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KRISLAI
Amerikos Civilizacija.
Klaidingas Veikimas.
Svieto Mokytojai.
Jaunimo Skirtumas.
Savi ir Svetimi Ubagai.

Rašo Keliauninkas

Amerikos kapitalistai tan
kiai rašo ir judžiuose rodo, 
kaip Chinijoj ir kitose atsi
likusiose šalyse darbininkai 
vartojami vietoj arklių ve
žiojimui tavorų ir žmonių. 
J. V. piliečiai, pamatę tai 
judžiuose, juokiasi, kad chi- 
nietis veža kitų chinietį. 
Bet tie patys piliečiai visai 
nepažvelgia į savo šalį, kad 
čia yra daug bjauresnių da
lykų. Visas svietas žino, 
kad Atsilikusiose valstybėse 
nėra užtektinai arklių, o juo 
mažiau yra automobilių ir 
ten daugiau darbininkai pa
vergiami.

SOVIETU LEDLAUŽIS KRASINAS 
PERDAVĖ IŠGELBĖTUS ITALU LAIVUI

Kapitonui Mariano Daktaras Nupjovė Nušalusią Koją, kad 
Išgelbėti Jo Gyvastį; Vystėsi Gangrina

J. V. visko yra. užtektinai. 
Arklių ir automdbilių visai 
netrūksta, bet darbininkai 
visgi vartojami arklių vie
toj. Paimkime Atlantic 
Cityi Coney Island New 
Yorke ir kitas panašias vie
tas ir pamatysime, kad 
vargšai naudojami važioji- 
mui nusipenėjusių sudribu
sių buržujukų, kurie pilvus 
nepavelka. Įrengti keliai 
pavandeniais (“byčiuose”) 
po kelias mylįas ir darbinin
kai, susisodinę po tris pil- 

• vūzus, stumia vežimukų po 
kelias mylias, šlykštu yra 
žiūrėti, kada suvargęs senas 
darbininkas susikūprinęs ve
ža 3 jaunus, sveikus, nusipe
nėjusius vyrus. Ir tokie pa- 
sažieriai vežti, tai ne su
džiūvęs chinietis, kuris sve
ria kelias dešimtis svarų. 
Čia yra nemažai, kurie sve
ria po 250—300.svarų.

MASKVA. — Ketvirtadie
nį atplaukė Sovietų ledlau
žis Krasinas netoli Kings 
Bay ir septyni išgelbėti 
“Italios” žmonės tapo per
kelti į Italijos bazinį laivų 
Citta di Milano.

Pereitų pirmadienį Krasi
nas pranešė Italijos laivui, 
kad jį pasitiktų netoli Kings 
Bay prieplaukos, nes Krasi- 
nui prieplauka nėra užtekti
nai gili ir jis negali įplauk
ti. Taipgi prašė, kad dak
taras būtų atsiųstas ant lai
vo Krasino gelbėjimui gy
vasties kapitono Mariano.

Italijos laivas sutiko jūro
se ledlaužį Krasinų. Pasiųs-

tas daktaras padarė kapito
nui Mariano operacija — 
nupjovė jam nušalusių ko
ja, kad išgelbėti jo gyvastį, 
nes gangrena buvo apėmus 
koja. Mariano labai serga. 
Kiti išgelbėti neblogai jau
čiasi. Sakoma, kad išgelbėti 
italai bus greitai gabenami 
Italijon. Generolas Nobile 
slaptai rengiasi vykti Ro
mon.

Pranešama, kad Mussolini 
įsakė visiems išgelbėtiems 
tuoj aus sugrįžti Italijon.

Ledlaužis Krasinas, pasi
ėmęs anglių Advent Bay, 
vėl vyks jieškoti dar dvyli
kos dingusių vyrų.

Dar 8 Šalys Priima ! Stalinas Apie Sovietu 
Kellogo “Taikos” Planą Sąjungos Progresą
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Generolas Aivaro Obregonas, kurį nužudė Turi- •kos klerikalai.

MEKSIKOS KUNIGIJA KALTINAMA
NUŽUDYME GENEROLO OBREGONO

Užmušėjas Prisipažino, kad del Religinio Fanatizmo Papildė 
Žmogžudystę; 18 Ašmeną Suareštuota

u

WASHINGTON. — Tre- 
čiadienį valstybės depart- 
mentas aplaikė dar nuo aš- 
tuonių šalių atsakymus del 
Kelloggo “anti-karinės * 
tarties. Užklausimas 
pasiųstas keturiolikai šalių. 
Dar tik dvi neatsakė.

Anglija, Australija, Nau-

” su- 
buvo

Tankiai tenka pastebėti, 
kad geriausi mūsų draugai 
ir veikėjai apleidžia savas 
darbininkiškas ' organizaci
jas, o pasikinko į pašalines 
organizacijas ir joms pa
švenčia visų laikų. Toks vei
kimas yra klaidingas. Vi
suomet reikia rūpintis dau
giau savo organizacijomis, 
o ne pašalinėmis. Pašali
niam veikimui reikia aukau
ti atliekamų laikų. Darbi
ninkų judėjimas visuomet 
turi būti statomas pirmoj 
vietoj, o ne paskutinėj.

MASKVA. — “Jokios lai
kinos kliūtys negali sustab
dyti proceso paversti Sovie
tų Sųjungų iš agrikultūri- 
nės į industrinę šalį ir su- 
budavoti socializmų mieste 
ir kaime,” pareiškė Stalinas, 
Komunistų Partijos genera- 
lis sekretorius, kalbėdamas

Muštynės Anglijos Mai- 
nierią Konvencijoj

Nusižudė Du Tėvai iš 
Priežasties Bedarbės

Pastaruoju laiku pas lie
tuvius atsiranda visokių 
svieto ’ mokytojų, kurie 
mėgsta duoti įvairius pata
rimus. Nekurie net prade
da gydyti svietų visokiais 
naujais išradimais. Ir dar 
tokie duoda 'patarimus, ku
rie neatskiria kiaulę nuo 

/žuvies. Perdaug pradeda 
visi žaisti žmogaus sveika
ta. v Reikėtų saugotis tokių 
“profesorių”, kurie neturi 
mažiausio supratimo apie 
žmpghus kūno sudėtį, o mė
gina gydyti įvairias ligas. 
Tegul tokie “mokslinčiai” 
pasipraktikuoja ant vištų, o 
ne ant žmonių.
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aP^e patiekta Komunis- 
” Į tų Internacionalo Kongre

sui programų.
Kongresas tęsiasi Darbi

ninkų Palociųj, puikiame 
name, kuris pirmiaus pri
klausė aristokratams ir ka

pitalistams. Bucharinui,
Kominterno pirmininkui, 
atėjus atidaryti kongresų, 
delegatai jį širdingai pa
sveikino griausmingu delnų 
plojimu.

Jo pirmieji žodžiai buvo 
pašvęsti paminėjimui darbi
ninkų klasės kritusiųjų au
kų Italijoj, Lenkijoj, Chini
joj ir kitose šalyse. “Lai jie 
ilgai gyvuoja darbininkų 
širdyse,” jisai pareiškė.

Indija, Kanada, Belgija ir 
Lenkija prisiuntė atsaky
mus, pareikšdamos, kad jos 
sutinka priimti tų “taikos 
planų”.

Turkija Panaikinu Senus 
Titulus

Konstantinopolis, Turkija. 
— Turkijos valdžia nutarė 
panaikinti visus senus ofi
cialius' titulus, kurie buvo 
užsilikę huo senos valdžios. 
Dabar panaikinama augš- 
čiausias militarinis titulas 
“paša” ir vietoj jo įvedama 
titulas “generolas”.

Prezidento titulas bus pa
keistas į Generolas Ghazi 
Mustapha Kemal, vietoj se
nos formos Mustapha Ke
mal Paša.

Reikėtų visur prie chorų 
traukti daugiau jaunimo.

Revoliucinio judėjimo 
priešai visuomet daug kal
ba, kad Sovietų Sųjungoj 
esu ubagų prie stočių ir gat
vėse, bet tie patys žmonės 
tyli apie šios šalies ubagus, 
kurių irgi netrūksta. Jung
tinės Valstijos skaitosi tuiy 
tingiausia šalis pasauly, bet 
ubagų turi irgi nemažai. 
Garsiajam New Yorke ir 
Chicagoj sėdi ant šalygatvių 
ir kepures atkišę prašo iš 
praeinančių aukų. Amerika 
yra užtektinai turtinga ir 
lengvai galėtų1 užlaikyti vi
sus koliekas ir sveikatos ne
tekusius senius, bet kapita
listai tuo visai nesirūpina. 
Jiems rūpi sveiki darbinin
kai, kurie sukr auna milio- 
nus, o sveikatos netekusius 

dailės organizacijose. Brook- jie paspiria ant gatvės. Pa- 
J lyno ir Maspetho shorai tu- kol kapitalistinė tvarka ne

ri daug priaugančio jauni- bus prašalinta, patol ubagų 
mo Ir chorai gerai gyvuoja, bus gatvėse.

Kalbant apie jaunimų ne 
visur vienodai jis lavina
mas. Pavyzdžiui, Chicagoj 
yra nemažai jaunimo suor
ganizuota į įvairias draugi
jėlės ir kliubus, bet mažai 
jų galima pritraukti prie 
suaugusių organizacijų. Jis 
daugiau atsiskyręs. Ten y- 
ra chorai, bet čia augantis 
jaunimas neina prie chorų. 
New Yorko apielinkėj ma
žiau jaunimas organizuotas, 
bet jis daugiau dalyvauja

Malmgren Liepė Nobiliui Ne
lėkti į Šiaurinį Poli|ą 
( Gegužės 23 d.

STOCKHOLM, Švedija.— 
Korespondentai, sugrįžę iš 
Spitzbergeno salos, sako, 
kad tarp > Švedijos me
teorologo ' Malmgreno ir 
Nobile buvo dideli ginčai 
del lėkimo dirižabliu į šiau
rinį polių. Malmgren, gerui 
suprasdamas . oro sąlygas, 
liepė Nobiliui nelėkti į šiau
rinį polių gegužės 23 d. Taip 
jis buvo tikras, kad negali
ma keliauti, kad net ta die
na jis neatsinešė savo in
strumentų į dirižablį. Bet 
Nobile jo neklausė.

Ndbile Sveikas
Švedijos vienas lakūnas, 

kuris sugrįžta iš Kings Bay, 
sako, kad netiesa, būk No
bile sergųs ir del to nieko 
nekalba. Jis sako, kad su 
Nobile vaikščiojo ir kalbė
josi ir kad Nobile yra svei
kas. ,; 1 . • v .

HACKENSACK, N. J. — 
August Francis Junker, 34 
metų amžiaus, nuo 15 Union 
St., North Arlington, ir 
Charles Warmock, 37 metų 
amžiaus, nuo 360 Broad 
Ave., Ridgefield, nusižudė 

(...... ___.......... -j priežas
ties bedarbės. Jie neturėjo 
darbo ir negalėjo jo gauti. 
Junker nusižudė gazu, o 
Warmock nusinuodino. Abu 
paliko , pačias ir po du vai
kučius.'

LONDONAS. — Trečia
dienį, Anglijos mainierių 
konvencijoj, Llandudno, Va
li jo j, įvyko muštynės, kuo
met reakciniai unijos virši
ninkai puolėsi išmesti iš 
svetainės galerijos viršinin- xxw,., 
kus Lankshire (Škotijos) jsavo namuose iš 
mainierių unijos, kurių val
do kairieji darbininkai su 
komunistais. Reakcionieriai 
nepriėmė tos unijos atstovų 
konvencijon, tai atstovai už
ėjo aut galerijos ir ten pa
darė keletu pastabų reakci
niams kalbėtojams. Del to 
reakcionieriai įsiuto ir puo
lėsi muštis. Muštynes vado
vavo reakcionierius mainie
rių federacijos prezidentas 
Herbert Smith, 65 metų am
žiaus.

i lies gerovės naudai visų.
Devyni Laivai Jieško Amund-
!. seno ir Kitą Dingusią

Vokietijos Policija Sau 
dė į Darbininkus

BERLYNAS. — Antradie- 
nį penki darbininkai tapo 
sužeisti, kuomet policija pa
leido šūvius į darbininkų 
minių. Darbininkai, sužino
ję, kad sulig amnestijos bi- 
liaus nužymėti politiniai ka
liniai bus laikomi ilgiau ka
lėjime, susirinko pareikšti 
protestų. i .

Minios Darbininką Pasi
tiko Komunistą Vadą

OSLO, Norvegija.— Devy
ni laivai ir suvirš 20 lakūnų 
dar tebejieško Spitzbergen 
apielinkėj Amundšeno, jo 
draugų ir šešių “Italios” 
dingusių žmonių. Iš devy- 
pių laivų^ keturi yra Norve
gijos, trys Franci jos ir du 
Sovietų Sųjungos.

Didžiausias ir galingiau
sias laivas yra ledlaužis 
Krasinas, 10,000 tonų. Per 
kejias savaites tasai laivas 
grūmėsi per ledus, kurie 
kartais buvo iki 30 pėdų sto
rumo. Jis išgelbėjo, septy
nis “Italios” žmones.’ Jeigu 
ne Krasinas, tai < tie žmonės 
būtų i žuvę joks kitas lai
vas nebūtų galėjęs jų išgel
bėti. ,

Suareštavo žmogžudžio , 
/ Motinų ir Pačių

! Mexico City.— Policija iš
aiškino, kad Obregono už
mušėjas yra Jose De Leon 
Toran, 23 metų amžiaus, 
dailės studentas, giųięs La
gos, Jalisco valstijoj, kur 
kunigų sukurstyti fanatikai 
daugiausia kelia riaušes.

Užmušėjo motina ir pati 
suareštuotos. Suareštuota 
Emillio Casado, savininkas 
restorano, kur »Obregonas 

pos 1 ji. ir liepos 15 d; vienu tapo • nužudytas; dvylika 
restorano darbininkų sulai-

4 BERLYNAS. — Antradie
nį minios darbininkų pasiti
ko Max Hoeltz, komunis.tų 
vadų, ir kitus politinius ka
linius, kurie tapo paliuosuo- 
ti sulig amnestijos biliaus.

PADIDĖJO SOVIETŲ
AUKSAS

; MASKVA.— Sovietų auk
so daugis padidėjo tarp lie-

milionu červoncų arba dau
giau kaip $5,000,000. kyta del išklausinėjimo.

A

MEXICO CITY. — Meksi
kos prezidentas Plutarco 
Ellias Calles išleido pareiš
kimų, kuriame jis nurodo, 
kad Meksikos klerikalai 
(kunigija) yra tiesioginiai 
įvelta nužudyme išrinkto 
prezidento gen. Obregono. 
Jis taipgi nurodo, kad už
mušėjas prisipažino, kad jis 
nužudė Obregonų vaduoda
masis religiniais motyvais. 
Jis savo pareiškime sako:

“Kriminalistas pilnai pri
sipažino, kad jo tragiškas 
žingsnis buvo paremtas re
liginiu fanatizmu. Toliaus, 
[vyriausybė gavo daug in
formacijų, kurios įvelia kle
rikalų veikimų į tų žmogžu
dystę^

“Būtų kriminale iliuzija 
ir kvailas savęs apgaudinė
jimas manyti, kad Meksika 
gali sugrįžti arba kada nors 
sugrįš į papročius mūsų 
tamsiųjų praeities periodų.

“Revoliucija visados žengs 
pirmyn, nepaisant iš pasalų prieš*”'0 mainierius.daromų atakų ir turi_ pa- lAis, po konferencijos su 
galios išeiti aiškia laimėtoja kitais reakciniais mainierių 
del gerovės Meksikos šeimy
nos.

“Prie to aš atsišaukiu į 
visas revoliucines grupes 
dar tvirčiaus laikyti revo
liucijos vėliava ir susiorga
nizuoti į tvirtų, nesunaiki
namų sųjungų įgyvendini
mui prakilnių idealų, panai
kinant visus ypatiškumus ir 
kitus skirtumus ir budavo- 
jant su pasitikėjimu, uolu
mu, tvirtumu struktūrų ša-

Toliaus Calles savo pareiš
kime sako, kad ne tik žmog
žudys bus tinkamai nubaus
tas, bet valdžia dės risas 
pastangas surasti ir aštriai 
nubausti visus tuos asme
nis, kurie suplanavo tų 
žmogžudystę. O tie asme
nys, žinoma, randasi kleri
kalų tarpe. .

Miiitariška Sargyba 
Gatvėse

Kareiviai ir policistai sto
vi ant sargybos svarbesnėse 
gatvėse. Per visų antradie
nio naktį minios žmonių bu
vo gatvėse ir stovėjo prie 
valdžios rūmų, kur buvo pa
šarvotas Obregono lavonas; 
ministerial ir kiti žymūs 
Obregono draugai ir rėmė
jai stovėjo prie lavono kai
po garbės sargai. *

Trečiadienį lavonas tapo 
iškilmingai išgabentas į So
nora valstijų, į Obregono 
namus. Miesto gatvės buvo 
užsigrūdusios žmonėmis. 
Mažiausia 150,000 piliečių 

■ dalyvavo demonstracijoj.

MAINIERIŲ UNIJOS IŠ
DAVIKAI IŠSIŽADA SE

NŲ ALGŲ SKALĖS

INDIANAPOLIS.— Mai- 
nierių unijos reakcinė Lew- 
iso mašina pagalios viešai

• prieš mainierius.

unijos lyderiais, išleido pa
reiškimų, kad minkštose ka
syklose mainieriai turi dirb
ti už nukapotas algas; Lew- 
iso mašina išsižada senos 
(Jacksonville) algų skalės 
ir leidžia distriktams dary
ti atskiras su darbdaviais 
sutartis ir atskirai tartis 
algų klausimu. Kiek ku
riam distrikte darbdaviai 
mokės, lai už tiek mainieriai 
dirba.

Lewis liepia mainieriams 
dabar išsižadėti to, UŽ kų 
jie iki šiol streikavo.

Plymouth, Pa.
LABAI SVARBIOS PRA

KALBOS

Liepos 20 d., pėtnyčidj, 
7:30 vai. vakare, įvyks svar-

Padėjo Naujus Policijos įjos . P^kalbos mainierių 
Viršininkus ikĮausimu Bus keletas strei- 

. ikienų is 'minkštųjų anglių 
Prez. Calles paskyrė nau-'' 

jus polic. viršininkus iš tųr- 
po Obregono rėmėjų, ir da- 
baf policija uoliai darbuoja
si, jieškodama žmogžudys
tės suokalbininkų. Jųii su
areštuota 18 asmenų sų- 
ryšyj su Obregono nužudy
mu. Viena iš suareštuotų 
yra moteris ir ji suteikė tei
singas informacijas pažini
mui žmogžudžio. Naujas 
policijos viršininkas genero
las Antonio Rios Zertuches 
pareiškė, kad po to kalinys 
pradėjo daugiau kalbėti. 
Policija kol kas fiepadarė 
plataus pareiškimo, kų jis 
sako. Sužinota, kad jo tik
ras vardas yra Jose de Le
on. Manoma, kad žmogžu
dys buvo vienas iš tų, kurie 
nesenai bandė bomba nužu
dyti Obregonų. Suarešta
vus jis pasivadino vardu 
“Escapulario”. Tai yra žo
dis,, naudojamas pavadini
mui tam tikro “švento dra
bužio”, naudoj’amo religinė
se katalikų apeigose. 1

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI

*

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

ANT MATULIONIO ŪKBS 
(Patapsco River)

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

ANT ANTANO ALIUKO 
ŪKĖS

Ant Kranto New Pond Ežero

2 Rugsėjo, Philadelphia, Pa.

kasyklų, kurie nupieš daly
kus streikų laukuose,, kaip 
Lewisas jų unijų griauna ir 
kiek paselpos jie gauna.

Taipgi bus išduotas ra- 
pęrtas, kiek aukų likos sū- 
kolektuota šioj apylinkėj 
del mainierių’ , * gelbėjiirio. 
Kviečiam visus draugus ir 
drauges atsilankyti kuo 
skaitlingiausia šį vakarų ir 
išgirsti , tikrų teisybę, kas 
dedasi streiko srityj. Pra
kalbos įvyks Stravinsko svę^ 
tainėj, 42 Ferry St. y

Komitetas.
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■ ' Puslapis Antras

Draugų Rūpesčiai “Laisvės” ReikalaisAPŽVALGA
SUBSCRIBTION RATESi

Apie Nederlių Lietuvoj ir Sov. Sąjungoj
ta.

.25

Ko “Socialistai” su Klerikalais Nori
iš Sovietą?

Vincas Gudinąs.
Hartford,

1.00

1.00

1.00

1.00
J. Pocius, Luzon Station,

5.00

2.00

1.00

Hooverio Nusižeminimas 5.00

1.00

5.00

1.00

Kaip Gelbėti Skenduolį
Kodėl jie palais, paraše ir šiuos žodžius:

susau- 
edito-

1.00
2.00

Draugas Merkis, iš Philadel- 
phijos, rašydamas kitais rei-

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

Per year______
Foreign Countries

L. šilabaitis, Danielson, 
Conn.

F. Grybas, Hudson, Mass. 1.00
J. Waitch, Toledo, Ohio
LDSA. 58 kp. Cliffside,

16.00
18.00

dolerių su-
užsierty, o

Amerikoj, ir

šiuom
jums
reikia
galint
dabar teuždirbtu

. jkus, stengsiuos jums daugiau 
_ m i pagelbėt.

Pasilieku su raudonais jums

Laisvė 
. LITHUANIAN BAILI 

Published by
Lithuanian Co-operative Publishing Society, In* 

■very day, except Sunday, at 46 Ten Byck St., Brooklyn. N. T.

Oras iš pat pavasario bu
vo nelabai palankus derliui 
Sovietų Sąjungos laukų. 
Žiemkenčiai rugiai ir kvie
čiai kai kuriose vietose pa
sirodė prastoki.

Sovietų vyriausybė susi
rūpino ir nutarė užpirkti 
užsienyje 200,000 tonų grū
dų. (Bet, prasiblaivins va
sarai, dalykai pasirodė ge
resni, negu bijotasi. Tūlo
se vietose žiemkenčių javų 
derlius būsiąs geresnis, ne
gu pereitais metais. Vasa
rojus ir vasariniai rugiai ir 
kviečiai žada daugiau der
liaus, negu pernai. Viską 
krūvon suėmus, prieita prie 
išvedimo, kad ši vasara ir 
ruduo atnešią kiek daugiau 
grūdų, negu 1927 m. Todėl 
Sovietai jau nemato reika
lo užpirkinėt grūdus užsie
nyje. Iš numatytų 200,000 

,*tonų pasiliko tik 100,000 to
nų > užpirkimas, padarytas 
pavasarį, kuomet buvo rim
tų abejonių del derliaus.

Bė pagrindo, todėl, bur-1 
buliuoja Rymo Katalikų Su-i 
sivienijimo organas “Gar
sas” (liepos 19 d.), būk So
vietams gręsia panašus bad
metis, kaip 1921—1922 m., 
ir pasakoja:

“Už milijonus 
perkama grūdų 
daugiausia Pietų
gabenama į Rusijos sandė
lius”.

Visi reakcionieriai kaltino, nederliaus reiškinius, kurie 
ne ugningai karstas n- sau-jsovietuose daugelyje atvejų 
sias desėtką derlingųjų Pa- Pataisyti su j 

rvolgės gubernijų 1921 me- darbininkų-valstiečių 
tais; jie kaltino Sovietus ir j riausybės.

už tą gamtos reiškinį. Šie
met socialistai, klerikalai ir 
tautininkai taipgi jau buvo 
pradėję trimituot, būk So
vietų šeimininkavimas už
trauksiąs šaliai naują bad
metį ir suteiksiąs naują 
smūgį bolševikų valdžiai. 
Bet jų pranašavimai ir 
džiaugsmai, kaip matome, 
eina vėjais.

O kad nei kunigų nei so
cialistų maldos negali pa
veikti į nepalankias oro są
lygas, matome ir iš blogų 
derliaus prospektų “šven
tojoj”, fašistų kamuojamoj 
Lietuvoj.

Kuniginis “Garsas” pri
pažįsta, kad
“del lieta us ir šalčių nuken
tėjo Mažeikių, Šiaulių, Biržų, 
Panevėžio, Rokiškio apskri
tys. Kai kuriuose minėtų ap
skričių valsčiuose vasarojus 
liko visai neatsėtas, o pasėta
sis išmiiko ir pranyko van-1 
dens apsemtose dirvose. Jau 
dabar numatoma, kad 80 vals
čių gręsia stoka duonos ir juos 
reiks aprūpint, kad badas ne
varytų žmonių į kapus”.
Sovietų vyriausybė pagel

bėjo valstiečiams desėtkais 
milionų dolerių ir pasėliais. 
Jokios panašios pagelbos 
negavo bėdinieji Lietuvos 
valstiečiai iš smetonines 
valdžios. Todėl Lietuvoj ne
buvo galimybės bent dalinai 
pataisyti tuos pavasarinius

Katrie Katriems Skolingi*?
Voldemaras neva reikala

vo $10,000,000 iš Lenkų už 
Lietuvai padarytus nuosto
lius, bevaldant Lenkams pa
sigrobtą Vilnių ir įvairius 
lietuviškus žemės plotus. 
Bet Lenkijos atstovai dery
bose su Kaunijos fašistų 
įgaliotiniais pareikalavo iš 
Lietuvos $15,000,000. Šiuo 
klausimu skaitome “Kelei
vyje” (liepos 18 d.):

“Jie (Lenkai) sako, kad jiems 
pasidarę tiek nuostolių uži
mant 1920 metais Vilnių. Jie 
turbūt remiasi tuo, kąd buvu
si tuomet Smetonos valdžia 
prašė jų “apsaugoti” Vilnių 
nuo bolševikų”. ,
Beveikdami išvien 

Varšava prieš “ 
pavojų” 
vos valdovai, vadinasi, pra- 
šmugeliavo Lenkijai Vilnių, 
kurį jiems gera valia buvo 
pavedę Sovietai.

su 
raudonąjį 

tuometiniai Lietu-

Juodasis “Aidas”.
Baltrušaitinių “ekstra- 

kairiųjų “Aidas” taipgi su 
savo čypiančia dūdele prisi
deda prie gegužinės Susi-

vienijimo Lietuvių Ameri
koj valdybos; jis galutinai 
šliejasi prie tos pačios kom
panijos su Grigaičiais, Sir
vydais ir Jurgelioniais ir 
gerklioja pažangesnius S.L. 
A. narius, nenorinčius pasi
duot dumblinai sandariečių- 
fašistų-smalavirių diktatū
rai toje organizacijoje. To
dėl “Aidas” darosi vis my- 
limesnis fašistinei “Vieny
bei” argumentų šaltinis 
prieš bolševikus ir jų prita
rėjus.

Lietuvos Komunistų Par
tijos organe ir “Laisvėje” 
drg. Z. Angarietis pasmer
kė tuos aidiečius, kaipo po
litinius išgamas ir darbinin
kų priešhs. Tas pasmerki
mas juo varžiau surišo “Ai-j 
dą” brolybės ryšiais su fa
šistų “Vienybe” ir su visa 
mišriąja šaika lietuvių re
akcionierių Amerikoj. Ta
tai ypač matome iš padau
žos Srriitho-Mickevičiaus, 
naujo aidiečių vado prokla^ 
macijų, tilpusių “Vienybė
je”, ir iš jos ai dinių “argu
mentų” liepos 17 ir 19 dd. 
numeriuose.

Alekna A.................
žiedelis F.................
Zilkus V...................
Vashas J..................
Vizbaras P...............
Perminąs I...............
žalimas L........... . . .
Britko A...................
Staliulionis M. K. .. 
Stiega E...................
Daugėla J. .. ...........

i

Pėtnyčia, Liepos 20 d., 1928

parama 
l vy-

į Coolidge’iaus
Cedar Island

nuo seno yra iki kaulo sme
genų permirkęs kapitalisti
niu raugd; jis ir pats kapi
talistas. Bet leiskime, kad 
Hooveris viename ar kitame 
klausime nemoka įtikti 
stambiesiems fabrikantams 
ir bankininkams; leiskime, 
kad demokratų ’kandidatas į 
prezidentus Al Smithas ge
riau jiem įtinka. Tokiame 
atvejyje didžiojo ’ kapitalo 
šimtaprocentinė parama ei
na Smithui, nors šios šalies 
fabrikiniai ir piniginiai 
viešpačiai abelnai ir būtų 
palankesni republikonų par-

Hooveris, dabartinis repu
blikonų partijos kandidatas 
į prezidentus, yra nepalygi
namai gabesnis ir mokytes
nis už prezidentą Coolidge.

Bet Hooveris keliais 
šliaužioja prieš Coolidge’ių; 
rinkimus, laimėt jisai tikisi 
tiktai su pagelba prezidento 
Coolidge’iaus ir senosios 
coolidginės politikos.

Šiomis dienomiš Hooveris 
nuvažiavo 
vasarnamį,
Lodge, kad visame kame 
sutaikyt busimuosius savo 
žodžius ir darbus su dabar
tinėmis Coolidge’iaus nuo
monėmis ir gaut iš jo palai
minimą; pasižadėjo šventai 
vvkdyti streiklaužio Cool- 
iage’iaus politiką. Tokį nuo
lankų savo pavaldinį, žino
ma, Coolidge’ius pąlaiko ir 
žadėjo jam visokeriopą pa
ramą prezidentiniuose šių 
metų Rinkimuose.

Tai yra gėdingas vergavi
mas, kaip kad gali pamanyt 
skaitytojas.

Bet šiais laikais Ameri
koj nieks nei negalėtų iškilt 
į prezidentus, jeigu nepasi
verstų nusižeminusių ver- 
gučiu stambiojo kapitalo ir | prezidentinio vajaus 
klapčiuku senųjų to kapita-įmuoju vicepirmininku Hen-

Kaip jau plačiai žinoma, 
dabar eina varžytinės tarp 
Hooverio ir Smitho, kad sa
vo pusėn patrauki .piniguo
čius ir pramonininkas. Tuo 
tikslu Smithas ne gana, kad 
pasiskyrė vyriausiu savo 
vajaus vedėju Raskobą, fi
nansų direktorių General 
Motors Korporacijos,—Ras- 
kobas ir vyriausiąjį Smitho 
kampanijos centrą perkrau- 
stė į tos korporacijos na
mą Ne Yorke.

Tokiais pat išrokavimais 
Hooveris pasirinko savoj 

pir-

lo politikų. Kandidatas į 
-prezidentus turi įrodyt vi
sišką ištikimybę ir kapitalo 
viešpačiams ir užsitarnavu
siems jo bernams.
Hooveris, suprantama, jau

ry Fordą, turtingiausią pa
vienį Amerikos kapitalistą 
ir dvilinkas lankstosi prieš 
Wall Stryto numylėtąjį ber
ną prez. Coolidge’ių.

Darbininkui, kurio galvoj

, Norwood, Mass., 
Liepos 16, 1928. 

“Laisvės” Adm,
Gerbiamieji:—šiuomi pra

nešu, kad “Laisvės” naudai 
piknikas įvyks 12 d. rugpjūčio, 
gražiausioj Massachusetts val
stijos vietoj, ant Antano Aliu
ko ūkio, palei New Pond 
ežerą. Iš Bostono važiuojant 
reikia atvažiavus į Nor- 
woodą važiuoti Walpole St. Skliutas J. 
iki Wilson St.; Wilson St. Morkūnas J. 
įvažiuosi! tiesiai į pikniko vie-

Iš Providencė, R. L, rei<- 
kia važiuoti į Walpole, Mass., 
iš čia važiuotį Walpole St. iki 
Wilson St., o Wilson St. nuva
žiuosite į pikniką.

Kad ir didžiausias karštis 
būtų, tai į šį pikniką turėtų su
važiuoti tūkstančiai svieto, nes 
piknikas įvyksta palei ežerą, 
kur. gali maudytis tūkstančiai 
žmonių ; taipgi ir maudymosi 
drabužius galima gaut ant vie
tos.

Visi rūpinkimės, kad gerai 
išgarsinti pikniką ir- padaryti 
dienraščiui pelno.

Draugiškai,
J. Grybas.

das greitai išspaudžia vandenj 
iš plaučiu ir kvėpavįnas nątu- 
raliai prasideda.

Jei yra kitas žmogus prigel- 
bėti, tegul jis daro, ką tiktai 
gali, kad užlaikius prigėrusiojo 
kūną šiltai, trinant jo rankąs 
ir kojas ir dedant šiltus komp
resus. Galima dėti kamparą ir 
amoni ją prie nosies, kad pa
greitinus kvėpavimą.

Pašauk gydytoją kuo grei
čiausiai po nelaimės. Kuomet 
kvėpavimas apsireiškia, įdėk li
gonį į šiltą lovą tokiam kam
bary, kuriame yra užtektina 
oro cirkuliacija. Duok jam po 
biskutį karštos kavos ar kitų 
stimuliuojančių gėrimų. Kar
tais yra pavojus, kad ligoniui 
nebūtų sunku kvėpuoti. Tuo
met reikia uždėti garstyčių 
kompresą ant krūtinės ties 
plaučiais.

Septyni tūkstančiai žmonių 
Jungtinėse Valstijose kasmet 
netenka gyvybių prigerdapii. 
Kad apsisaugojus nuo prigėri
mo, patartina mokėt plaukti. O 
nemokėdamas plaukt, kvėpuok 
kiek gali, neišsigąsk, o galėsi u, 
išlaikyti galvą virš van
dens, kol pagelbos susilauksi.

Bet geriausis išsigelbėjimas 
nuo prigėrimo, tai mokėjimas
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7-14-28.
515 Milgate St., 

•Utica, N. Y.
Gerbiamoji “Laisvės” Adm.:

Štai čia prisiunčiu $5, ku
riuos meldžiu paskirt sekamai: 
$3 už prenumeratą už dienraš
tį, o $2 del naujojo preso iš
mokėjimo.

Dovanokite, draugai, kad aš 
kartu tik tiek tegaliu 
pagelbėt, nes, matote, 
ir “Daily Worker” kiek 
gelbėt, o čia neperkiek 

Toliau lau-

Alekna V.........
Davidonis J. .. 
Mačiulis F. .. 
Mozuska F. .. 
Vaivada K. ... 
Bakšienė P. ., 
Likšis F. .... 
Lenkelis F. .. 
Sipavičius P. . 
Krapas T. .... 
Bush K............
Jaseliunas P. . 
Rutkauskas A. 
Norkevičius V. 
Motejaitis J. . 
Mažeika D. . . 
žemeskis D. . . 
Kukauskas B. . 
Simutis P. ... 
Jucius P.........

N. J. Kudarauskas, Worces
ter, Mass., užmokėjo už 10 pik
niko tikietų, kurių jis neparda
vė.

A. Kiaulėnas, Worcester, 
Mass., pirko Šerą už $5.00.

Mes dėkingi d,raugam wor- 
cesteriečiam už aukas ir dėkin
gi drg. Mažeikai už pasidar
bavimą. Visi mūsų kalbėtojai 
turi rūpintis spaudos palaiky
mu.

HARTFORD, CONN

“Socialistas” Pijušas Gri-. Argi vieni Sovietai 
gaitis, tas pats, ką su fašis- bolševikai tokie “žiaurūs”! 
tu Širvydu vieną frontą lai- ir “kruvini”, kaip kad “so- linkėjimais, 
kė prieš bolševikus ir pro- cialistai” su klerikalais no- 
gresyvius S.L.A. ^eime Bal- ri įpiršti ?_ [
timorėj, nori, kad bolševi
kai visados užsiimtų fašis
tų gelbėjimu. Štai kaip Pi- 
jušėlis norėtų "matyt 'Sovie
tus “garsinant savo vardą:

“Kad tai Sovietų valdžia vi
suomet garsint savo vardą sž- 
tokiais žygiais,— o ne mir
ties nuosprendžiais ir 
dymais”. (“Naujienų”

1 riale 16 d. liepos).
Tokį pamokslėlį r išrėžė 

Grigaitis, minėdamas so
vietinius gelbėtojus lakū
nų nukritusio į ledynus 
“Italios” orlaivio.

O klerikalų “Darbinin
kas” (liepos 17 d.) tuo pa
čiu klausimu drožia:

“Čuchnowski ir “Krasino” 
įgula paliko užpakaly tvankią, 
“raudoną” bolševikiškai-dokt- 
rinišką atmosferą ir išplau
kė, taip sakant, į solidarumo 
atmosferą ir, vietoje žudyti 
savo aršiausius “priešus” “fa
šistus”, rizikuoja savo gyvas
tį, kad juos išgelbėjus.”
Štai ko nori pijušiško-kle- 

rikališko svieto pelėdos. Jie 
norėtų matyti, kad bolševi
kai taip pat lygiai “pavožo- 
tų” fašistus bei kontr-revo- 
liucionierius, kurie 
se už imperialistų 
sabotažavo, ardė 
kasyklų darbą.

Ne vienas Pijušelis su 
klerikalais taip šneka ir to 
geidžia.

Vokietijos social-pardavi- 
kų partijos organas “Vor- 
waerts” taipgi šnypščia apie 
Sovietų kasyklų sabotažnin- 
kų < kontr-revoliucionierių 
pasmerkimą. “Voryvaerts” 
sako: “Negirdėtas Sovietų 
teisybes žiaurumas.”

Donfra- 
pinigus 

Sovietų

yra smegenys, o ne košė, ne
gali būt kitokio pasirinki
mo, kaip tik vemt Darbinin
kų Partijos / kandidatą į 

" O /J 
Gitlową.

prezidentus Fosterį,. 
vice-prezidentus
Nes republikonų ir demo
kratų partijų kandidatai 
yra tik darbininkų- priešų 
pastumdėliai, o socialistai— 
kapitalo pataikūnai.

Kodėl Pijušėlis , nesisie
loja apie socialisto Calles 
valdžios “žiaurumą”, f kuri 
Meksikoje yrą nugalabinus 
apie 1,200 klerikališkų ban
ditų, kontr-revoliucionierių, 
kurie kėsinosi ir dabai4 da 
nepaliauja puolę laisvesnią- 
ją valdžią, tik už tai, kad 
kunigams galia tapo atim
ta.

Tokiais, pareiškimais so
cialistai ir kler. prieš “So
vietų teisybę” pasisako už 
savo rūšies banditizmą, ku
ris, jų supratimu, turėtų bū
ti tęsiamas .prieš Sovietų 
darbininkus ir valstiečius 
už tai, kad jie pasiėmė pa
tys tvarkyti šalį be ponų ir 
išnaudotojų pagelbos.

“Socialistai” su klerika
lais nepaiso imperialistinių 
skerdynių Nicaraguoj, Chi- 
nijojį Indijoj ir kitur, kur 
tūkstančiai nekaltų darbo 
žmonių išpjaujama.

Bet kada Sovietų valdžia 1 
sugauna vieną kitą z šaiką 
banditų kontrrevoliucionie
rių, tai “socialistai su kle
rikalais ima nesavais bal
sais bliauti, 
bliauja? Kodėl jie šmeižia! 
vienatinę darbininkų ir val
stiečių respubliką? Ogi to
dėl, kad Sovietų Sąjunga 
yra ženklas ir pavyzdys vi
so ./pasaulio darbininkams, 
kad ir jie gali tą patį pada
ryt, ką padarė Rusijos dar
bininkai ir valstiečiai.

Išnaudotojų'šuneliai, ku
riais yra' “socialistai” Piju* 
šo tipo ir klerikalai “Dar
bininko” tipo bijosi darbi
ninkų bausmės už šelmystes 
lygiai, kaip ir patys išnau
dotojai. t

Savo’ tais primetimais So
vietų valdžiai žiaurumo, jie 
mano, kad darbininkus nu
gąsdins ir atgrasins nuo 
bolševjkų. Ne! > nepasiseks 
tiems darbininkų * pardavi- 
kams.į .. • . , ' ,

Sovietai visur, kur reika
linga į ištiesti žmoniškumo 
pagelbos ranką, visuomet 
yra gatavi. Bet teroristus- 
kontr-revoliucioniefiūs, kū

Newark; N. J.,
9 d. liepos, 1928. 

Gerbiamą: “Laisves“' Adm.:
Apturėjau/ nuo tąnjstų- atvi- 

i’ūtę su paraginimu s atnaujinti 
mano • prenumeratą. / Taigi, 
draugai, aš žinojau su ta-pačia 
diena, bet nenorėjau savo vie
no prenumeratą siųsti, nes gal
vojau, kur man reikės gauti 
kitą, naują, “Laisvės” skaityto
ją, ir maniau, gal bus darbas 
sunkus -gaut naują skaitytoją. 
Bet buvo labai lengva gauti, 
nes pas mumis yra daug gerų 
žmonių ir mylinčių. “Laisvę” 
skaityti, tik reikia biskį padir
bėti, nes Newarkas yra plati 
dirva del visokio veikimo. Tik 
bėda tame, kad nėra kam 
veikti.

Taigi aš prisiunčiu jums 
money orderį ant $13 ir tuos 
pinigus padalinu sekamai: vie
nas metinis naujas skaitytojas. 
W. Alyšauskas, $6; savo at
naujinu prenumeratą f$6 ir 1 
doleris už tikietus, kurių 2 
buvot prisitmtę “Laisvės” pik
niko, tik gaila, kad mažai pri
siuntė!.

Su pagarba, _
P. Kriaučiukas.

■‘Drauge Administratoriau! 
Šiuomi prisiunčiu $5 pinigų, 
tai yra atlyginimas už 10 “L.” 
pikniko tikietų.

“Viso gero jums, ,
“R. Merkis.”

Drg. Mažeika 8 d. liepos sa
kė prakalbą priešfašistiniąm 
piknike, Worče^ter, Mass. Su
grįžo iš ten su labai puikiu 
raportu. Jo raportą atspaus
diname ištisai ir prašom drau
gų perskaityti:

Worcesterieciai aukavo “Lais
vės” dienraščiui: 
Kuzborskis P, 
Vilciauskas A. .. 
Katkauskas A. .

5.00
5.00
2.00

rie nori darbininkų ir vals? 
tiečių valdžią w išsprogdinti 
už gaunafoiuš” iš Imperialis
tų pinigus, tuos jie baudė 
ir baus. “Socialistai” su 
klerikalais gali vergti. Dar
bininkam tuo dar geriau.

Daugiau Aukų “Laisvei
M. Pranauske, Midland, 

Pa.
M. J. Krikštanas, Shamo

kin, Pa.
O. Andreson,

Conn.
J. Dirvelis, i

N. Y.
A. Jakstonis,

Brooklyn, 
‘ ' 2!oo

Trenton,
2.00

J. Poškus, Brooklyn, N. Y. 1.00
J. Hartung
J. Guligauskas, So. Bos

ton, Mass.
S. Kisielis, Jersey City,

Kaip žinome, šiemet rinki
mų metai. Kapitalistinės par
tijos stato savo kandidatus į 
prezidentus. Darbininkų Par
tija irgi neatsilieka, stato sa
vus. O kad Darbininkų Par
tijos pastangos atneštų šiokius 
tokius vaisius, rinkimų vajuj 
reikalinga sukelti pinigų. Tam 
tikslui sumanyta Conn, valsti
joj surengti milžinišką pikni
ką. Todėl liepos 14 d. buvo
sušaukta konferencija, kurioje 

$4.00 dalyvavo delegatų iš Bridge- 
porto, New Haveno, Waterbu- 

F00 rio ir New Brjtaino draugijų. 
Viso buvo 31 delegatas nuo 19 
įvairių draugijų.

Konferencija nutapė sureng
ti pikniką 19 d. rugpjūčio. 
Parkas jau nusamdytas, kuris 
vadinasi Charter Oak, ant* 
New Park Ave.

Taipgi nutarta kviesti’ ge
riausius kalbėtojus—Bimbą ir 
Gitlowa. Bus visokių pamargi- 
nimų.

Nutarta kitą konferenciją 
šaukti 28 d. liepos, į kurtą bus 
pakviesta ir kitų miestų drau
gijos, kurios pereitoj konferen
cijoj nedalyvavo.

B. Muleranka.»

J. Markūnas, Philadel
phia, Pa.

ALDLD. 10 Apskričio 
konferencijos delega
tai ir svečiai suaukojo 17.40

S. Juška, Chicago, Ill.
P. Yureliavičius, Pater

son, N. J.
K. Jukeliūtė, Waterbu

ry, Conn.
C. Ruck, New York, N. Y.

Pirmiausia reikia kuo grei
čiausiai ištraukti kūną iš van
dens. Visuomet reikia mėginti 
atgaivinti. Nors kūnas išbūna 
dešimts minutų po vandeniu 
skaitomas mirusiu, vienok yra 
atsitikimų, kur žmonės buvo at
gaivinti, po išbuvimo vandeny 
30 ir 40 minutų.1

Reikia prigėrusį paguldyti 
kniūpsčią, taip kad pilvas būtų 
augščiau galvos, kad vanduo 
galėtų bėgti lauk iš gerklės ir 
plaučių. Reikia iššluostyti vi
są burnos vidų; perplėšti dra
bužius ant krūtinės ir nugaros 
ir duoti, burnai užtektinai oro. 
Burną atidaryti ir įdėti ką 
nors, kad neužsidarytų.

Paskui reikia užsigulti
žemutinių šonkaulių ir su ran
komis spausti per tris sekun
das.

N^nųimk". rankų .nuo- šonkau
lių; įbet sustok spaudęs dviem 
sekundom. t .

Po tam yėl spausk tris se
kundas ir vėl sustok dviem se
kundom. Daryk taip apie dvy
liką sykių per ;minutę, kol 

J. ML (sireikš kvėpavimas. Toks

Kad Kiti Nematytų
—Ar tu žinai, kodėl kai ku

riose valgyklose atneša ant 
stalo maistą uždengtą?

—Nežinau. O kodėl?
—Kad kiti valgytojai nema

tytų, kaip mažai teduodama 
valgyti.

Bažnytiniame Bazare
—-Ar jau buvo daiktų lai

mėjimas ?
—Jau.
—O kas ką laimėjo?
—Duonkepis Krupkis laimė

jo kepalą duonos; pečių par
davėjas Tupkis—pečių; far- 
meris Makas—tuziną kiauši
nių, o bankierius Kapas—auk
sinę penkinę,—paaiškino kle
bonas.

ant

Ir Jam Stebėtina z
—Kas tai, kad bliūde zupes 

radau štai kelinių guziką?
—Kelinių guziką? Tai ste

bėtina, nes mes tik moteris vi
rėjas telaikome,—paaiškino 
valgyklos savininkas.

'•Ii ■ 
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ap- 
bū-

Laivakorčių Agentūroj
—Manau keliauti Lietuvon.

Kiek Kainuoja?.
—Nieko nekainuoja.
-—Nieko ?
—Taip, manymas nieko ne-, 

kainuoja.
Surinko Es-Džei.
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&
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Draugas B. 
Reikauskas, 214 
Schuylkill At6m 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci- 
Jarai žmonėms.

. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main fit.,

VISIEMS PATINKA
Nors poiitiškam .ir ekonomiškam 

klausime lietuvių nuomones 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.

k

*rs TOASTS

c'

CHESTER, PA.YONKERS, N. Y.

Nei Jokio Kosulio

0 1928, The American Tobacco Co., Manufacturers

McKEES ROCKS, PA. INSURANCE
ŽODYNĖLISGARDNER, MASS

Diena buvo graži

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ

J. VARNELIS
Tel. Jefferson 10090Juk

n ’ •

win

Betty Compson, 
Paskilbusi Judomųjų 
Paveikslo Žvaigždė

ke-
*ne-

tanant—jie 
suramina

karpas 
per kokią 
tepkite vazelinu 
rakšties moscia.

yra 
vir-

LIETUVIŠKAI-ANGLIškAS 
ir

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

r-. r t.

Liepos 15 d. įvyko Liet.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

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

127 East 84th Street 
Tarp Pjirk ir Lexington Avenues 

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

DARBININKU SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠK1AUCHJS 

341 Walnut Street, Newark, N. J

I

e 
I

• Opos ir Karpos
Gerbiamas drauge, kreipiuos 

į jus su užklausimu apie atsi
vėrusius skaudulius. Aš turiu 
dukterį 9 m. amžiaus. Tai ant 
jos kojy ir ranku atsiranda ma
žų paupliuku ir paskui į trum
pą laiką pasilieja, ir iš to 
pasidaro dit/eus skaudulys.

Daugiausia tain būna ant ke- Į? 
lM>iių ir užpakalyj ant vysiu ii 
arit rankų delnų. Taip jai 
jau kokie trys menesiai su 
šum.

Buvau pas gydytoją jau 
lis kartus, bet nieko gera 
padaro.

O dar ir kitas dalykas, 
turi daug karpų ant rankų 
štų. Taigi, malonus drauge, ai 
negąlėtumėt duoti man patari
mo, kaip ir kuo tos ligos išsi
gydyti. Prašau duoti atsaky-

* mą per ‘Laisvę”. Tariu iš kal
no ačiū.

kyti ant tų opų kokį pusvalan- 
dėlį. Paskui aptepkite ant 
švaraus skuduruko kokios anti- 
septiškos mosties ir laikykite 
uždėję aut tų skaudulių, Gyvsi
dabrio baltoji mostis galėtų ge
rai tikti, 
moniated

Pa p rašy k i te—‘‘ Am- 
mereury ointment 

Jei pasirodytų smar- 
jkoka ir daigytų, tai galima kiek 
įjos atmiežti perpus su vazeli- 
i'na. Dėkite tos mosties rytais 
ir vakarais, vis pirma to gerai 
pamirkius sodės skiediniu.

Kur pradeda versti tais 
paupį inkais, ten yra gerai pa- 

!teplioti iodzi—“tincture of io- 
; dine”, ypač jei niežti ir peršti.

Dabar apie tas karpas. Kar- 
"jpų ima atsirasti dažniausia ir

gi iš nešvarumų, del kokio er
zinimo. žiūrėkite, kad Jūsų I 
mergaitė dažnai rankutes nusi-j 
mazgotų ir visa nusimaudytų, 
nusipraustų. Karpoms naikin
ti vartojama kokia smarki rūk
štis, kaip karbolius rūkštis. Pa
prašykite vaistinėje truputįAtsakymas.—

Jūsų mergaitei veikiausia bus jsmarkaus tos rūkšties skiedinio 
įsitaisęs koks bakterinio ar i—“saturated solution oi car'»
šiSip parazitinio paėjimo apsi- j lie acid”, 
krėtimas. 
t<v4jų’, kurios įsirausią 
audinius, pradeda ten perėtis, 
daugintis ir taip išpūdo opą. kos odos nelieskite

Apvynioję kiek med- 
Yra tam "tikrų bak- fvilnės ant plonučio šakaliuko, 

į odos padažykite į tą rūkštį ir dasi- 
lieskite lengvai tų karpų. Svei- 

!. Taip de
po kartą kas 

savaitę-kitą. 
arba 
Kar
iu k š- 
nusi-

Apsikrėsti taip galima nuo ki- ginkite 
to arba ir šiaip nuo kokių su
trų, nevalumų.

Kad prašalinus tokius skau
dulius, tokias atsivėrusias opas, 
reikia daugiau abelno švarumo. 
Skauduliai ir tie pučkeliai, 
paupliai patartina rytas-vakr.- 
ras nuvalyti lengvu sodės skie
diniu, imant arbatinį šaukštelį 
valgomosios sodės miltelių 
puskvortę atviri nto vandens. 
Galima į tą skiedinį įmerkti .daktaras tegul 
kiel? medvilnės ir paskui palai- kokia.

diena
Paskui
borinės
pos audiniai pamažėl nuo 
ties nusiėda ir nusišsria, 
lupa.

Didelėms karpoms naikinti 
vartojama da smarkesnė reikš
tis—azotinė rūkštis — “nitric 

į acid, saturated.” Bet su ja 
reikia labai atsargiai. Vi 

užsiima,

jĮLiepos 6 d. įvyko ALDLD. 
172 kuopos susirinkimas. Na
rių susirinko nedaug. Kai ku
rie nariai dar nėra buvę nuo 
pat 'jų įstojimo į kuopą susi
rinkimuose. Bet reikia pasa
kyti, kad kai kurie ir senie
ji nariai laike vasaros karščių 
aptingo ir nesilanko į susirin
kimus.

Keletas mėnesių atgal buvo 
kuopos nutarta pradėti mokin
tis kokį nors veikalėlį, kurį 
perstatyti sulaukus rudens. 
Reikia pasakyti ir tą, kad mes 
savo kuopoj turime jėgų ir ga
lima' būtų tą atlikti, tik rei
kia pasirūpinti, pasidarbuoti. 
Bet visa bėda tame, kad tuo- 
mi niekas nesirūpina. Papra
stai, orui atvėsus, jeigu suren
giame kokį nors balių, tai ir 
viskas.
^Birželio 3 d. išvažiavimo ko

misijos raportas išduotas. Pa
sirodė, kad, apmokėjus visas 
išlaidas, pelno liko $59.

Nutarta nupirkti šėrą Labor 
Lyceum namo, kuriame dabar 
susirinkimai laikomi.

Visi vienbalsiai nutarė va
žiuot į White Pance( ?--Red.), 
kuris įvyks 22 d. liepos.2 Iš 
Yonkerio busai išeina nuo 
Hudson St. čia visi susirinks 
ir tiesiai važiuos paskirton 
vieton.

Čia lietuvių tarpe ran 
daug tokių, kurie labai apsi 
dę ir visą liuosą laiką pralei
džia prie gėrimo ir kazyria- 
vimo. Prie tų, kurie užsiima 
girtuoklyste ir kazyriavimu, 
prisideda ir tie, kurie stengia
si šeimynas ardyti. Pastaruo
ju laiku vienas tokių gaivalų 
suardė vieną šeimyną, nu
skriaudė žmogų ant $600 ir 
pats savais keliais nuėjo.

šeimynos turėtų nuo tokių 
gaivalų apsisaugoti, turėtų ne
įsileisti į savo tarpą.

Ar negeriau būtų, kad vie
tos lietuviai stengtųsi skaityti 
knygas, negu kad dabar užsi
ima kazyromis ir namine? Juk 
mes dabai’ turime įvairių kny
gų ir galima iš jų prasilavin
ti. Teisybė,, randasi nemažai 
ir tokių lietuvių, kurie nemo
ka nei skaityti, nei rašyti. Bet 
jeigu tik pas juos atsiras
tų noras, tai lengvai galėtų 
pramokti.

“Toasting” tikrai padaro tabakus du daIyku-~-pirmą, 
tatai pagerina kvapsni, o antra, prašalina nešvarumus.

. rase, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina' jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai.

“It’s toaste
Nei Jokio Gerkles Erzinimo

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

Daugybė Brooklyn® ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą ii- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtai® 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose ir ito- 
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap
mokant pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigaru Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUB 

Brooklyn. N. Y.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką. tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim
ta kokios nors ligos bei vidurių su
vedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas Ir įvairių nesmagw- 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 

i ir auksinį kalną parodytum, tai Jam 
I 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 nemali- 

i mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
j skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 

(asthma), peršalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ir 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžins 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

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

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet St„ Spencerport. N. T.

mo sujaukti? O kad tą iš- piknike 
vengus, mes, darbininkai, turi
me kuo plačiausia šviestis, or
ganizuotis, nes tik per vieny
bę ir kovojančias organizaci
jas iškovosime sau geresnes 
gyvenimo sąlygas.

J. Miliauskas.

Nelaimingas Atsitikimas
Liepos 5 d. dirbtuvėje dir

bant pagavo elektros spėka! 
draugą Juozą Grabauską ir 
biaisiausiai apdegino visą jo 
kūną. Nuvežus į ligoninę, po 
kelių dienų kankinimosi, mi
nėtas draugas mirė. Laidotu
vės buvo 11d. liepos. Kadan
gi velionis buvo jau senai at
sikratęs nuo fanatizmo prieta
rų ir buvo A.L.D.L.D. 40 kp. 
narys, tad tapo palaidotas lais
vai ir iškilmingai ant lietuviš- Kliubo piknikas ir pavyko la
kų laisvų kapinių, kur jį pa- bai gerai.
lydėjo ir atidavė jam paskuti-'ir šilta, tai žmonių privažiavo

stokavo darbininku. 
Mat, daugelis merginų buvo 
apsiėmę padirbėti, bet kada 
reikėjo, tai nedirbo. Vietosi 
merginos nenori “persidirbti.”!

Ten Buvęs.

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei

Liepos 8 d. įvyko mūsų kuo
jos išvažiavimas apskričio 
naudai. Vakare einu namo. 
Išgirdau moterišką spiegimą, 
cypimą, žingeidaudamas, kas 

įvyko, pradėjau eiti grei
čiau. Pasiveju, žiūriu, pirma 
eina draugų Kartonų šeimyna, 
o paskui seka keletas para- nę pagarbą didelis būrys žmo-! pusėtinai daug ir iš kitų mies-j 
pijonkų ir parapijonų. Para- 
pijonkos kad jau keikia, tai 
keikia draugą Kartoną, būk jis 
parašęs j “Laisvę” korespon
denciją, kurioje apšmeižęs jų 
kunigėlį. Tas visas parapijo- 
nų būrelis ne tik keikė Kar
ionę, bet dar ir grūmojo “at
silyginimu” už tą darbą.

Nuo parapijonų nieko gero 
negalima 
kumštinio 

į jie proto

GRAND ISLAND, Neb.— 
Wellington Nutter, dirban
tis prie elektros vielų ve
džiojimo ir taisymo, dasilie- 
tė prie 6,600 voltų' elektros 
ir nukrito ant žemės nuo 15 
pėdų augštumo, bet išliko 
gyvas.

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

Pranešu visiem savo Jrostumicriani 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiąusiai 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

Labai Parankus Kišeninis

pei laukti, kaip tik 
atsilyginimo.

nevartoja.
Koresp.

nių.
Gaila, labai gaila velionio J. 

Grabausko, kuris, vos sulau
kęs virš trisdešimts metų, pa
čiame savo gyvenimo žydėjime 
ir smagume, iš priežasties ka
pitalizmo godumo, turėjo at
siskirti su šiuo pasauliu. Ir 
ne tik jis vienas, bet šimtai 
tūkstančių mūsų brolių darbi
ninkų žūsta visokiais būdais 
šiame kapitalizmo surėdyme.

Argi negaila žuvusių ? Ar 
nebaisu mums patiems to liki-

| tų. Iš to galima spręsti,-kad 
rengėjams liks gražaus pelno. 
Piknike dalyvavo trys Antro 
Apskričio chorai, būtent, L. L. 
R. Choras iš Norwoodo, Aido 
Choras iš Hudsono ir Liaudies 
.Choras iš Lawrence. Bet su 
dainomis pasirodė tik nor- 
woodieciai, kurie sudainavo 3 
daineles, kurios publikai pati
ko. Kiti chorai nedainavo, 
mažai dainininkų atvyko.

Abelnai paėmus, viskas ėjo 
gerai. Tik bėda tame, kad

651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

iįg

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

prietelius ir draugas.

KAINA ,$1.25

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck SU Brooklyn, N. Y.
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PLYMOUTH, PA.
Fašistų Darbai SLA. 6 Kuopoj

Liepos 1 d. įvyko SLA. 6 
kuopos susirinkimas. Priėjus 
prie raportų, sekretorius pasi
ima popierą ir pradeda skaity
ti raportą neva nuo delegato, 
dalyvavusio seime. Perskai
čius raportą, pirmininkas klau
sia, ką darysime su delegato 
raportu. Tuomet J. Staškevi
čius pasiprašo balso ir klausia, 
iš kur jie gavo tą raportą, 
kuomet kuopa nerinko delega
tų į seimą. Pirmininkas Ra
dzevičius pradeda šaukti, kad 
Staškevičius nutiltų ir nelei
džia jam kalbėti. Staškevičius 
vėl reikalauja balso ir gavęs, 
klausia pirmininką pasakyti, 
kada buvo delegatas renka
mas, kuris dabar atsiuntė raš
tišką raportą. Pirmininkas 
vėl neleidžia Staškevičiui kal
bėti ir liepia nutilti. Tuo tar
pu M. A. Raginskas pasiūlo

Staškevičių suspenduoti. Kiti 
jo pasiūlymą priima ir Staške
vičių suspenduoja 
metų.

Tai matote, kaip 
poj fašistai elgiasi, 
portą nuo kuopos

ant pusės

mūsų ku.o- 
Skaito ra- 
delegato, 

kurio kuopa nerinko ir kada 
užklausi valdybą, kada buvo 
renkamas delegatas, tai už to
kį paklausimą jau tave spen- 
duoja. Tas nerinktas delega
tas, kuris atstovavo mūsų kuo
pą, net į susirinkimą neatsi
lankė, nes, matomai, sarmati- 
nosi pasirodyti nariams, todėl 
raštišką, raportą »atsiuntė.

Čia kaltė ir pačių narių. 
Juk daugelis nesutinka su to
kia fašistų tvarka, vienok į 
kuopos z susirinkimus nesilan
ko ir leidžia jiems kuopoj pil
nai šeimininkauti. Jeigu visi 
nariai lankytųsi į susirinki
mus, tai jie ir fašistus suval
dytų.

Todėl visi nariai privalote 
lankytis į susirinkimus ir žiū-

rėti, kad fašistai perdaug toli 
nenueitų. Mes turime saugoti 
savo organizaciją ir neleisti 
laužyti konstituciją. Juk da
bartiniai fašistai nesilaiko kon
stitucijos, bet elgiasi savaip.

RED. ATSAKYMAI
Vienam* iš Visų, Montello, 

Mass.—Korespondencijos ne
galime talpinti, nes ji jokios 
naudos neatneš, tik sukels di
delių ginčų, kurių mes ven
giame. Kas turi seifą valdyti, 
tai Draugovės susirinkimo da
lykas. Per dienraštį tokių da
lykų. negalima išspręsti.

J. D. Trampai, Staten Islan, 
N . Y.—Apie lietuvių kalbą 
straipsnelis spaudai netinka, 
nes nieko apčiuopiamo jame 
nepasakoma.

Adomo Jonukas

JONO GYVENIMAS ir MIRTIS
(Iš Mano Atsiminimą)

(Tąsa)
Prisipylė dar vieną stiklą degtinės ir 

išgėręs kunigas atsisėdo.
“Ne, kunige, aš savo idėjų nenustosiu, 

rodysiu žmonėms kelią, kuris veda prie 
šviesos, kuriuomi einant žmonija pasiliuo- 
suos iš po išnaudotojų jungo ir tuomi pa
gerins savo būvį.” •

“Aš žiūrėsiu, ar ilgai tu toks gudruo
lis būsi,” užbaigė kunigas ir Stasys, atsi
sveikinęs, išėjo.

Jonas, parnešęs kunigo kelines, pagrai
bė kišenius, ar neras kokios kapeikos, ku
nigo užmirštos. Bet vietoje pinigų, rado 
kokį tai dalykėlį, kuris buvo suvyniotas į 
popierą. Nežinodamas, kas tas yra, įdėjo 
atgal į kišenių. Nieko nesant namie, jam 
čia buvo auksinė proga pavartyt Stasio’ 
knygas. Suradęs sau tinkamą, padėjo at
skirai ir laiko turėdamas skaitydavo. Ži
nodamas, kad Stasys tuojaus sugrįš, atsu 
sėdo siūti prie mašinos, o jam akyse matė
si knygų antgalviai.

Stasys įėjo į vidų ir giliai užsimąstęs, 
vaikštinėjo iš vieno kampo į kitą.

“Ar tik ne perdaug aš kunigą išau
džiau ir ar tik nepasikėsins ant mano lais
vės tas tamsybės paukštis,” kalbėjo sau 
Stasys.

Vakaras jau artinosi. Jonas, paėmęs 
kibirus, nuėjo vandens parnešt. Tuo syk 
pagrįžo ir Ona su Kaziuku, lydima jos mo
tinos.

“O ką kunigas sakė?” paklausė Ona.
“Norėjo išspaviedot, bet aš jam gerai 

- atsakiau, tai daugiau nebandys,” atsakė 
Stasys.

“O, tu jam atsakei!” suriko Onos moti
na. “Ar tu manai, kad jis nežino, ką daryt 
su tokiais peklos kamščiais? Jis žino, kad 
į tave įlindęs šėtonas šneka! Jis tik neno
ri tave atiduot policijai; tada pamokintų, 
kaip šnekėt su dvasiška asaba!”

Stasys nenorėjo daugiau ginčytis su 
tamsia moteriške, nes jos visvien nepertik
rinsi: karvė greičiau į medį įlips, negu 
ji pradės laisvai protaut. Užsidegęs žibu
rį, Stasys peržiūrėjo, kiek dar yra nesu- 
kirptų siuvinių ir kuriuos reikia pirmiau 
siūt; išgėrė arbatos ir nuėjo į lovą. Tik 
spėjus prašvist, bažnyčios varpai sugaudč 
ant poterių, Stasio žirklės ir vėl čeksėjo 
ant stalo. Jonas kimšo anglis į prosą, pū
tė, kad greičiau įkaistų ir rengėsi prosyt.

“Kur padėjai parnešęs kunigo drabu
žius? O, tai šitas ryšulys! Pirmiausia su- 

. prosy k kunigo kelines, o aš apžiūrėsiu, ko 
reikia tiems sutonams. Reikia greitai su- 
taisyt ir nunešt, nes tuojaus užmokės... Pi
nigai baigiasi...”

“Gerai, aš tuojaus einu prosyt.” tarė 
Jonas ir atrišęs ryšulį, paėmė kunigo keli
nes ir jau taisėsi prosyt. Bet čia jam pri
siminė tas radinys ir išsiėmęs pradėjo tyri
nėt ir galvot, ką su juo . kunigas veikia. 
Tuosyk patėmijo Stasys ir užklausė: “Ką 
ten darai? ar pradeginai, kad taip nusigan
dai?”

“Nepradeginau,” atsakė Jonas, “bet 
štai k^ radau kunigo kelinių kišeniuje.”

Stasys pradėjo juoktis pilvą susiėmęs: 
“Ot, tai dvasiškas tėvelis, matomai judini r- 

? so,išimt iš kišeniaus,? Žiūrėk,’, Ona,'ką:Jo- 
\ nas rado kunigo kelinių .kišeniuje.”

Oną ^pažvelgus nusispjovė. Jai tas la- 
y b|hnepatiko/ bet kad yla iš maišo' išlindo, 
į tai? jąuj nępąslėpsi. ‘

4 P. A Jobas;prekijo.Prosas šnypštė,- trati- « ’ w f • .« i t • ' .ii
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DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. PROSEIKA, Pirmininkas

15 Union Square, New York City
J. ALEKŠIS, Sekretorius

157 HcKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
IG. BACHES, Iždininkas, Box Sės, Union Co., Union, N. J.

PRANEŠIMAI Iš CENTRO 
RAŠTINĖS

TARPTAUTINIS IŠVAŽIAVIMAS 3

kiant per vandeniu apipurkštą drabužį. 
Jam girdėjosi balsas: “Sakyk, kad taip ko
kiose kelinėse radai.” Tai gaspadinė, Sta
siui nusigrįžus, šnibždėjo Jonui į ausį. Bet 
Jonas, pasidrąsinęs, tarė: “O kam tas rei
kia? Aš radau kunigo kišeniuje, tai ir sa
kau. O kas man galvoj, kas tas per 
daiktas.”

“Ei! Ona, nemokyk vaiko meluot,”

Mokesčių Užsimokėjimui 
Laikas Pailgintas

Visiems ALDLD. nariams 
žinoma, kad pagal draugijos 
konstituciją narinių mokesčių 
užsimokėjimo laikas užsibai
gia su 1 diena liepos mėnesio. 
Iki tai dienai mokesčių neužsi
mokėjusieji nariai skaitosi jau 
suspenduotais ir nustojusiais 
visų teisių draugijoje.

žinoma, kiekvienais metais 
Centra Komitetas permatyda
vo būtiną reikalą pailginti lai
ką mokesčių užsimokėjimui ir 
jį pailgindavo iki 1 dienai 
rugpjūčio, šiemet, kada viso
je šalyje siaučia nepaprastai 
didelė bedarbė ir eilės didelių 
streikų, tat reikalas pailgini
mo laiko mokesčių užsimokė
jimui pasirodė dar būtinesnių 
ir tokiu būdu Centro Komite
tas savo susirinkime, laikyta
me 12 dieną liepos, nutarė 
pailginti laiką mokesčių užsi
mokėjimui net iki 1 dienai 
rugsėjo mėnesio. Centro Ko
mitetas padarė tą palengvini
mą draugijos nariams todėl,

Jiems, pagal Centro

sto pasakau visiems, kad tie 
nariai, kurie nebus užsimokė
ję savo mokesčių laike naujos 
knygos siuntinėjimo, tos kny
gos negaus patol, pakol neuž
simokės.
Komiteto patvarkymą, yra su
teikiama tiktai ta teisė, kad 
laike jų užsimokėjimo nebus 
reikalaujama įstojimo ir kad 
jie yra laikomi pilnateisiais 
draugijos nariais. Vadinasi, 
jie galės dalyvauti visuose 
draugijos susirinkimuose ir tu
rės sprendžiamą balsą visame 
kame. Išleistas knygas gaus 
tik tada,, kada užsimokės mo
kesčius.

Pasinaudodami mokesčių už
simokėjimo laiko pailginimu, 
kuopų sekretoriai ir šiaip veik
lesnieji nariai turi dėti visas 
pastangas, kad išrinkus mo
kesčius ir iš tų narių, kurie į 
susirinkimus neatsilanko. Lai
ko dabar yra užtektinai, tik 
reikia dirbti. O jeigu tik visi 
stosime darban, tat ir pasek
mės bus geros.

J. Alekšis, 
ALDLD. Centro Sekretorius.

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 «. 1
Įžanga 35 centai

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

Tikintus galima pirkti: Workers Center ir I. L. D., Room 422, 
799 Broadway, New York.
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PAVASARIO ŽINIA
Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis

LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINŠAPĘ
VISKĄ PADARAU SAVO ŠAPO J Ei

rimtai tarė Stasys. “Ar tu manai, kad ku- kad, kaip jau augščiau minė- 
nigas yra šventas taip, kaip tu tiki?”

Sulaukęs subatos, Jonas išėjo pas tė
vus. Saulė buvo jau arti leidimosi; jis ėjo 
skubiai, kad nesutmetų.

Štai jau ir vienkiemis. Jonas įbėgęs į 
bakūžę pasisveikino su tėvais ir atsisėdo 
prie šilto pečiaus.

“Kas tave, vaikei tokiam šaltam ore keliolikos kuopų 
nešioja?” klausė tėvai. “Žinoma, mum mus, kad laikas mokesčių už- 
linksma, kad tu ateini, bet ne tokiam ore") simokėjimui būtu pailgintas.

jau, iš priežasties didelių strei
kų ir siaučiančios bedarbės 
daugelis narių jokiu būdu ne
išgali užsimokėti savo metinių 
mokesčių, o išeiti iš draugijos 
nenori. Parėmimui to, kad 
ištikrųjų taip yra, Centro Ko
mitetas turėjo ant rankų net 

reikalavi-

>.L.D. X APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

peršalsi, ar ligą kokią gausi.”
“Man nebuvo šalta, aš greitai bėgau; 

meistras sakė, kad galiu eiti. Aš jam pa
tinku; jau daug išmokau; su mašina jau 
galiu siūti, taipgi prosyti. Penktadienį bu
vom nuėję pas kunigą. O kaip gražiai ku
nigas gyvena! Tokie minkšti krėslai, ant 
grindų tokių minkštų, lyg kaldrų priklota. 
Kad mes tokių turėtumėm, mes po kojų ne- 
mjndžiotumėm, būtų gerai miegant apsi- 
klot, kada šalta. Aš parnešiau kunigo dra
bužius taisyt ir prosyt. Prosydamas kuni
go kelines, štai ką radau kišeniuje. Man 
Stasys nesakė, kas tai yrą.”

“Ką gi tu ten radai?” paklausė tėvas. 
“Ar turi čia? Parodyk.” Jonas išėmė iš 
kišeniaus ir padavė tėvui. Tėvas atvyniojo 
ir lyg suakmenėjo. Jo veidas persimainė. 
Įrėmė akis į Joną ir žiūrėjo, nepratarda
mas nė žodžio. Jonas suprato, kad čia kas 
negerai, nes jis nebuvo matęs savo tėvo 
taip piktai atrodančio, kaip dabar.

“Ar tu tą radai kunigo kišeniuj?” su
riko Antanas, lyg į šaltą vandenį įkritęs.

“Taip, tėveli, aš radau.”
“Žiūrėk, Vikte, ką tu ant to pasakysi, 

ar tai galimas daiktas? Mūsų vaikas jau 
eina savais keliais.”

“Kas tai yra?7’ klausė Viktorija. Vy- 
jai į ausį pašnibždėjo.

(Tąsa bus)
ras

Centro Komitetas, atjausda- 
mas sunkiai padėčiai draugi
jos narių, ne vien tiktai pail
gino laiką mokesčių užsimokė
jimui, bet dar padarė ir tokį 
patvarkymą, kad nei vienas 
draugijos narys, kuris iš prie
žasties bedarbės ar streiko ne
išgalės savo mokesčių užsimo
kėti ir iki 1 dienai rugsėjo, 
nebus išmestas už draugijos 
sienų. Nuo tokių narių, žino
ma, su kuopos paliudijimu, 
kad tikrai jis anksčiau užsimo
kėti neišgalėjo, mokesčiai bus 
priimami tada, kada jie ga
lės užsimokėti ir jie bus skai
tomi pilnateisiais draugijos na
riais. Vadinasi, tie nariaijku- 
rie neišgalės užsimokėti iki 1 
dienai rugsėjo, galės savo mo
kesčius užsimokėti bile kada 
iki naujų metų ir įstojimas nuo 
jų nebus reikalaujamas, kaipo 
nuo naujai įstojančių.

Dabar, be abejones, pas 
daugelį narių kils klausimas, 
kaip bus su naujai išleistomis 
knygomis? Ar tie nariai, ku
rie iš priežasties bedarbės ar 
streiko neišgalės užsimokėti 
savo mokesčių ir iki 1 dienai 
rugsėjo, gaus naujai išleistas 
knygas ?

Kad neaikvojus veltui bran
gų laiką laiškų rašinėjimui pas 
Centro Sekretorių su tos rūšies 
paklausimais, tat aš jau išank-

Aukos “Laisvei”
Liepos 8 d. įvyko X Apskri

čio konferencija Detroite. Po 
apsvarstymui įvairių ALDLD. 
reikalų, prisiminta /ir apie 
draugijos organą /‘Laisvę.” 
Vienas delegatas pranešė, kad 
Detroito Tarpt. Dark. Apsigy
nimo kuopa turi išr nkus tris 
draugus rinkimui aukų “Lais
vės” paramai, ir kad jis yra 
vienas iš tų trijų rinkikų, ir 
paprašė delegatų ir ten buvu
sių svečių paaukoti “Laisvei,” 
kiek kuris gali. Tam sumany
mui visi pritarė ir nutarta pa
rinkti aukų laike vakarienės, 
kuri buvo surengta tuojaus po 
konferencijai, kurioje dalyva
vo delegatai ir svečiai. (

Laike vakarienės drg. Ru
gienius dar paaiškino apie 
“Laisvės”, padėtį ir jos rolę 
darbininkų judėjime ir kvietė 
paremti “Laisvę” finansais. 
Aukojo sekančiai: A. Karec- 
kas, M. J. Sakalauskienė, M. 
Arminas, A. Dapšys, A. Jasu- 
kas, K. R., S. Mažanskas, Z. 
Gobis, L. Jonikas, P. šiška, M. 
Rupšys ir J. Vaikevičius po 
$1; A. Valatkiūtė, V. J. Ge- 
raltauskas, T.
Steponkevičius, 
Misevičius, U. 
M. po 50c; J.
Grikietis, J. Terza, St. Liesys 
ir Bepavardės po 25c; smulkių 
5c. Viso aukų del “Laisvės” 
surinkta $17.40. Drg., St. Lie
sys dar aukojo $1 politiniams 
kaliniams, kurį sykiu prisiun- 
čiu ir meldžiu draugų laisvie- 
čių, perduokit tą dolerį poli
tinių kalinių šelpimo komite
tui. Delegatas M.

Detroit, Mich.

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

ir padarau nau- 
Sutaisau viską, 
tik reikalinga 

inžino:

Elektriką, karberei- 
terį, trensmišiną, iš
taisau užpakaline** 
(rear end) ašis irs. z 
virinu, jei kas nulūž
ta arba susidaužo. 
Padarau viską ant 
vietos GREIT ir už

PRIEINAMĄ KAINĄ
Darbas pilnai garantuojamas Mechanikai-Ekspertai

Visais reikalais kreipkitės:

BUSHWICK AUTO MACHINE SHOP 
FRANK AUGUST, Savininkas

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

F

♦

KLEBONO MEILE
Myli# aš tėvynę, myliu kleboniją, 
Myliu gaspadynę—drūtąją Mariją. 
Myliu lygias pievas avinėlių 'pilnas. 
Myliu aš nukirpti jųjų šiltas vilnas. 
Myliu mergužėlių nuodėmių klausyti; 
Norėčiau jas savo akimis matyti... 
Kaip “dūšių vadovas” mokinu ir baudžiu; 
Už vieną, nors mažą..., didžiąsias atleidžiu... 
Myliu aš pamokslais žmones sugriaudinti,*- 
Pragaro kančiomis bobas išbauginti. 
Kaip gražu žiūrėti, kad jie velnio bijo, 
Ir litą ir centą neša klebonijom 
Myliu aš po kaimus, žiemą, kalėdoti! 
Už dešras, už kumpius giesmeles giedoti. 
Tiktai dieve laimink mano avinyčią!— 
Kad pilkų avelių būt’ pilna bažnyčia. 
Kad aukso maišelis visada būt’ pilnas, 
Kad avis nukirpus greit ataugtų vilnos. 
Duok man jas ganyti, nors šimtą metelių! 
Duok man išlaikyti puskapį “seselių”! 
Nuo “ožių” apsaugok mano bandą kvailą!— 
Sau paimsiu vilnas, mėsą, o *tau kailius!.. 
Leisk pripildyt pilną aukso maišą gęrą! 
Kad visoms, “seselėms ”}, nupį^kčįąu * po dvai 
Leisk; sveikatoj. būti, ilgai/ nepasenti; 
Numirus—danguje,'. su f tavim ‘gyventi! ,, 
Myliu, aš- tėvynę, myliu^ kleboniją, 
Užvis labiau myliu drūtąją'Mariją!.. •;
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Jasukienė, V. 
J. Pocius, Al. 
Liutviniene ir 
Kuras 35c; P.
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Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatcftnis 
Nedaliomis 

ir naktj

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį 
Utarninkais iki 12 vai. 

nakties
VAIKAI

Įleidžiami Utarninkaistaminkais dieną /

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.

IN THE
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Varpas Bakery, 54Maujer :SE, yiY.
A. M. BALCHUNAS, SftvidlQkas' ■ telbph^n< Stagg ■ 6688,|
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SHOW-DOWN IN THE
MINERS’ UNION

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

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

THE BRITISH LEFT WING 
MOVEMENT TODAY

By HARRY POLLITT (Secre
tary of Minority Movement.)

the

LEFT WING WINS SHOE 
STRIKE AT HAVERHILL

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

MINERS SMASH LEWIS
MACHINE

Cover—by FRED ELLIS.
Other articles, illustrations, . 

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

ORDER A BUNDLE. ,
1

FREE PREMIUMS UNTIL MAY 19
■

»

One Book Free
RUSSIA AFTER TEN YEARS

By the First American Trade 
Union Delegation.

13.00

' With year’s sub..........................$2.00
SOVIET/ TIRADE UNIONS

«. By ROBERT W. DUNN.

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

Report of the Rank and File 
Delegation.

STRIKE
STRATEGY

By WM. Z. FOSTER.

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

By WM. Z. FOSTER. '
WHITHER CHINA * u
♦ By ' SCOTT' NEARING. .
LEFT WING
UNIONISM

By DAVID J. SAPOSS.
J-1'/ SUBSCRIBE—NOW.

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



PITTSBURGHAS 
IR APIELINKĖ

CLIFFSIDE, N. J. Kai Du Pešasi,
Jfeęčias Nelysk

Libel kompanijoj tūlas lie
tuvis išdirbo 30 metų. Per vi
są laiką buvo didžiausias bo
sų pataikūnas, skundė kitus 
darbininkus. Daugiau nieko 
nežinojo, kaip tik garbinti bo
sus ir kunigus. Apie darbi
ninkiškas organizacijas, apie 

. apšvietą jam nei užsiminti ne
galima buvo. Bet dabar kom
panija, už tokią jo ištikimybę, 
“apdovanojo”—išvarė iš dar
bo. Mat, jau paseno ir kom- 

> panijai nereikalingas, nes ne
gali tiek darbo atlikti, kiek 
jaunesni atlieka.

Dabar tas žmogelis jau ren
giasi važiuoti į Lietuvą ir ten 
bandys laimės jieškoti.

Būkite Dideliame Tarptauti
niame Piknike

Darbiečių kuopos ir Darbi
ninkių Susivienijimo’ kuopos 
bendromis pastangomis liepos 
22 d. rengia pikniką. Vadina
si, sekamą nedėldienį įvyksta 
puikus piknikas,, į kurį kvie
čiama atsilankyti. Jau dabar 
galima pasakyti, kad tame 
piknike bus daug žmonių ir iš 
kitų miestų. Bus visokių žais
lų ir šiaip jau pamarginimų.

Darbiečių kuopos susirinki
mas įvyko 18 liepos. Apkal
bėjus partijos reikalus, nutar
ta iš iždo paaukota antro dis- 
trikto įsigytam daijininkų na
mui. Cilffsidiečiai tuo klausi
mu buvo susivėlavę atlikti savo 
priedermę, bet, kaip sakoma, 
geriau vėliau, negu niekad.

m- Į žinoma, tos sumos nepakaks, 
die-! bus dar ir daugiau.
j ^1 Kadangi penktą dieną r u g- 

užklausi kas' at- W'.wio Newarke įvyks ratifika-

Rokiškis.— Birželio 18 d. 
rinkoj susipešė du darbinin
kai žydai. Vienas3 žydas, 
perlaužęs ūkininko jieną, 
pradėjo matašyti kitą žydą. 
Ūkininkas už jieną žydeliui 
sudavė per ausį. Tada be- 
sipešę žydai sustojo muštis, 
prisišaukė sau daugiau 
draugų pagalbon ir ūkinin
ką, gerai palamdę, nutempė 
į nuovadą.

VIETOS ŽINIOS Puikus apetitui lauke esančiųjų!

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiu Rūšiy Šviežiu Valgiai, Gamiiani Lietuviško

ir Amerikonišku Stiliui
Pavalgius čia malonu būti, pasi

šnekučiuoti su kitais, arba ramiaipa- 
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pabandykit!

J. MARČIUKIENĖ 
Savininke

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

MOTINA IR SESUO 
GENEROLO O’RYANO 
MIRĖ NUO GAZO

Condensed milk
užteptas ant duonos- -

Phone: Jefferson 16391

A. J. MEYER
TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS
Kitas lietuvis visą laiką 

go streiklaužiautį. Vieną 
ną sugrįžo iš darbo šlubuoda 
Ynas. Kada ’ 
sitiko, tai pasakė, kad kasyk
loj koją užgavo. Bet kitas 
patėmijo, kad streikieriai jį 
pavaišino.

Dabar žmogus ne tik neina 
streiklaužiauti, bet ir gatvėje 
sarmatinasi su darbininkais 
/(hisitikti.

F.
27 

mi-

SU

Pa
li a-

? ' Brolis J. K. Mažiukna 
>.«* .grįžo iš S.L.A. seimo labai su 
t sirūpinęs ir nusigandęs, 

feirodo, seime pažangieji 
Š*iai įvarė jam kinkų drobėj i-
$ną. Vos spėjo iš seimo su- 

, grįžti, tuojaus susišaukė savo 
.draugus ant gatvės ir pradėjo 
bolševikus keikti, kiek' tik jo 
kakarinė leido. Pašaliniai 
ėmė juoktis. Tuomet supra
to, kad jį ant juoko laiko, tai 
savo kakarinę uždarė.

Pittsburghietis Second.

Generolo majoro John 
O’Ryano, komandieriaus 
divizijos, motin A su sesere 
re nuo gazo. žuvusios yra An
na O’Ryan, 78 metų, ir Anna 
McGeer, 50 metų.

O’Ryan paskutiniu kartu 
kalbėjęs su jomis per telefoną 
pereitą subatą. Sutarta buvę 
vsiems suvažiuoti pereitą ne
dėldienį į North Salem, N. Y. 
Bet jos tenai nepasirodė. Ge
nerolas O’Ryanas telefonavęs, 
bet jokio atsakymo nuo jų ne
gauta. Seredoje, negalėda
mas telefonu jų prisišaukti, su- 

... ......... v _______ „__  pratęs, kad kas jom blogo at- 
68 kuopa paskyrė iš savo iž- ^itiko.
do “Laisvės” presui $5. Tai 
pirmutinė Cliffside orgamza-į 
cija, kuri niekuomet neužmirš-; 
ta “Laisvės”.’ O kaip bus su Į 
ALDLD. kuopa ?

Cliffsidietis.

cijos konferencija, kurioj bus 
užgirta Darb. Partijos kandi
datai New Jersey valstijoj, tai 
kuopa tan ratifikacijos konfe- 
rencijon nuskyrė du savo de- 

i legatus. f
Buvo kalbėtasi apie tai, kaip 

gavus į darbiečių kuopą dau
giau narių, bet tai buvo la
biau privatinio turinio pasikal
bėjimas. Kuopa per šiuos me
tus gavo du naujus narius, bet 
už tai dviejų neteko.

Darbininkių Susivienijimo

Tepkite jo 
greitai, nes 
labai daug. 
n« išalkę, lyg išbadėję, laiko vaka- 

cijos ir jie, kaip kokie vilkai, puolasi 
prie Lion Brand Condensed Milk, už
tepto ant duonos,—arba "cream jam," 
kaip kad jie vadina.

Duok jiems, Motin, jvalias, nes tai 
yra tikras maistas—tikrenybėje, du 
svarbūs maistai viename. Grynas sme- 
toningas pienas su visais kūną buda- 
vojančitus vitaminais—ekstra tirštas 
ir maistingas, todėl kad tiek daug

tirštai >r tepkite 
jie noi-ėB jo daug, 
Vaikai visuomet bū-

vandens prašalinta, o pridėta smul
kaus cukraus, kuris yra ypač svar
bus atpildymui energijos, kurią vai
kai išeikvoja, smarkiai bežaisdami.

Piknikuose—"kempėse” — pajūryj — 
namie—visados turėkite {valias Lion 
Brand Condensed Milk delei vaikų. 
Užsisakykite jo nuo savo groserninko 
šiandieną.

UŽDYKĄ ► Receptų Knygelė gardžiausių dezertų, 
sutaisyta Panelės Josephine Ware, vedėjos Ware 
School of Tea Room Management. Čia taipgi 
randasi 14 specialių valgių vaikams. Paprašy
kite šiandien tos knygelės iš savo groserninko.

Lietuvis Aptiekoriuu
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai
338 Knickerbocker Ave.

(Kampa* DeKaih Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

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

50 Centų UŽ Bonką

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.
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ŠOKIAI
L. T. NAMO PARKE

SUBATOS VAKARE

Liepos-July 21, 1928
• Rengia

Montello Tarptautinis Lie
tuvių Skyrius ir So. Bostono 
Darb. Susiv. Ame r. 13 Kp.

Kviečiame montelliečius ir 
apielinkės miestelių ant siu 
ŠOKIŲ. Bus linksmiausias 
vakaras, kokis nėra buvęs 
pirmiau.

Komitetas

■INM

KAS BUS

WORCESTER, MASS.

Pribuvus į jų gyvenimo vie- 
j tą, rasta durys užrakintos. At- 
j plėštis langą, užuosta gazas. 
i įėjus vidun, rasta abi negyvos, 
j Motina sėdinti virtuvėj prie 
stalo, o jos duktė sukniubusi 

I ant grindų. Viskas išrodė, kad 
jų rengtasi prie pusryčių. Ka
vos puodas užviręs užgesino 
ugnį ir nuo išsiveržusio gazo

Jos abi gyveno po num. 309
Pasitaikius būt Worcesteryj, J°s nusinuodijo, 

turėjau laimę 'dar kartą sueiti J 
daug senų veikėjų. Besišne- E. 21st St., Brooklyne. 
kučiuc^lami neužmiršome pri- ______________ ’
šiminti-ir apie streikuojančius 
mainiei^ius. , NęrSj .nedaug su- MOTERYS, KOVON SU 
rinkome, bet čia jau mano ap-' 
sileidimas, o ne worcesterie- 

,čių kaltė. .Nors turėčiau daug 
ką pasakyti apie Worcesterio 
draugus, bet dabar nieko ne
rašysiu, nes vėlu. Antras da
lykas, manau parašyti savo ke
lionės įspūdžius, tai 
apie worcesteriecius 
siu.

Sekami draugai

KARO PAVOJUM!

sykiu ir 
prisimin-

aukojo 
streikuojantiems mainieriams: 
G. Savickas, K. Visockas po 
$1; A. Dovidonis, V. Žitkus, 
V. Repečka, Frankis, F. Ma
čiulis, A. Lelikiūtė, M. J. Ku- 
darauskas, L. žalimas ir K. 
Bušas po 50c; J. Lukas, .V. 
Norkevičia ir P. šalaviejienė 
po 25c. Viso $7.50.

Varde streikuojančių mai-1 
nierių tariu visierhs aukoto
jams širdingą ačiū.

J. Savickas.

Darbiniu. Moterų Federaci
jos sekr. Ray Ragozin prane
ša, kad New Yorko Federa
cija šaukia antrą konferenci
ją, kuri įvyks 2 d. rugpjūčio, 
Labor Temple, 14th St. ir 
Ave., New Yorke.

Konferencija šaukiama, 
supažindint darbininkes
teris su kylančiu karo pavo
jum ir kartu jas organizuoti 
atspirčiai prieš Amerikos im
perialistų užmačias.

2nd

kad
mo-

DIDELĖ VISUOMENE

uon CONDENSED MIJLK
i^^ZL^'PRODŪC TTAUPYKITE LEIBELIUS!

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA.

Sales dėl Balių, Koncertų, Bins* 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir fcA, 
Puikus steičius su naujaisiais italai 
iwiaia, Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
£49—959 Willoughby Ak> 

z Tat 1842 Staiwr.

Lietuvaite 
FOTOGRAFISTE

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedeliomis nuo 9:30 ryte iki 
i po pietą

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzehcorn Bld’g.

PUBLIC SQUARH 
Wilkes-Barre, Pa.

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 if 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: Jsidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

AMERICAN
“Tai Mokykla bu Reputacija.'

Naujosios Anglijos Menininkų 
GRAŽUOLE?

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

|vyks Nedčlioj

22 dieną Liepos (July), 1928
OLYMPIA PARKE

So. Quinsigamond Ave. Worcester, Mass.

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

DALYVAUKITE VISI IR VISOS

Senesni ir jaunesni lietuviai 
žino, kad Brooklyne kaipo lie
tuvišką visuomenę sudaro šios 
organizacijos, nes, apart tų 
draugijų didumo, tai ir veiki
me, kur jos pritaria, ten ir 
visuomeniškas darbas pasek
mingai įvyksta, nes reprezen
tuoja gražiausią ir išmintin
giausią dalį lietuvių, kaip ve: 
Draugystė Šv. Jurgio, su 1,400 
narių; šv. Kazimiero bei (Juo
zapo, apie 71)0 gerų lietuvių, I 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas, ir apie tiek, kurie, 
kaip Amerikos piliečiai, tai, 
svarbiausią vietą čion užima 
politikoje, ir ‘‘Laisvės” laikraš
tis reprezentuęja daug tūks- 
tah£ią skaitytojų.; Jęi šitos or
ganizacijos kokį visuomenišką 
dalyką užmano, tai ir įvyksta, 
nes eina, kaip ant šviesto; bet 
jeigu jos pasipriešina, tai ne
įvyks. Anot suprantančių 
žmonių nuomonės, tai priešin
tis visuomenei, sako, "kad prieš 
vėją nepapūsi, tai yra, prieš 
šitas didžiausias Brooklyno or
ganizacijas, nes jos žino, ką 
daro!

Reikia tik gėrėtis, kad toks 
puikus lietuviškas kūnas pri
pažino Naujokų Cigarus už 
geriausius, nes ir šiemet tos vi
sos organizacijos net keletą 
tūkstančių cigarų savo pikni- 
kams paėmė ir išbizniąvo; ži
noma, todėl, kad JONQ Ciga
rai labai geri ii’ juos žmonės 
myli rūkyt, tat ir nedyv.jaijk^d 
visur girdėt šaukiant: '“Give 
me John’s Cigar”—duok man 
Joną!

Lietuvis Darbininkas.

PROGA Už PIGIAI IŠSIMOKYTI

FOTOGRAFO AMATĄ
Mes mokiname dienomis, vakarais, suba- 
tomis ir nedeliomis po porą valandų į dieną.

Studentai, kaip vyrai taip ir merginos, mokindamiesi 
uždirba iki šimto dolerių j savaitę

Mes išdirbam visokių madų paveikslus ir padidinam iki 
visokio dydžio; taipgi apdarom ir pridengiam stiklu. 

Atsišaukit be atidėliojimo šiuo adresu:

PHOTO STUDIO 
JUOZAS MICKIEVICZIUS

632 Elizabeth Avenue, Elizabeth, N. J.

A. J. KUPSTIS
■___________________\

f
332 West Broadway

So. Boston, Mass.
Tel.: South Boston 1662—1373

REAL ESTATE INSURANCE
ANT PARDAVIMO 

SO. BOSTONE
Du, trijų šeimynų mūriniai namai' 

• ant E. Third St. Kaina $5,500.
Trijų šeimynų ^nedinis namas, 3- 
4-4 kambariai, i geroj Vietoj.

> Kaina $7,500.t.uy, ■ į ■ ■■«» i i ■■ ■ * ■ i   u

Dviejų šeimynų medinis namas ir 
graži .krautuvė, gera biznio vieta, 
gesas, elektra, skalbynės.

Kaina $6,500.
Šešių šeimynų medinis namas 
prie maudynių, gesas, elektra, 
skalbynės, puikus kiemas.

Kaina $7,500.
Trijų šeimynų medinis namas su 
įtaisymais, puikioj vietoj, ant E. 
Seventh St. Kaina $12,500.

' DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namas su 
visais įtaisymais. Kaina $10,500.
Dviejų šeimynų medinis namas su 
įtaisymais, 7 kambariai, del vie
nos šeimynos ir 8 kambariai dėl 
kitos šeimynos, 22,527 pėdos že
mės. Kaina $9,500.

1NŠIŪRINU (Tik Mass. Valstijoj)
• NUO UGNIES III NELAIMES 
Automobilius, Forničius, Namus, 
Stiklus, Sveikatą, Gyvastį ir t. p.

Parūpinu pinigus delei morgičių 
ant namų ir farmų Bostone ir jo 
apielinkėse. .

*
Jeigu turite pinigų, kuriuos galė
tumėte paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį ant pirmų arba antrų 
morgičių, praneškite man.

Užlaikau taipgi 
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO IR 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Parduodu Anglis'ir Malkas. AN
GLIS ŠIUOMI TARPU ATPIGO, 
PIRKITE DABAR. Pristatome ne
toliau kaip 12 mailių nuo Bosto
no.

Turiu daugybę namų, farmų ir 
biznių ant pardavimo ir mainy
mo, kurių čia negalima suminėti.

•,..v ; MEbFORIpf \
Dviejų šeimynų y kampibįs'; ųąmas 
su naujausios mados įtaisymais, 

x 5-5-2 .. kambariai.; . Kaina $$7,800. *
• RANDOLPH ’A'

Septynių kambarių * stUpa su ėyi^u 
įforničium ir všeši ąke$i,ah ženiėš. 
■' ė ' ? Kaina $4^v0O.

;> , 7- • ./#■.-AU” < ; ■' , ■ 1 - v

•Višajs reikalais ' galima • kreiptis 
YPATIŠKAL LAIŠKU - ARBA 
i>ek tęleFoNA. A ■ .
CĄ;'Ję,.

OW VALANDOS: '
Nuo • 9 wal.. ryto ’ iki* 9 vai.»vakaro i.'1

-V; 'L’-U s’ Ai '

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

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokią 
išdirbi m ų 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 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59 Streets 
21 Metai Kaip Įsteigta New York City

Bell Phone: Poplar 7546

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST.,

|
į tšSSr

GRABORIU8 
ir 

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
f

Keystone—

LIETUVIS ČRAB0RIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Boll________________  Oregon 5136

Main' >669

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius! nuo šalčio) 

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

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

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

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

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

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurį 
mąloųesit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir ttppat a

Vardas

Miestas
Miestas

State.
State.
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• Puslapis šeštas Petnyčia, Liepos 20 d.,VIETOS ŽINIOS LIETUVIŲ DARBIEČIŲ 
BRANDUOLIO F5 
SUSIRINKIMAS *

17 KUOPOS T. D. A.
IŠVAŽIAVIMAS

Fo-Nedėlioj, 22 d. liepos, 
rest Hills Parke bus nepapras
tas išvažiavimas su gera pro
grama'. Kaip valgių ir gėli
mų, taip ir šviežio pieno gau
sit tiesiog nuo farmerio.

Visi važiuokite išvažiavi- 
man; tuomi paremsite darbi
ninkišką judėjimą. Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas 
yra darbininkų organizacija, 
kurią privalo kieky ienas dar
bininkas remti.

Kviečia Rengimo Komisija.

NUKELTAS DARBININKŲ 
APSIGYNIMO “AUTINGAS

International Labar De
fense” “autingas,” kuris turė
jo įvykti ateinančią subatą, 
Pleasant Bay Parke, nukelia
mas ant 11 d. rugpjūčio. Nu
tarta nukelti “autingą” tuo 
supratimu, kad nepakenkus 
“Daily Workerio” koncertui, 
kuris rengiamas Coney Island 
Stadiume.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ragina visus dar
bininkus dalyvauti subatoje 
“Daily Workerio” iškilminga
me koncerte.

IŠ TRIJŲ DIRBTUVIŲ 
SUSIRINKIMO

Dolerių. Mūsų Lokalo Ofi- 
cieriai nesuprato, už Ką A- 
malgameitų ' Unija Kovojo, 
Tad Kriaučius Bereikalingai 
Laikė Streiko Lauke.

Liepos 13 d. buvo Mičiulio, 
Augūno ir šalaviejaus dirbtu- 

< vių darbininkų susirinkimas. 
Susirinkimo tikslas buvo ap
kalbėti apie nukapotus dole
rius pereitam sezone. Nes 
kaip sustojo 27 d. birželio, tai 
po kelių dienų streiko tas 
dirbtuves sugrąžino atgal į 
darbą, o atgavimo numuštų 
dolerių klausimą paliko vėles
niam laikui spręsti. Tai dabar 
kaip tik jau ir buvo tas klau
simas vietoje. Visi kriaučiai 
laukė, ką pasakys delegatas 
su sekretorium Indriuliu apie 
tuos dolerius, kuriuos darbda
viai darbininkams ką tik bu
vo nukandę.

Kaip apsivylėme, belaukda
mi geros naujienos! Delegatas 
praneša, kad fabrikantas už, 
švarkus nekelia kontraktoriui, 
tai jeigu norite atgauti numuš
tus dolerius, tai vėl eikite į 
streiką.

Kiekvienam buvo 
mas: pirma sugrąžino 
mus dirbti; kuomet jau 
sitaikė, tai mes vėl 
streikuoti,—kas čia do 
pakastas ?

Keletas paklausė, ar kitos 
dirbtuvės atgavo, ką buvo nu
mušta algos? Bubnys lyg ne
savas aiškina: “Kad nestrei
kuoja, tai ir .negavo.” Kiek
vienam kilo klausimas: Tai 
kaip mes vieni išstreikuosime, 
kuomet kiti visi sugrįžo ir dir
ba? Pagalios, New Yorke vi
siškai žydai su italais jokio 
streiko neturėjo. Tai kas iš
eis iŠ mūsų, kovos? !.

Visi permatė, kad čia kas iš 
žmonių skriaudų nori pasida
ryti politinio kapitalo. Darbi
ninkai, pasipiktinę tokia loka
lo vadovybe, 
darbininkus 
skriaudomis, 
savo vietose 
savaitę algos
drybėmis ant žmonių sprando. 
Siūlomą streiko propoziciją 
nepriėmė, tai to tik ir terei
kėjo mūsų delegatui ir sekre
toriui. Eina linksmučiai iš 
darbininkų susirinkimo. Sako, 
mes būtume iškovoję, bet jie 
neina streikan. O kuomet bu
vo išėję streikan, tai tada su
grąžino dirbti; kuomet kiti su
grįžo į darbą, tai tas tris dirb
tuves vėl nori išimti. Būk 
žmogus kytras ir išsiaiškink 
toki^ beprotišką “gudrybę.”
Kode! Jie Taip Darė?

Pasirodo, kad mūsų lokalo 
. oficieriai nesupranta anglų

Sekantį 
d., 8 vai. 
darbiečių 
rinkimas, 
jos narys, 
prie šio branduolio, būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime.

Sekretorius J. Siurba.

panedėlį, liepos 23 
vakare, bus lietuvių 
branduolio F5 susi- 

Kiekvienas Parti- 
kuris tik priklausote

progos nei vieno gero smūgio 
pasiųsti į Haystacką. Bet 
jiems dar teks boksuotis ir 
tuomet pamatysime, kuris jų 
yra geresnis boksininkas.

šių rungtynių pažiūrėti su
sirinko 6,000 asmenų.

Left Hook.

REIKALAVIMAI LIETUVIŠKA SKUTYKLA
KAM reikalinga moteris prie namų 
darbo? Moteris senumo 43 metų, 
vaikai—11-13 metų. Teisingų ir pro
tingų žmonių prašau atsišaukti laiš
ku. Del' apsivedimo prašau nerašyt. 
A. D., 19 South Old Road, Worces
ter, Mass. (171-172)

BARBER SHOP IR
BEAUTY PARLOR

'kalbos ir nežinojo, už ką Nevy 
Yorke buvo iš vardo skelbiau, 
mas “streikas.” Aš peržiūrė
jau unijos sutartį su fabrikan
tais ir niekur neužtikau, kuif 
būtą paragrafas, kad numuši KUR BUSIME NEDĖLIOJ? 
tas algas sugrąžintų ar 40 va
landų duotų, arba kad unija 
to reikalautų, 
visiškai sutartyje nėra: 
tartyj yra tik “inšiūrens” (ap- 
draudos) bedarbių fondas, 
kaipo svarbiausias ręikalavi- _ 
mas iš fabrikantų. , Kurie dar nesirengiate, tai da-

2 _ . . . bar prisirengkite ir nedėlioj
Kuomet tie musų lokalo.Mokite Great Necke. Ten la- 

durniukai nesupiato, tai, atifi-^aj smagiai laika praleisite, 
kę 1S New lorko susistabdė,. Priitlžia 2 va|; pietlJ. 
kriaučius ir 27 d. birželio ma- ( Rengėjai,
siniame susirinkime užgiedojo, 
būk unija reikalauja 40 va
landų į savaitę, numuštas dar
bininkams algas pagrąžinti ir! 
bedarbių apdraudos fondą į- 
kurti vien iš fabrikantų kiše- 
niaus. Tokiem reikalavimam, 
(žinoma, tik iš makaulės 
Bubnio ir Indriulio) niekas ne
norėjo nei priešintis; juk tai, 
puikus dalykas! 
tiedu žiopliukai 
kad padarė klaidą, tai valiai 
dirbtuves grąžinti į darbą ir 
aiškinti, kad numuštų 
klausimą paskui išrišime, r

O jie gerai žinojo, jog 
met pradės dirbti, tai 
juk atskirai kiekviena dirbtu
vė neis kovoti. Daleiskim, kad 
kokia ir išeis, tai pastovės die
ną, dvi, tris bei savaitę ir nie
ko negavę sugrįš dirbti atgal, 

lir klausimas “išrištas.”
Vadinas, per dviejų žioplu

mą kriaučiai nukentėjo gana 
daug. Veik visą žiemą nedir
bo, o ką tik prasidėjus dar
bui, tie nesupratę, kokia kova 
bus vedama per unijos virši
ninkus, susistabdė kriaučius. 
Tai va, kriaučiai, kokie yra 
mūsų akli viršininkai, kurie 
mus vadžioja už nosies!

Manau, kad perdaug duoda
mės save / mulkinti tokiems 
mulkiams, kurie nežino nei už 
ką unija kovojo su fabrikan
tais. Aiškino, melavo, kad už 
tą ir už tą; nagi, pasirodo, kad 
tos kovos visiškai nebuvo, iri 
niekas už tai nestovėjo, kaip 
tik lietuvių lokalas, kurių ofi
cieriai moka daug blevyzgoti, 
o gero suprasti tai nei šnipšt. 

Nuskriaustasis.

Didžiulis Lyros Choras ne
dėlioj važiuoja į Great Necką. 

Tokio dalyko Ten yra rengiamas ALDLD. 72 
Su-| kuopos piknikas apskričio 

naudai. Todėl daugelis ęBrook- 
lyno ir apielinkės lietuvių ren
giasi važiuoti į Great Necką.

KELRODIS J WHITE 
PLAINS IŠVAŽIAVIMĄ

Iš New Yorko ir apielinkės 
atvažiavus gelžkeliu j White 
Plains, reikia išlipti ant Mam- 
manic stoties. Iš čia imti busą 
“Silver Lake” ir važiuoti iki 

. Post Office East White Plains. 
Bet paskui Nuo čia apie pora blokų eiti 
apsižiūrėjo, pirmyn ir bus išvažiavimas.

Iš New Yorko į White 
Plains buso nebus, reikia va
žiuoti gelžkeliu arba gatveka- 
riais.

Todėl visi ir visos pasisteng- 
kite dalyvauti šiame išvažiavi
me. Kas atvyks, tas nesigai
lės.

kuo- 
tada

Rengėjai.
911111111111111111111111111111111111W

| SPORTAS
KAPLANAS NUGALĖJO 
JACK McVEY

NEPAMIRŠKIT, KAS BUS 
SUBATOJE

Daugiau Brookiyno ir New 
Yorko žinių Telpa Pus

lapy] 5-tame
IŠRANDAVOJIMAI

A. MOLLYNS
Specialistas ant

Permanent Wave, Nestle 
Circuline

Tel., Stagg 7057 '

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wilianisburgh Bridge Plaza) 

Brooklyn, n. y.
Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 67.76

klausi- 
atgal | 

kiti su
eikime 
šunelis

Subatoj Coney Island Sta- 
diume įvyks milžiniškas “Dai
ly Workerio” naudai koncer
tas. Visi būkit ir aš būsiu.

M.

ŠUNS BYLA TEISMUI 
GALVĄ APSUKO

kuri tik mulkina 
ir žaidžia jų1 
kad pasilaikyti 

su 55 doleriais į 
ir jodinėti su gu-

Tris kartus teisėjas Vitale 
tyrinėjo bylą kalės, bet nega
lėjo prieit prie išvados, kas 
yfra savininkas to gyvulio. Da
lykas eina tarpe Jacob Eng- 
landerio, 893 Stebins Avė., ir 
Charles Eardels, 763 Union 
Avė., abiejų Bronxo\gyvento
jų. Vienas savinasi kalę ir 
antras. Englanderis ją vadi
na “Joan,” o Eardelsas—“Glo
ria.” Kalė į abu vardu atsi
liepia.

Englanderis tvirtina, kad ka
lė 5 menes, atgal jam dingo 
iš namų. Policijos šunų auk
lėtojas Flushing tą paremia. 
Earderlsas, barberis, sakosi, tą 
kalę gavęs nuo frento. Bet 
pati kalė stovi bepartyviškai 
tarpe jos abiejų tariamų sa
vininkų.

Seredoje teisėjas Vitale nu
sprendė, kad kalė priguli Eng- 
'landeriui. z Bet tuomi pačiu 
kartu Englanderis turi sumo
kėti Eardelsui $52 už kalės 5 
mėn. “burdą.” Englanderis 
atsisakė teismo nuosprendį iš
pildyti. Tuomet teismas, “re
zignuodamas,” išmetė bylą iš 
teismo, pareikšdamas bylinėto- 
jams baigti dalyką ei viliame 
'teisme. . .J

šunų augintojas Flushing 
reporteriams pasakė, kad ka
lės tėvas jam atsiėjęs $10,000, 
jos motina—$5,000.

Liepos mėn. 17 d. vakare, 
Queensboro Stadiume, paga- 
liaus įvyko bokso rugtynės, 
kurios del lietingo oro net ke
lis sykius buvo atidėtos. Vy
riausia šio vakaro rungtynių 
pora buvo K. O. Phil Kaplan 
iš Harlem, N. Y., 160 svarų,; ir 
Jack McVey, taipgi iš. Harle
mo, 157 sv. ir trijų ketvirtda- 
lių. ' , ! • V•

Nuo pat pradžios pirmojo 
raundo iki pabaigos dešimto
jo Kaplanas vertė savo juodu
ką oponentą, McVey, smarkiai 
darbuotis ir gintis nuo Kapla- 
no puolimų, šeštame ir sep
tintam raunduose McVey vos 
tik nepalytėjo ringo griiįdų, 
kuomet Kaplanas be atvangos 
pradėjo smogti savo oponentui 
su kaire į skilvį, o su dešine.'į 
veidą ir smakrą. Nuo kiek
vieno Kaplano dešinės rankos 
smūgio McVey galva lėkė at
gal.

Penktam raunde McVey su 
smarkiu dešinės rankos smū
giu uždarė Kaplano kairiąją 
akį, o Kaplanas atsilygindamas 
perkirto juodukui dešinės 
akies antakį. McVey bandė 
atsiteisti dešimtam raunde, 
kuomet jis pribloškė Kaplaną 
prie ringo virvių ir vanojo sa
vo oponentą abiejų savo rankų 
smūgiais, tačiau Kaplanas su 
savojiaire į juoduko kūną at
sigynė nuo smarkių oponento
puolimų.

Johnny Haystack 
Laimėjo Sprendimą

Ne labai senai dienraštyj 
“Laisvėj” jau buvo rašyta apie 
binghamtonietį Johnny Hay
stack, kuris augo Binghamto- 
ne sykiu su sunkiasvoriu bok
sininku Jack Sharkey ir pla
čiai žinomu jaunu chorų vedė
ju Vladu Žuku. Haystackas 
boksavosi su Harry Ebbets iš 
Freeporto tą pat vakarą ir toj 
pačioj vietoj, kur boksavosi 
Kaplanas su McVey.

Johnny Haystacko, 162i/> 
sv., rungtynės su Harry Ebett- 
su, 160 sv., buvo taip geros, 
kaip ir vyriausios poros, tik su 
tuo skirtumu, kad buvo beveik 
lygios, ir todėl dalis žiūrovų 
protestavo, kuomet Haystac
kas tapo paskelbtas laimėtoju, 
fcbbetso smūgiai skaudesni, o 
Haystackas. yra ištverminges
nis. Bet bokso teisėjai, tur 
būt, del to pripažino Johnny 
laimėtoju, kad jis dešimtame 
raunde taip smarkiai puolė 
Harry, jog pastarasis neturėjo

D. L. K. VYTAUTO DR-STĖS 
30 Metų JubilėjausPIKNIKAS
|VYKS subatoje 

21 Liepos (July), 1928 
KLAŠČIAUS CLINTON PARK

Betts ir Maspeth Avenues 
Maspeth, L. L, N, Y.

Bus šaunių pamarginimų : dai
nuos choras, po vadovyste J. 
Brunzos; bus solų ir duetų. 

'Atsilankiusieji gausite pilną 
patenkinimą savo sielai. Todėl 

kviečiame visus dalyvauti.
Vardan D.L.K. Vytauto 

Draugystes,
Rast. Malukas.

rASIRA.NDA.VOJA f o r n išiuotas 
kambarys pavieniui vyrui arba ve

dusiai porai be vaikų. Galima ir 
valgj pasidaryti. Kreipkitės po No. 
15 Scholes St., Store, Brooklyn, N. 
Y. (172-174)
PASIRANDAVOJA puikus kamba

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA grosernė, biznis ge

rai įdirbtas, labai geroj vietoj, 
daug dirbtuvių ii’ privačių namų, ga
lima daryt gerą biznį. Atsišaukit 
po No. 459 Reap St., Brooklyn, N.Y.

(172-177)
PARSIDUODA 6 šeimynų mūrinis 

namas, po 5 kambarius, geroj vie
toj, arti subway. Yra visi jtaisy- 

i mai. Gera proga pirkti, nes savi
ninkas išvažiuoja Lietuvon, nori 
greit parduoti. Atsišaukit i “Lais
ves” ofisą. (170-172)

tik $10.00
Finger Waving

šiemet
Marcelling

463 LORIMER STREET .
3 Durys nuo Grand St.

BROOKLYN, N. Y.

Tel.

LIETUVIS
Triangle 1450

FOTOGRAFAS

TeL Juniper 7648

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS

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

MASPETH, L. 1.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

TA R PTA UTĮ N10 D A R BI NIN K Ų 
APSIGYNIMO 17 KUOPOS 

IŠVAŽIAVIMAS
Ateinančią nedėlią, liepos-July 22 

d., Forest Hills Parke bus nepapras
tas išvažiavimas su gera programa. 
O valgių tai galite nesinešt, nes bus 
su geru skoniu gaspadinės, tai ir už
kandžius padarys nepaprastus. 
“Minkštųjų” gėrimų bus visokių. 
Farmerys apsiėmė pristatyt gero 
šviežio pieno.

P. S. Jeigu lietus lytų, tai bus 
pasilinksminimas “Laisves” svetainėj. 
Todėl visi dalyvaukit. \ Rengėjai.

Visi, kas turite liuoso laiko, atsi
lankykite išvažiaviman, tuomi pa
remsite darbininkišką judėjimą; o 
Tarptautinis Darbin. Apsigynimas 
kaip tik ir rūpinasi darbininkų rei
kalais.

Kviečia Rengimo Komisija.
(172-173)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PARSIDUODA pirmos klases Cham
pion Shoe Repairing mašinos už 

mažą kainą. Galima pirkti po vieną 
arba ir visą biznį. Atsišaukit po 

I num. 24 Ames St., Montello, Mass. 
168-73

PARSIDUODA 6 ruimų 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 I’o- 
quonock Ave., Windsor, Conn.

(170-175)

CASTON ROPSEVICH

Darbą atlieku
Kreipkitės

IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius paveiks- 
1 u s įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
k ra javus ir su
daro su ameriko
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu:

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

DR. PETERSON’O

CLIFFSIDE, N. J.
Didelis Piknikas

Tarptautinis Darbininku ir 
Darbininkių Susivienijimas Clifisidė 
ir apielinkės nedėlioję, 22 d. liepos 
(July), 1928, Cliffside giraitėj, Dolly
town Road; pradžia 2 vai. po pietų. 
Įžanga dykai. Bus graži programa. 
Ėus bėgimo lenktynės vyrų su mo
terimis, mergini} su vaikinais, taipgi 
vaikų su mergaitėmis. Laimėjusiems 
bus duodama dovanos. Bus dainų ir 
šokiu. Kviečia Rengėjai.

(172-173)
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 atsilankyki!.

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

HAMTRAMCK, MICH.
Dideli pikniką rengia ALDLD. 188 

kp. ir LDSA. 130 kp. nedėliojo, 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- i 

šyviai darbininkai ir. šiaip geri žmo-j 
nes nedarykit jokių išeigų ant ne-! 
dėlios, 22 ii. liepos, bet rengkitės į 
ALDLD. 22 kuopos pikniką, kuris 
Įvyks nedėlioj, 22 d. liepos,' visiems 
gerai žinomoj vietoj, ant A. Niauros 
Parmos. 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 
R£. ikįBrunswick; paskui po dešinei 
iki kafų linijos- ir vėl po dešinei' tuoj 
piknikd vi^ta. (171-172)

PHILADELPHIA, PA. '
A.L.D.L.D. 10 kuopos Susirinkimas 

b*us panędėlyį, 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)

Rengia

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio M. Tamošečio. 
Pastaruoju laiku jo adresas buvo 
3303 Lowe Ave., Chicago, Ill. Jau 
metai laiko, kaip su juo nesusiraŠi- 
nčju. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote, praneškit. Antanas Tanioše-

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

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ !
LIETUVIS DENTISTA'S
X - Spindulių Diagnoza >

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

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, s

VYRAI
Nėra skirtumo kų jūs esate dir-, 

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

■ $50—$75
j savaitę. Mūsų žmonės nesirū
pina rytojum. Jie turi gana kiek
vieną dieną. Neleiskite laiko, jieš- 
kodami darbo, kuomet jo negali
ma gailai. Ateikite pas mumis 

. nuoširdžiai pasikalbėti. Mes įti
kinsime jus, kaip lengvai galima 
pasidaryt pinigų.—SILVERSTEIN, 
16th floor, 151 West 40th St.,New 
York.

tis, P. O. Box 26, Kapuskasing, Otnt.,i 
Canada. (171-172)1L

Tel. Lackawanna 2180

Otto Meyer, M. D.
245 West ^3rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

■ ' i

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

Telephone: Greenpoint 2328

J. GARŠVA

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y. )

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galįte gauti pas /
PETRĄ KUNDROTĄ

Vaistinyčioje »
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

siųskite . reikalavimus ir
229

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

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

28

MALONAUS PASIMATYMO

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.

UŽEIGA

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

Automobilių Mokykla Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, Jr ; 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko. 
kurį veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas fir per 16 metųj6ri2 ; 
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
cIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte^ 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v,
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave„ cor. 14th SU N. Y,

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

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

žmonija yra persitikrinus reikalingumu mechanĮkų-žinovų hu- 
tomobilių ir įvairių industrijos mašinų, peržiūrėjimui ir nuregulia- 
vlmui ir yra patirta, kad tai užsimoka šimteriopai. Kodėl ne da
ryti ant tiek, kaslink žmogaus sveikatos užtikrinimo?

Prireikus gyduolių arba išpildymo receptų, kreipkitės 
niausią Lietuvių Vaistinyčių (Aptieką).

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

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

Phone, Greenpoint 2017, 2360-3514

pas se-

N.




