
ouareštavo Lenkijos 
Seimo Atstovą

Baszynski
VARŠAVA. — Vieno dar

bininko namuose tapo su
areštuotas Lenkijos seimo 
atstovas Baszynski, komu-

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraitia 
Ileina Kasdien Apart 

Nedeldienių

Darbininkai Visą Salią 
Vienykitės I J fits nieko 
Nepralaimėsite, tik Re

težius, o Laimėsite 
Pasauli I
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nistas, atšaukus jo asmens 
nepaliečiamybę.

Jis yra apkaltintas sulig 
caro įstatymo “šalies išda
vystėj” (už komunistinį vei
kimą) ir jam gręsia 10 me
tų kalėjimas.

Su juomi taipgi suareštuo
ji to namo gyventojai, Ig
naz Erzynwicki ir moteris, 
Pascynska, kurie buvo stu- 
boj, kuomet policija atėjo.
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Klerikalai Nužudė Obregoną
♦

500 Demokratų Susiorgani
zavo Kampanijai už 

Republikonus
SOVIETŲ GELBĖTOJAI DEDA PASTAN- V f* Ft I* k d- . ~ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Versti Kadio. Kad du-

GAS SURASTI AMUNDSENO GRUPĘ stabdyti” Lietu
GEN. OBREGONAS, IŠRINKTAS MEKSI
KOS PREZIDENTU, NUŠAUTAS POKILY

Nuteisė Streikierią 3 
Mėnesiam Kalėjimo

D ALL AS, Texas.— Texas 
valstijoj demokratai, kurie 
yra nusistatę prieš gub. 
Smithą, pradėjo kampaniją 
už Hooverį į prezidentus. 
Apie 500 demokratų daly
vavo konferencijoj ir išnešė 
rezoliuciją, pasmerkiančią 
gub. Smithą už <tai, kad 
Smithas pasisakęs už pakei
timą blaivybės įstatymo.

Sukilėlių demokratų lyde
riai sako, kad suvirs 300,000 
Texas demokratų rems Hoo
verį.

Ledlaužiui Krasinui Įsakyta Toliau Tęsti Jieškojimo Darbą; 
Žuvininkai Radę Amundseno Orlaivio Ženklus

Surinko Virš $1,000,000 nuo 
Blaivybės įstatymo Laužytoją

WASHINGTON. — Pro- 
hibicijos komisionierius Do- 

<ran praneša, kad laike iždi
nių metų, užsibaigusių su 
birželio 30 d.,, surinkta nuo 
gyventojų bausmėmis už 
blaivybės įstatymo laužymą 
juvirš $1,000,000. ‘

Tapo užgriebta automobi
lių vertės $5,000,000.

Sakoma, kad bėgyje perei
tų dvylikos mėnesių iš sve
timų šalių išsiųsta 5,000,000 
galionų degtinės į Jungti
nes Valstijas.

MASKVA. — Sovietų gel-(Žuvininkai mano, kad medis 
bėtojai toliaus darbuojasi, 
kad išaiškinus likimą 
Amundseno ir jo penkių 
draugų. Taipgi rengiamasi 
stropiai jieškoti šešių “Ka
lios” įgulos narių, kurie din
go pakilę su balionine di
rižablio dalimi.

Čia specialė Sovietų mok
slininkų konferencija svar
stė, kokis likimas galėjo pa
tikti Amundseną. Mokslinin
kai įsitikinę, kad Amundsen 
veikiausia randasi su šešiais 
“Itaiios” žmonėmis. Mano-Į Sovietų 
ma, kad rip orlaivis galėjo 
sugesti pakylant nuo ledo ir 
kad Amundseno grupė del 
to negalėjo sugrįžti.

Copenhagene gauta pra
nešimas, kad du žuvininkai 
suradę ratų vėžes ant Bear 
Salos, ir tikimasi, kad jų 
pagelba, būsią galima išaiš
kinti likimą Latham orlai
vio, kuriuo Amundsen išlė- steigs orlaivio lėkimo bazę, 
kė gelbėti dirižablio “Ita- iš kurios lakūnas Čuchnovs

kis lėks jieškoti dingusiųjų;

galėjo būti nuo orlaivio La
tham.
Įsakė Krasinui Darbuotis

Sovietų vyriausybė įsakė 
ledlaužiui Krasinui toliaus 
tęsti jieškojimo darbą. Įsa
kė plaukioti po ledus ir jieš- 
koti dar dvyliką dingusiųjų 
asmenų.

Jieškotojai ant Krasino 
mano, kad tie žmonės dar 
gali būt gyvi.

j kitas ledlaužis
Maliginas plaukia linkui
pietrytinio Spitzbergen pa
kraščio, o Sovietų lakūnas 
Sergiejevas pasirengęs lėkš
ti jūriniu orlaiviu nuo laivo 
jieškoti Amundseno grupės. 

Krasinas plaukia į Advent 
Bay pasiimti anglių. Sugrįš 
į North East Land taip grei
tai, kaip bus galima, ir į-

BIRŽAI. — Del nėpaliau- 
jamo lietaus tamsūs gaiva
lai visą bėdą verčia ant ra
dio, kuris būk pritraukiąs 
ne tik balsą, bet ir lietų. 
Bobos ir vyrai rimtai ruo
šiasi visus stulpus griauti. 
Sako — Latvijoj jau valdžia 
uždraudusi radio, greitu 
laiku ir pas mus bus toks į- 
sakymas.

Ryklė Užpuolė Valtį

Numatoma, Kad Meksikos Kunigų įrankis Atliko Tą Kruviną 
Darbą; Žmogžudys Suareštuotas

ŠOKO NUO GARVEŽIO
Birželio 28 d. Kauno sto

ty tarp Nemuno tilto ir sto
ties simaforo gelžkelietis 
Orlauskas šoko nuo einančio 
garvežio ir sunkiai susižei
dė galvą. Padėtas ligoni
nėn.

lios” narius.
Vėžės, pranešimas sako, kiekvienas ketvirtadalis my- 

tęsėsi per dvidešimts met- lios bus ištyrinėtas pietryti- 
rų. Žuvininkai ėję tomis niam 
vėžėmis ir daėję iki pavo
jingo kalno, nuo kur buvo 
vėžių stačias nusileidimas į 
jūrą.

Netoli nuo tos vietos, kur 
vėžės užsibaigė, žuvininkai 
radę švarką, kepurę ir tris 
sulūžusius medžio šmotus.

Prasidėjo Komunistų Internacionalo Pa
saulinis Kongresas; Atstovų Suvirs 600

MASKVA. — Antradienį 
čia prasidėjo Komunistų In
ternacionalo pasaulinis kon
gresas. Dalyvauja su virš 
600 delegatų iš viso pasau
lio* i Iš Jungtinių Valstijų 
yra 20 delegatų, jų . tarpe 
keletas negrų. ,

Kongresas peržvelgs Ko
munistų Internacionalo vei
kimą nuo pereito kongreso 
ir studijuos tarptautinės 
darbininkų klasės proble
mas. ; '

Sakoma, kad Trockis ir/jo 
dar esantieji pasekėjai ape-j 
liuos į K. I. kongresą prieš’Čkuris reiškiasi vyriausiu da- 
So vietų Sąjungos Komunis- fyku pasaulinėj padėtyj. . 
tų Partijos padarytą žings- ‘ Tačiaus dar tebeegzistuo- 
nį prieš juos — prieš išme- ja antagonizmas tarp Jung
tinių iš partijos. _ ____ . tinių Valstijų ir Japonijos,

Anglijos ir Francijos, Fran
ci jos ir Italijos, Vokietijos 
ir Francijos. .

Svarbiausios imperialistų 
problemos, kalbėtojas nuro
dė, tai aliejaus marke tai ir 
kapitalo išgabenimas.

Antagonizmas tarp Sovie
tų Sąjungos ir kapitalistinio

Išklausę generalio partL 
jos sekretoriaus Stalino ra
portą, Leningrado komunis
tų viršininkai užgyrė Cen- 
tralinio Komiteto tarimus.

Taipgi užgirta planas Ko
munistų Internacionalo pro
gramos. ■

Stalinas pasakė prakalbą 
Leningrado komunistų vir
šininkams apie Komunistų 
Internacionalo 1 šešto Kon
greso užduotis. Jis nurodo, 
kad svarbiausias skirtumas 
imperialistų kempėj nuo 
Penkto Kongreso, tai Angli- 
jos-Amerikos antagonizmas,

ir šiaurrytiniam 
North East Land pakrašty.

Maitinosi Meškiena
Plačiau pranešta, kaip la

kūnas Čuchnovškis tapo iš
gelbėtas ir kaip jis 
draugais gyveno leduose. 
Čuchnovskis sako 
pirmiausias susirūpinimas 
buvo maistu. Išėjome me
džioti ir nušovėme du brie
džius. Per keturias dienas 
kentėme šaltį. Miegojome 
orlaivio kam barely j, bet ne
turėjome kuro jį užšildyti.” 
Toliaus jis pasakojo, kad jie 
nušovė dvi meškas ir valgė 
jų mėsą, pasūdę jūrų vande
niu, nes neturėjo druskos. 
Viena meškos skūra buvo 
sumirkyta gazolinu ir už
degta davimui ugninio sig
nalo Krasinui, kuomet lai
vas artinosi juos gelbėti.

VIA REGGIO, Italija. — 
Čia daktaras Bogalini iš Pi- 
za Universiteto pasakojo, 
kaip jį ryklė (shark) buvo 
užpuolus, kuomet jis iriama 
valtimi buvo nuplaukęs to
lokai nuo krašto.

Ryklė užpuolė jo valtį ir 
beat akuodama apvertė/ Bo
galini sako, kad jis šiaip 
taip vėl įsirito į valtį, bet 
ryklė vėl smarkiai puolė ir 
suleido dantie į valtį.

Bogalini; šaukėsi pag'el- 
bos, ir keli , motoriniai laive
liai pribuvo. Ryklė, visai 
nebijodama, užpuolė motori
nius laivelius ir vos tik juos 
neišvąrtė. Paskui ii 
go.

Sakoma, kad ryklė 
35 pėdų ilgumo.

Buvo Biednas, Patapo 
Milionierium

Obregonas gimė Siquisiva 
Sonora, vasario 19 d., 1880 
metais. Jo tėvai turėjo 20 
vaikų; jis buvo jauniausias. 
Buvo neturtingas. Bet šiuo 
tarpu, sakoma, jau buvo pa
tapęs milionierium. Susikro
vė turtą turėdamas pupų 
monopolį šiaurinėj Meksi
koj. Jis buvo maišyto, airių-

MEXICO CITY. — Ant
radienį, apie 2:30 vai. po 
pietų, miestely San Angel, 
už dvylikos mylių nuo čia, 
laike pokilio, kuris buvo su
rengtas jo pagerbimui res
torane La Bombilla, tapo 
nužudytas generolas Aivaro 
Obregon, išrinktas Meksi
kos ■ prezidentu sekančiam 
terminui.

Jį nužudė, kiek galima nu-,x^j. ------- ----- , .-
matyti, Meksikos kunigų į- indijonų kraujo meksjkietis. 
rankis, jaunas vaikinas j Buvo studentu, mašinistu, 
Juan Escapulario, priėjęs farmeriu ir biznierių. Paga- 

........ lios patapo generolu ir pre
zidentu.

Reakcionieriai Bėga iš 
Miesto

Po nužudymo tuojaus pra
sidėjo tyrinėjimas. Sulaiky
tasis žmogžudys išpradžios 
tik sakė, kad jo vardas yra 
“Juan”, ir nieko daugiau 
nesakė. Bet toliaus klausi-

prie Obregono laike pokilio 
kaipo politinis kartunistas.

Nužemintai stovėdamas 
prieš Obregoną, laikydamas 
rankoj skrybėlę ir keletą 
paveikslinių braižinių, Esca
pulario prašė leisti jam pa
rodyti savo darbą — pieši
nius. Kuomet Obregonas 
atsigrįžo į jį, Escapulario 
tuojaus paleido į jį penkis

pabė-

buvo

DU BROLIAI
KARTU PRIGĖRĖ

su savo

“Mūsų

Pardavė Pačią už $30

BORDENTOWN, N. J.— 
James Thompson, 23 metų 
amžiaus, ir jo brolis Isaac, 
21 metų amžiaus, atvyko 
ant farmos pas savo tetą, 
ponią Ada Dickson, netoli 
nuo čia, vakacijoms ant sa
vaitės laiko. Nedėldienį, už 
kelių valandų po atvykimo, 
abu prigėrė netoli esamoj 
didelėj duobėj. ' Nei vienas 
jų nemokėjo plaukti, jų teta 
sakė policijai.

e_______________ _
STIRNOS UŽPUOLĖ 

FARMAS, ĖDA
DARŽOVES

WEST ORANGE, N. J.— 
Farmeriai iš Livingston, N. 
J., Orange kalnų apielinkėj, 
skundžiasi, kad jų farmas 
užpuolė stirnos. Įsiveržia 
į daržus ir ėda daržoves.

timą iš partijos.
Pirmadienį įvyko Visos 

Sąjungos Komunistų Parti
jos viršininkų susirinkimas. 
Rykovas, Liaudies Komisa
rų Tarybos pirmininkas, iš
davė raportą apie nutari
mus pilnos sesijos Rusijos 
Komunistų Partijos Centra- 
Jinio Komiteto. Susirinki
mas priejnė rezoliuciją, už^ pasaulio taipgi intensyvin- 
girdamas raportą. įgesnis pasidarė.'gesnis pasidarė.

Konstantinopolis, Turkija. 
— Turkas Nouri Affendi 
begyvendamas pastebėjo, 
kad jam perdaug trijų pa
čių, kad daug kainuoja jas 
užlaikyti. Jis yra biznie
rius, bet biznis šiuo tarpu 
nėjo gerai. Taigi, pastebė
jęs, kad tūlas vyras Mehmed 
kreipia daug domės į jo vie
ną pačią, Nouri pasitarė su 
Mehmedu ir pardavė jam 
savo vieną pačią už $30.

Pačios tėvai pasiskundė 
tam tikrai kaimo tarybai, 
bet taryba užgyrė pačios 
pardavimą. ,

Mehmed, Nouri ir pati esą 
patenkinti pardavimu.

Žuvo Elektros Kėdėj Už 
Nelegališko Kūdikio 

a Nužudymą 
Boston, Mass.s— Nathan 

Desantnick, 25 inetų am
žiaus žydas, antradienį tapo 
nužudytas elektros kėdėj 
valstijos kalėjime Charles
town už nužudymą savo 
merginos nelegališko kūdi
kio, keturių mėnesių mer
gaitės. Eidamas į elektros 
kėdę jis žydiškai meldėsi.

Bath, N. Y.— Šiomis die
nomis apvaikščiojo šimtme
tines savo gimimo sukaktu
ves civilio karo veteranas 
Joseph Deffner. Jis tik bįs- 
kį neprigirdi;, šiaip sveikas.

šūvius iš revolverio, kurį jis nėjant jis pasisakė savo pri
laikė paslėpęs po skrybėle. į /yar(H ir pareiškė: lai 
Obregonas tuojaus parkrito 
ir ant vietos numirė, žmog
žudys tapo areštuotas.

Prezidentas Calles tuojau 
nuvyko į San Angel tyrinė
ti žmogžudystę.

Keletas Obregono draugų 
bandę nužudyti žmogžudį, 
bet policija nedalei do.

Obregonas buvo ketvirtas 
Meksikos prezidentas, nužu
dytas bėgyje dešimts metų.

Obregonas buvo atvykęs 
iš savo namų iš Sonora val
stijos dalyvauti demonstra
cijoj, kurią jo rėmėjai su
rengė. Jis rengėsi pokilyj 
pavaišint dešimt tūkstančių 
savo rėmėjų.

Pereitą nedėldienį, atvy
kus jam čia, buvo didelė po
litinė demonstracija jo pa
gerbimui.

Obregonas ir Klerikalai
Prezidentiniuose rinki

muose liepos 1 d; Obregonas 
buvo tik vienas kandidatas 
ir liko išrinktas prezidentu. 
Gruodžio l d. jią būtų už
ėmęs prezidento vietą antru 
kartu.

Prieš rinkimus ir po to, 
kuomet tapo išrinktas, Obre
gonas pareiškė, kad jis lai
kysis tokios pat politikos, 
kokios laikosi dabartinis 
prezidentas Calles. Meksi
kos kunigams* tas labai ne
patiko. Jie mat nori vėl tu
rėti neribotas teises mulkin
ti ir išnaudoti žmones; nori 
būti pilnais Meksikos vieš
pačiais. Kadangi Meksikos 
kunigai dar ir ant toliaus 
tęsia savo teroristinį darbą 
visoj šalyj, tai matomai pa
darė suokalbį nužudyti Ob
regoną, kad sukelti, šalyj di
desnę suirutę.

aš jį nužudžiau.”
Detektyvai tuojaus pradė

jo jieškoti nužiūrimų suo- 
kalbyj asmenų. Suareštuo
ta keletas asmenų. Vienas 
žymus asmuo sulaikytas. Sa
koma, Obregono priešai re
akcionieriai pradėjo bėgti 
iš miesto.

Mieste didelis sujudimas.
Pas žmogžudį atrasta raš

telis, užadresuotas “Mano 
šeimynai.” Jame sakoma:

“Žinodamas, kad aš mir
siu išpildydamas savo prin
cipą, aš atsisveikinu su ju
mis.” Parašas padėtas tik
tai “Juan”.
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Kas Bus Prezidentu
Klausimas, kas dabar 

ims prezidento vietą? Kai 
kurie mano, kad veikiausia 
prezidentas Calles, vaduo
jantis konstitucija, bus pre
zidentu kitą pilną terminą. 
Kiti vėl sako, kad gal bus 
paskelbti nauji rinkimai.

Prezidentas Calles klausi
nėjo žmogžudį, kad sužino
jus, del kokios priežasties 
jis nužudė Obregoną, bet 
žmogžudys jam atsakė:

“Neverta tau bandyti pri
versti mane ką nors pasaky
ti. Jeigu aš buvau užtekti
nai'drąsus nužudyti Obrego
ną prie kelių šimtų jo rė
mėjų, pilnai žinodamas, kad 
tai reiškia man mirtis, aš 
esu užtektinai drąsus nieko 
nesakyti.”

Gauta pranešimas iš So
nora valstijos, kad Obrego
no žmona apalpo, sužinojus 
apie žmogžudystę.

Per Kovą Patapo 
Prezidentu

1920 metais Obregonas 
patapo Meksikos respubli
kos prezidentu per eilę kru-

uz-

NEW BEDFORD, Mass. 
—Dar vienas tekstilės strej- 
kieris, Joseph Correia, 17 
metų amžiaus, tapo nuteis
tas į kalėjimą ant trijų-mė
nesių už karingą pildetavi- 
mą tekstilės dirbtuvių.

Kitų dviejų streikierių 
bylos tapo atidėtos ant to- 
liaus. Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo advoka
tai tuojaus padavė apeliaci
ją Correia byloj ir jaunas 
streikieris tapo paliuosuo- 
tas po $500 kaucijos.

Kviečia Sovietą Gelbė
tojusJ Ameriką

MASKVA. — Du Sovietų 
Gelbėjimo Ekspedicijos na
riai, lakūnas čuchnovskis ir 
ledlaužio Krasino koman- 
duotojas prof. Sa 
kviečiami į Jungtines Va 
tijas. Juos kviečia Į 
kbnų-Rusų Prekybos Butaą. 
Charles Smith, to buto a 
stovas Maskvoj,. aplaikė ka- 
blegramą nuo Reevę Schley 
iš New Yorko, to .buto pre
zidento. K a b 1 e gramoj 
Schley sveikina Sovietų .did
vyrius ir kviečia juos atvyki 
ti į Amerikį pasisvečiuoti. 
Smith tuojaus perdavė ka- 
blegramą Užsienio Reikalų 
Komisariatui. Sovietų val
džia apsvarstys pakvietimą, 
ir manoma, kad pakvietimas 
bus priimtas ir bus atsaky
ta į kelias dienas.

BERLYNE IŠGERIAMA 
600,000 KVORTŲ

ALAUS Į DIENĄ 
BERLYNAS. —“ Užėjus 

karščiui Berlyno gyventojai 
išgeria 600,000 kvortų alaus 
į dieną. Prie to kitokių gė
rimų išgeriama 24,000,000 
kvortų į dieną.

Obregoną Nužudė Del 
“Kristaus Karaliaus”

Mexico City. — Nekurie 
laikraščiai rašo, kad genero
lo Obregono nužudytojas 
sekamai pareiškė:

“Ąš nužudžiau Obregoną, 
nes ąs norėjau, kad Kristus 
Karalius valdytų (Meksiką) 
pilnai, o ne dalinai.”

Tas parodo, kad žmogžu
dys yra kunigų įrankis. 
Meksikos kunigai kovoja vi
sokiais būdais, kad valdyti’ 
Meksiką varde Kristaus. 
Kunigai ir suplanavo tą 
žmogžudystę.

vinųjų mūšių. Jis išsilaikė 
galioje iki 1924 metų. Tuo
met jo vietą užėmė Calles.

Tuojaus po nužudymo Ob
regono valdžia įvedė aštrią 
cenzūrą. Kariuomenei ka
reivinėse įsakyta būti pasi
rengus palaikyti tvarką, jei
gu būtų reikalas. Saliūnai, 
teatrai ir kitos* pasilinksmi
nimo įstaigos uždaryta.



k

/ Puslapis Katras Ketvėrgas, Liepos

Kaip Kandis Panaikihti Artinasi Baisūs Laikai

APŽVALGA
Brooklyn, N. Y.

Laisvė 
f* LITHUANIAN Dilti 

Publish*!
Lithuanian Co-operative Publishlilfr Bo 

Dvtry day, except Bunday, at 46 Titai Ifyn: Vt

Per year ----------
Foreign Countries

SUBSCRIBTION RA TE Si
|«.00
18.00

i Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at
• Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879

TIKRIEJI OBREGONO ŽMOGŽUDŽIAI

f;
2*‘ L

&

Nužudymas naujai iš
rinkto Meksikos prezidento, 
karžygiško generolo Obre- 
goho—^tai nėra vien asme
ninis kriminalis veiksmas 
klerikalo Juan Escapulario; 
tikrojoj politinėj prasmėj 
tai yra darbas Meksikos ku
nigų,, vyskupų, vienuolių ir 
su jais einančių reakcinių 
dvarininkų.

Prasidėjus prezidento rin
kimų vajui, juodieji bažny
tiniai gaivalai padvigubino 
savo ginkluotą karą prieš 
liberalę (laisves niąją) 
prezidento Calles’o valdžią 
ir prieš Calleso draugą Ob- 
regoną, kdndid^tavusį į 
prezidentus.

Valdiška kariuomenė ir 
policija, turėdama didesnio 
gyventojų pritarimo, atvi
ruose mūšiuose su kunigų 

I vadovaujamomis gaujomis 
visur tas gaujas taškė. Ir 
klerikalai, be atvirų kovų, 
pradėjo vis 
žmogžudiškus

.mus ant gyvybės atskirų 
valdininkų.

Jau pereitų metų lapkri
čio mėnesį jie buvo padarę 
du tokius pasikėsinimus ant 
paties Obregono galvos.

Dabar, kuomet 500 Obre- 
gond j šalininkų važiavo 
traukiniu į San Angel mies
telį, ų pokilį pasveikinimui 
gen. Obregono su jo laimė
jimu rinkimų, klerikališkie- 
ji banditai padarė užpuoli
mą ant traukinio.

Pagaliaus, jų įrankis Es
capulario pokily je išrovė 
gyvybę Obregonui, paleis
damas į jį penkis šūvius iš 
revolverio.

Už Ką?
Uz ką gi tas popiežiaus 

vaiskas keršijo socialistą vu- 
siam Obregonui?—Už tai, 
kad Obregonas, laike savo 
pirmesnio prezidentavimo, 
pravarė įstatymus,suvaržan
čius bažnyčios sauvalių; už 
tai, kad, sulig tų įstatymų, 
buvo atimama iš vienuolynų 
ir bažnyčių dvarai ir šiaip 
dideli žemės plotai, kur dir
bantieji žmonės buvo pa
verčiami baudžiauninkais, 
arba tiesiog vergais; už tai, 
kad tais įstatymais buvo iš
traukiama mokyklos iš at- 
bulkalnierių žinybos, o dva
siškiai draudžiama kištis į 
politiką.

Pojitįkęje gi Meksikos 
bažnyčia visuomet paturėjo 
dvarininkus ir šiaip šlykš
čiausius ' reakcionierius. 
Kaip šie pastarieji, taip ir 
dvasiškių luomas visados 
šaukėsi Amerikos imperia
listų pagelbos prieš bet ko
kius pažangesnius įstaty
mus Meksikoje. Jie 
skalikui Amerikos pelna- 
grobių, apžiojusių Meksikoj 
kasyklas, žibalo versmes, 
girias ir kitokius milžiniš
kus gamtos turtus. Su tų 
gaivalų pagelba Amerikos 
imperialistai, tikėjosi pasi- 
mint po savo kulnim visą 
Meksikos ekonominį ir poli
tinį gyvenimą.

Kuomet, tačiaus, pasiro
dė, jog Meksikos gyventojų 
minios gana drūčiai remia 
Obregono-Calleso politiką ir

dažnesnius

jog nugalėt Meksiką per 
karą būtų perdaug sunkus 
darbas ir perdaug giliai 
įmuštų kleimą į kaktą Ame
rikai, kaipo grobikei ir gal 
dar įtrauktų kitas imperia
listines šalis prieš Ameriką, 
tuomet šios dolerio žemės 
ponai truputį sušvelnėjo. 
Pasiuntė jie D, Morrową, 
Wall Stryto lapę, kaipo sa
vo ambasadorių, į Meksiką. 
Savo vyliugingomis gudry
bėmis Morrowas pasiekė to, 
kad prezidentas Calles ir 
būsimas prezid. Obregonas 
žadėjo įvairių nusileidimų 
Amerikos kapitalui ir Mek
sikos bažnyčiai.

Amerika ir Meksikos 
Kontrrevoliucionieriai.
Tuo pačiu 4 laiku tęsėsi 

bažnytininkų kruvini maiš
tai prieš Callesą ir Obrego- 
ną. Ginklų ir pinigų maiš
tininkai gaudavo ir dabar 
dar gauna iš Amerikos; 
nors šios šalies vyriausybė 
formaliai buvo uždraudusi 
ginklų gabenimą į Meksiką, 
bet jie vis tiek buvo gabe
nami, ir Jungtinių Valstijų 
valdžia pro pirštus žiūrėjo 
į tą “slaptą” ginklavimą 
Meksikos kontr-revoliucio- 
nierių. Iš ’Meksikos ištrem
ti kruvinieji arkivyskupai, 
vyskupai ir kunigai rado 
sau broliškiausios prieglau
dos Jungtinėse Valstijose. 
Amerikos katalikų parapi
jose buvo pakartotinai da
romos rinkliavos neva ap
gynimui Meksikos bažny
čios, tikrenybėje gi tai amu
nicijai prieš laisvesnių ją 
meksikiečių valdžią.

Krokodiliaus Ašaros.
Dabar gi, bažnytininkams 

nužudžius naujai išrinktąjį 
Meksikos prezidentą Obre- 
goną, žinoma, netrūksta 
veidmainingo “gailesčio” iš 
Amerikos valdžios pusės.

New Yorko Times (liepos 
18 d.) kalba maldelę, kad 
šioje nelaimėje Meksika ga
linti pasitikėt draugiškumu 
Jungtinių Valstijų, kurios, 
esąx pasiryžusios “padėt” 
Meksikai susitvarkyt. Kiti

Nepaiūli’štihos SiikakiūVės. vo iškasta 44,748,000 tontj
Pernai liepos 15-16 dd. 

įvyko Austrijos sostinėj, 
Vienoj, darbininkų sker
dynės, kurių niekad nepa
mirš sąmoningesnioji dalis 
pasaulinio proletariato.

“Socialdemokratinė” Vie
nos valdžia su savo social
demokratine policija kardu 
ir ugnim; malšino demon
straciją darbininkų, kurie 
susibūrė protestuot prieš 
fašistinį valstybės teismą. 
Nes teismas užglostė nedo
rybes žudeikų-fašistų, gala
bijusių darbininkus.

Pasekmėje tos demon
stracijos per porą dienų so
cialistiniai miesto valdovai 
išvien su savo speciale so
cialdemokratine policija ir 
su valstybiniais budeliais 
paklojo 80 darbininkų.

Dabar Vienos darbinin
kai galingai paminėjo meti
nes sukaktuves mirties savo 
draugų, kurie krito nuo kri- 
minalės rankos socialdemo
kratų ir fašistų. 50,000 
darbininkų dalyvavo 
monstracijose.

Nors Vienos policija 
vo išleidusi nuosprendį, 
drausdama jeib kokias 
monstracijas šį mėnesį, 
čiaus nei policinė nei karinė 
vyriausybė nedrįso kliudyt 
demonstrantų: perdaug,
mat, pasiryžę ir perdaug 
skaitlingi jie atrodė.

Tas kruvinąsias sukaktu
ves Austrijos darbininkai 
minės kas metai. Nuo vie
nų sukaktuvių iki kitų 
augs revoliucinės darbo 
žmonių jėgos, besimobili- 
zuojant į galutiną kovą, per 
kurią bus ištaškyti ir į at
matas išdrėbti fašistiniai- 
kajTrtalistiniai ir socialde
mokratiniai tironai 
jos darbo liaudies.

43,397,000 tonų. Reiškia, 
nors skirtumaš anglies ga
myboje nedidelis, tačiaus 
skaičius mirčių kasyklose 
antra tiek augštyn pašoko.

Priežastis tų; dangėj ančių 
kasyklinių tragedijų — tai 
kad savininkai; vis mažiau 
tekreipia domėš į apsaugo
jimą mainierių /gyvybės i r 
sveikatos: neištraukia eks-

Drabužių kandys padeda 
kiaušihukūs, kurie išsivysto į 
khminukūs,-ėdančius drabužius. 
Tai gali atsitikti bile mėtų se
zoną, bet Urtinaitis šiltam orui, 
kandys pasidaro labai Veiklios 
ir jų kiaūšihiikhi greičiau išsi- 
peri. Labai šiltuose namuose 
aplinkybės joms lygiai prielan
kios ir kitu laiku, kaip ir va
sarą. šeimininkė turi ne tik 
prižiūrėti vartojamus drabu
žius, bet turi specialiai prisi
rengti prie atitolinimo blėdies, 
kurią kandys padaro, kada rei
kia vasarai padėti visus vilno
nius drabužius ir kitus dalykus.

Reikia visuomet drabužius
ploduojamąsias^dujas iš ka-į užlaikyti švariai, nuolat juos 
sykių ir nenaudoja kitų ap- .šepečiu valant ir prieš saulę vė- 
saugos priemonių. .....'.......................1...... 1

Juo nachališkiau Mainie- 
rhj Unijos prezidentas Le- —’ 
wis su savo saika pardavi- - - - •
nėja . angliakasių reikalus yra padedami vasarai, yra ko-

bet ir

pieno 
pieną, 
smeto-

de-

bu-

de-

Austri-

dinant. Kandžių kiaušinukai 
labai švelnūs ir šepetys juos iš
šukuoja. Reikia gerai išvalyti

šenius. Jei drabužiuose, kurie

savininkams, tuo mažiau 
savininkai tedaro ceremo
nijų su mainierių gyvybe ir 
sveikata.

Kasyklų Tragedijos 
Daugėja.

Gegužės mėnesį 
žuvo 373 mainieriai 
splozijas įvairiose kasyklose 
Amerikoje. Pernai tą mė
nesį kasyklų nelaimėse šioj v. -i • ’ i -t — • -ji

šiemet 
per ek-

šalyj palydėjo savo gyvybę 
186 darbininkai. Taigi šie
met gegužėje užmušta ka
syklose 187 mainieriais 
daugiau, nekaip pernai me
tais tą patį mėnesį.

Pernykščio je gegužėje bu-

priežasties kilt Meksikoj 
plačiausia suirute, į kurią

F

“Moksliškoji” Buržuazijos 
Tvarka.

Amerika turi perdaug at
liekamo kapitalo, kuriam 
neranda vietos gana pelnin
gai įdėt į pramonę bei pre
kybą/ — sako biznieriams 
skiriamas pranešimas La
Salle Extension Universite
to.

Tokio “palaido” kapitalo 
Jungtinėse Valstijose 1923 
metais buvę $4,300,000,000, 
šiais gi 1928 metais jau 
$7,000,000,000. Nerandantis 
užtenkamai pelningos sau 
vietos kapitalas šioje šalyje, 
vadinasi, kas metai augo po 
$700,000,000.

Daugybė Amerikos ka
pitalo kas metai išgabena
ma į užsienius, kur jis-įves
dinamas į fabrikus, kasyk
las ir kitokias -biznio įmo
nes. O vis dėlto ir užsie
niai nepajėgia sugert viso 
atliekamo -amerikinio kapi
talo taip, kad jo savinin
kams neštų tokių pelnų, ko
kių jie pageidauja.

Nesurasdami - ko daugiau 
veikti, todėl, savininkai ka
pitalo perviršio leidžiasi į 
vis smarkesnį pirkimą šefų 
(dalių) įvairių pramonės 
šakų, gelžkėlių ir' kt. Tuo 
būdu šėrai Wall/ Stryte vis 
kyla ir kyla, ir eina nepa
liaujamas jaisiais mekleria- 
vimas-spekuliavimas.

Fabrikuose, kasyklose ir 
kitose įmonėse įvedama 
naujos, skubesnės ir našes
nės mašinos;; su mažinamu 
skaičium darbininkų' paga
minama vis didesnis daugis 
prekių (tavorų) ir tuo pa
čiu žygiu kas kartą pasiū
čiau kapojama darbo mo
kesnis. Šitaip ir susidaro, 
iš vienos pusės, palaido ka
pitalo perviršis, kurio kapi
talistai neturį kur dėti, o iš 
kitos pusės—vis sunkė j an
tis darbininkų valgas.

Argi ne “moksliška” ta 
kapitalistinės “demokrati
jos”'tvarka?

Juk kiekvienas
kad sterilizuotą

jei

ne-

kių plčtmų, kandys tuoj aus į 
juos įsimes. Jei drabužiai bus 
gerai šepečiu iššukuojami, nors 
kas dvi savaitės, abejojama, ar 
kandys prie jų kabintųs. Sykį 
juos išvalius, reikia juos nuo 
kandžių apsaugoti, jei . jie ne
bus per vasarą vartojami, šū
vy n io j ant juos tuoj aus į popie- 
rą ar sudedant į tam tikras 
skrynias, kur kandys negalėtų 
įsigauti.

Beveik visi yra susipažinę su 
įvairių rūšių maišais, kuriuos 
galima pirkti tam tikslui vasa
ros laiku, šie maišai, jei ne- 
apiplyšę ir jei atsakahčiai var
tojami, yra labai gerai ąpsau- 
gojimui drabužių nuo kandžių. 
Jie neturės jokios vertės, 
drabužiai su kandimis bus 
juos įdėti, nes jie kandžių 
užmuš.

Paprasta vyniojimui popie- 
ra yra gera, arba keli laikraš
čio lapai. Kandys per popierą 
negali įsigauti. Dėlto, jei vil
noniai ir kitokie dalykai yra 
nuo kandžių paliuosuoti, gali
ma juos suvynioti į vyniojayną 
popierą'arba į laikraščius. Yra 
toks įsitikinimas tarp žmonių, 
kad kandys prisibijo rašalo, ku
ris vartojamas laikraščius 
spausdinti. Tas netiesa. Bile 
popiera, jei nesuplyšus, yra ge
rai. Tiktai' reikia galus gerai 
užlenkti, kad kandims nebūti] 
galima įrėplioti per juos. Dra
bužiu^ taip suvyniotus galima 
padėti be/ baimės, kad kandys 
į juos kada įsigautų. Kad už
mušus kirminukus, kurie kar
tais galėjo užsilikti, galima vy- 
niojant, pridėti naftalino, kuris 
juos tuoj aus užmuš.

Svarbiausias dalykas varto
jant naftaliną, ir jei norima, 
kad jis kandis užmuštų, tai tas, 
kad drabužiai turi būti taip su
vyniojami . ar padedami, kad 
naftalino garas negalėtų lau
kan išeiti, nes kitaip, jis nieko 
negelbės. • F.L.I.S.

DAINŲ DIENA CONN. 
VALSTIJOJ

juokai t® juokai '

Del nuolat pasikartojan-

suk- 
kuri

'samdininkus, ar, geresniam 
atsitikime, palieka už valgį. 
Priedas — vaiku tarne ko-

kad 
Abi ir pasilik- 

O tu užmokėsi šią sąskai-

•Jei nori žinotą kiek -savyje 
turi netikumų, tai apsivesk, o 
pati tau-tatai išrokuos. ■ 

, į , , < » ; « j j

Jer-apie sawTiiri gerą ma
nymą, tai ir turėk sau. Pasa
kysi kitam—-tai « tik pajuoks 
tave. • , ; ’ .

Surinko Es-Dzei.

Lietuvoj Gręsia Badas

Pakaruoklis

Sustok, sustok!
Nutilk, močia. Je

Nepaprastas ■

Labai Gerai
Pati:—Parsinešiau dvi 

nias, kad tu nuspręstum, 
gražesnė.

Vyras:—Abi gražios.
Pati:—Tai labai gerai, 

abi gražios, 
siu. 
tą.

N
kW

M
M

M
N

N

Ji Jau Toliau Pažengusi
Moteriškė įėjo krautuvei! 

nupirkti savo pianistei-dukte- 
rei gaidų. Pardavėja parinko 
ir pasiūlė:

—Štai puiki muzika “Prie- 
aušris,” už 25 centus.

Moteriškė:—O, , mano duk
ra jau toliau pažengusi. Ji 
jau praeitą savaitę skambino 
gaidas už 50 centų. Ar netu
ri tamista augštesnės muzikos, 
taip sau už kokį dolerį...?

Nepatyrimo Ženklas ,
Moteris (automobiliujė)

O, viešpatie, mes pervažiavo 
me žmogų

Vyras :— 
gu sustotume, tai kai kas dar 
gali pamislyti, kad mes tik pir
mu sykiu automobiliumi va
žiuojame.

< ------------ i
Tai Prigimtis -

* Jonas:—Tavęs,v Tadai, tai 
visai negalima suprasti. Kar
tais tu pasirodai gana vyriš
kas, *o kartais esi visai mote
riškas.

Tadas:—Tai prigimtis, bro
li, nes esu sūnus vyro ir mo
ters ...

(Feljetonėlis)
Anglijoj per spaudą pakel

tas klausimas apie bučkių ste
rilizavimą. Tuo klausimu su
sirūpinę gydytojai, moralistai 
ir paleistuviai, ypatingai pa
leistuviai, kurie mėgsta bu
čiuotis, ne tik tamsoje, 
šviesoje.

Mes žinome, kaip 
kompanijos sterilizuoja 
Pirmiausia nusipila sau
na, o jau paskui pamazgas su
teikia vartotojams ir sako, kad 
tas pienas neturi jokių bakte
rijų, jis labai sveikas, sterili
zuotas. Na, jeigu mūsų buč
kius pradės^ taip sterilizuoti, 
kaip pieną, tai kas iš jų išeis? 
Kokiam velniui jis bus tuomet 
reikalingas ir kas jį norės pri
imti ? Tuomet su bučkiais rei
kės atsisveikinti. Vietoj buč
kių, pradės vieni kitiems į vei
dą spjaudyti ir vieni kitus siųs
ti tiesiai į peklą.

Bet visgi atsiranda žmonių 
ir protingų, 
gerai žino,
bučkį niekas neims. Todėl vie
nas gydytojų, siūlo ve kokį pla
ną: Nešiotis kišeniuje bonku- 
tę iodino ir vatos ir po kiek
vieno bučkio lūpas gerai iš
trinti vata, iodine įmirkyta. 
Vadinasi, bučkiai nenukentės, 
savo vertės nenustos, kaip kad 
pienas nustoja.

Iš vienos pusės, tas būtų la
bai gerai. Bet iš kitos pusės 
gręsia didelis pavojus. Pa
vyzdžiui, žmogus kur nors 
kampe pasibučiuosi su merge
le ar moterėle. Tuojaus turi 
lūpas šveisti iodinu. Kuomet 
pareisi namo ir tavo lūpos bus 
nušveistos iodinu, tuomet tau 
pati ne tik pirtį pakurs, bet 
ir išvanos. Taigi, kaip matote, 
tokis receptas nei velniai ne
tikęs ir prieš jį reikia visiems 
protestuoti.

Antras gydytojas siūlo kitą 
būdą. Jis sako, kad kiekvie
nas turi nešiotis maskas ir 
kuomet bučiuojasi, tai turi jas 
užsidėti. Maskos (reikalingos 
ne tam, kad apsaugojus nosį 
nuo nepakenčiamos smarvės, 
kuomet besibučiuojant veržįa- 
sį iš-burnos; nė/nuo visokių 
miltelių, kūrie nuo dailiosios 
lyties veidelio pradeda veržtis 
į nosį ir iššaukia čiaudėjimą, 
o to pasekmės—oro sugedi
mas, bet kad apsaugojus lū
pas, kuriomis reikia bučiuotis. 
Kithip sakant, kiekvienas tu
rės nešioti apynasrį, kokius da
bar nelaimingi šuneliai nešio
ja, tik jie bus tankesni, kad|čių lietų dirvos permirkę, 
besibučiuojant lūpos negalėtų neįeinamos. Laukai daugu-

L Kur ir buvosusisiekti. Kaip rekomenduo- moj nesėti. Kur ir buvo 
ja vienas gydytojų, tai tie a- pasėįa lomose prigėrė, 
pynasnai turės būti pagamm- K 1 .v , ’ n iti iš tam tikro audeklo, kurisįaĮ^a IS
taipgi bus įmirkytas vaistuose ves taip pat. Dobilai blogi., 
ir išduos tokią smarvę, kuri Žolė neauga. Žiemkenčiai 
galėtų besibučiuojančių visas gelsta. Ūkininkai atleidžia vi j_ •• _ ~ „ 1~bakterijas užmušti.

Viefias dalykas blogas, tai 
nesrnagu su maskomis vaikš
tinėti, ypatingai vedųsiems 
naktį su jomis miegoti. ’ Juk 
tuomet žmogus niekuo nesi
skirsi nuo biedno šunelio. Ant
ras dalykas, jeigu tos maskos 
bus įmirkytos tokiuose vaistuo
se, kurie .besibučiuojančių vi- 

būtenf sas bakterijas užmuš, tai sy
kį pasibučiavęs, jau daugiau 
niekad nenorėsi. Nes kasgi 
tuomet tave trauks prie buč
kių, kuomet buckinės ^ąkteri- 
jos bus užmuštos ? Nebus buč- 
kinių bakterijų ir niekas ne
kurstys prie bučiavimosi.. O 
kokš gi bus gyvenimas, kuo
met žmonės nenorės bučiuotis ?

Taigi, kaip matote, artina
si labai baisūs laikai. Jeigu 
bus įvesta bučkių sterilizacija, 
jie bus beverčiai; jeigu reikės 
lūpas iodinu karšti, gręsia di
delis pavojus vyrams nuo pa
čių, o pačioms nuo vyrų; jeigu 
uždės maskas, kurios užmuši- 
nes bučkių bakterijas, tai tuom 
pačiu atveju ir pačius bučkius 
užmuš.

Geriausias buvo receptas 
prieš bučkius, tai paskelbimas, 
kad kiekvienas bučkis sutrum
pina 3-mis minutomis žmogaus 
gyvenimą. Kurie norėjo žudy
tis, tai *nors smagią saužudys- 
tę turėjo: prispaudei savo lū
pas prie kokios nors, dailutės, 
minkštutės lūpų ir laikyk’, kol 
dievui dūšią atiduosi. Jokių 
kančių, apart smagumo, malo
numo... Pagaliaus ir kandi
datų į sau žudžius skaičius žy-

Priedas — vaikų tarpe ko
kliušo epidemija. Šios ži
nios liečia Kriūkų, Joniškio, 
Pašvitinio, Žeilalio ir, ma
nau, daugiau valsčių Šiaulių 
apskrityje. Čia badas žiūri 
i akis

Rugpjūčio 4 d. įvyks Union 
City, Conn., parengimas, už
valdytas Dainų Diena. Jame 
dalyvaus keli chorai, 1 
Lyros. Choras iš Maspeth, N. 
Y.,' Vilijos Choras iš Waterbu
ry, Conn., ir Laisvės-Choras iš 
Hartford, Conn. , , (

Reikią pasakyti, kad Union 
City dar niekad neturėjo to
kio parengimo, kuriame daly
vautų tiek chorų ir žmonių, 
kiek bus sekamame.

Kad tame piknike bus labai 
daug svieto, tai nėra abejonės, 
nes jį rengia milžiniška jėga. 
Visų kolonijų 'lietuviai daly
vaus šiame parengime.

Kas turėjo progą dalyvauti 
“Laisvės” metiniuose pikni
kuose .arba Mass, valstijos 
chorų piknikuose, tas matė, 
kad į juos susirenka tūkstan
čiai žmonių, šiame parengi- 
mę taipgi bus tiek pat, jęi ne 
daugiau Žmonių, Todėl vi
siems bus smagų linksmai lai
ką praleisti, susitikti draugus 
ir pažįstamus ir t. t.

H ar tf o fd i'e č i a iD ai n ų ■ D ienoj 
bus pirmutiniai. V-LaisVės cho
ras rengiąsi važiuoti. Su cho
ru rengiasi važiuoti' ir ’dauge
lis svečių. . Todėl mes jau da
bar pareiškiame j kad laimėj i- 
mas/įrus mūsų -pusęj.

Laisvės Choro Sekretorius. *

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
buvo

2 Rugsėjo, Philadelphia, Pa.
J Kas rengia ir kokioje vieto

je, bus vėliau paskelbta.

29 d. Liepos Baltimore], Md. 
Rengia Progresyvės Drapgijos 

ANT MATULIONIO ŪKĖS 
(Patapsco River)

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ

12 Rugpjūčio, Norwood, Mass. 
Rengia L. L. R. Choras 

ANT ANTANO ALIUKO 
ŪKĖS

Ant Kranto New Pond Ežero

Yniai padidėtų. O dabar vel
niai žino, prie ko vedama. ..

Švenčioniskis.

krokodiliaus ašaras. Nei 
vienas, tačiaus, nepasako, 
kad ir Jungtinių Valstijų 
imperialistai yra apčiuopia
mai kalt; užmušime genero
lo Obregono. Nes iš,kur gi 
kitur, kad ne iš jų, Meksi
kos kontr-revoliucipnieriai 
sėmėsi sau pinigų, amunici
jos ir moralio padrąsinimo 
niekšiškame kare prieš “be
dievišką” Meksikos vyriau
sybę ?

Bažnyčiai To Neužteko
Kaip jau minėta, Calles 

ir Obregonas,' in t ako j e A- 
merikos ambasadoriaus 
Morrowo, žadėjo padaryt 
pakeitimus konstituęijos, 
naudai amerikonų kapita
listų ir bažnyčios. įBėt baž
nyčia vis tiek nesitikėjo ga
lėsianti ir? toliąu taip sauva
liauk ir judoŠiaut,7 koT Mek
sikos valdžia rasis “bedie- 
vukų” rankose. Todėl klc- 

____ o_________ J_____ _ „ rikališki juodvarniai su 
savo šalies t nepriklausomy- dvarininkais ir pasiryžo nu: 
b<u. knmne|*Wall etrytui įr žagt Obregoną, be ko kita, 
Wasltiūgtbhui paaiškėjo, tikėdamiesi, kad galės iš tos

A™.ri.kos. kapitalistų laik- (gai kartais pavyktų įtraukt 
kaiP° “tvarky- 

A'j tojų”. Jie ir atliko tą bude
lišką darbą, laukdaiįii pana
šių pasekmių, jie—pasalingi 
žmogžudžiai, be paliovos ir 
amžinai deklamuojanti 
prieš Sovietus, kuomet So
vietai teisingai baudžia už
keiktuosius priešus darbi
ninkų ir valstiečių valdžios 
Raudonojoj Respublikoj.

Obregono Nuopelnai
Obregonas nebuvo drau

gas revoliucinių darbinin
kų; jis buvo buržujinis “so
cialistas”; persekiojo komu
nistus ir laužė masinius 
darbininkų streikus. Ta
čiaus, kiek jis stovėjo prieš 
juodąją inkvizitoriškos baž-. 
nyčios galią, kiek jis kovo
jo prieš baudžiavinius dva
rininkus ir už savo šalies 
nepriklausomybę ■ nuo: Ame
rikos impei\;ūi^tų,; tięk: jam 
priklauso pagarbos,ftiek jis 
buvo pažangesnėj spėka, pa
lyginant su šimtaprocenti
niais Wall-Stryto kunigi
niais ir' dvariniūkiškais šu
neliais Meksikoj.

,‘Nėšenail iierią vakarą 
netoli Sartininkų (Taura
gės apskr.) ir Natkiškių 
(Klaipėdos krašte) prie bu
vusios rusų-vokiečių sienos, 
rastas pasikoręs ant medžio
šakos ūkininko Delkaus iš * 
Natkiškių bernas Krombal- 
cas 20 m. amžiaus. Jis pirm 
kelių dienų buvęs iš namų 
išėjęs. Pasikorimo tikros 
priežastys neišaiškintos. 
Spėjama, kad koręšis todėl, 
kad' šeimininkas jam sulai
kęs atlyginimą už ištarnau
tą laiką. ~ Draugams išsita
ręs, kad jei kada mirsiąs, 
tai būtinai prie kurios nors 
valstybės sienos.

, 1 . . . ■ j r t—-
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Liepos 19, 1928

kaugų žiniai

Su

išmetė dolerį. Pitts-

Magazine St.,

Kultūros ir apšvietos darbas

planingai-sistema-

ir

T

pardavinėtojai visuose

J. VARNELIS

St,

St.,
TeL Jefferson 10090

n noy Avė., uiraravme, ra.Pasibaigus kuopo.i —M. Batutis, Box 24, Wilsonville,$1 ir

Pa. INSURANCE
Mano kainos prieinamosPHILADELPHIA, PAPHILADELPHIA, PA

IR
DETROIT, MICH. N. Vine St.,

DIDELIS IR PUIKUS PIKNIKAS DR. ZINSDe-' Box 568,SU KONCERTINE PROGRAMA

t

Nedelioj, 22 Liepos (July), 1928 kp.
B. Burkauskis,

11.00LAUREL SPRINGS, N. J

ŽODYNĖLIS$77.94VisoPradžia 10 valandą ryte
St.

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

$25.69

IŠ 18,000 ŽODŽIU52.25

1552—10thĮŽANGA 25 CENTAI
1512—llth

Kviečia Visus KLIUBO KOMISIJA. 349—10th

KAINA $1.25

St.
350—9th St., Moline,

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

Sūnų ir D. D. Valdyba 
Del 1928 m.

finansų raštininkas 
1738—22nd St; nutarimų 

P. Čekanauskas, 9522 
iždininkas—A. Vėgela, 

agen-

ZUKAITIS
Spencerport. N. X

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

specialistas.

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

ADRESAI

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ j 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Lietuvos

Penn Avenue,
1009 E. 74th

Daucenskas, 
Moline, III.

A. Milius, 
Moline, 111. 

sekr. A. Trepkus,

Rašo P. Buknys
Draugas K. Steponavičius, 

daug metų buvęs A.L.D.L.D. 
centro sekretorium, labai ap
gailestavo, kad negalėjo biįti 
“Laisvės” piknike ir paaukojo 
$10 paramai savo dienraščio.

Jau kelionę dienom po “L.” 
pikniko atvyko į Brooklyną 
dvi montelliečių šeimynos, 
draugai V. Kiela su žmona ir 
P. Cereška su žmona. Gailė
josi ir jie, kad nebuvo pikni
ku. Apžiūrėję “Laisvės” 

išineriją, paaukojo po porą 
derių apmokėjimui skolų! 

Gaila, kad draugam montellie- 
čiam svečiuojantis Brooklyne 
visą laiką buvo karšta ir daž
nai lijo. Tačiaus jie nebėgo 
namo iki nepamatė keletą 
svarbių vietų New Yorke.

Drg. J. Savickas, iš Los An
geles, Cal., Brooklyne svečia
vosi apie tris dienas. Apleis
damas Brooklyną, “L.” reika
lam

Is 
drg. 
čiui 
vo surengę tarptautinį pikni
ką spaudos naudai ir padarė 
pelno virš šimto dolerių. Iš 
to pelno “Laisvė” gavo trečią 
dalį.

Puslapis Trečias

Stamjbrd, Conn., per 
Burbą aplaikėme dienraš- 
$39.50. Ten draugai bu-

Per ALDLD. XII Apskričio 
pikniką, liepos 14, ir ant ry
tojaus Pittstone, apskričio kon
ferencijoj, surinkta aukų “Lai- 
svės” presui. Daugiausia au
kų rinkime pasidarbavo drg. 
P. Šlekaitis. Po dolerį aukojo 

J. Bernotas, A. 
Ruseckienė, G. 
Glaubičius, A. 

Janinas, J. Pau-

šie draugai: 
Ruseckas, P. 
Stanionis, A. 
Stikliūnas, K. 
lackas, I. Klevinskas, R. Janu- 
šaitis, M. Mockevičius, I. šu- 
kis^iA. Valūnas, G. Kuncevi
čius, C. Kaspfaras, Sidaras, 
Miškinis ir Stalmokas.

,Valukas pridėjo 75c, o P. 
Zakarauskienė 25c. Iš viso su
sidaro $19. Aukas parvežė 
drg. L. Prūseika, kuris tame 
piknike sakė prakalbą, širdin
gai ačiū visiems aukotojams.

Skaiytykime Draugų Laiškus:
Pittsfield, Mass., 

Liepos 9, 1928.
Drg. P. Bukniui,

Brooklyn, N. Y. 
Gerbiamas Drauge:

Kad palaikyti Pittsfieldo 
miestą ant “Laisvės” žemlapio, 
padengimui
iškaščių aukojo 
gai: M. Sellers 
kin $1.50; Ch. 
Jovaišienė 50c.

Draugiškai,
M. Sellers.

Laisvės” 
sekami

preso 
drau-

Rimkus 
Viso $5.'

Gerbiama “Laisvės” Adm.:
Ridgewoodo L.D.S.A. 132 

kuopa, laikytame susirinkime 
11 d. liepos, svarstant įvai
rius klausimus, atradome svar
biu ir būtinu reikalu paremti 

svę” finansais. Siunčia- 
5 dolerius “Laisvės” pre

SKAITYTOJU BALSAI
Atsišaukimas į SLA. JApskri- 

čius, Kuopas ir Narius

Įvairiais šelpimo komiteto 
darbais daugiausia -rūpinosi 
komiteto pirmininkas drg. J. 
Vaitkevičius.

me 
su i.

Draugiškai,
N. Butkiene, 

LDSA. 132 kp. iždininkė.

Waterbury, Conn., 
July 12, 1928. 

“L.” Adm.: 
randate čekį vertės $5. 
yra už “L.” pikniko ti-

Gerb.
Čia 

kuris 
kietus.

Jūs prisiuntė! 5 tikietus man |' 
ir 5 drg. žemaičiui. Tai šis 
čekis padengia skolą už mum 
ab'iem prisiųstus tikietus. 

gilia pagarba,
P. Bokas.

I Gerbiamieji SLA. nariai:
Rašau į “Vilnį” ir į “Lais

vę,” kadangi senai jau mes 
praradome savo organą “Tė
vynę.” “Tėvynė” nebetarnau
ja SLA. nariams, o tam tikrai 

i klikai.
Štai, Pildomoji Taryba per 

14 metų mus tik pažadais mai
tino, o tyro kultūrinio ir ap- 

jšvietos darbo nedirbo. Jei 
.bent draskymą ir tąsymą pa
teisinus nepatinkamų kuopų 
ir terorizavimą narių, pripa

žinsime už kultūrinį darbą, tai 
Pildomoji Taryba su p. S. E. 
Vitaičiu priešakyje yra eks-

Mainierių šelpimo Komiteto 
Fin Sekr., A. Jonikienė.

HOOVER PAS COOLIDGE
SUPERIOR, Wis. — Į Ce

dar Island, kur prezidentas 
Coolidge apsigyvenęs vaka- 
cijoms, atvyksta Herbert 
Hoover pasitarti su Cool
idge apie rinkimų kampani
ja.

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO, MASS., VALDYĘA:

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

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

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

Prot. Rast. Teodora žižiene, 673 N.
Main / St., Montello, Mass.

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

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

Kasos Apiekūnai;
Kleofasa Sireikiene, 8 Holbrook Ave., 

Montello, Mass.
Vladislava Baronienė, 722 N. Mon

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

Montello, Mass.
St., Montello, Mass.

PITTSBURGHAS IR APIELINKĖ
Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way, 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon 

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion).

Prot. seki*. E. K. šiurmaitienė, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

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

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o' siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. š.

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

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

Windsor, Conn., 
July 13, 1928.

Adm. Drg. P. Buk“Laisvės
nys:

Galiaus ir aš 
prie “Laisvės” 
nau, 
kad.

štai prisiunčiu $11 ver 
čekį, paskirstant sekančiai:

Už pardavimo pagarsinimus 
$2.5.0; “Laisvei” už prenume
ratą $6 (nes jau užsibaigs su 
num., 183 š. m.) ir dienraščio 
“Laisvės” reikalam 
Taipgi pasirūpinsiu 
giau

su savo grašiu 
paramos; ma- 

visgi geriau, negu nie-

$2.50. 
dau-ir 

apgarsinimų gaut.
Draugiškai,

J. A. Bartašius.

i pertais!
i ' . '

SLA. kuopos ir nariai nori 
į ne draskymo ir skirstymo į 
I gerus ir blogus, bet rimto kul
tūrinio ir apšvietos darbo.

Mums reikia prakalbų-pre- 
lekcijų iš blaivybė-sveikatos 
sričių; mums reikia prakalbų- 
prelekcijų jaunimo organiza- 

jvimo klausime; mums reikia 
i prakalbų-prelekcijų iš politiš- 

'tesĮkos ekonomijos. Ir, abelnai, 
j reikia prakalbų-prelekci jų iš 
socialio sugyvenimo. Bet to 
nei Pildomoji Taryba, sykiu su 
p. S. E. Vitaičiu, negali mums 
suteikti, nes jie yra nekom- 
petentiški. Jie neturi pakan
kamai moksliškų žinių. Ir 
laukti nuo jų'rimto kultūros-, 
apšvietos darbo—tai save ap
gaudinėti.

i Tad reikia mums, Susivie
nijimo nariams, stvertis . pa
tiems už kultūrinio ir apšvie-

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

APLA. CENTRO KOMITETO i 
ANTRAŠAI

Visi augščiau paduoti laiš
kai yra labai svarbūs ir darbi- į0~s įarb0. 
ninkiškoji lietuvių visuomenė 
yra labai dėkinga jų auto
riams už gausią paramą savo turi būt vedamas peV SLA. 
dienraščiui. Tačiaus paskuti- apskričius planingai-sistema- 
tinis laiškas viršija visus ki- tingai, bet ne pripuolamai, kur 
tus savo reikšme. Drg. J. A. 
Bartašius prisiuntė skelbimą ir 
dar daugiau žada jų prisiųsti. 
Su rinkimu skelbimų daugely
je vietų mes esame apsileidę. 
Darbuojantis būtų galima gau
ti šimtus jų ir būtų tūkstančiai 
dolerių pelno mūsų dienraščiui.

Vokietijos Amnestijos 
tas — Apgavystė

Berlynas.— Visoj šalyj di
delis nepasitenkinimas del 
Reichstago priimto “amnes
tijos biliaus,” sulig kurio 
paliuosuojama tik saujalė 
politinių kalinių, o tūkstan
čiai politinių kalinių palie
kama pūti kalėjimuose. Vo
kietijos darbininkai protes
tuoja prieš tokį veidmainin
gą “amnestijos bilių”.

tik išlaidos didelės pasidaro, o Į 
naudos nei už grašį.

Dabar geriausis ir patogiau- 
sis laikas darbą suplanuoti. 
Nariai savo susirinkimuose pla
čiai apsvarsto ir paduoda pla
nus apskričio valdybai galuti
nam sutvarkymui. Apskričiai 
iškalno turi pasirūpinti sau 
prelegenta-kalbėtoją ir už- 

Ak- kviesti, duodant prelegentui 
pakankamai laiko augščiau 
minėtuose klausimuose 
rengti.

Apskritis suplanavęs ir pri
rengęs maršrutą, paskirdamas 
dieną ar kelias dienas kuopai. 
Kuopa gi, prisiartinus vajaus 
dienai, privalo sutraukti tos 
apielinkės visus lietuvius rašy
tis prie SLA., jaunus ir suau
gusius. Vakarai turi būti su 
programa.
vajui, apvainikavimui savo 
darbuotės, kuopa turi pareng
ti šeimynišką vakarienę.

Tad paplanuokime, padisku- 
suokime; i 
dienoms, pradėsime darbą.

—Dr. A. L. Graičiūnas.

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

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

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

Ižd. J. 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. čirvinkas, 230 

Carnegie, Pa.
4— F. Pikšris, 1331 

Pittsburgh, Pa.
6— M. E. Custerienė, 

St., Cleveland, O.
7— J. D. Sliekas, 215 Overbrook 

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

S. S. Pittsburgh, Pa.
9— U. Načajienė, 1722 Kenneth Ave., 

Arnold, Pa.
10— J. Albauskis, 1503 Wentworth 

Ave., Chicago Heights, Ill.
11— D. Lekavičia, P. O. Box 52, Fin

leyville, Pa.
12— J. Kinderis, 439 Maplewood 

Ave., Ambridge, Pa.
13— Wm. Ufbon, R. F. D. No. 42, 

Rices Landing, Pa.
14— R. Beniušis, 911 Jones Avenue,

North Braddock, Pa. 1
15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., 

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

Lv Aliquippa, Pa. ,
17— T. Treinauskas, P. O. Box 163,

! E. Pittsburgh, Pa.
19—J. Preikšą, Box 201, Minden, W. 

. . Va.pnsi- 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, W. Va.

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

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

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

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 rašt. Z. Ambrasas, 1305 
Geneva st.; iždininkas A. Tankunas, 
1004 Lockwood avė.; iždo globėjai: 
A. Čyvas, 1917 Mead st.; ir P. Ke
palas, 1212 State st.; organizatorius 
K. Kiše!is, 1309 Mound avė.

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

Pirmininkas—Ed. Sheputis, 11343 
Cardoni; finansų raštininkas — J. 
Valaitis, 
raštininkas 
Russell St., 
7715 Dayton Ave.; “Laisves 
tas—J.- Biršton, 2739 Carson Ave.

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

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

Rengia
Philadelphijos Šiaurinės Dalies Lietuvių Republikonų 

Susivienijimas

Gerbiamoji Philadelphijos ir apielinkės visuomene! 
Šis piknikas bus vienas iš puikiausių, nes jame dalyvaus 
'liet du chorai. Taipgi bus puiki orkestrą, visiems gerai 
žinomo J. Sutkaičio. P. Š. D. L. R. Pašelpinis Kliubas 
įdeda pastangas, kad šitas piknikas būtų kuo skaitlingiau
sias, nes jame galės prisirašyti jaunimas nuo 18 iki 20 
metų amžiaus veltui, užsimokėdami tik menes, mokestis.

KELRODIS^ Iš Philadelphijos, persikėlus Market St. ferry, po deši
nei imkit Clementon gatvekarl ir važiuokit iki Laurel Road; išlipus, 
eikit po dešinei iki tilto, ten ir pikniką rasite. Automobiliais, perva
žiavus per Delaware tiltą, imkit White Horse Pike. Važiuokit iki 
Union Avė. ir sukit po dešinei Laurel Ave. ir važiuokit tiesiai, kol 
rasite tilta. Pervažiavę tiltą, po dešinei rasite pikniką. Tik nepa
mirškit pasiimt bathing siūtus.
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' [29—J. Carvalles, Box 2, Coal Center,
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. 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 
—llth 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
si, savam name. 1057 Hamilton Ave.

Atskaita aukų, surinktų 
troito Lietuvių Darbininkiškų 
Organizacijų Mainierių šelpi
mo Komiteto, nuo jo susitvėri- 
mo geg. 20 d., iki liepos 1 d.

Įplaukos
S.L.A. 21 kp.
Smalstį

Nuo
P.

Nuo
per L. Joniką

Aukų per rinkikus
Pelnas nuo parengimo 

birželio 22 d.

per 
$19.69

6.00
41.25

Išeigos
Detroito Tarpt. Mainie- 

rių šelp. Komitetui 
perduota SLA. 21 kp. 
ir ALDLD. 52 kp. 
aukos sumoje

Nacionaliam Komitetui 
į Pittsburgh, Pa. ,

Viso x $77.94
Ypatos aukų surinko seka

mai: U. Litvinienė $4.50; A. 
Jonikienė $8; P. Grikietis 
$3; V. J. Geraltauskas $11 
(šitą $11 surinko kitas drau
gas ir perdavė V. J. Geral- 
tauskui, bet aš jo vardą pa
miršau); V. J. Geraltauskas 
$6.50; J. Alvinas $1.25; O. 
Demskienė 25c; J. Brazauskas 
$3.25 ir J. Vaitkevičius $3.25. 
Viso $41.25.

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO, MASS.

Vaidybos Antrašai
Pirmininkas A. Krūkonis,

23 Banks St.
Pirm, pagelbininkas P. Krušas,

99 Arthur St. .
Nutarimų raštininkas * J. Stripinis,

49 Sawtell Ave. ,
Finansų raštininkas K. Venslauskis,

12 Andover St. 1
Ligonių raštininkas W. Gelusevičia,

51 Glendale St.
Kasierius M. Podžiūnas;

29 Arthur St.
Kasos globėjai:

A. Amsėjus, 129 Ames St.
j J. Povilaitis, .222 Ames St.

M. Jazūkevičia, 153 Ames St.
Maršalka F. Sawlenas,

20 Faxon St. . Visi Montello, 
•Mass.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

A

Lietuvaitė/
FOTOGRAFISTe

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 
5 po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

651 SENECA AVE
BROOKLYN, N. Y.

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 gt., 

Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
nuolatos j sa/o didele krautuvę ga
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 She- 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p. 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St. 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra
šo taip: J. Naujoke, nuo agento nu
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man, 
taip ir mano kostumieriams labai pa
tinka.
j Daugybė i Brooklyn® ir kituose 
miestuose taip dekavoja už gerą iš
dirbi m ą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Klįubuose ir Sto
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ai 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoj 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujoką Cigarą Dirbėjai 
167 DIVISION AVENUB 

Brooklyn, N. Y.

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių 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, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžins 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, tai|) vėdina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai il
gai kelfdir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsa 
žolių Ir knygų Katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių 
miestuose.

M.
25 ’Gillet St.

DR. ZINS
Specialistas su 28 Metų Patyrimų

X-spinduliai
/

Benton, Ill.
32— P. Klova, 133 So. 13th Street, 

Eastoh, Pa.
33— A. B. Shatkus, 1256 Scribner 

Ave., Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejatis, Box 113, Royal- 

top, Ill.
35— K. Bagdonas, 114 

Shamokin, Pa.
j 36—K. Vaičiūnas, 929 So. Hobson 

St., Harrisbug, Ill.
37— L. Aimanas, P. O.

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.,
I 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. Lasky, 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.
51— J. V. jStanislovaitis, 307 Ply

mouth Ave., Wilkes-Barre, Pa.
52— J. M. Kaminskas, 3116 S. Hal- 

sted St.. Chicago, Ill.

I). L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

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

St.
Fin. Sekr. T. Stankevičienė, 431 

Boulevard. /
Kasierius F. Lukaitis, 330 Broadway. 
Kasos globėjai:'

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

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

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

PO

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 I. Petrauskas, 
22 Merton 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.— 

255 Pine St'
Finansij Rašt.—Jonas Poškus,
- 148 Court St.
Iždininkas—Martinas Budreckis, 

163 E. Jersey St.
Iždo Globėjai— M. Gedminienė, 

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

Nauji: Raš.' Orga.—M. Zabrauskienė, 
274 Sencond St.

Draugystės korespondentas — 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.

Avė., E.
Vice-pirm.

Avė., E.
Prot.

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

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

Avė., Moline, III.
Iždo globėjai:

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

J. Verikas,
III.

Maršalka J.
Moline, III.

Kairjs, Plaw Station,

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
- (DOBROW)

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

“RAUDONAS ARTvJAS
Minske nu® pirmo gegužės, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėtį ir plačiai rašys apie tąi, 
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
So ve t ska j a, CKKPB. (b)

Kuriem neparanka užsiprenumeruoti 
tiealal ii Rnaijoa, tie galite užsiprenu
meruoti per “Laiavę”. 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. T. Kaina 11.26, 
peraiuntimaa veltui.

PASITARIMAI
EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

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

Labai Parankus Kišeninis

ir
A NGLIŠKAI-LIETU VISKAS

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

prietebus ir draugas.

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. T
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Adomo Jonukas

JONO GYVENIMAS ir MIRTIS
(Zs Mano Atsiminimų)

(Tąsa)
“O, gerai, gerai, man mokinys dabar 

reikalingas”, linksmai atsakė Stasys, “nes 
darbo daug turiu, galės pasilikt, jis geras 
vyras, išmoks, jeigu klausys. O išlygos 
tai tokios: kad ant vienų metų, tai tams
tos man primokėsit 50 rublių, bet ant dvie
jų, tai nei aš tamstom, nei tamstos, man 
nemokėsit.”

“Lai būna ant dviejų metų, tai geriau 
išmoks,” tarė Antanas ir paspaudė Stasiui 
ranką. Dar persimainę po keletą žodžių, 
atsisveikino ir išėjo.

Stasio šeimyna dabar jau susideda iš 
keturių ypatų, tai yra, jis pats, jo moteris 
Ona, jų sūnus Kaziukas, baigiantis antrus 
metus, ir Jonas mokinys. x

Darbo yra gana, dirba dienomis ir 
naktimis, bet uždarbis mažas, nes dau
giausia įsiūdavo beturčiams darbininkams 
už maža atlyginimą. Taigi Stasys iš savo 
uždarbio\vos tik pragyvendavo. Reikia 
nusirandalvot kambarius, pirkt kuro, mais
to ir kitas reikmenas—tik, tik galas su ga
lu susieidavo. Kasdieninis maistas—silkė 
ir arbata, cukraus gabalėlį į burną įsidėjęs, 
o arbatos tai gerk, kiek tik tilpsta.

Jonas pirmą savaitę buvo lyg nusimi
nęs, kokio)tai nuobodumo kankinamas, ko 
tai išsiilgęs, bet paskui paprato. Tik vie
nas dalykas jam nepatikdavo, tai gaspadi- 
nės neapsukrumas ir laikymas Jono nieko 
vietoj. Pirmą panedėlį, Jonui atsikėlus, 
jis išgirdo gaspadinės “komandą:”

“Jonai, užkurk verdulį ir nueik par
nešk silkių!”.

Kada jis parnešė silkių, tai į tą pačią 
krautuvėlę turi eit duonos, o paskui dar 
cukraus ir t.t. Nepasakydavo viską ant 
sykio parnešt. -Bet Jonas nesipriešindavo, 
nes jam tėvai įsakė klausyt, ką sakys meis
tras arba gaspadinė.

Stasio šeimyniškas gyvenimas nelabai 
gera vaga ėjo, nes Onos motina buvo da
vatka—fanatikė ir neapkęsdavo Stasio. 
Bet Ona nekreipdavo atydos ant . to, jog 
jos motino neapkenčia jos vyro. Ji dau
giau laiko praleisdavo pas motiną, kaip na
mie. Stasio uošvė nesykį kunigėliui pa
kuždėdavo, kad jos žentas bedievis ir neina 
spaviednės.
; Jonas Gauna Mušti už Teisybę

Viena penktadienio rytą, tik išaušus, 
Jonas sėdėjo prie mašinos ir mynė abiemis 
kojomis, net mašinė kaukė; siuvinys slin
ko, Varomas mašinos dantukų, ir raitėsi ki
toj pusėj mašinos, it gyvatė.

Stasys, ant stalo pasitiesęs audinį, kir- 
JDO daugiau siuvimo ir mašinos kaukime bu
vo galima girdėt jo didelių žirklių čikšėji- 
mą. Ona kepė blynukus, o Kaziukas, seilę 
rydamas, žiūrėjo ir kartojo savo dainelę, 
kurios Jonas buvo jį išmokinęs: “Pogib ja 
malčiška, pogib na vsegda”.

Tik štai kažin kas pabeldė į duris ir 
durys atsidarė, o tarpduryj pasirodė zakris-* 
tijonas. Pasveikino “dievo žodžiais”, “te
gul bus pagarbintas!...” Nors Stasiui tie 
žodžiai atrodė juokingi, bet jis pro dantis 
prakošė, “ant amžių amžinųjų”.

“Kunigėlis prašė, kad tamsta ateitum 
į kleboniją”, pasakė zakristijonas.

“O ką jis man duos?” šypsodamas pa- 
kląusė Stasys.

><As nežinau, jis man tik sakė, kad 
tamstai pasakyčiau.”

Taręs tuos žodžius, zakristijonas išėjo.
“Girdi, Ona, mes eisim abudu su Jonu. 

Aš manau, kad kunigas duos darbo, tai Jo
nas pagelbės parnešt, nes man sunku eit 
per purvyną. Kada ateis koks žmogus at
siimt drabužių, tai lai palaukia, pakol aš 
pareisiu.

nyte”. Jauna, gal apie septyniolikos metų, 
o dailaus sudėjimo, kaip tik nulipdyta!)

Jiems besėdint, atėjo ir kunigas. Jau
nas, žemo ūgio, bet diktas vyrukas. Pra
vėręs duiis, pavadino Stasį ir Joną į valgo
mąjį kambarį. Jonas atsidūręs tokiam pui
kiam kambaryj, dairėsi akis išpūtęs, nes 
jam viskas atrodė labai nepaprastai: bran
gūs rakandai ir puikiai išpuoštos sienos, 
ant kurių kabojo daug įvairių paveikslų, 
gamtiškų ir “šventųjų”. Labiausia jam 
keistai atrodė tie brangūs kaurai, kurie 
dengė grindis. Jis net bijojo 'ant jų atsi
stot, kad nesumindyt. Jonas taip užsižiop
sojo į tuos dalykus, kuriuos pirmu sykiu 
jam pasitaikė matyt, kad net užmiršo ku
nigui į ranką pabučiuot!

Kunigas, kreipdamasi ’ į Stasį, tarė: 
“Aš jum turiu darbo, bet aš noriu, kad 
greit padarytumėt. Štai čia dvi poi’os keli
nių suprosyt ir du sutonai. Šitasn biskį per- 
ilgas, o tas persiauras. Gal bus galima 
praplatyt?”

Stasys apžiūrėjo drabužius, padavė 
Jonui nešt namo ir atsisukęs į kunigą ta
rė: “Už poros dienų bus viskas gatava.”

“Na, tai dabar sėskis, aš noriu su ta
vim pašnekėt,” tarė kunigas, imdamas iš 
šėpos butelį degtinės.

“Šnekėt, tai šnekėt, bet degtinės aš ne
geriu.”

“DeKstikliuko neisi į peklą, 
gersiu, tai ir tu turėsi gert.”

Išėjęs į kuknią, kunigas prisakė tar
naitei atnešt ką nors užvalgyt. Stasys no
rėjo atsisakyt gert, bet nenorėdamas kuni
gą užpykdyt, išgėrė vieną.

“Stasy! tu esi apšauktas tikru bedie
viu. Tu esi didžiausias bedievis visam mie
stelyj. Bet tas tavęs prie gero neprives. 
Juk man,daug kas pakušda į ausį apie ta
ve, bet aš būk tai negirdžiu. Ar tu negali 
užsidaryt burną? Ką tu žinai, tai žinok, 
bet kam tu kitiems aiškini? Aš daug ži
nau jaunuolių, kuriuos tu baigi atpratyt 
nuo bažnyčios, o kurie pirmiau buvo geri 
katalikai. Aš tave persergsčiu, kad tu 
liautumeis buntavot žmones.”

(Bus daugiau)

SKAITYKITE—ŠVIESK1TĖS—MOKYKITĖS
Tik šiomis dienomis gavome iš»užsienio labai puikią brošiūrą:

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

Ką Mes Matėme Sovietų Rusijoj
Tai. raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite apie 
unijų struktūrą 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

P ries fašistinė Vienybė
Priešfasistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos, 
žurnaliukus 32 puslapių, leidžiamas kas' mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kukiuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina............................    15c

Kad aš

SENBERNIS AUTOMOBILISTAS
Kas nori sau jauną pačiukę sugaut, 
Lai nebijo naštos ant savęs .užkraut; 
Bet prisivilioti tur gerai mokėt, 
Prie jbs armobiliu kasdien važinėt. 
Išgirdo Juozas, senbernis Da—da, 
Jog tik armomlius prie pačios veda. 
“Gert ir valgy/; nenorėčiau, 
Kad tik “storing vylą” valdyt galėčiau,” 
Savo gaspadinei šniokštė, kalbėjo, 
Jog jam armobiliu pirkti Reikėjo.
“Kas tau yra, Jonai, ką manai daryt, 
Ar šešiolikines pradėsi vaiky t?
Juk tau pas mane gyvent yr’ gerai, 
Nieko tau netrūksta, ko užsimanai? 
“Trubelio” neturi, tai eini įieško t, 
Paskui trumpadreses pradėsi bėgiot.” 
Daugnorė boba Juozą graudina, 
“Gut taimų” pavydi, už juos “kikina”. 
Bet Juozas neklausė, vis statė savo, 
Kol į armobiliu jis įsigavo. 
Pirmą skausmą Juozas turėjo, 
Kad jojo kišenius tuštėt pradėjo. 
Reikia aliejaus, reik gesolino, 
Reik samdyt “garadžių” statyt mašiną. 
“Deitą” padarė su mergĮaL gražia: 
Iki kelių “dresė”, ant veido dažai 
Stūmėsi į kalną, kad net dundėjo, 
Jo prasti “tajerai” sprogti pradėjo: 
Oro perdaug buvo, o sena guma,— 
“Išblovino” skylę kumščio didumo. 
Juozas pasilenkęs žiūri į skylę, 
O Magdė piktuoju į jį prabilo: 
“Gana dairytis, gana žiūrinėt, 
Mat, naują “tajerą” turi užsidėt.” 
Antrą skausmą Juozas ragavo, 
Kai smarkiai važiuodamas stulpą užgavo, 
Subyrėjo ašys jo ir tekiniai; 
iPataisyt kaštuosią visą šimtinę. > 
Juozo ilga nosis daug nukentėjo,

Per miestelį einant, Jonas paklausė: Daktaras ją siūlais prisiūt turėjo. 
“Ar meistras nebijai eit pas .kunigą, juk j Toje nelaimėj susideda vis; • 
gali gaut į kailį, kad neini į bažnyčią?” 

r “Mušt jis manęs nemuš, bet kas link 
ėjimo į bažnyčią, tai tu atsiminsi mano žo
džius. Kada ilgiau pagyvensi ir pradėsi 
protaut, tada persitikrinsi ir pamatysi, ant 
ko bažnyčia paremta ir ką ji gero skur
džiam duoda. Ir tu tuomet paliausi lankyt 
tą vietą ir savo vaikam pasakysi nuo tų 
juodų varnų šalintis.”

Į kuknią įėjus, tarnaitė paklausė, “ką 
tamstos norėjot?”

“Mes norėjom matyt kunigo,” atsakė 
Stasys.

“Sėskitės, jis tuojaus čia bus; jis da
bar geria arbatą su panyte.” (čia buvo 
du kunigai. Samdė tarnaitę ir laikė ant 
loskavos duonos kokią ten “giminaitę”, kle- 

• bono “pusseserę”, ar ką, kurią vadindavo 
/panyte. Ištikro, tai buvo, ką ir vadint “pa-

Yra nosyj ^stičiai” keturi ar trys. 
Trečias skausmas Juozą aplanke, 
Kad “dėdę” priėjęs į kuprą trankė, 
Kam įkaušęs greitai važiavo, 
Kur buvo “stap” ženklas, “nesuštąpavo”. 
Ketvirtas skausmas Juozą apsupo, 
Kad ant šlapio kelio griovin įsmuko. 
Augštyn apsivožė visais tekiniais 
Ir' buvo prispaustas giliai purvyne. 
Eikim, vaikai, pas Juozą Da—dą, 
Kaip įmanydami traukini iš ravo. 
Penktą turėjo baisų “trubelį”, , 
Kada pervažiavo jis. per-'moterį: 
Tekiniai peršoko, o boba1 guli, 
Rėkia kiek tik gali ir vos tik žiūri. 
Negana tų skausmų, ką teko kentėt, 
Ant galo, ir “džėloj” jis gavo sėdėt.

Adomo Jonukas.

TARPTAUTINIS IŠVAŽIAVML
Pagelbai Politinių Kalinių ir Jų šeimynų

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

BUS TRAUKIAMA KRUTAMI PAVEIKSLAI

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

Pradžia 12-tą vai. dieną
Įžanga 35 centai l

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

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

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai 
čia'rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o 
su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš JLietuvą. 
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 joję telpa 
laiškai jau pasmektų* myriop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina.....................................J. . .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. Knygelę iš 50 puslapių. Kaina ...................... i...35c

Reikalaukite tuoj aus, nes greit jos pritruks.

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

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

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

Moteriške, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už
laikymą savo sveikatos
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonujno.
vargo, rūpesčio, dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys- 
tes pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus.
vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą 
knygą, kurios kaina

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, 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.Q0

iai moteriai ar merginai ir meiles.

Daug

Labai leng-

$2.00

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

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

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

! dėmis ... Į............................ .................. . ..............

....... $1.00 
aukso rai- 
.... $1.50

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

Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yra ir, greit visos išeis.

PAVASARIO ŽINIA
Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis

LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINŠAPĘ
VISKĄ PADARAU SAVO ŠAPO J E:'

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

ir padarau nau- 
Sutaisau viską, 
tik reikalinga 

inžino:

Elektriką, karberei- 
terį, trėnsmišinų, iš
taisau užpakalines 

s (rear end) ašis ir su-’ 
virinu, jei kas nulūž
ta arba susidaužo. 
Padarau viską ant 
vietos GREIT ir/ už

x PRIEINAMĄ KAINĄ
Darbas pilnai garantuojamas Mechanikai-Ekspertai

Visais reikalais kreipkitės:

BUSHWICK AUTO MACHINE SHOP 
FRANK AUGUST, Savininkas

40 Kossuth Place, Brooklyn, N. Y.
Telephone Jefferson 9359 Tarp Broadway ir Bush^ick

Telephone, Stagg 8326
9745

1

MARCY BATHS

i

K

Naujoviškiausia To* Rūšie* Įstaiga Brooklyn©
MOTERIMS

PanedSliais dieną 
ir naktį

Utarninkais iki 12 vai. 
nakties

VAIKAI
Įleidžiami Utarninkais

VYRAMS

Seredpmis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomia 
Nedėliomis 
dieną ir naktj

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.

J

IN THE

Labor Unity
Official Organ of TUEL

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.)

LEFT WING WINS SHOE 
STRIKE AT HAVERHILL

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

MINERS SMASH LEWIS
MACHINE

Cover—by FRED ELL1S.
Other articles, illustrations, ’ I 

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

ORDER A BUNDLE.

FREE PREMIUMS UNTIL MAY 15
For Every Sub

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

Report of the Rank and File 
Delegation.

STRIKE/
STRATEGY

By WM. Z. FOSTER.

One Book Free
RUSSIA AFTER TEN YEARS y

By the First American Trade 
Union Delegation.

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

By WM. Z. FOSTER.
WHITHER CHINA 

By SCOTT;NEARING.
LEFT WING
UNIONISM 

By DAVID J. SAPOSS.
SUBSCRIBE—NOW.

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

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

By ROBERT W. DUNN.

Iv v



GREAT NECK, N. Y

Lyros

VIETOS ŽINIOS
KONCERTO

A.LD.LD. ŽINIOS
<

<♦>

“Tai Mokykla su Reputacija.1

Jai

■ i* ■

piknike 
iš Mas-

rengia- 
Island 

subatų,

NUMATOMA 30,000 
ORLAIVIŲ SU 1931 M.

SAUŽUDŽIAI PALIKO 
NEMAŽĄ TURTĄ

KŪDIKIS LOPŠYJ 
UŽDUSO

šiuo 
tiks- 
pik- 
rug- Neikiek nėra stebėtina, 

Sovietų šalyj tokis išradi- 
pasirodė. Sovietų respub- 
yra vienatinė šalis, kur

kyla.; Reiškia, 'kuris jų kolo- 
nijon papuola, jie tų gauna į 
organizacijų. Verti pagyrimo. 

Apskričio Sekr.,
A. Matulevčius.

RASTA ŽMOGUS 
GAZU NUSINUODIJĘS

Vakar New York as iškilmin
gai išleido meksikiečio orlai- 
vininko, kapitono Emillio Car- 
ranzos lavonų. Militates aka
demijos pulko • ;r West Point

Metams .................. $1.75
6 mėnesiams.............$1.00

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

-“Balso” Redakcijai.
Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuOm pat remia Lietuvos dar- 
'binifikų spaudą ir padeda jų 
kčvai prieš fašistų valdžią.

Brooklyn LABOR LYCEUM
^ARBINXNKU ĮSTAIGA*

Salės dėl Balių, Koncertų, 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų Ir tA 
Puikus steičius su naujaisiais italai 
(KiaiB. Keturiom bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

$49—959 Willoughby A’C*
Tat 8842 Stiucur. \

IŠ 
DEMONSTRACIJA Phone: Jeffex-son IMSI

A. J. MEYER

>
<>

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
-v- A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

. B701. JOS. CAMPAU A VE., ir 'fičHĖNE 'ST., DETROIT

visai užsida-

K

MONTELLO, MASS.

ŠOKIAI
AKRON, OHIOL. T. NAMO PARKE

Kom it eta #

Liepos 19, 1928

irgi tas pat. 
didelė fabri-

St. ir Avė.
State-
State

balių. Pelno su aukomis pa
sidarė $89.06. Tie pinigai pa-

Kviečiame montelliečius ir 
apielinkės miesteliu ant šįu 
ŠOKIŲ. Bus linksmiausias 
vakaras, kokis nėra buvęs 
pirmiau.

Bell Phono: Poplar 7545

ADOLFAS F: STANKUS

Puslapis Penktas

EASTON, PA., IR
PHILLIPSBURG, N. J.

korespondentus ir laikraščius 
dar nepatirta.

Darbininkai ir darbininkės 
priversti tartis, darbuotis, kad 
sudarius savo klasines organi
zacijas; rašyti korespondenci
jas, kad iškėlus išnaudotoji! 
bjaurų išnaudojimų. Gi tie ele
mentai, pirma susijungė su fa
šistais, išdavė savo'laiku Weis- 
bordo prakalbų rengėjus ir į- 
skundė d. Weisborda; grūmo
jo nuolatos buržujų valdžia, o 
dabar j Ai pradėjo juodžiausį 
darbų—skųsti “Laisvę” ir jos 
korespondentus. Tokiose ap
linkybėse mes turim dirbti. 
Bet nenuleiskime rankų, drau
gai darbininkai, dirbkime iri 
toliau organizavimosi ir pasi- 
liuosavimo darbą. —....... _
visų išnaudotojų ir jų agentų 
bjaurius darbus. Mes laimė-j 
sime, nes esame organizuoti ir 
mūsų pusėje tiesa. Ką nega
lima iškelti amerikinėje spau
doje, tą iškeikime užsienio ko
munistų spaudoj. Numaskuo- 

j visus darbininkų prie
šus.

17 d. birž. buvo EDOBVK.

Kompanijų Šnipai Darbuojasi
Nedarbas viešpatauja visose 

Jungtinėse Valstijose. Miliū
nai darbininkų neturi darbo ir 
priversti vargti. Tas pat ir 
čia. Geležinės dirbtuvės jau 
labai senai prastai dirba, vie
nos dar šiek tiek juda, bet la
bai darbininkų skaičius suma
žėjo, o kitos veik 
rę.

Šilko pramonėj
* Stewart Silk Co.

ka atleido veik visus darbinin
kus. Smith Bros. Co. uždarė 
naktinę pakaita. llaytock 
Cronemeyer Silk Co. visai už
daryta, o pirma ten dirbo apie 
500 darb.* Reynolds Silk Co. 
leido darban tik apie pusę 
Staklių, bet dirbo dieninėmis 
ir naktinėmis pakaitomis, gi su 
2 d. liepos uždarė naktinę pa
kaitų ant neapribuoto laiko, i jęjme 
Priežastis aiškinama visaip: 
kompanija sakosi neturi dar
bo, bet manoma, kad gal del ir ALOPS. Eastono skyriaus 
kitos priežasties. Dalykas ta- piknikas, 
me, kad kompanija pavarė 
viena darbininką iš darbo būk 
del to, kad jis padarė .prastą 
darbą. Kiti darbininkai parei
kalavo, kad parodytų tą dar
bų. Darbdaviai per dvi nak
tis spyrėsi, vienok, matydami, 
kad veik visi darbininkai rei
kalauja, buvo priversti paro
dyti. Suprantama/ tas labai 
darbdaviams nepatiko, - kad 
darbininkuose apsireiškia vie
nybė, kad jie stoja vienas už!^-' 
antrų, tai ir uždarė fabrikų, i 
Kituose fabrikuose irgi vieš-j 
patauja nepastovumas, tai bis-į 
kį pradeda geriau, tai vėl eina • Komitetas Gelbėjimui 
blogyn. Daugelis darbininkų; ]ul0jančiu -- • • • 
kalbasi, kad dar tokių bedar- i pikniką, 
bių čia nebuvo pirmiau.

Suprantama, kaip 
čia laike

Ar visi žinote, kad nedėlioj, 
22 d. liepos, čia įvyksta nepa
prastas piknikas?

Ar visi žinote, kad 
dalyvaus Lyros Choras 
petho ?

Ar visi žinote, kad
Choras sudainuos keletą dainų, 
kurios klausytojus žavės?

Jeigu jau žinote, tai pra
neškite tiems, kurie dar neži
no, kad po pietų ateitų į Tan
kaus svetainę, nes ten įvyks 
minimas piknikas.

Pikniką rengia ALDLD. 72 
kuopa II Apskričio naudai. 

£ Todėl bus daug svieto ir iš ki- 
Kelkime ^o^onUU- Kurie atsilankys, 

tie nesigailės, nes pasimatys
• • - įsu draugais.

šokiams bus puiki muzika ir 
kurie norės, galės šokti, kiek 
tik jų kojės tesės.

Taigi, visi ir visos būkite 
piknike.

Vienas Rengėjų.

Jis pavyko labai 
gerai, žmonių buvo daug; ma
tėsi svečių iš Bethlehemo, Phi- 
la. ir kitur. Pelno bus. Muzi
ka griežė visą laiką ir pasitar
navo dykai,—labai ačiū drau
gams.

8 d. liepos pikniką rengė S.
Svečių buvo

3 automobiliai 
Readingo ir

dar daugiau, 
iš Phila, 2—-iš 
vienas net iš Conn, valstijos. 
Publikos dar daugiau, negu 

i pirmame. Visa laikų linksmi
nosi, kalbėjosi, šoko ir įvairius 

! žaislus žaidė.
! Dabar ant 22 d. liepos vėl 

l Strei- 
Mainierių rengia 

Visas pelnas eis 
I streikuojantiems mainieriams. 

visur, I Piknikas bus toj pat vietoj, 
* taip ir čia laike nedarbo; Hackettts Park. Visi ir visos 

daugiausiai nukenčia klasiniai i atsilankykite ir paremkite ko- 
susipratę darbininkai, kurie vejančius draugus, mainierius. 
nuolatos kovoja už darbininkų' Beje, darbininkų priešai 
reikalus, nes juos darbdaviai j pradėjo šmeižti- ir Komitetų 
nužiūri bei įskundus kompani- j Streikuojančių Mainierių. Da- 
jų šnipams tėmija ir užėjus ne-Hykas tame—5 d. geg. turėjom 
darbui persekioja. balių. Pelno su aukomis pa-

atskaita buvo “L.” No. : 
! Bet tūla taradaika pradėjo! 

į_ j šmeižti to komiteto pirminin-
1 ka Usa ir sekretorių J. Gri- 
• ciūną, būk jie tuos pinigus 

dėt7/“WDaba7\\a7iškėjo? pragėrė ir tuomi Eastono vi
jau kompanijų šnipai padaro. suomenę apga\ o. Lai tie lie- 
vertimus tu korespondencijų ir!™vmnkai. pasiskaito minėtų 
tuos “Laisvės” numerius, ku-> ‘L- numerį ir atras. _ Bet ai
riuose tilpę korespondencijos, Jm, kad jiems tejsybė neapei- 
priduoda darbdaviams. Dartlia- Jiems lūpi šmeižimas Vl- 
negana to. Tie bjaurūs darbi- daibimnkų, kuiie tik koyo- 
ninkų neprieteliai šnipinėja,prieš išnaudotojus. 11 da- 
kur dirba korespondentai irįkar jie noiėtų pakenkti mai- 

' raportuoja kompanijoms. O nieri^ Piknikui, tai ir jeidzia 
kartais, turėdami piktumų ant:^31’^8,11 savo bjauių liežuvį, 
vietos komunistų, juos skun-j 
džia, kad būk jų yra rašytos Į ° J pU 
tos korespondencijos. Kelio-j Paj’ke 7 
se diibtuvėse jau pradėjo per-'knas pik 
sekioti klasiniai susipratusius!^10 
darbininkus del tu skundu. I lo bus nep 

a i- u- -i r.ikas.Ar gali rastis bjauresni dar-j 
bininkų priešai, kurie skundžiai 
darbininkų korespondentus ir!

. darbininkų dienraštį “Lais-Į 
vę”? Ne. Ar jie skundžia 
“Daily Workerj” ir kitų tautų

’ Laisvę*’ ir Jos Kores
pondentus

Kiek laiko atgal buvo “Lai
svėje” aprašyta apie 20-ties'A 
audimo fabrikų darbininkų pa
dėtį. Dabar paaiškėjo,

įjūčio bus tame pat 
K. ir ALOPSES.

19 d. rugpjū- 
. Eastono Loka- 

prastai didelis pik- 
Jame bus laimėjimas 

i brangiui dalykų, nuo kurių 
l,|25% skiriami ALOPS., (Lietu- 
jvos draugams kovai prieš fa
šizmų). Jau išanksto yra pa- 

' sižadėję svečiui iš Phila., Rea- 
’ dingo, Newarko, Patersono,

• Bethlehemo ir kitų miestų. Tai 
“ibus ne tik piknikas, bet savo 
II!! rūšies, komunistų ir taip susi

pratusių darbininkų demonst
racija spėkų. Todėl išanksto 
užprašom visus darbininkus į 
jūsų partijos pikniką.

Šilko Audėjas.

SUBATOS VAKARE

Liepos-July 21, 1928
Rengia

Montello Tarptautinis Lie
tuvių Skyrius ir So. Bostono 
Dark Susiv. Amcr. 13 Kp.

Svarbus Pranešimas Laisves 
į Draugijos Nariams

Laisvės Pašelpinės Draugi
jos susirinkimas įvyks 29 d. 
liepos, 1:30 vai. diena, žydų 
svetainėj, 772 Raymond St. šis 
susirinkimas bus nepaprastas. 
Laisvės Draugija pusmetinia
me susirinkime nutarė panai
kinti savo draugijų ir visus sa
vo narius perkelti į Augščiau- 
sios Prieglaudos Lietuvių Ame
rikoj 40 kuopą, kuri randasi 
Akrone.

Todėl visi ir visos, kam tik , 
rūpi pašei pa, ligoje, privalo! 
šiame susirinkime dalyvauti, 
nes šis susirinkimas jau bus 
paskutinis šiuo klausimu.

Laisvės Draugijos (įgaliota 
darbų atlikti Komisija.

IŠTRĖMĖ
Telšių komendanto nuta

rimu išsiunčiami į kitus ap- 
skričius: K. Sadauskas, St. 
AlbHkis, J. Keinis, Ad. Ju
revičius. Visi Telšių apskri
ties gyventojai;

kadetų jis buvo atlydėtas į 
Pennsylvania stotį. Daugiau 
kaip 10,000 kariškių, dalyvavo 
Carranzos lavono išleistuvėse.
Pennsylvanijos gelžkelio spe

cialiai prirengtas traukinys jo 
kūnų veš iki St. Louiso, Mo.; 
nuo čia paims Missouri Paci- 
,fic-Texarkona ir kt. gelžekliai, 
kurie dabaigs vežti į Meksiku. 
Pakelyje San Antonio, ties 
Meksikos siena, būsią suruoš
ta didelės amerikinės ceremo
nijos pagerbimui to garsaus 
žuvusio Meksikos lakūno.

Carranza žuvo elektros aud
roj, kuri siautė pereitų ket
vergėj. Jis su orlaiviu nupuo
lė nedideliame miške New Jer
sey valstijoj.

UETUVIĮJ VALGYKLA
Visokiu Rėšiu Šviežas Valgiai, Gamiiami Lietuviška

ir Amerikonišku Stiliui «
Pavalgias čia malonu htttl, p 

šnekučiuoti su kitais, arba ramiailUV*.UdUUI4 »U A.1UU1D, ntnliaJ pa*
siekaityti.—Syki atsilankę, persitik
rinsiu—Pabandykit!

J. MARčIUKIENe 
Savininkė

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

Iš Ii Apskričio Pastogės
Draugai ir draugės, 

tarpu mūsų visų turi būt 
las, kad spaudos naudai 
nikas, kuris įvyks 19 d.
pjūčio, Linden, N. J., būtų vie
nas iš sėkmingiausių. Tai jau 
iš eilės trečias piknikas.

Tikietai platinimui kuopoms 
priduoti per kp. delegatus, ku
rie dalyvavo pusmetinėj kon
ferencijoj. Mūsų visų priva
lumas juos platinti. Tuojau 
bus išsiuntinėti plakatai, pasi
rūpinkite juos tinkamai pa
skleisti.

“Daily Workerio” 
mas koncertas Coney 
Stadiume, ateinančių 
bus ir milžiniška demonstraci
ja. New Yorko ir apielinkės 
kairiasparniai darbininkai ir 
darbininkės čionai susirinks 
pagerbti prof. Theremino So
vietų Sąjungos piliečio ir nau
josios, oro-elektros muzikos iš
radėjo. Prof. Theremin yra 
prisirengęs šiame koncerte pa
sirodyt, kaipo atstovas nuo pir
mos pasauly darbininkų ir val
stiečių respublikos su savo 
nauju įpuzikos srityje stebūk- 
lu. 
kad 
mas 
lika
vięi darbininkai yra prileidžia
mi be baimės tapti mokslinin
kais, artistais ir kitais naudin
gais žmonėmis.

Taigi, šitas koncertas bus 
kartu newyorkieciu darbinin
kų demonstracija sutikimui 
Sovietų Sąjungos išradėjo mu
ziko prof. Theremino. Todėl 
dalyvaukime visi šioje demon
stracijoje už Sovietų Sąjungų.

Už Tūkstantį Nariu

šiais metais 2 Apskričio ri
bose dedamos pastangos, kad 
būtų 1,000 narių.

Ir tai nėra sunkus darbas, 
jeigu tik kiekviena kuopa pa
skirtą apskričio kvotą išpildys. 
Dalyvavę delegatai davė gar
bės žodį, kad jų kuopos tų 
gyvenimai! įvykins. Iš visų 
dalyvavusių tik vienas 172 kp. 
delegatas pareiškė, kad nėra

Armijos majoras L. D. Gard
ner pranašauja, kad su 1931 
metais orlaivių daugis pakils 
600 nuošimčių, palyginus su 
dabartiniu jų skaičiumi. Gard
ner yra prezidentas Aeronaut
ical Industries (Orlaivių Pra
monės), Ine., kuris tik ką už
baigė savo maršrutų po cent- 
ralines ir rytines valstijas šioj 
šalyj. Jo pranešimu, šiais 
metais bus pabudavota 5,200 
orlaivių-aeroplanų; 1929 m. 
—10,000 ir 1930 m.—15,000. 
Išimant sugedusius bei sudu
žusius orlaivius, būsią apie 
30,000 orlaivių gerame stovy
je, kuriuos bus galima naudo
ti 1931 m.

Visas trūkumas esąs tik ta
me, anot Gardnerio, kad mo
torai nėra taip greitai paga
minami, kiek jų yra reikalau
jama. Reiškia, Amerika ma
no tapti oro viešpate, kad ap
žiojus visą pasaulį savo im
perialistiniams tikslams.

Lietuvis Aptiekorius
Kalba Lietuviškai ir Rvsiikai
338 Knickerbocker Ave.

(Kampas DeKalb Avenuo)
BROOKLYN, N. Y.

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

50 Centų už Bonką

TELEPHONE; STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

AMERICAN

, . Kompanijų Šnipai Skundžia siųsta per d. Šiurmaitienę ir
Į galimybės paskirtų kvotų iš
pildyti. Labai malonu. Bet 
mane ima baimė su pirma kp. 
Pirma kp. nusveria mūsų ap
skrityje visa kvorumų, 
paskirta 200 narių ir toli gra
žu nuo paskirtos kvotos.

Neapsiriksiu pasakęs, kad iš 
raportų pasirodė, jog per šį 
pusmetį apskričio ribose gau
ta virš trisdešimts naujų na
rių. Beveik kiekvienoje kuo
poje gautas vienas kitas nau
jas narys. Daugiausia naujų 
narių gavo per šį pusmetį 23 
kp. ir 5 kp.

Mes turime apskričio ribo
se tris chorus ir per šį pus
metį turime tris parengimus. 
Visuose parengimuose mūsų 
apskrityje chorai dalyvauja. 
Yonkerse dalyvavo Aido cho
ras. Great Necke , dalyvaus 
Lyros Choras. Gi Lindene — 
Sietyno Choras. Visi chorai 
nereikalauja jokio atlyginimo 
nei kelionės lėšų, už ka taria
me širdinga ačiū.

Nėra gerų dalykų 147 kuo
poj, So. Brooklyne. Tai jau 
antra iš eilės konferencija, ku
riose jie nedalyvauja. Nesaky
čiau nieko, jeigu jie toli nuo 
šaukiamos konferencijos gy
ventų, bet dabar visai šalę.Tas 
rodo, kad kuopoj narių apsi
leidimas. )

jersey City 16 kuopa, kiek 
yra žinių, nedaro progreso ir, 
kaip jos dirbantieji draugai ai
škina, gali šiais nictais nupulti. 
Well, draugai, neprisileiskite 
prie to. Mes kartą ant visa
dos 2-rų Apskritį turim,e pada
ryti skaitlingiausiu apskričiu 
visoje draugijoje. Yiw gali
mybių, yra žmonių ir yra pro
gos gauti naujų narių. Tik 
reikia darbo, darbo ir dar kar
tų darbo. 1

Gyvenanti toliau nuo apskri
čio komiteto, būtent, Iludsono 
127 kuopa, Amsterdamo 87 
kuopa ir Schenectady kuopa 
turėtų,- nors retkarčiais, in
formuoti apskričio komitetą 
ar per spaudą , p įrašyti >ta pi e 
savo kuopų darbuotę,. Tolinia 
kelionė neleidžia arčiaus turė
ti ryšių ”rs.u ' jumi^, ’draugai. . ;

Gi^eat įfNecko ku'dplaC kiek
vienais metais narių sk'aičiuini'

Dviejų mėn. mergaitė Edith 
McGovern mirė nuo užtroški- 
mo. Motina ja paliko miegan
čią lopšyje ir nuėjo triūstis į 
kita kambarį. Po kiek laiko 
sugrįžus rado mergaitę apsi
vertusių kniupščių į paduškai- 
tę ir negyvų.

Patartina motinoms būti at
sargesnėms su palikimu jaunų 
kūdikių.

Sussmanai, kurie pernai 
lugsėjo men. 9 d., pasileidę 
gazą, nusižudė, paliko nema
žai turto savo sūnui ir dukte^ 
riai? Jų turtas siekia $90,000. 
Priežastis saužudystės, kiek 
tyrinėtojams pasisekė sužinoti, 
tai buvus ta, kad Sussmanai 
labai gerai sugyvenę. Jiedu 
buvę neperskiriami’ draugai. 
Prieš pat nusižudymų, kiek 
patirta, tai Sussmanas buvo 
gavęs širdies ligų. Tuo ir iš
siaiškinama saužudystės prie
žastis. Jie bijojosi tapti per
skirtais' gręsusios mirties iš 
priežasties Sussmano silpnos 
širdies; tat ėmę abu kartu ir 
nusižudę.

Jie gyveno po num. 7,810 
Ridge Boulevard, Brooklyne.

George Salka, 55 metų, gy- 
ven. po num. 365 Decatur St., 
Brooklyne, rastas virtuvėj nu
sinuodijęs gazū. Kaimynai, 
užuodę gazo smarvę, pašaukė 
policiją, kuri įėjus Salkos kam- 
bariuosna, rado jį negyvų. 
Saužudystės priežastis nežino
ma. ,

IšKI LMINGAI IŠLYDĖJ O 
LAKŪNO CARRANŽOS 
LAVONĄ

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

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

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

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi- 

s'avaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS
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:

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

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

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

1023 MT. VERNON ST

GRABORIUS 
ir ' 

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
btis atatinkamiausias ir už prieinam* 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
Šauktis prie manęa.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA. PA.

Bell______
Keystone—

TELEFONAI!
_________  Oregon 5186
__________  Main ®66>

■T,7?U hT■*' . ?7I

Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 1 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 kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

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

' ANTRA APTIEK A:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.

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

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

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

Vardas
No____
Miestas
Miestas_



Puslapis šeštas S K I S V E

VIETOS ŽINIOS [
niMMimiMiH

SPORTAS |
STEINKE IR GARDINI 
ABU PRALAIMĖJO

PAJIEŠKOJIMAI

TARPTAUTINIO 
DARBININKŲ APSIGYNIMO 
17 KUOPOS IŠVAŽIAVIMAS

Ateinančią nedėlią, liepos- 
July 22 (L, Forest Hills Par
ke bus nepaprastas išvažiavi
mas su gera programa. O 
valgią tai galite nesinešt, nes 
bus su geru skoniu gaspadinės, 
tai ir užkandžius padarys ne
paprastus. “Minkštųjų” gė
rimų bus visokių. Farmerys 
apsiėmė pristatyt gero švie
žio pieno.-

Šitam išvažiavime bus lai
mėjimas Lalio žodyno, laikro
džio ir šaukštų. Tikietai par
davinėjami išanksto; kurie 
juos turite, būkite išvažiavime,; 
tuomet matysite, kas laimėjo.

Visi, kas turite liuoso laiko, 
atsilankykite išvažiaviman, 
tuomi paremsite darbininkišką! 
judėjimą; o Tarptautinis Dar
biu. Apsigynimas kaip tik ir 
rūpinasi darbininkų reikalais.

Kviečia Rengimo Komisija.

PARAPIJONŲ ŠEIMYNOS 
“NUISANCE”

Pas amerikonus žodis “nui
sance” yra suprantamas toje 
prasmėje, kas daro nešvaru
mą, ardo tvarką, vargina ki
tus ir taip toliau. “Nuisance,” 
reiškia, priklus dalykas. Tai
gi, tokis priklus dalykas deda
si vienoje parapijom] šeimy
noj, kuri ardo tvarką, vargina 
kaimynus ir sudaro baisiai ne
švarų, priklų vaizdą.

Tokis, vadinasi, “nuisance” 
gyvena čia visai netoli—keli 
namai nuo Lorimer St., ant 
Scholes gatvės. Kad gyventų 
tie davatkiški “nuisance mei- 
keriai” sau vieni, kur pūsty- 
nėj, ten, kur nėra žmonių, tai 
būtų kas kita. Bet dabar, 
kaip tyčia, lyg klioštoriuj — 
vienuolyne. Tas “nuisance” 
gy vena trečiam augšte, su ku- 
riuom susisiekia keturi dideli 
namai; kiekviename jų randa
si po kelias šeimynas. Tai tie
siog1 nepakenčiama. O vis tiek 
žihonės pakantrūs, kenčia.

Utarninko naktis buvo karš
ta, šilumos rodyklė pakilo iki 
87 laipsnių. Kartu, kaip ant 
nelaimės, tos apielinkės gyven
tojams pakilo ir tas parapijo- 
nų “nuisance.” Paleido savo 
“gramofoną” darban apie 11 
vai. vakaro. “Publika” klau
sosi to naujo, kaip kokio ra
dio, “nuisance,” ir kartu 
spjaudosi, keikia sau po nęsia, 
kad negali miegot.

Parapijonas vyras išėjo “na
minės” jieškot. Susiradęs, pri
simaukęs, parėjo namo. Jo 
moteris nei kiek nežioplesnė 
už vyrą. Jam išėjus, ir ji, pa
siėmus “pantukę,” ištuštino be 
keno pagelbos.

Prisimaukus drąsos, parapi- 
jonka laukia vyro pareinant 
su “namine.” Vyrui parėjus, 
prasideda kačių . koncertas.

“Kur buvai, paleistuvi? A! 
daugiau tu manęs nemyli. Aš 
tau nebegera. Tu kitos jieš- 
kai. Žinau, pas ką tu eini. Aš 
jus abu pafiksysiu!”

Vyro balso visai nesigirdi 
per moters gramofono balsą. 
Taip tęsiasi 15 minučių “nui
sance.”

Kaimynės moterys, išvestos 
iš kantrybės, pradeda, išlindę 
pro langus, bartis ant “nui
sance” darytojų. Rodos, tai 
būtų buvęs aliejaus pylimas 
ant ugnies. “Nuisance” gra
mofonas dar labiau pradeda 
veikti. *

“Kam tu man neduodi mie
go! Aš noriu miego, miego, 
miego!!!” Storas vyro balsas 
pritaria, lyg su būbųiu. Bet 
moteries riksmas nustelbia jį.

“Oi! oi! kam tu mane mu
ši? Aš tau nieko nedarau. 
Aš noriu miego...”

Jau po 12-tos valandos, bet 
parapijonų “nuisance” nesibai
gia. Išlindęs pro langą, namo 
prižiūrėtojas grasina pašauk
siąs policiją, jei “nuisance” ne
nutils. “Nuisance” atsiliepia: 
“Aš senai laukiu, kad kas pa
šauktų policiją. Aš noriu 
miego. Aš noriu miego. Jis 
mane muša. Jis man neduo

da miegot.”
Tokioj šilumoj visi sutingę. 

Kas del tų “nuisance meike- 
rių” ims kelsis viduryje nak
ties, rengsis drabužiais, kart ir 
pusnuogiams karšta?

štai pradeda “nuisance” 
smarkiau veikti. Atsidaro du
rys,—ir katalikė giesmininkė 
už durų. Ve kačių koncertas, 
vėl ašaros ir graudūs verks
mai.'

“Kam tu mane išmetei? Aš 
noriu miego. O tu manęs ne
myli. Tu turi kitą. Aš ta
ve pamokinsiu...”

Apie 1 vai. ryto pati “nui
sance” su policija ir. būriu 
vaikų, kaipo žiūrovų, suvirsta 
į namą. Trepais, laiptais į tre
čią augštą traukia šita “de
monstracija.”

Policistas barškina į duris ir 
sako: “Open the door and put 
up the light!”

Iš vidaus balsas: “No!”
“Oh, come on, Jack, open 

the door and let your wife go 
to sleep.”

Iš vidaus balsas: No! my, 
no open.”

• Po kokių 20 minučių tokioj 
pašnekesio, įsileidžiama šita 
visa demonstracija vidun. Vi
duje tęsiasi konferencija. Po
licistas priprašo, kad vyras 
leistų “nuisance” eit gult. Vi
sas būrys išeina.

Nepraėjus nei kokių 10 mi
nučių, vėl “nuisance” pakyla. 
Vėl pyška, poška baldai ir du
rys.

Kaimynai vieni jau miega, 
o kiti, jautresnių nervų, kei
kia susiriesdami, kad negali 
miegoti.

Taip tęsiasi šitas “nuisance’,’ 
veik iki pusei po dviejų.

Tai jau nebe pirmu kartu 
tas Vnuisance” veikia. Kar
tais savaitėj būna 3 tokie pro
gramos išpildymai. Kartais už
tenka vieno; tuomet tą savai
tę kaimynai jaučiasi 'išsimiego
ję-

šitą ‘“nuisance” “radio” 'sto
tis randasi ant Scholes St. vi
sai netoli Lorimer St., Brook- 
lyne. Parapijonų šeimyna tuo
mi užsiima, kuri kas nedėl- 
dienis traukia į kun. Remeikos 
bažnyčią.

Nemiegojęs Singelis.

LYRIEČIAI, SUKRUSKIME!

Lyros Choras turi pasibrė- 
žęs priešakyje čielą galybę 
darbų: prisirengimas prie 12- 
tos Augusto (rugpjūčio) va
žiuoti į Union City, Conn.; 
koncertas, operetė, vakarienė 
ir privatinis Lyros Choro po- 
kilis. Reiškia, prieš mus sto
vi daugybė darbų, bet neran
gumo, nepaisymo iki šiol taip
gi nemažai parodė tūli choro 
nariai.

Paskutinės trys praktikos 
buvo gana mizernos. Teisy
bė, visus tris pastaruosius ket
virtadienių vakarus smarkiai 
lietus plovė, bet visgi tuomi 
negalima pateisinti tų, kurie 
neatsilankė į praktikas. Jei
gu galėjo suvažiuoti trisde
šimts, tai kodėl nebūtų galėję 
atvažiuoti kiti ? Miesto gy
ventojams ir prie dabartinių 
susisiekimo priemonių, neturė
tų būt lietus priežastimi kokio 
nors darbo neatlikimui. Lie
tumi galima pateisinti tik savo 
nepaisymą. . .

šį ketvirtadienį turi susi
rinkti būtinai visi lyriečiai į 
praktikas, ar lis, ar perkūnas 
trankysis. Nes laiko liko ma
žai, o prisirengimas prie va
žiavimo svarbus. Be to, nedė- 
lioje turėsime dainuoti Great 
Necke, kitą nedėldienį taipgi. 
Todėl visi, kaip vienas, turime 
susirūpinti choro reikalais. Bū
kite patys praktikose ir atsi
veskite naujų narių.

Lyrietis.

“KOLEKTORĖ” GAVO 
60 DIENŲ KALĖJIMO

Anna Collymore, 28 m., nu
teista 60 dienų ■ kalėjiman už 
neteisingą koleįktavimą. pini
gų ant apdraudos paliūdijimo 
kvitų. Ji, nukniaukus kvitas, 
norėjo pasipinigauti, bet ne
pavyko.

Utarninko vakare, New 
Ridgewood Arenoj, Brooklyne, 
George Hagen, Jungtinių Val
stijų marinas, paėmė Renato 
Gardini, pagarsėjusį italą ris- 
tiką. Po 23 minučių sunkių 
imtynių Hagen paguldė Gardi
ni ant matraco. Gardini tuo
mi labai buvo nustebintas. Jis 
niekados nesitikėjo, kad Ha
gen būtų galėjęs jį parblokšti.

Stanislaus Zbyszko ritosi su 
Hans Steinke, vokiečių aržuo- 
lu. Zbyszko laimėjo prieš 
Steinkę 45 minučių imtynėse.

Wladek Zbyszko ėmėsi su 
John Fribergu. Wladekas pa
guldė Fribergą po 17 minučių, 
rankas jam surakinęs.

Tony Rocco, italas, buvo 
auka žydo Frėd Meyerso, ku
ris jį paguldė taipgi laike 17 
friihučių.

Bill Demetrai priplojo a- 
merikoną Stevensą į keturias 
minutes. > J.

Daugiau Brookiyno ir New 
Yorko Žinių Telpa Pus- 

lapyj 5-tame

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

PAJIEŠKAU brolio M. Tamošečio. 
Pastaruoju laiku jo adresas buvo 
3303 Lowe Ave., Chicago, Ill. Jau 
metai laiko, kaip su juo nesusiraši- 
nėju. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote, praneškit. Antanas Tamoše- 
tis, P. O. Box 26, Kapuskasing, O<nt., 
Canada. (171-172)

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

mylinčios gražų šeimynišką gyveni
mą. Aš esu vaikinas 30 metų. Mel
džiu atsišaukti, daugiau žinių suteik
siu laišku.—Restaurant, Joe. Navic
kas, 125 Suffolk St., New York, N. 
Y. (170-171)

REIKALAVIMAI
I - -

KAM reikalinga, moteris prie namų 
darbo? Moteris Senumo 43 metų, 
vaikai—11-13 metų. Teisingų ir pro
tingi! žmonių prašau atsišaukti laiš
ku. Del apsjvedimo prašau nerašyt. 
A. D., 19 South Old Road, Worces
ter’ Mass. (171-172)

REIK ALINGA S janitorius.—Kamen, 
196 Manhattan Ave., Brooklyn, N. 
Y. (169-171)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA puikus kamba

rys, yra visi įtaisymai, tinkamas 
švariai ypatai. Atsišaukit po num. 
396 S. 3rd St., 1st floor, Brooklyn, 
N. Y. 168-73

I 
I _________

D.L.K. Vytauto Draugystės smagus 
Siknikas įvyks subatoje, 21 d. liepos, 

llaščiaus Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth Ave’s, Maspeth, N. Y. Vi
sus kviečiame atsilankyti.

Rengėjai.

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.

MASPETH, N. Y.
A.L.D.L.D. 138 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks pėtnyčioj, 20 d. lie
pos, 1928 m., po num. 7042 Link 
Court, Maspeth, N. Y., 8 vai., vaka
re. Visi draugai-ės būkit šiame su
sirinkime, nes bus svarbus susirinki- 
nias: ' turėsim perrinkt kuopos val
dybą ir taip daug svarbių dalykų 
aptarti.

Org. P. Cibulskis.

PRANEŠIMAIIŠKITUR
WORCESTER, MASS.

A.L.D.L.D. 11 kuopos svarbus mė
nesinis susirinkimas bus nedėlioj, 22 

d. liepos, Lietuvių svetainėj, 29 En
dicott St., 10 vai. ryt. Todėl visi 
nariai atsilankykit.

Sekr. J. K. Karazija.
. (171-172)

HAMTRAMCK, MICH.
' Didelį pikniką rengia ALDLD. 188 
kp. ir LDSA. 130 kp. nedėlioję, 22 d. 
liepos (July), 1928, Beechnut Grove 
Parke; pradžia 12 vai. dieną. Bus 
minkštų gėrimų, gardžių užkandžių 
ir kitokių žaislų. Gera muzika šo
kiams, kuri grajys visokius šokius. 
Įžanga 50c ypatai.

Kviečia visus ir visas Komitetas.
PASARGA.. Važiuodami imkite Mi
chigan gatvekarį ir važiuokite iki 
galui linijos. Paskui paimkite, bu- 
są ir važiuokite iki Middle Belt; ten 
bus automobilių, kurie nuveš į pik
niką. (171-172)

SPECIALIS CLEVELANDIEČIAMS 
PRANEŠIMAS

Visi ALDLD. nariai, visi progre
syviai darbininkai ir šiaip geri žmo
nės nedarykit jokių' išeigų ant ne
dėlios, 22 d. liepos, bet rengkitės į 
ALDLD. 22 kuopos pikniką, kuris 
įvyks nedėlioj, 22 d. liepos, visiems 
gerai žinomoj vietoj, ant A. Niauros 
Farmos. Apie vietą nereikia nieko 

.sakyti, nes visiems patinka. Muzika 
grieš visokius lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Užkandžių galit nesi- 
vešti iš namų, nes gausite pakanka
mai ant vietos. Kelrodis: Automobi
liais važiuokite W. 25th St. ir Pearl 
Rd. iki Bimnswick; paskui po dešinei 
iki karų linijos ir vėl po dešinei tuoj 
pikniko vieta. (171-172)

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10 kuopos susirinkimas 

bus panedėlyj1, 23 liepos, Liaudies 
Name, 1214 Spring Garden St., 8 vai. 
vakare. Visi: nariai ateikit ir užsi- 
mokėkit mokesčius. Taipgi atsiim
kit knygą, kurios dar negavote.

Org. A. G.
(171-172)

McKEES ROCKS, PA.
Piknikas

Rangia 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 daly
vauki! 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
gh© strytkariais, reikia imti karą 
No. 23, 25 arba 26 (karą reikia imti 
ant Liberty Avė., prie Wabash sto
ties) ir atvažiavus į McKees Rocks 
reikia išlipti prie P. C. Y. tilto ir 
pažengus pusę bloko pirmyn randasi 
Moon Run busų stotis. Busas važiuo
ja kas pusė valandos ir pro pat Am- 
šiejaus farmą. . . (169-171)

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-1 
den, N.J., tai aš sutikčiau sumainyti, 
nes aš čia senai apsigyvenęs in ne
noriu kitur apsigyventi. Del plates
nių informacijų kreipkitės laišku. — 
C. Ripenas, 1309 Clinton St., Lin
den, N. J. (170-171)

PARSIDUODA 6 šeimynų mūrinis 
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
vės” ofisą. (170-172)

PARSIDUODA pirmos klasės Cham
pion Shoe Repairing mašinos už 

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

168-73
+

, VYRAI
Nėra skirtumo ką jūs esate dir

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

$50—$75
į savaitę. Mūsų žmonės 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.

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 1 
vai. po pietų, ir pagal sutartį

| I

Ketvergas, Liepos 19, 1928 t

Tel., Stagg 7057LIETUVIŠKA SKUTYKLA

A. MOLLYNS

CASTON ROPSEVICH

GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 0783 <

■

i

Tel.Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smili- 0 IFTIIVJS 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū-1 i«lvilu

DR. PETERSON’O

229

Triangle 1450

FOTOGRAFAS

Telephone: Greenpoint 2326

J. GARŠVA

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

PARSIDUODA 6 ruimu stuba, su 
visais fornišiais ir rogais. Su 

naujausiais įtaisymais, malkinyČia, 
vištininkas ir sodas. Lotas 55x200 
pėdų. 6 mylios nuo Hartford, pa
čiam Windsor, Conn, centre. Kaina 
$5,500, įmokėti reikia $2,500. Gera 
proga, nes pardavėjas išvažiuoja į 
Europą—Mr. Ch. Kuehen, 224 Po- 
quonock Ave., Windsor, Conn.

(170-175)

tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane .o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

BARBER SHOP IR 
BEAUTY PARLOR

Specialistas ant
Permanent Wave, Nestle 

Circuline

tik $10.00
Finger Waving

Šiemet
Marcelling

463 LORIMER STREET
3 Durys nuo Grand St.

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

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

Tel., Stagg 5043

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

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776

Teh Juniper 7646

RAP. KRUOPAS
FOTOGRAFAS 

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

MASPETH, L. 1.

J. LEVANDAUSKAS

i

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

ir nųmaliayoja 
visokius paveiks- 
1 u s įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
krajavus ir su
daro su ameriko
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu:
STOKES

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

i SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA $1.50 Už DfižĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gaud pas ' L
PETRĄ KUNDROTĄ

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Arba siųskite reikalavimus ir 
money orderius tiesiai, kur išdir
bama:

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.

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

e
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I PASIGERINUS SVEIKATA—PAILGINS JUS GYVASTJ
įš-I I

š

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

Žmonija yra persitikrinus reikalingumu mechanikų-žinovų au
tomobilių ir įvairių industrijos mašinų, peržiūrėjimui ir nuregttlia- 
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 Vaistlnyčią (Apticką).

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

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

Phone, Greenpoint 2017, 2860-3514




