklidus tai žiniai tarp 
šio miesto darbininkų, tūks
tančiai darbininkų rengiasi 
prie didesnės demonstraci
jos prieš brutališką polici
jos puolimą.

Rado Gyvą 33 Svarą Žuvį 
Rąste, Ištrauktam iš Upės

OWENSBORO, Ky. — 
Iš Green upės tapo ištrauk
tas sienojis ir jame atrasta 
30 colių, 33 svarų žuvis 
(catfish). Ji buvo gyva. 
Sienojis buvo kiauras.

Bogota, Colombia.
reakcinė Colombijos valdžia 
uždarė du komunistų laik
raščius. - r,

Čia

Krasino planas yra įsteig
ti orlaiviui bazę, o paskui 
leisti Čuchnovskiui lėkti or
laiviu apžvalginėti Foyn Sa
los apielinkę su tikslu su
rasti dingusius žmones arba 
nors surasti kokius nors jų 
pėdsakus, kaip tai sudužusį 
“Italios” balioną.
Malmgren Sakė, Kad Diri

žablis Buvo Blogai
Valdomas T

. Nuo Krasino gauta prane
šimas, ką Čekas mokslinin
kas Behounek, kurį Krasi
nas išgelbėjo, pasakojo apie 
ekspediciją. Behounek So
vietų laikraščio “Izviestija” 
korespondentui pareiškė:

“Per visą, laiką mes buvo-

už 40 mylių nuo King Karl 
Salos, į pietus nuo North 
East Land, ir, kovodamas 
su didele audra, pradėjo 
jieškoti dingusiųjų žmonių.

Profesorius Vise, kuris y- 
ra vadas Maligino ekspedi
cijos, pareiškė Maskvos laik
raščio “Izviestija” kores
pondentui, kad jis mano, 
jog visos spekuliacijos apie 
galimą suradimą Amundse- 
no yrą tiktai spėjimas.

Ant Maligino yra Sovietų 
žymus lakūnas Babuškinas 
su orlaiviu. Maliginas .. . , . .
plauks į pietrytinį Spitzber- mę ^P/rsidirbę 11 a^ai ma“ 
gen Salos pakraštį, kad su-'"'” 
rasti patogią vietą nuleidi
mui orlaivio ant vandens 
ant tam tikrų plaukiojamų 
prietaisų. Orlaivis jieškos 
Amundsen tiktai palei piet
rytinį Spitzbergen pakraštį, 
paliekant šiaurinius plotus 
kitiems lakūnams.

Sovietų Gelbėjimo Komisi
jos pirmininkas Umšliktas 
pasiuntė Babuškinui pasvei
kinimą varde komisijos, iš
reikšdamas pasitikėjimą, 
kad Babuškinas toliaus tęs 
savo darbą su pasiryžimu. 
Krapinas Traukia į Advent tikiai.

>žai miegojome.
“Prieš pat dirižablio susi- 

kūlimą aš nuėjau prikelti 
Pontremoli (italą mąWinin- 
ką, kuris dar nesur 
kuris miegojo, bet 
Dr. Finn Malmgrer 
atrpdė susirūpinęs, 
sakė, kad orlaivis b 
gai valdomas.”

i Sakoma, kad 
buvo susipykęs 
kritikaVęs jį už 
ekspedicijos vedini 
Nobile dabar tvirtina, 
tarp jų buvę labai geri san-

Ma 
su 
neti

i:

a

Bay
Ledlaužis Krasinas plau

kia į Advent Bay pasiimti 
anglių. Vienas išgelbėtas 
italas Mariano .labai sergą, 
ir Krasinas pranešė Italijos 
baziniui laivui Citta di Mi
lano, kad jis pasitiktų jį ne
toli Kings Bay ir paimtų 
Mariano.

Nprima išgelbėti Mariano 
nuo mirties, perkeliant jį į 
kitą laivą ir suteikiant jam 
tinkamesnę medikalę pagel- 
bą, negu galima jam suteik
ti ant ledlaužio Krasino. Už 
tai Krasinas skubiai vyksta 
linkui Kings Bay, o paskui 
trauks į Advent Bay pasi
imti anglių ir kitokių reik
menų, kad galėtų toliaus tę
sti jieškojimo darbą.

Krasinas nedėldienį ne tik 
išgelbėjo savo lakūną Čuch- 
novskį su keturiais jo drau
gais, bet taipgi išgelbėjo dar 
keturis kitus. Pastarieji ke
turi vyrai buvo išvykę j ieš
koti Malmgreno grupės, din
gusios leduose. (Tą grupę 
sudarė švedas Malmgren ir 
kapitonai Zappi ir Maria
no; juos Krasinas išgelbė- 
jo.)

Viso Krasinas iš 
nuo ledų šešiolika žnioniu- 
Išgelbėjo devynis “Italios” 
įgulos narius, kurie dabar 
randasi ant to laivo.

Apart Mariano, į Italijos 
laivą bus perkelti ir kiti še
ši išgelbėti “Italios” įgulos 
nariai. Du jų, Mariano ir 
Ceccioni, yra sužeisti.

Nuvykus Į Advent Bay 
pasiimti anglių, bus sutaisy
tas ir čuchnovskio orlaivis, 
kuris tapo sugadintas nusi
leidžiant ant ledo.

150 Darbininką Sukrito 
Fordo Dirbtuvėje;

SOMERVILLE, Mass. — 
Čia Fordo kompanijos dirb
tuvėj pirmadienį prie darbo 
sukrito 150 darbininkų. Ma
noma, kad jie užsinuodino 
nuo maisto, kurį jie užvalgė 
laike pietų. Susirgusieji 
tuoj aus liko nugabenti į li
gonines.

Zimbalistas Atgavo Pavogtą 
$12,000 Vertės Smuiką

■mmHmhMB

Ibėjo

HARTFORD, Conn. —. 
Efrem Zimbalist, garsus pa
saulinis smuikininkas, atga
vo $12,000 vertės smuiką. 
Jam koncertuojant Los An
geles, Cal., balandžio mėn., 
1927 m., iš jo kambario Phil
harmonic Auditorium vagis 
buvo ją pavogęs. Už kelių 
menesių policija suareštavo 
vagį' Chicagoj, kuomet jis 
bandė smuiką parduoti už
statų krautuvėj. Tuo laiku 
Zimbalistas buvo Australi
joj. Jam į ten smuiką buvo 
pasiųsta, bet jis pirmiaus iš 
ten išvyko, negu smuiką jį 
pasiekė. Paskui smuiką bu? 
vo siuntinėjama paskui jį į 
Javą, į Chiniją, Manilą, In
diją ir vėl atgal į Australi
ją, bet vis Zimbalisto nepa
siekė. Smuiką apkeliavo 55,- 
000 mylių, kol pagalios ją 
Zimbalistas aplaikė savo 
Connecticut namuose, va
sarnamy Town Hill, New 
Hartforde.

S
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MUSSOLIN1O ŠEŠKAI
Gen. Nobile liepia visiems 

sovietinio “Krasino” ^gel
bėtiems “Italios” lakūnams 
tuojaus persik/austyti iš 
“Krasino” į italų laivą “Cit- 
ta di Milano”.

“Krasine” jie gerai buvo 
maitinami, (viskuom aprū
pinami ir gydomi. Jokiu 
atžvilgiu generolo Nobilės 
tautiečiams nebus geriau 
saviškiame laive “Citta di 
Milano”, negu Sovietų 
“Krasine”.

Kodėl, tačiaus, fašistas 
Nobile davė komandą, kad 
visi jie iš “Krasino” kuo 
greičiausiai *persikeltų į 
“Citta di Milano”? Todėl, 
kad 'nelaimingosios “Ita; 
]ios” komandierius prisibijo 
dviejų dalykų. Vienas da
lykas, tai kad italai lakūnai 
nepamylėtų sovietinių 
“Krasino” žmonių, kurie 
juos išgelbėjo ir taip žmo
niškai priėmė; kitas, Nobi- 
lei ir Mussoliniui dar bai
mingesnis dalykas, tai kad 
jųdviejų tautiečiai daugiau 
neišsiplepėtų apie gėdingą 
rolę, kurią sulošė pats No- 

. - bile-ir tūli kiti “Italios” ofi- 
• eieriai. ■

.^iėpas tų oficierių, Zap- 
PLIM paspėjo papasakot 

^gelbėtoj airis, kaip 
buvo pasielgta su 

t mokslininku Ma-lm- 
; uretrų, buvusiu “Italios”

Jokiu

į’gulos nariu. Zappi prisi
pažino: “Mes palikome jį 
(Malmgreną) ant ledo; mes 
paėmėme iš jo-kompasą ir 
maista ir palikome jį mir
ti”.

Kaip jau žinoma iš pir
mesnių pranešimų; fašistu 
niai oficieriai, pirm aplei
džiant Malmgreną, iškasė 
jam lede/duobę, kur jis ga
lėtų gyvas pasilaidoti.

Ir tą niekšišką Mussoli- 
nio oficierių pasielgimą 
bando pateisint fašistiniai 
Italijos laikraščiai, išva
džiodami, kad Malmgrenui 
vis tiek gręsė mirtis, ir 
drūtesnieji gerai darę, kad 
stengėsi išsigelbėti, apleis
dami jįjį, o patys nueidami 
sau ledais, bejieškodami že
mės.

Toks Nobilės kapitonų 
pasielgimas visiškai supuo
la ir su jo paties žygiu. Jis 
sutiko pirmas išsigelbėt

APŽVALGA

kuomet švedų lakūnai Ei-> tas “sfehlfetiW 
nar-Poal Lundbergas ūžti- nu 
ko Nobile su keliais kitais.

Tokia tai buržuaziniai- 
fašistinė nuotaika į žmoniš
kumą ir žmonių brolybę.

Kaip skirtingas buvo el
gęsis penkių sovietinių la
kūnų, kurie, begelbėdami 
italus, patys ant ledų nu
kritę, • per radio pasakė 
“Krasinui”: “Nepaisykite 
mūsų; gelbėkite kitus!”

“Naujienų” Patentas 
Prieš Fašizmą.

Grigaičio prietelis Radix 
“Naujienose” lemia, kad 
bloga Lietuvos ekonominė 
padėtis, nedarbas, badas ga
li paakstint sukilimus prieš 
fašistus ir sugrąžint šaliai 
“demokratinę santvarką”. 
Grigaitis gi su tuom nesu
tinka; jį skaudus drugys 
sukrečia nuo vieno pamąs
tymo apie galimą Lietuvoj 
prieš-fašistinę revoliuciją, 
kurią, jis žino, nedarytų nei su Sovietų Rusija, 
kazioni socialdemokratai, 
nei liaudininkai, nei kas ki
tas, apart komunistų ir ko- 
muništams pritariančių 
darbo minių. Todėl jis siū
lo štai kokį savo receptą:

“Mes manome, kad eko
nomiškas Lietuvos sustip
rėjimas greičiau, negu 
kas kita, prirengs dirvą 
smetonininkų rėžimo lik
vidavimui”.
Kas iš to išeina? Nagi 

ve kas: reikia ekonominiai, 
ūkiškai drūtint fašistinę 
diktatūrą Lietuvoje;- tuo- 
mėt^įavaimę pranyksiąs fa- 
šiŽ^į^j^ątn tad dar ko
kiejudėjimai bei 
kilinidįtį^^š-'smetoniadą ?

Sali gi, kas galėtų 
j uokift&i^ttfiuaibliaut, kaip 

-..J.- .v■ ’ ‘ “Naujie-
” ožjšAnikitonas ?

Nuo 4,000 iki 400
elementas sakė, “oi fait”. 
Bet kuomet fašistai išmetė 
demokratiją į sąšlavyną ir 
paskelbė, kad tik jų dikta
tūra tegalinti apsaugot Lie
tuvą nuo raudonosios ban
gos, tai ir vyriausi sanda
riečių lyderiai: Sirvydai, 
Draugeliai ir kiti pasakė: 
amžiną atilsį demokratijai 
ir valio fašizmui!

Nuo tada didžiumos stor
kaklių biznierių ir jų inte
ligentų simpatijos persime-

Amer. tautininkų “San
dara” nuo buvusių 4,000 na
rių nudardėjo iki 400.

“Sandara”, jos organas, 
• atrodo dievui dūšią kaltas.

Prie to daugiausia' prive
dė sandariečių papėdžiavi- 
mas fašistams ir tuo pačiu 
laiku perdaug šlykštus, per
daug veidmainiškas dangs- 
tymasis “demokratine” žo
džių skraiste.

Iš vienos pusės jie neva 
zurza prieš fašistus, o iš ki
tos pusės šunis karia ant 
kiekvieno pažangesnių dar
bininkų žingsnio, ar tai ko
voje prieš fašizmą, ar tai 
streikuose, ar tai klasinia
me proletariato ‘judėjime 
abelnai.

Susivienijime Lietuvių A- 
. merikoj ir šiaip kokiuose 
reakcionierių pasirodymuo
se nddtskirsi <, sandariečių 
nuo smaluočiausių fašistų. 
O paskutiniąis laikais ir kai 
del fašizmo kritikos “San
dara” taip augštai pakėlė 
savo girnas, kafl, kauniškiai 
smetonlaižiai jau nutarė ją 
jsileist į savo guberniją, 
kaipo jiems gana ištikimą 
gazietą.

Su tokia dviveide politi
ka nepalaikysi prie savęs 
minių, kurių 98 nuošimčiai 
Amerikos lietuviuose susi
daro iš darbininkų.

Sandarą sukūrė gauda- 
grašiai biznieriai ir jų plau
ko inteligentai. ,

Vidutinis gi tokio plauko 
žmogus bijo darbininkų re
voliucijos labiau, negu šuval gausieji agentai, Bayonnėj 
perkūno.

Kol Lietuvos vargšus ga- t'.i _ 1.- v r .
jus demokratiniais brizgy- 
iam, < * ' ' '

BALTŲJŲ1 LIEKANOS 
UŽSIENIUOSE

JUOKAI NE JUOKAIšoktų išvien su Lenkais 
prieš Sovietus, kaip kad jie 
yra darę praeityje?

Sirvydai, beje, šaukia A- 
merikos lietuvius protęstuot 
prieš diplomatinį Anglijos ir 
Lenkijos gulimą ant Lietu
vos, ir kiekviename savo nu
meryje rėkia “ura” Volde
marui, kuris išvien su Len
kais ir Chamberlainu slap
ta ruošia Lietuvos pardavi
mą Varšavai.

Remti Lietuvos fašistus ir 
tuo pačiu sykiu rėkauti už 
Vilnių ir Lietuvos nepri
klausomybę—tai reiškia ar
ba pačiam sau prieštarauti 
arba sužiniai pūsti į Lietu
vos pardavikų dūdą. Nes 
nėra didesnio Lietuvos ne
priklausomybei pavojaus, 
kaip pro-lenkiškas Smetonų- 
Voldemarų fašizmas.

Tik žūtbūtiniai kovojant 
prieš Lietuvos fašizmą te
galima tarnaut Lietuvos ne
priklausomybės reikalui, o 
ne kitaip. Kas Amerikoje 
atsisako nuo bendro darbo 
su Priešfašistiniu Susivieni
jimu, kas tam darbui kiša 
koją, tas tarnaują Lietuvos 
pardavikams, sužiniai ar 
nesužiniai. Tokių pardavi- 
kiškų patarnavimų, vadina
si, teikia ir pati “Vienybė”, 

” ir “Naujie
ji* visa ta atbuleivių

už jos “gerus linkėjimus” 
Lietuvai...

Geriausias gi ir, matyt, 
Smetonoms ir Voldemarams 
priimniausias Anglijos lin
kėjimas—tai privienyt Lie
tuvą prie Lenkijos ir suda
ryt drūtesnį vientysinį ka
rišką bloką prieš Sovietus, 
iš vakarų pusės.

“Vienybė” nuduoda neži
nanti varšavinės Smetonų 
programos, ir “reikalauja 
atstatyt sulaužytą* sutartį b

• Visiem yra suprantama, 
kad jeigu Lenkija nebūtų 
prisibijojus Sovietų įsikiši
mo, tai jau senai būtų suri
jus visą Lietuvą.—Vienybi- 
niai fašistai Lietuvos nepri
klausomybės atramą, mato 
jau ne Tautų Lygoje, kurią 
tiek metų garbino, bet savo 
nepakenčiamoje Sovietų Są
jungoje. Bet ar jie pasi
klausė, ar saviškiai Volde
marai—V aršavos 
norėtų Sovietų pagelbos 
prieš gręsiantį grobikišką 
žygį iš Lenkijos pusės? Ar‘ir “Sandara, 
buržuaziniai Lietuvos Judo- nos”, f 
šėliai tokiame atsitikime ne- lakudrų kompanija.

bernai—

Dar nelabai senai kapitalis
tinė spauda rašydavo, kad už
sieniuose labai daug randasi 
taip vadinamų baltųjų, kad jie 
vis dar užlaiko savo armiją, 
kurią išvedė iš Rusijos, kuomet 
juos raudonieji sumušė ir kad 
dar kada nors bandys, nuversti 
darbininkų valdžią Rusijoj.

Todėl įdomu sužinoti, kiek 
viso labo randasi tų baltųjų ir 
kaip skaitlinga jų armija.

Pagal padarytą surašą 1926 
metais, Rusijos išeivių, kurie 
buvo pabėgę nuo bolševikų 
valdžios, buvo sekamai r Vo
kietijoj anie 446,000; Franci- 
joj—389,000; Jugoslavijoj — 
38,900; Lenkijoj — 89,000; 
Chinijoj — 75,900; Latvijoj— 
33,300; čechoslovakijoj—29,- 
00; Bulgarijoj—28,300; Ispa
nijoj—19,000; Rumunijoj — 
8,000. Kitose šalyse po ma
žesnį skaitlių. Viso išeivių už
sieniuose randasi apie pusant
ro miliono. Bet reikia atsi
minti, kad daugelis emigrantų 
atsitraukė nuo tų, kurie griež
tai nusistatę prieš Rusijos So
vietinę valdžią, nors jie dar ir 
gyvena užsieniuose.

Na, o kiek baltieji' turi ar
mijos, jeigu jie vis dar sva
joja nuversti Tarybų valdžią 
ir vėl užtupdyti Romanovų 
veislės kokį nors idiotą ant so
sto ?

Gal Nedrįso Atsisakyti
Micė:—Tai Lepšinskaitis, 

sakai, jau apsivedė. Aš taip 
stebiuos. Jis toks nedrąsus 
buvo. •

Klicė :—Ir aš tatai pastebė
jau, kad jis perdaug nedrą
sus. Bet gal tas nedrąsumas 
jį ir apvesdino. Gal nedrįso,, 
vargšas, atsisakyti. ,

Kada Jis Tvorą Skus?
Maža Mariukė tankiai tė- 

mydavo, kaip josios xtėvas 
skutasi barzdą. Sykį ji par 
mačiusi žmogų betepliojantį 
baltais dažais tvorą, užklau
sė: ii.;

—Kada tu tą tvorą skusi?

Išsiaiškino
Mano pažįstamas farmerys 

visuomet sakosi,, kad savo > 
draugui jis galįs parduoti bul
ves pigiau, negu kokiam nepa
žįstamam žmogui. Užklausus, 
kodėl jis taip gali padaryti, 
atsakė: \

—Geram draugui parduodu 
bulves pigiau dėlto, kad jis 
yra geras mano draugas. O

KAIP APSIGINT NUO UODŲ ANT KRUVINŲ GRIUVĖSIŲ

Tais pačiais daviniais re-l 
miantis, jos skaitlius buvo se-i 
karnas. Frau ei j o j" ir Belgijoj' 
apie 20,000; Rumunijoj, kurij 
laiko pasigrobus Besarabiją,!

tuo pačiu sykiu nuo jam par
duodamo bušelio bulvių nusi
imu keletą svarų sau, dėlto, 
kad aš esu geras jo draugas...

Surinko Es-Džei.
TAURAGĖS MIESTAS

»

Kruvinosios fašistų reakci
jos nagai sugniaužė mūsų kam
pelį žiauriau už visas kitas Lie
tuvos vietas, ir sistematingai, 
šaltai, su sadistiniu pasiutusio 
šuns įnirtimu čiulpia mūsų 
kraują ir paskutinius gyvybės 
syvus. Vakarais nuo 10 vai. 
draudžiama vaikščioti gatvė
mis ligi 6 vai. ryto, o už pasi
priešinimą, policijai gręsia mir
ties bausmė. Darbininkams už
drausta ne tiktai streikai, bet 
ir reikalauti didesnio uždarbio 
už tą, kurį duoda patys darb
daviai. O tas uždarbis 3—4 li
tai į dieną, už 14—16 valandų. 
Už tai dabar džiaugiasi darb
daviai ir kankina darbininkus, 
kaip įmanydami. Labiausia 
dūksta plytinės savininkas fa
šistas — notaras Misevičius ir 
Kliubo ponas Ridzevičius. Tru
putį žmoniškiau moka ir geriau 
elgiasi fabrikantai žydai: Ka
nas, linų apdirbimo dirbtuvės, 
Kaplanas ir Gitkinas, malūnų 
ir lentpjūvių savininkai.

Didžiausias ir žiauriausias 
mūsų krašto budelis — apskri
ties viršininkas Juozas Vaišnys, 
kuris ėda darbininkus, kaip al
kanas kirminas obelės lapus. 
Jis keršija darbininkams užtai, 
kad 1927 metaais, laike demon
stracijos 1 gegužės, darbininkai 
sudaužė jam purviną snukį ir 
aplaužė šonkaulius. Dabar jis 
ryja darbininkus, kaip šuo mu
ses, ir pats dalyvauja suimtų 
jų kankinime.’ Tas Antanavos 
miestelio valkata, buvusis to 
paties valsčiaus \Mariampolės 
apskr.). raštininko “pamočnin- 
kas”, dabar pasistatė Tauragėj 
mūrinį trijų augštų namą. Bet 
mes tikimės, kad ir jis sulauks 
šuniško galo, senai užpelnyto.

Gerą vietą teisme užima dar
bininkų išdavikas, socialdemo
kratas Juozas Krevanas, kuris 
už 200 litų išdavė visus Taura
gės darbininkus laike sukilimo 
1927 m. rugsėjo 9 dieną. Ir 
dabar jis dar išdavinė j a žmo
nes.
, žvalgybininkų Tauragėj yra 
apie 50 ir visi vis kur didesni 
žmogžudžiai ir budeliai surink
ti. Mat Tauragėje kadaise bu
vo gana daug susipratusių dar
bininkų, kurių pusė jau išžudy
ta, o kiti pūdomi- kalėjimuose.

kalinamųjų 
ir 

bet 
čia

New Yorko valstijoj randasi 
60 įvairių uodų rūšių, bet tik 
dvi rūšys labiausiai žinomos. 
Iš tų dviejų paprasčiausia yra 
“Culex” rūšis. Nors “Culex” 
uodai priduoda daug nesmagu- 

!mo, vienok jie neneša ligų. Ki
lta rūšis, vadinama “anophele” 

Rudeniniame Tautų Lygos tikrai žinoma, kad nešioja ma- 
jos liarijos ligą. Yra dar ir trecia 
v rūšis, kuri randasi ant Long 

Island ir kuri veisiasi tik sū
riam vandeny.

Pradėjus kasti Panamos Ka
nalą, tik tuomet tebuvo galima 
darbas tęsti, kuomet buvo iš
naikinti milionai uodų, kurie 
veisiasi pelkėse. Būdai tam 
pavartoti, galima būtų pritai
kyt* ir čia. žinoma, kad ten, 
kur randasi daug pelkių, kaip 

■ kad yra ant Long Island, tai 
miestas arba kolonija turi tuom 
reikalu rūpintis.

Yra trys būdai uodų išnaiki
nimui: sunaikinant jų veisimo,- 
si vietas, užmušant juos alie
jais, kol dar jie nėra galutinai 
išsiperėję, ir parūpinant tokius 
priešus, kurie uodais maitinasi. 
Visi trys būdai buvo geri Pa
namoj.

Uodai tegali veistis tik. ty
kiame vandeny. Išdžiovinant 
pelkes, pripildant žemas vietas 
ir apverčiant visus indus, ku
riuose galėtų pasilaikyt van
duo, galima labai sumažinti uo
dų skaitlių.

Uodai padeda kiaušinukus 
dideliais skaitliais tykaus van
dens paviršy. Už kelių dienų 
jie išsiperi į kirminukus. Trum
pam laike jie pasiekia didesnę 
formą ir juos vadina pupemis. 
Abiejose formose jie turi kvė
puoti ir kad tai padarius, jie 
dažnai eina į vandens paviešį, 
ir iškiša kvėpavimo triūbeles 
laukan. Jei aliejaus bus užpil
ta ant vandens, tos triūbelės 
prisipildo aliejum ir jaunas uo
das miršta nuo užtroškimo. Ke- 
rosino ar kito kokio pigaus alie
jaus užtenka porą lašų užpilti, 
nes jis išsiskleidžia ir neprilei
džia uodams veistis. Vienok, 
vartojant aliejų, reikia surasti 
ir pripildyti gilesnes vietas, ir 
apversti ar visai sunaikinti vi
sus bereikalingus indus, kurie 
laiko vandenį. Neuždengta 
statinė ant kiemo prisipildo lie
taus vandeniu, ir ten pradeda 
veistis milionai uodų, o keletas 
mažų blekinių indų, nors ir pu
siau pilni lietaus vandens, už- 
veis visą apieįinkę uodais.

Kartais nėra galima. .pripilti 
užtektinai aliejaus ežere arba 
prūde. Tokiuose atsitikimuose 
galima prileisti vandenį žuvi
mis, kurios maitinasi uodais, 
kuomet jie esti kirminėliu sto
vy. ’ F. L: I. s. ■

“Tėvynes” Redaktorius

Veidmainiškas
Strapaliojimas

Meluoja
“Tėvynės” 28 num. perskai

čius 57 • kuopos koresponden
ciją ir redakcijos pastabas 

Ta visa armija Pri« korespondencijos, negali 
žmogus sau atsistebėti, kas

kaip Lenkija Vilniją, apie 20,- 
000; čechoslovakijoj—5,000; 
Lenkijoj—2,000; Jugoslavijoj 
4,000; Bulgarijoj—1,000; Chi
nijoj apie 8,000. Jeigu suda
ryti visą armiją daiktan, tai 
pasidarytų apie 60,000.

Bet ir čia ta pati bėda, kaip 
ir su išeiviais.
susidaro iš įvairiausių elemen
tų, pradedant monarchistais ir 
baigiant/ socialdemokratais ir 
aųarchištais. Teisybė, kuo
met eina kalba apie nuverti
mą Rusijoj darbininkiškos vaL 
džios, tai tarpe jų nesiranda 
skirtumo: visi sudaro bendrą 
frontą. Bet kada kyla klausi
mas, kokia valdžios forma turi 
būti Rusijoj, tuomet, kuomet 
jau baltieji atsieks savo tikslą, 
tai pradeda tarpe savęs rietis. 
Net ir monarchistai riejasi ir 
“nepasidalina sostu.” Vieni no
ri tupdyti sostan buvusį didįjį 
kunigaikštį Nikalojų Nikolaje- 
vičių, o kiti—Kirilą Vladimiro- 
vičių.

Kazokai, kurių irgi randasi 
dalis toje armijoje, abelnai nu
sistatę prieš Romanovų veislę 
ir norėtų užtupdyti savo kokį 
nors atamaną.

Kas užlaiko tą armiją, kuri 
randasi užsieniuose ?

Didelė didžiuma kareivių 
dirba įvairiose pramonėse. Tik 
Chinijoj kareiviai randasi po 
ginklu ir jie gelbsti Mandžūri- 
jos diktatoriui kovoti prieš na
cionalistus.

Tai ve kokia baltagvardie
čių padėtis užsieniuose.

Švenčioniškis.

Tarybos posėdyje visi 
“boseliai supuls ant mažos 
Lietuvos,” kad priverst ją 
atsisakyt nuo Vilniaus ir pa- 
sibučiuot sU Lenkija,—de
juoja fašistų “Vienybė” (lie
pos 14 d.). “Vienybės” ra
šytojai prisimena, kad Ang
lijos užsienio reikalų minis- 
teris Chamberlainas jau bir
želio posėdyje grūmojęs Vol
demarui už neatsisakymą 
nuo Vilniaus.'

Tuo laiku “Laisvė” užten
kamai nušvietė, ką reiškia 
ta Chamberlaino grąsinimo 
komedija. Chamberlainas 
norėjo apsukt galvas Lietu
vos darbininkų ir kaimiečių 
minioms; jis norėjo jas dar 
pamulkint, būk Voldemaro 
fašistai kovoją už Vilniaus 
atgriebimą ir kitus Lietuvos 
reikalus. Chamberlainas 
~ nikiai žinojo, kadį slaptoje 

ai su 
Smetonomis veda Lietuva i j
Lenkų imperialistų glėbį.

Pirm važiavus tą sykį į 
Tautų Lygos posėdį, kaip ži
noma, Voldemaras lankėsi 
pas Chamberlainą Londone 
ir ištisą valandą su juo slap
ta kuždėjosi. Chamberlai
nas, Lenkijos ponų talkinin
kas, pasitiko ir priėmė Vol
demarą išskėstomis ^ranko
mis. O paskui Tautų Lygos 
posėdyje jau, vienu -pirštu 
grūmodamas, kaip mažam 

[vaikui, Chamberlainas Vol- 
•demarui sako: Na-na-na, 
jeigu jūs nepasiduosite Len
kijai Vilniaus klausimu, tai 
prarasite mūsų mylistą.

Amerikos' lietuviai fašis
tai norėtų įkalbėt pasauliui, 
būk juodoji Kauno valdžia 
nepritaria Anglijos planams, 
kurių tikslas yra prikergt 
Lietuvą prie Lenkijos. Bet 
kaip ištikrųjų yra, tai gali
ma buvo patirt ir iš paties 
Voldemaro-Smetonos orga
no “Lietuvos * Aido,” kuris 
savo įžanginiame straipsny
je num. 76-tame š. m. rašė, 
kaip maloniai Smetona pasi
tiko Anglijos atstpvą Lietu
vai- Addinsoną. Smetona 
nužemintai dėkojo Anglijai

!per despotizmas bandoma vy- 
I kinti S.L.A. nariuose, koman
duojant ponui: Vitaičiui. ‘ i Iš

tė į atviru vienybinių ir dir-J).Y1Rlai,^1.no*)^ a? vinių fašistų pusę. PronJtlklWbeJ? Voldemarai 
, c . , .r x , . vJ Smprnnnmis vprpi I/iptivkams ir kitiems sandariečių 
gukčiotojams ir mikčiotp- 
jams pasidarė blogi popie
riai ; nuolatiniais “Sanda
ros” šelpėjais beliko Ivas ir 
dar keletas dviveidžių, pu- 
siau-demokratų, pusiau-fa- 
šistų, kurie, regis, jau* ir 
patys neišmano, kaip čia 
būtų atsikratyt > tos bėdos, 
ir ėmė kalbėtis apie “San
daros”, savo organo, iškrau- 
stymą iš South Bostono tai 
į Philadelphijų, tai į Chica
go
MOTERIS LIGON Ė—j 
VYRAS NUSIŽUDĖ

In-Urban Parblicover, 168 
dia St., Brooklyne, kurio mo
teris sunkiai sirgo po gimdy
mui kūdikio, nusižudė. Rado 
jį su gazu paleistu Greenpoint 
Savings Bank, 807 Manhattan 
Ave., Brooklyne, kur jis dirbo 
už patarnautoj.*?, .(džianitorių).

RADO “MUNŠAINO”
1 FABRIKĄ

l užtiko “munšaino” fabriką, 22 
E. 15th St. Konfiskavo 2,000 
galionų katilą ir 6,000 galionų

•Suimta Joseph Rigo ir flar-

limn buvo- -tšlnikvf Aciiiuj h v,uvv ganonų
Vaza™; aikoholio vertės $20,000.

} t » \ \ ■ Suimta Joseph Rigo ir liar-
' lukiškasis- Sandaros ry Fatt, to fabriko savininkai.

Nužudytųjų ir 
draugų šeimynos badauja 
miršta, kaip lapai krinta, 
niekas jų nesigaili. Yra 
katalikiška labdarybės draugi
ja, vardu “pavargėlių patrono 
Vincento šventojo, bet tai drau
gijai vadovauja klebonas Dyka- 
vičiusrir jo drūtoji sesuo; taigi 
ir šelpia tinginių davatkų bjjrį 
ir katalikus prasigėrusius ūki
ninkus, auklėja kunigų iškek-

LATVIJOS DARBO 
UNIJOS 

■ z. L-t . , L 'M J 
RYGA. — Nesenai įvyko 

Latvijos Darbo Federacijos 
suvažiavimas. Iš raporte 
paaiškėjo, kad , federacija 
nariais paaugo per 1927 me
tus nuo 15,818 iki 18,732. 
Kadangi nuo sausio 1 d. pri
sidėjo dvi naujos unijos, tai 
viso federacija turi apie 22,- 
000 narių. Iš 36 . streikų, 
vedamų pereitais metais, 
tik keturi nebuvo pasekmin
gi. Visi kiti buvę mažiau 
daugiau pasekmingi.

kuopos e korespondento j apra^ 
šymo .matosi, kad 57 kp. dele
gatai buvo 35 seime suspen
duoti keno tai apskundimu pa* 
siremiant.' Na ir padaryta 
svarbiausis sprendimas suda
rymui seimo be tos kuopos de
legatų. Reiškia, jie buvo nu
bausti ir bausmė išpildyta ant 
vietos, nerodant ir neskaitant 
to skundo, kiek jis pamatuo
tas. Ir jei kuopos susirinki
mas, išklausęs delegatų rapor
to, nutarė reikalauti skundo 
kopijos, kad sužinoti, kas 
skundė ir už ką, tai jau pats 
žmoniškumas to reikalauja. 
Bet kad p. Vitaitis savo prie
raše sako: “Rodos delegatai 

Į turėjo kuopos nariams paaiš
kinti, kad seimas yra nutaręs 
jokių skundų nei pavienėms 
ypatoms, nei gi kuopoms neiš
duoti.” Čia dar labiau reikia 
stebėtis, kad S.L.A. seimas tokį 
tarimą galėjo padaryti? Tai 
niekas daugiau, kaip tik vien
pusiška politikierių grupė taip 
galėjo pasielgti. Ir kaip tik 
to delei gal ir padaryta, kad 
tuos delegatus ępendavo be jo
kio skundo, bįle tik savo srio- 
vės didžiumą seime sudaryti. 
Tai kaip galima ant toliau iš
vengti tokio prasižengimo ?Bet 
tekis dalykas, pakdl Į<as, -ro- 
dbš,„ ši'ojė šalyje ndnūw ąirak- 
tikuojamas. Aš tikiu, kad S. 
L.A. Centras turės išduoti 
skųiydų kopijas geruoju ar pik
tuoju.

Ponui Vitaičiui patartina ne
meluoti, kad 57 kp. delegatai 
nuolankiai sekė komunistus. 
57 kp. delegatai ne‘komunistų 
ar sandariečių partijas sekė, 
bet organizacijos principus. O 
jei buvo priešinimusi, kur pir
menybę ėmė 57 kp. delegatai, 
tai jie buvo dar silpni. Atsi
žvelgiant į tokius neteisėtu
mus, kuriuos prisiėjo nurodyt 
kad ir šiame rašinėlyje, 'neiš

šautus vaikus—bastrus, o dar
bininkų šeimynoms netenka nei 
pauostyti tos pašėlpos.

štai, draugai ir broliai, kaip 
mes “laimingi” nepriklausomoj 
Lietuvoj — kunigų ir fašistų 
naguose! Mušamiems ir verk
ti neduoda.

f į Sukilėlis.
■ Tauragė. . . . . x . ..

1928 m. liepos 1 d.

vengiamai turėję būti smarkes
nių pasipriešinimų prieš netei
sybę, prieš laužymą SLA. or
ganizacijos principų ir prieš 
vienpusiškas politikierių už
mačias.

Taipgi patartina p. Vitaičiui 
nesigirti, jei Pildomos Tary/- 
bos ir organo ti£ tokia veda
moji linija, nes kaipo tokia, 
didžiumai narių 'nepakenčia
ma ir ji greitai turės žlugti.

SLA. 57 Kp. Na/Jr®.
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Padėtis Chinuose ir Komunistų 
Persekiojimas

Chinijoje paėmė viršų bur
žuazija7 išdavikiško gen. čen- 
Kai-šeko pusės. Jis yra taip
gi užsienio imperialistų tarnas 
ir didžiausis komunistų ir ap
lamai darbininkų ir valstiečių 
neprietelius.
, Gen. Chang-Tsolinas, atviras 
Japonijos imperialistų bernas, 
buvo priverstas pasitraukti iš 
Pekino į Mandžūriją ir bebė
gant žuvo nuo,priešų grana
tos. Dabar jo vietą užima jo 
sūnus, kuris mano laikytis 
^fandžūrijoje. Aišku, jam 
gelbės Japonija, nes ji pareiš
kė, kad karo padėties Man- 
džiūrijoje nepakęs. Reiškia, 
jeigu nacionalistai bandys lįsti 
ir ten, tai jie susidurs su Ja
ponija.

Dabar Chinijos teritorija da
linasi sekamai: visą pietinę ir 
rytinę, apie du trečdaliu visos 
Chinijos, valdo nacionalistai su 
išdaviku čen-Kai-šeku prieša
kyje. Vakarines valstijas ir 
Tibetą valdo kiti generolai, 
daugiausia Anglijos šalininkai. 
Mandžūriją Chang-tsolinas su 
Japonijos pagelba. Ir šiaur
vakarius, nuo didžiosios Chini
jos sienos iki Sibiro visą plotą, 
r ”bi dykumas ir t. t., kur va
dinasi Mongolija, valdo patys 
gyventojai, kurie turi išrinkę 
savo valdžią. Mongolija 1921 
metais atsimetė nuo Chinijos ir 
sudarė savo atskirą valdžią, 
prielankią SSSR, valdžiai, o 
pastaroji pripažino atskirą 
Mongolijos valstybę. Mongo
lija yra didelis plotas, apie 
3,000 ketvirtainių mylių. Turi 
apie 100,000 gerai organizuo
tos armijos apsigynimui.

Negalima laukti ramybės 
ant nacionalistų teritorijos. Pas 
juos yra generolų, turinčių 
įvairias orientacijas. Ten turi 
įleidę šaknis įvairūs užsienio 
imperialistai: anglai, francū- 
zai, amerikiečiai, japonai ir t. 
t. ir jie varžysis už kiekvieną 
teritorijos rinką ir naudos įvai- 

as „intrigas vieni prieš kitus. 
Chiniečių rankomis grobs sau 
turtus, kas, galų gale, prives 
pačius imperialistus prie susi
kirtimo.

Revoliucinis darbininkų ir 
valstiečių judėjimas, kurio 
priekyje stovi Komunistų Par
tija, likosi prismaugtas, bet 
neužsmaugtas. Darbininkų 
kova prieš savus ir užsienio 
imperialistus nesiliaus, nes są
lygos to reikalauja.

Naciopalistai visu pasiutimu 
puola, drasko profsąjungas, 
šaudo, galvas kapoja komunis
tams ir šiaip darbininkams. 
Bet, nežiūrint to viso puolimo

PHILADELPHIA, PA. PHILADELPHIA, PA.

DIDEUS IR PUIKUS PIKNIKAS
< J

SU KONCERTINE PROGRAMA 
X

Rengia
Philadelphijos Šiaurinės Dalies Lietuvių Republikonų 

Susivienijimas

Nedėlioj, 22 Liepos (July), 1928
LAUREL SPRINGS, N. J.

į

Pradžia 10 valandų ryte

| Gerbiamoji Philadelphijos ir apielinkės visuomene L
Šis piknikas bus vienas iš puikiausių, nes jame dalyvaus 

'fhet du chorai. Taipgi bus puiki orkestrą, visiems gerai 
žinomo J. SutRaičio. P. š. D. L. R. Pašelpinis Kliubas 
deda pastangas, kad šitas piknikas būtų kuo skaitlingiau
sias, nes jame galės prisirašyti jaunimas nuo 18 iki 20 
metų amžiaus veltui, užsimokėdami tik menes/ mokestis.

ĮŽANGA 25 CENTAI
* /

Kviečia Visus KLIUBO KOMISIJA.

KELRODIS: Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. ferry, po deši
nei imkit Clementon gatvekarį ir važiuokit iki Laurel Road; išlipus, 
eikit pd dešinei iki tilto, ten ir pikniką rasite. Automobiliais, perva
žiavus per Delaware tiltą, imkit White Horse Pike. Važiuokit iki 
Union Ąxe. ir sukit po dešinei Laurel Ave. ir važiuokit tiesiai, kol 
rasite tiltą. Pervažiavę tiltą, po dešinei rasite pikniką., Tik nepa
mirškit pasiimt bathing siūtus.

niją, o iš ten jie-pasiekė SSSR, 
teritoriją.

Kokia kita valstybė galėtų 
pakęsti tokį bjaurų užpuolimą 
ant jos konsulo? O tokių už
puolimų buvo daugybė Pekine, 

.Šanchajuje, Kantone ir kitur. 
1 Tas parodo. kaip SSSR, v-al- 
Idžia tvirtai laidosi nusistatymo 
i už taiką. Tas parodo, kaip 
'Sovietų valdžia; vengia provo
kacijos, kurios pagelba norima 
vėl užkurti karą. Ir iš kitos 
pusės tas parodo,, kaip bjau
riai puolami chiniečiai komu- 

i nistai.
Daugelyje atsitikimų Chini

jos buržuazijai visai nereika
lingi joki įrodymai, kad tie 
darbininkai dalyvauja judėji
me. Daugelyje atsitikimų nu
kapotos galvos moterims ir 
merginoms vien tik lodei, kad 
jos buvo nusikirpusios plaukus. 
Daugelis žuvo studentų ir stu
denčių nuo buržujų kulkų, 

išimtai ir tūkstančiai Chinijos 
j darbininkų ir valstiečių padėjo 
galvas kovoj prieš užsienio 
imperialistus ir savo išnaudoto- 

i jus ir daugelis dar padės.
Bet, nepaisant kaip bjauriai 

i yra persekiojami darbininkai 
j ir valstiečiai, darbininkų judė
jimas nenugalimas, nes gyvę- 
Inimo sąlygos priverčia kovoti 
I už būvį, už geresnes sąlygas 
lir galutiną pasiliuosavimą.

Jeigu šiuom kartu Chinijos 
proletariatas ir likosi pri
smaugtas, jeigu Sovietų val
džia, kuri buvo keliose vieto
se įsikūrusi, neišsilaikė prieš 
chinus buržujus ir užsienio im
perialistus, tai dar tas nereiš
kia, kad ten proletarinė revo- 

| liucija palaidota ant visados. 
Ji užsiliepsnos daug galinges
ne spėka ir nušluos nuo žemės 
paviršiaus kaip chinus, taip ir 
užsienio im perialistus.

D. M. Šolomskas.

ir didelių aukų iš darbininkų 
pusės, Kompartija ir profsą
jungos slaptai veikia ir stip
rėja.

Kaip žiauriai puolama ko
munistai, parodo ir tas, kad 
net ant SSSR, konsulatų pa
darytą bjauriausi provokaci
niai užpuolimai. Išlikęs gy
vas Kantono konsulas d. Poch- 
valinskis ir pasiekęs SSSR, te
ritoriją, štai kokių baisenybių 
perdavė:

“13 d. gruodžio, vakare, į 
Kantoną įėjo gen. Li-Fu-Lin 
su savo kariuomene ir pradėjo 
skersti darbininkus. Per kon
sulato langus matėme, kaip 
bjauriai kankino, valkiojo ir 
žudė kiekvieną darbininką ir 
darbininkę, kuriuos tik nužiū
rėjo. Lavonai voliojosi gatvė
je per ištisas paras. Visi kon
sulato darbininkai susirinko į 
konsulatą ir laukė užpuolimo. 
Vakare, 8 vai., apie 200 karei
vių su didžiausiu riksmu apsu
po ir pareikalavo atidaryti 
vartus. Tą išpildžius puolė 
areštuoti ir plėšti. Pirmiau
siai areštavo konsulą Pochva- 
linskį, nulupo jam net akinius, 
surišo visus: vyrus, moteris ir 
vaikus. Darė kratas, draskė 
drabužius, kelis statė prie sie
nos ir rengėsi sušaudyti. Vi
slus surištus, apdraskytus nu
varė į divizijos štabą. Ten 
vėl kankino ir kelis kartus ren
gėsi sušaudyti iš mašininių ka- 
nuolių, jokių protestų nepaisė.

“14 d. oficieriai vardais vi
sus iššaukė. Mūsų tarpe buvo 
6 chiniečiai konsulato darbi
ninkai (jų tarpe viena mote
ris ir 12 metų berniukas). Chi- 
niečius pirmiausiai sušaudė. 
Paskiau ėmėsi už rusų. Pir
miausiai paėmė d. Kasisą, vė
liaus Ukolova, Makarova, Iva- 
novą ir Popovą. Išeidami jie 
uždainavo “Internacionalą.” 
Drg. Ukolovas sušuko savo gy
venimo draugei: Tšauklėk 
dukrelę gera SSSR, piliete,’ o 
Makarovas: ‘Nepamirškite
mūsų vardų, perduokite linkė
jimus mano žmonai ir dukre
lei.’ Ivanovas akimis atsisvei
kino su savo gyvenimo drau
ge.

“Kada juos išvedė į gatvę, 
tai prie jų pečių pridėjo pla
katus : sekamo turinio: ‘Rusai 
komunistai—kiekvienas gali su 
jais tą daryti, ką tik nori.’ 
Buržujai ir aplamai komunistų 
priešai, mušė juos pagaliais, 
spjaudė ir badė peiliais. Nu
kankintus, sumuštus sušaudė 
prie policijos stoties.”

Pasidarbavus Vokietijos 
konsului, d. Pochvalinskis ir 
moteris buvo išsiųsta į Japo- 

ELEKTRIK1NES KĖDĖS 
ISTORIJA.

Didžiumoje Jungtinėse Vals
tijose nuteistiems mirtin nužu
dyt vartojama elektrikinė kė
dė. Todėl bus įdomu susipa
žinti ir su jos istorija.

1886 metais Francijoj sena
torius Sharton padavė suma
nymą, kad pakeisti giljotiną 
(mašiną galvos nukirtimui) 
elektrikine kede, kuri, jo su
pratimu, žmoniškesnė, negu 
giljotina. Bet jis tapo pašiep
tas ir sumanymas atmestas.

Praslinkus metams laiko, 
New Yorko valstijos senato
rius Harry, sužinojęs apie tai, 
kad Francijoj norėta įvesti 
elektrikinę kėdę, pradėjo 
smarkiai darbuotis, kad ir čia 
būtų įvesta. Po aštrios kovos 
Harry sumanymas tapo priim
tas.

Bet čia valdžia susidūrė su 
keblumais—negalėjo gaut ma- 
šiną-dinamo, kuri suteiktų tiek 
jėgos, kad galima būtų žmogų 

l užmušti. Tuo tarpu nei viena 
tais laikais gyvuojančių kom
panijų nenorėjo valdžiai par
duoti mašiną tokiems tikslams, 
kaip žudymui prasikaltėlių, 
žinoma, kompanijos, atsisaky- 

i damos parduoti mašinas, vada- 
ivosi ne žmoniškumu, bet gry
nu bizniu. Tuomet labai dau- 
geJis priešinosi įvedimui elek- 
trikinės kėdės, todėl bijojo, 
kad publika nepradėtų tą 
kompaniją boikotuoti.

Pagalinus, viena kompanija 
subankrūtijo, o kita atpirko iš 
jos visus daiktus ir sykiu di- 
namo mašiną, kurią paskui jau 
pardavė valdžiai.x

Kada jau buvo įrengta elek
trikinė kėdė, tai daugelis mok
slininkų pradėjo, prirodinėti, 
kad joje nieku būdu žmogų 
nenugalabins, o tik kankins.

Pirmą turėjo žudyti tūlą 
Camplerį, kuris buvo nuteistas 
mirtin už nužudymą savo mei
lužės. Pirmiausiai pats Cam- 
pleris protestavo visais gali
mais būdais, kacį juomi norima 
išbandyti naujai įrengtą kėdę, 
o paskui atsirado ir publikoj 
tokių, kurie pradėjo protestuo
ti.. Todėl jo mirties bausmė 
buvo vis atidėliojama. Paga
linus, pnts Cnmpleris sutiko. 
Jis tikėjosi, knd jį tik pakan
kins ir paskui tuomi išgelbės 
savo gyvastį.

Kada jis ėjo sėsti kėdėn, tai 
pasakė: “Pasistengsime, kad 
viskas išeitų gerai.”

Viską prirengus, Osborno

kalėjimo viršininkas davė žen
klą paleisti elektros srovę. 
Budelio rolę pildyti buvo pa
kviestas vienas kalinių, kuris 
buvo užsidėjęs maską. Jis pa
leido srovę ir laikė 17 sekun
dų. Kalinio kūnas susirietė, 
krūtinė pradėjo tampytis. Tuo
met kalėjimo viršininkas lie
pė dar pakartoti elektros sro
vę ir laikyti vieną minutą ir 
penkiolika sekundų. Po to 

j buvo gydytojo paskelbta, kad 
kalinys jau negyvas.

Nuo to laiko ir kitos valsti
jos pradėjo sekti New Yorko 
valstijos pėdomis.

Švenčioniškis.

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

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

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

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

Ižd. J. JASADAVIČIUS,
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.

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

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

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

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

6— M. E. Custeriene, 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, III.

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

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

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

14— R. Beniušis, 911 Jones Avenue, 
North Braddock, Pa.

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 Lint Court, 
Maspeth, N. Y.

23— M. L. Balčiūnas, P. O. Box 128, 
Thomas, AV. Va.

24— D. Vaikutis, 2514 Kooper St., 
Youngstown, O.

25— V. Peža, 242 So. Division St., 
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, 
Pa. \,

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

: 32—P. Klova, 133 So. 13th Street, 
IT o c f’r’i'n "Ph

33— A. B. ’ Shatkus, 1256 Scribner 
Ave., Grand Rapids, Mich.

34— J. Audiejatis, Box 113, Royal
ton, Ill.

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

36— K. Vaičiūnas, 929 So. Hobson 
St., Harri^bug, Ill.

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

38— B. Yuškauskas, 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, 
Ill.

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

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

Ill.
45— Ig. V. Savukaitis; P. O. Box 262, 

• Cuddy, Pa.
46— P. Rasimov, Box 14, Blanford, 

Ind.
47— J. Vaitkevičius, 5768 Addison 

Ave., Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, P. O. Box 246, 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck 

St., Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtė, 1445 Western 

Ave., N. S. Pittsburgh, Pa. i
51— J. V. Stanišlovaitis, 307 Ply

mouth Ave., Wilkes-Barre, J*a.
52— J. M. Kaminskas, 3116 S. Hal-1 

sted St.. Chicago, Ill.
-_______J----- -------------------------
ILL. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

VIRŠININKŲ ADRESAI 
BAYONNE, N. J.

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

St.
Fin. Sekr. T. Stankevičiene, 431 

Boulevard.
Kasierius F. Lukaitis, 330 Broadway.
Kasos globejaft

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

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

Susirinkimai atsibūna seredomis po 
pirmam kožno menesio, Wni. Ruzgio 
salėje, 26 E. 21st St., Bayonne, N. J.

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO, MASS., VALDYBA:

Pirm. Elzbieta Beniulienė, 90 Porter 
Ave., Montello, Mass.

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

Fin. Rast. Kazimiera čereškiene, 37 
Lansdowne St., Montello, Mass.

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

I^d. Ona Šukiene, 75 Melrose Ave., 
Montello, Mass.

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

Kasos Apiekūnai;
Kleofasa Sireikiene, 8 Holbrook Ave., 

Montello, Mass.
Vladislava Baroniene, 722 N. Mon

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

Montello, Mass.
St., Montello, Mass.

LIETUVIŲ BROLIŲ IR SESERŲ 
DRAUGYSTĖ, RACINE, WIS.

Valdybos antrašai:
Pirmininkas A. Gerčius, :1212 

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

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

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

ADRESAI
Pirmininkas—Ed. Sheputis, 11343 

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

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir D. D. Valdyba 
Del 1928 m.

Pirm. M. Seliokas, 64 Morris St.; 
Vice-Pirm. O. Giraiticnė, 431 Summit 
St.; Prot. Rast. J. Kazlauskas, 481 
Hudson St.; Fin. Rašt. 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 mėnesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law- 
rende St., Hartford, Conn.

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. rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 
—11th St.

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568 
Quarry Ave.

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

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

kas antrą utaminką kiekvieną mėne
sį, 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 
Raštinin. J. Stripinis, 49 Sawtell 
Ave.; Ligonių Rašt. J. Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas L Petrauskas, 
22 Mertoh St.; Iždo Globėjai: J. 
Tautvaiša, 678 Main St.; S. Petravi- 
čia, 160 Melrose St.; M. Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 
kas, 19 Ames St.

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm.—Jonas Drulis, 321 Bond St. 
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. Gedminienė, 

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

Nauji: Raš. Orga.—M. Zabrauskiene, 
274 Sencond St.

Draugystės koręspondentas — Ant. 
Grigutis, R. F. D. No. 2, Box 306 
Maršalka Juozas Kicena, 

259 Broadway

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ, MOLINE, ILL., 

VALDYBOS ADRESAI
Pirm. B. Daucenskas, 1552—10th 

Avė., E. Moline, III. ,
Vice-pirm. A. Milius, 1512—llth 

Avė., E. Moline, UI.
Prot. sekr. A. Trepkus, 349—10th 

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

Mdline, III.
Iždininkas P. Cervinskas, 602—5th 

Avė., Moline, III.
Iždo globėjai:

A. Matusevičia, 349—9th St.. Mo
line, III.

J. Verikas, 3Š0—9th St., Moline, 
Ill.\

Maršalka J. Kairis, Plaw Station, 
Moline, III.

PITTSBURGHAS IR AP1ELINKĖ
Priešfašistines Tarybos Komitetai/ 

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. šiurmaitįenė, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sekr.J, 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.— 
E. K. š.

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO, MASS.

» ’ I

Valdybos Antrašai!
Pirmininkas A. Krūkonis, 

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

99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J. Stripinis,

, į 49 Sawtell ;Ave.
Finansų raštininkas K. Venslauskjs,

■ - .12 Andover St.
i Ligonių raštininkas W. < Gelusevičia, i

51 Glendale St.
Kasierius M. Podžiūnas,

29 Arthur St.
Kasos globėjai:

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

Maršalka F. Sąwlenas,
20 Faxori St. Visi Montello, 

t Mass.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Lietuvaite
FOTOGRAFISTe

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki
R po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn BId’g.

PUBLIC SQUARB,
1 Wilkes-Barre, Pa.

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

INSURANCE

580

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
(D0BR0W)

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

“RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nu» pirmo gegužės, 
1927 m., pradėjo •it! lietuvių 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 

* padėtį ir plačiai rašys apie! tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą; lai 
išsirašo

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

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

Kuriem neparanku užaiprenumeruoti 
tiesiai ii Rusijos, tie Kalite užsiprenu
meruoti per “Laisve**, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. T. Kaina SI.26. 
persiuntimas veltui.

■ ■ ........... ■

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomlSkam 

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

Draugas 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,
J. Naujokas 670 N. Main St., 

Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
nuolatos į sa<o didelo krautuvę ga
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 Sbe- 
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 kostumięriams labai pa
tinka. >

Daugybė Brooklyn© ir kituose '* 
miestuose taip dėkavoja už gerą iš
dirbi mą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais r” 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose Ir Ito- 
ruoąe. Mes .visur prisiunčiam ir. ap- » 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. ’> 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujoką Cigaru Dirbėjai
267 DIVISION AVE^UB 

Brooklyn, N. Y.

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, 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, tat gausi, į 
vaistžolių, kurios jums sugrąžihs 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

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

Atsiųsk mums 10c, o gausi mflstt' ’ 
žolių ir knygų katalogą.. Reikalingi 
mūsų ■ žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

į M. ZUKAITIS
25 Gillet St„ 'Spencerport. N. Y.

DR.Z1NS
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

X-spin(luliai
Gydo visokias chroniškas ligas.
Gerklės, plaučių, vidurių ir kraujo 

specialistas,
I

Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI'
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR.ZINS
110 ĘAST 16th ST., N. Y.

Tarpe 4th Avė. ir Irvins Place

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

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

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

prietelius ir draugas.

KAINA $1.25

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St, Brooklyn, N. T.
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/ Puslapis Ketvirtas

Adamo Jonukas

JONO GYVENIMAS ir MIRTIS
(Iš Mano Atsiminimų)

kur čia rasim gerą kriaučių, kad gerai 
mokintų ir prižįurėtų, kad iš vaiko nepa
liktų pasileidėlisĄvalkata? Juk mes prie 
jo kožną sykį nepastovėsim: gal jam die
vas padės išmokt.”

“Nagi, Stasys bekojis, jis geras kriau
čius ir darbo visados turi, teisingas žmo
gus. Nuvesim pas jį ir tegul mokina.”

• “O, pas tą bedievį!” barėsi Viktorija. 
“Ar tu nežinai, kas yra tas Stasys? Jis 
nei į bažnyčią, nei spaviednes neina. Ap
sivertęs visokiomis bedieviškomis knygo
mis. Tai ką tu manai, jis tavo vaiką iš
mokins? Prie jo nuvesi, tai ir sudiev, 
daugiau vaiko nematysi! Tu ,žinai, kad 
Jonas linkęs prie skaitymo. Pas Stasį ra
dęs visokių knygų, kaip matai išbedievės.”

“Tu, Vikte, vis savo varai; juk jis 
mokins ne skaityt ir ne kokių ten balabai- 
kų, bet siūt. Ar tu manai, kad mokinys 
turi valią daryt, ką nori ? O kitas dalykas, 
tai ir laiko nebus su knygom bovytis. Ar 
nematai, kiek Stasys darbo turi?”

“Gerai, kad tu toks neperkalbamas 
esi, bet kada vaiką ant blogo išmokins, ne
sigailėk, nes bus pervėlu. Bet dabar toks 
oras šaltas ir sniego daug, kada mes jį nu
vesim?”

“Tai jkitą nedėldienį,” tarė Antanas 
su užsiganėdinimu. Sniegas apsimindins, 
šaltis gal nupuls.”

Jonas, išgirdęs, kad jį leis pas Stasį 
mokintis, iš to džiaugsmo pradėjo po grį
šią bėgiot. Nes jis Stasį gerai pažino. Ka
da dar ėjo į mokyklą, jam Stasys duodavo 
kožną subatą kokį ten laikraštį pasiskai
tyt, kuris jam labai patikdavo.

Taip jiems bešnekant, pradėjo eit tam
syn. Naktis skubiai baigė panert viską; 
savo tamsumoj. Antanas išėjo apžiūrėt 
gyvulių. Viktorija rengė vakarienę. Taip 
ir užbaigė tą šventadienį.

Jonui ta savaite atrodė labai ilga: jis 
stūmė valandas ir skaitė dienas, kad kaip 
greičiau ateitų nedėlia. Jis mane, kad 
amato mokytis, tai tik žaidimas. Bet vė-

TARPTAUTINIS IŠVAŽIAVIMASSKAITYKITE^ŠVĮESKITĖS—MOKYKITĖS
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą:

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

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

Pagelbai Politinių Kalini ų ir Jų šeimynų
Bus visokių gimnastikų, “Jazz” Orkestrą, Šokių ant Ikuko, 
žaislų, žiburių paroda, ir visokių užkandžių ir gėrimų.

BUS TRAUKIAMA KRUTAMI PAVEIKSLAIKeletas viorstų nuo miestelio, mažoj, 
sniego užpustytoj bakūžėj, pečius baigė kū
rentis, durys buvo uždarytos; neesant dūm
traukio, mėlynų dūmų sluogsniai draikėsi 
po vidų, j ieškodami skylės, kur būtų gali
ma išlysti lauk.

Antanas įėjo į vidų, trepsėdamas ko
jomis, kad nukratyt nuo jų sniegą. Tai 
buvo to vienkiemio savininkas: augštas, lie
sas, riestais ūseliais, žilais paausiais, rim
tas ir linksmo būdo vyras. Jo moteris, 
Viktorija, triūšės apie pečių, gamindama 
pusryčius. \

“Žinai, Vikte, šiandien šaltis dar di
desnis, kol karvei esti padaviau, net rankos 
atšalo. Ar pusrytis jau tuoj bus gatavas?” 
šnekėjo linksmai Antanas.

“Jau barščiai išvirę, tik dar ragaišiai 
iškeps ir galėsim valgyt,” atsakė Viktorija.

Antanas priėjo prie lovos ir žadina Jo
ną. Tai buvo jų sūnus, dešimties metų 
amžiaus.

“Kelkis! Ar per dieną gulėsi? Tuo
jaus valgysim... Eik praust burnos!...”

Jonas atsikėlė, siekia autis kojas, bet 
neranda vienos naginės: “Tai turbūt ka
čiukai kasžin kur nuvilko bežaisdami,” 
zurzėjo Jonas. Bet vis gi pasisekė naginę 
surast ir apsiaut kojas. Praustis ilgai ne
reikėjo, mat, buvo vanduo šaltas...

Po pusryčfų Antanas pasiėmė malda
knygę skaityt (nes tai buvo nedėldienis). 
Viktorija rožančių kalbėjo. Jonas irgi pa
siėmė maldaknygę ir atsisėdo skaityt, bet 
jis ne tiek į knygą žiūrėjo, kiek į kačiukus, 
kurie vartėsi per galvą ir gaudė vienas 
kito uodegą.

Už durų vėjas švilpia ir kaukia, neš
damas sniegą ir berdamas kartas nuo kar
to ant apšalusių, nepermatomų bakūžės 
langų. Motina, rožančių bekalbėdama, 
pradėjo snausti ir atsigulė; tėvas taipgi 
padėjo knygą ir užsilipo ant krosnies. C 
Jonas to tik ir laukė, nes jis nelabai buvo 
linkęs prie maldų. Pasiėmė paišelį ir po- 
pieros ir pradėjo kažin ką rašinėt.

“Vikte, ar tu miegi?” pasigirdo nuo 
krosnies balsas.

“Aš nemiegu, o ko nori?”
“Šiapdien mes turim laiko, tai aš noriu 

pašnekėt apie vieną svarbų dalyką.”
“Apie ką tu čia dabar šnekėsi?” klau

sė Viktorija.
“Jonas pabaigė pradinę mokyklą, o į 

didesnį mokslą juk mes negalim leist, bet 
kad jis būtų juodas darbininkas, aš irg 
nenorėčiau,” šnekėjo iš lėto Antanas. “Ai 
manau, gerai būtų, kad mes jį leistumėm 
mokintis kokio nors amato. Juk nuo jc 
priklauso mūsų pabaiga gyvenimo. Kada 
turės gerą amatą, tai ir mums bus gerai 
prie jo prisiglaust ant senatvės. Ką tu, 
Vikte, sakai apie tą?”

Viktorija atsisėdo ant lovos ir pra- 
dėjo:

“Na, tai nušnekėjai: amato mokintis, 
kad vaikas paliktų girtuoklis! ' Nežinai, 
kad visi a,matninkai iš aludžių mažai kada 
išeina, nes tai jų vieta. Kokią kapeiką už
dirba, tai ir prageria ir maitina žydo vai- 

• kus. Tu nemokėjai amato, o ar ne pragy
venai? Ir tavo vaikas pragyvens. Kad 
turėtumėm gana pinigų išmokint ant ku
nigo, tai kitas dalykas. Ir nuo žmonių 
būtų garbė turėt iš savo familijos šventą 
asabą ir nuo dievo užsitarnautumėm po 
mirties dangaus kampelį.”.

Jonas visą laiką kramtė paišelį ii 
klausės, ką tėvas su motina apie jį šneka.

“Aš nenorėčiau būti kunigu,” tarė 
Jonas, galvą krapštydamas.

“O kodėl tu nenorėtum?” nusistebėjusi 
paklausė motina.

“Aš taip nenorėčiau keikt, kaip kuni
gas keikia. Ar mama negirdėjai, kaip 
praeitą nedėldienį, įlipęs į sakyklą, iškei
kė visus parapijonus už skaitymą kokių 
ten gazietų ir už tą, kad mažai duoda ant 
apieros? Išvadino visus velnio pasekėjais 
ir kitokiais negražiais žodžiais. Jis tada 
daug sugriešijo.”

“Ar tu, parše, nenutilsi?” suriko mo
tina. “Kunigas žino, ką daro. Jis mato, 
kad žmonės virsta į bedievius, tai jis turi 
barti.”

“Ei, Vikte, gana su vaiku ginčytis,”* 
pertraukė Jlntanas. “Aš pirma minėjau, 
Kad mes turim leist Joną mokintis amato, 
o tu užvedei tuščią kalbą apie kunigus. 
Kad mes būtumėm turtingi, žinoma, kad 
jis taptų kunigu, ar jis norėtų, ai; ne.”

“Tai kokio .amato, juk jis dar perma- 
žas darbo mokintis?”

• “Yra visokių amatų, daleiskim, kriau- 
čiąus amatas gana geras, nereikia $unkiai 
dirbti?- Kol užaugs, išmoks, o vėliau bus 

kriaučius,” aiškino Antanas.
Na, - gerai, aš su tuo sutinku. . Bet

i bažnyčią, nei spaviednes neina. Ap-

Štai ir nedėlios rytas. Saulė užtekėjo 
raudonai skaisti ir apšvietė vienkiemio so
dybą, apklotą storais sniego patalais, ku
rie žibėjo, lyg kristaliniai. Jono šiandien 
nereikia nė žadint: pats atsikėlė ir visi 
trys apsirengę išėjo į miestelį. Pirmiau-

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

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

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

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

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu 
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 

. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiskai- 
_ J 

valdžios. Gerai įsitėmijęs vi^ųs klausimus, būsi puikiai prisi
rengęs prie egzamino. Kain tik....................................... 25c

šia nuėjo į bažnyčią. Antanas su Viktori- įierų. 7" ‘ ‘ --- -
ja karštai meldėsi, kad dievas “laimintų” tęs tarėsi juškų , supratimą apie formą Jungtinių Valstijų 
jų sūnui gerai mokintis; o paskui nuėjo 
pas Stasį.

Stasys, pamatęs Joną, tuojaus pažino
ir paspaudė jo mažiukę, sušalusią rankutę.-

“Čia turbūt tavo tėveliai?” paklausė 
Stasys.

“Taip,” atsakė Jonas.
“Tai turbūt sušilt užsukot, nes šian

dien gana šalta?” 
ii

reikalą,”
turn priimt mūsų sūnaus mokintis 
kokiom išlygom?”

(Bus daugiau)

Ne vien tik sušilt; mes turim 
vas. “Ar

KRAUGERIU PUOTA

Moteris ir ^pažintis
Jau tik keletą beturime šios knyg Įs. 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 išpažinti iš dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaina .......... ’ ..20c

svarbų 
negalė- 
siūt ir

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
/ Lyties Dalykus

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už
laikysią 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

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-tos 
gatvės; iš ten paimkite Union-Port karą ir važiuokite iki galo lini
jos. Ten išlipus, paimkite busą, kuris nuveš jus tiesiai iki parko 
veltui. 4

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

PAVASARIO ŽINIA
Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis 

IiklKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINSAPję

VISKĄ PADARAU SAVO SAPOJE:

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

ir padarau nku- 
Sutaisau viską' 
tik reikalinga 

inžino:

Elektriką, karberei- 
terį, trensmišiną, iš
taisau užpakalįnes 
(rear end) ašis ir nu
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 Bushwick Ave,

5
Telephone, Stagg 8826

9745

5
*

MARCY BATHS
Naujoviškiausia To* Rūšie* Įstaiga Brookl/ne

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vai. 

nakties
VAIKAI

Įleidžiami Utarninkais

VYRAMS

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomia 
Subatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Kraugeriai jau pasiuto išnaujo; 
Visą šalį kraujuos paskandino. 
Išnaudotojų budelių gaujos 
Mūsų brolius vis žudo, kankina. 
Pabuskit vargdieniai iš miego! 
Jau laikas į kovą mums stoti! 
Jau laikas sutraukyti pančius yergijos, 
Pūslėtas rankas išvaduoti!
Smaugia laisvę ir spaudą, slopina, 
Kad mūs liaudį tamsybėj laikyti. 
Ir kiekvieną, kurs tiesą pasako, 
Pasirengę, kaip žvėrys, praryti. 
Pabuskit vargdieniai iš miego! ir 1.1. 
Jau kalėjimus pilnus prigrūdo;
Ten nekaltus, be teismo’, kankina. 
Su elektra, kaip gyvulius žudo: 
Smaugia kūną ir dvasią slopina. 
Pabuskit vargdieniai iš miego ir 1.1. 
Darbininkai išalkę, badaują.
Jų vaikai miršt badu ant purvyno.
Jezuitaį, klebonai puotauja;
Ryja auksą ir plaunasi vynu.
Pabuskit vargdieniai iš miego! ir 1.1. ’ 
Minios alkanos gatvėmis eina, 
Ir maldauja sau duonos ir da*rbo. 
Tuos beginklius, išalkusius žmones, 
Valdžios budeliai mindo ir šaudo. 
Pabuskit vargdieniai iš miego! ir t.t. 
O, sukilkit! 'gana jau miegoti!
Gana ponų malones maldauti!
Žiaurią tvarką—krauju numazgokit 
Ir iš pamatų visą išgriaukit! ■ --f-

Pabuskit vargdieniai iš miego!
Jau laikas į^kovą mums stoti!
Jau laikas sutraukyti pančius vergijos, 
Pūslėtas rankas išvaduoti.

Darbo Skruzdė
Lietuva. •• l-V-1923 m.
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One Book Free
RUSSIA AFTER TEN YEARS

By the First American 
Union Delegation.

SHOW-DOWN IN THE 
MINERS’ UNION

(The why and whither of the 
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.)

For Every Sub
With 1 year sub....................... $1.25
SOVIET RUSSIA

Report of the Rank and File 
Delegation.

STRIKE
STRATEGY

By WM. Z. FOSTER.

LEFT WING WINS SHOE 
STRIKE AT HAVERHILL

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

MINERS SMASH LEWIS
MACHINE J

Cover—by FRED ELLIS.
Other articles, illustrations, 

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

ORDER A BUNDLE.

With year’s sub.......... •..............$2.00
SOVIET TRADE UNIONS 
. By ROBERT W. DUNN.

Labor Unity
Official Organ of TUEL ' •

a a LAISVĖ^
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis

$1.00

.. $1.50

(■

IP
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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 nežinystes apie lyties dalykus. 
Dažnai būna' nesmagumų šeimynose del nežinystes lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai paberta svei
katą ne tik Vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina.............. $2.00

r'/ •

£ C' ’

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

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to 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 viršeliai^ .$1.00
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir auksę rai
dėmis ........ .......................................................................... $1.50

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

By. WM. Z. FOSTER.
WHITHER CHINA

By* SCOTT NEAPING, f

LEFT WING i
UNIONISM V <

By DAVID J. SAPOSS. 1 /f.
SUBSCRIBE—NOW. ’

Labor Unity, 2 W. 15th St., New York City
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trumpo laiko, drg. S. Mažei-

|

$1.75
$1.00

menu ir duoti detektyvui Col- 
leary. Detektyvas laikomas 
po areštu be kaucijos, iki teis
mo.

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais) “BALSAS”

davinėjęs, bet pats savo rei
kalams laikę* »

Accerner buvęs priverstas 
su jais nueiti i Stapleton Na
tional Banką, išimt $886 tau p-

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:

>' Metams ...
6 mėnesiams.

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

Kas užfeisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar- 

; bininkų spaudą ir padeda ju 
kovai prieš fašistų valdžią.

hn American Tobacco Co.. Manufacturers

_  St. ir Avė.
State—
States.
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PROTOKOLAS
'ADLDLD. Centro Komiteto 
Susirinkimo, Laikyto 12 d. 
Liepos, 1928 nu, “Laisves” 
Svetainėje, 46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.
Susirinkimą atidarė ko

miteto pirmininkas L. Prū- 
seika 8 valandą vakaro.
/ 'Susirinkime dalyvavo se- ■ 
kanti komiteto nariai: L. I 
Prūseika, A. Bimba, V. Tau
ras, Ig. Beeis, J. Alekšis ir 
P. Buknys. -

Protokolas praėjusio susi
rinkimo perskaitytas ir pri
imtas su ta pastaba, kad 
praėjusiame susirinkime ne
buvo padaryto griežto tari
mo, kad tuoj po išleidimui 
drg. V. Kapsuko knygos 
“Atsiminimai” turėtų būti 
išleista drg. Rasityo rašoma 
knyga “Lietuvos Ūkis”. A- 
pie tos knygos išleidimą bu
vo tiktai apkalbėta. Galuti
nas laiko nustatymas, kada 
ji turės būti išleista, palik
tas komiteto nuožiūrai.

Sekretorius savo raporte 
pažymėjo, kad nežiūrint di- 

z dėlės bedarbės, narkai į 
draugiją mokasi ir draugi
jos reikalai eina normaliu 
keliu. Vienur kitur dar ir 
naujų narių prisirašo. Po 
vieno kito paklausimo ra
portas priimtas vienbalsiai.

Draugijos pirmininkas L. 
Prūseika, kuris turi progų 
aplankyti daugelį lietuvių 
kolonijų ir' ypatiškai susi
tikti su daugeliu ALDLD. 
veikėjų, išdavė gana platų 
raportą apie daugelio kuopų 
ir apskričių veikimą. Iš jo 
raporto pasirodė, kad pas 
daugelį ALDLD. darbuotojų 
yra pasiryžimo draugiją 
narių skaičium padidinti. 
Jis net įvardino kelias kuo- 

-pas-ir apskričius, kurie yra 
pasistatę sau už-tikslą A.L. i 
D.L.D. ‘ narių skaičių padi-1 
dinti savo ribose. Taipgi ' 
plačiai raportavo apie susi
rašinėjimą su draugais, gy
venančiais užrubežyje rei
kale naujų rankraščių.- Ra
portas priimtas.

Draugijos iždininkas Ig. 
Beeis pranešė, kad su pini
gais viskas tvarkoje ir jų 
yra tiek, kiek sekretoriaus 
raporte pažymėtai Rapor
tas priimtas.

Už literatinę komisiją ra
portavo V. Tauras. Iš jo 
raporto paaiškėjo, kad kny
ga “Ugnyje” jau išversta ir 
baigiama statyti. Knyga 
turės apie 424 puslapius ir 
už kokios savaitės ar kitos 

« bus jau gatava; Raportas* 
priimtas.
, Naujų knygų leidime nu
tarta paraginti drg. L. Prū- 
seiką, kad jis, kaip galint 
greičiau, baigtų rašyti kny
gų, apie būsiančius karus, 

' kuri turės būti išleista dar '
v. t . . ' > T i
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šiais metais. Draugas p ^ą į Kanadą su prakalbo- 
Prūseika su tuo tarimu su- mls lr su tikslu sustiprinti 
tiko ir prisižadėjo dėti visas ten gyvuojančias ALDLDV 
pastangas,. kad rankraštį kuopas ir tverti naujas.

Jaunuolių organizavimo.pristačius i laiką. T ' v .oi x i --i • i Jaunuoliu organizavimoSkaitytas laiškas nuo drg.į,, . . r w . ,.Seno Vinco reikale išleidimo' Kausim_u nutaita .sušaukti
jo raštų. Po apkalbėjimui, 
nutarta prisilaikyti pirmiau 
padaryto tarimo, tai yra, 

** kad jo raštai turi būti išlei
sti.

Nutarta išleisti “Visuoti
ną Istoriją”. Tuo reikalu 
nutaria atsikreipti pas ata
tinkamus draugus, gyvenan
čius užrubežyje, kad jie to
kį veikalą parašytų. “Vi* 
suotina Istorija” turėtų su- 
sidėti iš dviejų tomų* ir apie 
500 puslapių kiekvienas.! 
Tuo reikalu -rūpintis įgaliok 
ta literatinė komisija.

Nutarta įregistruoti A.L.

se, kuriose bus numatomas
»Reikalas; f*
. % Nutarta pasiųsti, * ant

^rtT31SStfttnf?4flč

17 5 Wasted Herbert J. Pennock, 
New Yorko(Jankiy žvaigžde sviedikas

6*Toasting” tikrai padaro tabakui du dalyku—-pirma^ 
tatai pagerina kvapsnį, o antra, prašalina nešvarumus.

daktarai birželyje 1927 m. rašė, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai.

Phono; Jefferson 105Ž8

A. J. MEYER

Ifs toasted”
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosnlio.

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

skunde, kad iš priežasties 
bedarbes sunku yra išrinkti 
mokesčiai.

Parinkimui tinkamų ang
liškų knygų, kurios turėtų 
būti duodamos ALDLD. na
riams-jaunuoliams, išrinkta 
komisija iš sekančių komite
to narių: V. Tauro, J. Alek
sio ir A. Matulevičiaus. Pa
rinktųjų knygų vardai bus 
paskubti organe “Laisvė
je”. , J. Alekšis, 
/ ALDLD. Centro Sekret.

visų mūsų nacionalių orga
nizacijų centralinių komite
tų bendrą posėdį, kad iš
dirbus geresnius ir tinka- 
mesnius planus to darbo va
rymui pirmyn. Tokis posė
dis turės įvykti taip greit, 
kaip greit bus galima prie 
jo prisirengti.

Daugeliui kuopų atsikrei
pus laiškais į Centro komi
tetą su prašymu, kad mo
kesčių užsimokėjimo laikas 
būtų pailgintas daug ilgiau, 
negu kad kitais metais bū
davo, vienbalsiai' nutarta 
mokesčių užsimokėjimo lai
ką pailginti iki 1 dienai rug
sėjo. Tas padaryta todėl,. 
kad, kaip jau pirmiau minė
jau. daugelis kuopų nusi-savo skiepe.

DETEKTYVAS, K^YŠIU 
ĖMĖJAS, PLĖŠIKAS

Pereitą pirmadieni Staten 
Islande areštuotas detektyvas, 
Michael Colleary, iš Queenso 
stoties sąryšyjo su kyšių ėmi
mu—plėšimu.

Felix Accerner, restauranto 
savininkas, po1 num. 429 Ma
nor Rd.. W. Brighton, S. I., 
kaltina detektyvą ir kitus du 
vyrus už reikalavimą iš jo 
$2,000 kyšio už laikymą vyno 

Jis vyno nep'ar-

JLxkUMMU« IM«in

Bell Phono i Poplar 7546ADOLFAS F- STANKUS

Atl. No. B-30
Sustiprina Kraują ir 

Svarbesnius Kūno
Organus

Vartofcit Nuga-Tone, jei jūs turite prastą 
ir silpną kraują ir menkus Svarbesnius kūno 
organus, ytrš miliono vyrų ir moterų atga
vo savo sveikatą vartodami šias gyduoles. 
Nugn-Tonę taipgi suteiks jums stiprius ner
vus, išvalys odą nuo, pučkų ir sustiprins ape
titą ir virškinimą. Prašalins pūslės arba 
inkstų iritaciją, sustiprins kepenis, suteiks 
pasilsinantj ir ątšviežinantj miegą Ir jūs 
pasijusite psąs, kaip naujas žmogus.

Nusipirkite butcljiNuga-Tone šiandien. Pa
bandykit šias sveikatą budavojančias gyduo
les savo ligoje. Visi vaistininkai parduoda 
jas su tikra garantija pinigų grąžinimo.

Išegžamipuojarh dykai. 
Savo darbą garantuojam. 
Taisome ant išmokesčio.

DRS. H. & 3. ZASULY
Chlfurgai-Dentistai

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

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave. 
(Kampa* 6th Avė.)

Puslapis Penktas

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, CamiEanu Lietuviška 
ir Amerikonišku Stilium

šnekučiuoti bu kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik
rinsi t.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČ1UKIENĖ 

Savininke

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

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS
Lietuvis Aptiekorius

Kalba Lietuvlilcal ir Rusiškai
338 Knickerbocker Ave.

(Kampas DeKalb Avenuo)
BROOKLYN, N. Y.

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

50 Centy už Bonką

<♦> (Undertaker)

<♦>

416<!> Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.r

AMERICAN
PHONE: REGENT 2177-0474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokiu 
išdirbinių karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pipirus. 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 69 Streets 
21 Metai Kaip Įsteigta New York City

“Tai Mokykla ru Reputacija.'

GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS

1023 MT. VERNON ST PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTO JAS

/

Bell____
Keystone

TELEFONAI!
________L_ Oregon 6136
__________  Main »66»

rrn rrr ;i irti i n. 4M-'.I .JiL M ihV?iWww it'iifr wr.t??WHi Jffirt i UI i i iMDIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
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)

yra tai kanuole prieš kitą amžiną žmogauĄ. priešą,—vidurių užkietSji- 
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. I., N. Y* 

Tel.: Juniper 979G
Siųsdami pinigus1 su savo adresu, Užrašykite: 

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

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

Vardas —-
No_____
Miestas -ų.
Miestas



v

( Puslapis šeštas Sereda, Liepos 18

VIETOS ŽINIOS
NEPAMIRŠKITE
DIDŽIULIO KONCERTO

kurnu, Latzo pasitraukė at-i ant Liberty Avė., prie Wabash sto
gai ir boksavosi su juo ringo 
vidury. Latzo dešinės rankos 
smūgis ir vėl nubloškė Lough
raną prie virvių; Loughraho 
veidas kruvinas nuo perkirsto 
antakio kraujo. Latzo sekė 
Loughraną labai atsargiai;
Loughranas atmušė apie tuzi
ną pavojingų Latzo smūgių.

Ateinančioj nedėlioj, 22 d.jBesikumščiuojant jiems ringo 
liepos, Forest Hill Parke, bus 
šaunus išvažiavimas, kurį ren
gia Tarptautinio Darb. Apsi
gynimo L. S. 17 kuopa; ir štai 

R engi-

! ties) ir atvažiavus į McKees Rocks 
i reikia išlipti prie P. C. Y. tilto ir 
pažengus pusę bloko pirmyn nbidasi 
Moon Run dusų stotis. Husas važiuo-

; ja kas puse valandos iv pro pat Am- 
šiejaus farmą. p.69-171)

CASTON ROPSEVICH SKUTYKLA

ATYDŽIAI RENGKITĖS!
PAJIEŠKOJIMAI

Subatoj, 21 d. liepos, Coney 
Island Stadiume, įvyks “Dai
ly Workerio” milžiniškas kon
certas. šis koncertas turėjo 
būti pereitą subatą, bet, iš i kodėl jis bus šaunus, 
priežasties blogo oro, tapo nu-|mo komisija nutarė pagamint 
keltas ant ateinančios subatos.

Nepamirškite, kad koncerto vakarienę; 
programos išpildyme daly- gerai žinoma 
vaus prof. Theremin su savo kiūtė 

padarau- valgių 
puiki:

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, tarpe 18 ir 40 metu, 

mylinčios gražų šeimynišką gyveni
mą. Aš esu vaikinas 30 metų. Mėl

iu atsišaukti, daugiau žinių suteik- 
, Joe. Navic

kas, 125 Suffolk St,, New York. N.

naujoviniu išradimu, 
čiu muzika iš oro. t

RINKIMŲ VAJUS 
JAU PRASIDĖJO

Darb.

gerus pietus, paludi&nius ir 
gaspadinė—visiem 

M. Vaicekaus- 
prirengs gardžiausių 
programa taipgi bus 

dainuos Aido Choras, 
taip pat yra užkviestas ir vo
kiečių choras.

Vėliau pranešim daugiau; 
dabar tik prašom visų įsitė- 
myt, kur turėsit eit ateinančioj 
nedėlioj.

Komisijos Narys No. 1.
Agitprop skyrius 

(Kom.) Partijos 2-ro Distrik- 
to praneša apie šiuos rengia
mus po atviru dangum mitin- JAUNUOLIŲ DOMEI 
gus.

Seredoj, 25th St. ?r Mermaid | 
Ave., Coney Island. 
Benjamin, Magliacano ir 
dola.

VISŲ DARBIEČIŲ IR 
PROGRESYVIŲ ŽINIAI

Rinkimų kampanija 
prasidėjo. Valdančiosios kla
sės partijos, demokratai ir re- 
publikonai, dirba jau visu ga
ru. Kapitalistinė spauda plie
kia iš peties apie ateinančius 
rinkimus. Užpildyti ištisi lai
kraščių puslapiai apie tuos 
“didvyrius,” kurie kandida
tuoja į šalies valdininkus. IIoo- 
veris su Smithu daugiau gar
binami, kaip anas traicės “vi- 
sogalis” dievas. Ir tas daro
ma su rimtai apgalvotu tikslu, 
kad mulkint darbininkus ir 
dar kartą nubovyt juos nuo ti
krojo dalykų stovio, nuo kovos 
už savo reikalus.

Vienatinė politinė organiza
cija, kuri tikrai gina darbo 
žmonių interesus, yra Ameri
kos Darbininkų (Komunistų) 
Partija. Šiuose rinkimuose ji
nai turi išstačius savo kandi
datus, kaip į šalies prezidento 
ir vice-prezidento, taip ir Į 
valstijų įstaigų vietas. Val
dančiosios klasės partijos, su
lig kapitalistinių įstatymų, ne
turi tokių keblumų, kaip kad 
darbininkų 
kandidatai.

Viena iš 
turi sutikti
ja, tai kiekvienam savo kan
didatui surinkti po kelis tūks
tančius piliečių parašų. Rep. 
ir dem. partijos, jeigu kartais 
joms reikia tokių piliečių pa
rašų, jos perka juos už pini
gus. Darb. (Kom.) Partija 
kapitalo neturi, kad būtų gali
ma nusipirkti tie piliečių para
šai.

Taigi, Darb. (Kom.) Parti- 
‘ jai, jos nariams ir pritarėjams 

stovi priešakyje darbas—rin
kimas piliečių parašų savo iš
statytiems kandidatams. Šis 
darbas yra visų susipratusių 
darbininkų. Visi simpatizato- 
riai, kuriems tik laikas pave
lija, turi ateiti savo partijai į 
pagelbą.

Reikale blankų rinkimui 
viršpiinėtų parašų, kreipkitės 
į šias vietas: 46 Ten Eyck St., 
kreipkitės pas d. Jeskevičiū- 
tę; 29 Graham Ave.,—pas 
Hoffer; 152 So. 4th St., 
Sester; Visi čia minimi 
rašai yra Brooklyne.

Trečiadienį, 18
Kalbės! įvyks susirinkimas 

M i- Darbininkų Kliubo
Workers Club). Visi nariai at
eikite ir atsiveskite savo drau
gus. nes susirinkimas bus įvai
rus ir linksmas. Bus trumpas 
lavinimosi susirinkimas ir po 
tam, apkalbėję savo privatinio 
išvažiavimo reikalą, pažaisime. 
Tad būkite visi ir visos su 
draugais ir draugėmis.

Nare.

Ulases išstatyti

tokių pinklių, ką 
Darbininkų Parti-

SONUS KALTINAMAS 
TĖVO SUMUŠIME

pas 
ant-

499 
kal-

liepos 
Jaunųjų 
(Young

AR JAU RENGIATĖS 
į GREAT NECKĄ?

Nedėlioj, 22 d. liepos, Great 
Necke įvyks milžiniškas pik
nikas, kurį rengia ALDLD. 72 
kuopa II Apskričio naudai, šis 
piknikas bus milžiniškas tuo, 
kad jame dalyvaus vienas di
džiausių mūsų chorų Lyra iš 
Maspetho. Todėl visi rengki- 
tės į tą pikniką ir sulaukę ne- 
dėldienio važiuokite.

Vieta gerai žinoma, Tan
kaus parkas ir svetainė, 139 
Elm Point Ave. arba Steam
boat Rd. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Kurie atsilankys, tie 
džiaugsis, o kurie nebus, tie 
paskui gailėsis.

“LAISVĖS” DIREKTORIŲ 
ATYDAI

Šiandien, 18 d. liepos, įvyks 
direktorių susirinkimas. Visi 
būkite. Svarbu!

J. Nalivaika, Sekr.
KVIIIIHIIIIIIIIIIM

| SPORTAS j
SniiiiniuiiMM

TOMMY LOUGHRANAS 
IR VĖL NUGALĖJO 
PETE LATZO

Liepos men. 16 d. vakare, 
Wilkes-Barre, Pa., įvyko bok
so rungtynės už lengvo sun
kaus svorio čampionatą tarp 
čampiono Tommy Loughrano 
ir atribotojo Pete Latzo. Loug- 
hranas svėrė 172i/ž sv., o La
tzo—167J/2 sv. Šių rungtynių 
pažiūrėti susirinko 15,000 as
menų, kurie sumokėjo $60,- 
000. Sako, jog promoteris 
Morgan Bird užmokėjęs Loug- 
hranui už vainiko apgynimą 
$25,000, o Latzo gavęs $7,500.

Nors Loughranas ir yra pa
siekęs tobulos bokso techni
kos, tačiau jis-neįstengia tin
kamai apsiginti, kuomet pa
kliūva prie ringo virvių. Iš 
visų dešimties šių rungtynių 
raundų įdomiausias buvo ket
virtas, kuriame čampionas 
Loughranas buvo pusėtiname 
pavojuje ir;jau rodėsi, kad už 
sekundės kitos Latzo atims 
nuo jo diržą, šis raundas bu
vo taip įdomus, kad net kai 
kurie arti ringo sėdinti žiū
rovai pakilo iš savo vietų, pra
dėjo ginčytis ir boksuotis.

Štai kaip ketvirtas raundas 
išrodė. Latzo smogė kairės ir 
dešinės rankų smūgiais Loug- 
hranui į galvą, nuo kurių Lo
ughranas apsvaigo ir nusirito 
į neitralio kampo virves. 
Smarkiu kairės rankos smū
giu Latzo perkirto Loughranui 
kairįjį antakį. Latzo vaišino 
čampioną kairės ir dešinės

Joseph Knox, 23 m., 
Van Buren St., Brooklyne, 
tinamas savo tėvo sumušime. 
Prieš teisėją Liota, jaunasis 
Knox teisinosi, kad jis tėvui 
užgavęs geležgaliu galvon po 
to, kada jam tėvas trenkęs į 
žandą. Ginčas jųdviejų prasi
dėjęs, kada jis norėjęs tėvą ir 
dvi seseri iškraustyti iš savo 
kambariu, kuriuose tie gyvenę 
ir randos nemokėję. Teisėjas, 
išklausęs abiejų pusių argu
mentus, pastatęs mušeiką po 
$500 kaucijos, atidėjo tyrinėji- smūgiais prie virvių; bet vie
niu ant toliau. toj pulti Loughraną visu smar-

viduryj, Latzo paleido į Lo
ughrano smakra toki smarku i'i',>Į *• U C (1Z.1VI (VVOJOCIUIWJ, l l <1 1 CVl*

dešinės rankos smūgį, kad net Į siu laišku.—Restaurant, 
pastarojo keliai sulinko, tačiau 
jis negriuvo ant ringo grindų 
ir sėkmingai atsilaikė prieš 
Latzo iki gongo (varpo).

Kituose raunduose Pete La
tzo nebeįstengė taip puikiai 
pasirodyti, o paskutiniuose 
raunduose Tommy Loughranas 
pradėjo vyrauti ir tarpais ge
rai savo oponentą apipliekė. 

Left Hook.

REIKALAVIMAI
RE IK AIJ N G A S j a n i to r i u s.—K a m o n, 
196 Manhattan Ave., Brooklyn, N.

IŠRANDA VO JIM AI

DEMPSEY VYKSTA 
J RYTUS

PASIRANDAVOJA puikus kamba
rys, yra visi įtaisymai, tinkamas 

švariai ypatai. Atsišaukit po num. 
396 S. 3rd St., 1st floor, Brooklvn, 
N. Y. 168-73

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

BARBER SHOP IR
BEAUTY PARLOR

A. MOLLYNS
Specialistas ant

Permanent Wave, Nestle 
Circuline

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. N. Y.

Tel., Juniper 6776

Tel. Juniper 7648

RAP. KRUOPAS
tik $10.00
Finger Waving

Šiemet
Marcelling

463 LORIMER STREET
3 Durys nuo Grand St. 

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

(Buvusi 98 Grand St.) • 
MASPETH, L. L

Iš Los Angeles, Cah, prane
ša, jog buvęs pasaulio sunkia
svoris bokso čampionas Jack 
Dempsey liepos mėn. 16 d. 
naktį sėdo į traukinį ir išvyko 
į New Yorką. Su juo sykiu 
išvažiavo ir jo treiniruotojas, | 
“Jerry the Greek” Louvadis.

Apspitusiems jį reporte
riams, Dempsey tvirtino, kad 
jis n esi boksu os niekur kitur, 
kaip tik teatruose. Mat, repor
teriai vis dar netiki visiems 
tiems spaudoj pasirodžiusiems 
pranešimams, kad Jack Demp
sey jau galutinai atsisveikino 
su ringu ir niekuomet į jį ne
begrįš.

New York o promoteris Tex 
Rickard sako, jog Dempsey 
tik tuomet grįžtų į ringą, jei 
Tom Ileeney nugalėtų Gene 
Tunney ir atimtu nuo pastaro 
jo čampionatą.

Left Hook.

PARDAVIMAI
KAS NORIT pirkti building lotą Pa
terson, N. J.? Lotas 25x100, labai 
dailioj vietoj, parankioj del gyveni
mo. Arba gal kas turit lotus Lin
den, N.J., tai aš sutikčiau sumainyti, 
bes aš čia senai apsigyvenęs ir ne
noriu kitur apsigyventi. Del plates
nių informacijų kreipkitės laišku. — 
C. Ripenas, 1309 Clinton St., Lin
den, N. J.
PARSIDUODA” 6 šeimynų

namas, po 5 kambarius, geroj vie
toj, arti subway. Yra visi Įtaisy
mai. Gera proga pirkti, nes savi
ninkas išvažiuoja Lietuvon, nori 
greit parduoti. Atsišaukit į “Lais
ves” ofisą. (170-172)

mūrinis

PARSIDUODA^ 6 
visais fornišiais 

naujausiais į t a i sy m a i s 
vištininkas ir sodas, 
pėdų. 6 mylios nuo

I čiam Windsor, Corm.

ruimų stuba, $iu 
rogais. 8 u 

, malkinvčiįi, 
Lotas 55x200 
Hartford, pa
tentee. Kaina 

$5,500, įmokėti reikia $2,500. (tora 
proga, nes pardavėjas išvažiuoja j 
Europą—Mr. Ch. Kuehen, 224 l’o- 
quonock Ave., Windsor, Conn.

Tel.

ILIETUVIS

JVYKO klaida
*

jsi- 
Ted

skyriuje
Vieton 

iš pranešimo, i 
ritosi su Gan-

Ted

PARSIDUODA pirmos klases Cham
pion 

mažą 
arba 
num.

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj 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 klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

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

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Vakar šiame 
skverbė klaida. 
Londos suprasta 
kad Jim Londos
šonu. Gansonas parito 
Londosą, o ne Jim Londosą, 
kaip kad buvo suprasta.

Sporto Red.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

EAST NEW YORK
A.L.D.L.D. 185 kp. susirinkimas 

įvyks ketverge, 19 liepos, svetainėj 
po num. 218 Van Sicklen Ave. Pra
džia 8 vai. vaka. Visi nariai ir narės 
būkite laiku.

Po susirinkimui bus paskaita, kaip 
ir visuomet.

Kp. Kom.

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 sušauktisusirinkimą ir išrinkti 
delegates Į šią konferenciją. Taipgi 
ir naujų sumanymų del labo LDSA. 
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 E. 4th St., 
West -----FYanktort, III. 16ą-70

McKEES ROCKS, PA. ' 
Piknikas

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

Kviečia Rengėjai.
KELRODIS: Važiuojanti iš Pittsbur- 
gho strytkariais, reikia imti karą 
No. 23, 25 arba 26 (karą reikia imti

VYRAI
Nen^, skirtumo ką jūs esate dir

bę ir kur dirbate; nėra skirtumo 
kaip senas esate. Su mumis, vis- 
vien, jūs galite padaryti algtfs

$50—$75
j savaitę. Mūsų žmones nesirū
pina rytojum.' Jie turi gana kiek
vieną dieną. Neleiskite laiko, jieš- 
kodami darbo, kuomet jo negali
ma gauti. Ateikite pas mumis 
nuoširdžiai pasikalbėti. Mes įti
kinsime jus, kaip lengvai galima 
pasidaryt pinigų.—SILVERSTEIN, 
16th floor, 151 West 40th St.,New 
York.

Shoe Repairing mašinos už 
kainą. Galima pirkti po vieną 
ir visą bizni. Atsišaukit po 
24 Arnes St., Montello, Mass.

.168-73 Tel., Stagg 5043 
•*

Pranešimas Visuomenei
Tėl. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS:

10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties. $g 1

■y

S

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

1

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. •

J. LEVANDAUSKASg
FOTOGRAFAS j

Triangle 1450

GRABORIUS

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

IR MALIORIUS

Nufotografuoja; 
ir numaliavojau 
visokius paveiks-*: 
lūs įvairiomis s 
spalvomis. At-j 
naujina senus ir> 
krajavus ir su- a 
daro su ameriko-a 
niškais. i
gerai ir pigiai & 

šiuo adresu: a
STOKES S

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

H73 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.I

Jephone: \Greenpoint 232*

J. GARŠVA

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN. N. Y.

, 264 Front Street 
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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.

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS • 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Automobiliu Mokykla

DR. PETERSON’O

ŽOLIĮJ 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 Suaugusiam ir Vaikam

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU $1.00

Ją galite gauti pas ........
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
dford Aven 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.

229

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

į, , , , , , „„^Į
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. TIKNEVL ‘ 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryto 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki Į v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th SU N. Y.

Varpas Bakery, 54 IWaujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. BALCHUNAS, Savininkas * —_

* 1
Telephone Stagg 6588
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PASIGERINUS SVEIKATA—PAILGINS JOS GYVASTĮ
Jei jūsų gydytojas peržiūrėtų, retkarčiais, jūsų kū

no padėti, jisai suteiktų naudingų patarimų sveikatos 
pagerinimui. Tuomet pasiremdami jojo patarimais, ne 
tik sutaupintumėt pinigą, bet ir nereikalingai sugąištą 
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
niausią Lietuvių Vaistinyčią (Aptieką).

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

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

f Phone, Greenpoint 2017, 2360-8514

M
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