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John Porter Nuteistas
Ant Pustrečių 

Metų Katorgon
• PORT ADAMS, R. I. — 
John Porter, 19 metų am
žiaus, mėnuo laiko atgal bu
vo militarinių viršininkų 
suareštuotas New Bedfor- 
de už dalyvavimą streike ir 
priklausymą prie Jaunų 
Darbininkų (Komunistų)

darbavosi laike 
vo , streikierių 
darbdaviams ir 
labai nepatiko, 
mas nepilnų metų, buvo įs
tojęs į armiją, o paskui iš 
armijos pasitraukė. Milita- 
riniai viršininkai prikibo 
prie jo neva už “pabėgimą” 
iš armijos, ir už tai trečia
dienį kariuomenės teismas 
nuteisė jį ant pustrečių me
tų į sunkiųjų darbų 
mą ir “negarbingai” 
lino iš armijos.

Militaristai norėjo

streiko, bu- 
vadu, tai 

valdžiai tas 
Jis, būda-

prasa-

1

Pinna* Lietuvių Darbi- 

ninku Dienraitis 
Beina Kasdien Apart

Darbininkai Visų Saliq 
Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Re

težius, o Laimėsite 
Pasaulį!

Koris ^ MEKSIKOS POLICIJA KALTINA KATALVengriją Spėka Paimti Belą 
Kun, Liuosas BAŽNYČIĄ OBREGONO NUŽUDYME

Komunistai Vidury Upės Lai
kė Susirinkimą, kad Išvengti 

Policijos

EILINIAI MAINIERIAI SMERKIA LEW 
ISO STREIKLAUŽIŠKĄ ĮSAKYMĄ

Ji

VIENA, Austrija.— Gus
tav Wolff, vadas Austrijos 
monarchistų partijos, ket
virtadienį buvo džiūrės tei
siamas ir tapo atrastas kal
tu didelėj šalies išdavystėj.

Mat, kuomet Belą Kun, 
Vengrijos komunistų vadas,

Užmušėjas Greitai Bus Nuteistas Nužudymui; Apart Jo dar 
Dešimts Asmenų Sulaikyta; Tyrinėjimas Jau Užbaigtas
MEXICO CITY.— Polici

ja jau užbaigė tyrinėti ge
nerolo Obregono nužudymą. 
Greitai bus teisiamas žmog-

ją nu‘ 
teisti ant viso amžiaus į ka
lėjimą, bet kilus mašinini.. 
protestui, kurį suorganiza-lją ir pasiimti Belą Kun, 
vo Tarptautinis Darbininkų jeigu Austrijos valdžia ne- 
Apsigvnimas, jie nedrįso nori jį geruoju išduoti. Už 
tokį žingsnį daryti. {kurstymą Vengrijos fašis-

Įtų prie ginkluoto įsiveržimo 
Tik Po Ilgo Laiko Suai•eš- Į į Austriją džiūrė jį apkalti

no ir nuteisė ant vienų me
tu i kalėjimą. Bet tas, ma- 

tik del 
akių. Tuojaus po 
nuosprendžio “su- 

kad Wolff “sergąs”,

Porter pasitraukė iš ar-l 
mijos pereitais metais. Lai
ke tyrinėjimo, Porter paga
mino raštišką pareiškimą, 
kuriame jis nurodo apie sa
vo veikimą prieš bosus New

buvo suareštuotas Austri- žudys Jose de Leon Torai, 
joj, tai Wolff laiškais ir vi- ‘ “ - - „ . . .
kiais pareiškimais ragino 
Vengrijos fašistus ginkluo
ta spėka įsiveržti į Austri

V V VVlAlllia ĮJL ICO UUOllO 1XVVV -I. •

Bedforde ir pareiškia, kad 11 joninę. e • • • • v* • i • nni hunomilitanniai viršininkai r" 
nai žinojo, kad jis buvo pa
sitraukęs iš armijos, bet 
suareštavo jį tiktai tuomet, 
kuomet jis pradėjo aktyviai 
dalyvauti darbininkų kovo
se.

tomai, padaryta
svieto
teismo
rasta”,
ir jį liuesai paleido vykti į 

Dabar jis fakti- 
se_ nai liuosas, ir galės atsėdėti 
nft J bausmę, kada jis “jausis 

geriau”. Jeigu jis tyčia il
gai nesijaus gerai, bus liuo
sas nuo kalėjimo.

ir jis už tą žmogžudystę tu
rės atsimokėti savo gyvas- 
čia.

Apart jo yra 
dar dešimts asmenų, pasak 
pranešimo policijos virši
ninko Rios Zertuche.

Zertuche, plačiai ištyrinė
jęs žmogžudystę, kaltina 
Meksikos katalikų bažnyčią 
tame kruviname darbe. Jis 
pareiškė:

“Policija turėdama įrody
mų dabar viešai pareiškia, 
kad katalikų kunigija yra 
kalta toj žmogžudystėj.”

Zertuche parodė užmušė
ją laikraštininkams, kad jie’ 
matytų, jog jis nėra polici
jos sužalotas. žmogžudys 
įėjo į raštinę šu dviem sar
gais. Jo dešinioji akis bu

padėtyj. Ant švarko ma
tėsi keli kraujo plėtmai.

Sakoma, kad jį teis civi
lis teismas.

Pas Torai kišenėj rasta 
nužudyto kontr-revoliucio- 
nieriaus kunigo Projaurez

sulaikyta Paveikslas-
Kongresas Susirinks Lie

pos 30
Kongreso specialė sesija 

įvyks liepos 30 d. apsvars
tymui ,kas turės užimti pre
zidento vietą. Manoma, 
kad bus surasta būdas pa
likti dabartinį prezidentą 
Calles prezidentauti 
kiek laiko.

Atrasta iškaba ant 
go Miguel Projaurez 
su užrašu “Už tave tapo at- 
keršinta.” Tasai kunigas 
buvo nužudytas lapkričio 
mėnesį už bandymą nužu
dyti Obregoną bombomis. — - - - — - - j

ZELIEZEVCI, Jugoslavi
ja.— Uždraudus policijai 
laikyti susirinkimą, komu
nistai apsirengė maudymosi 
siūtais ir laikė susirinkimą 
viduryj Gran upės, kad iš
vengti policijos trukdymo!

Kalbėtojui bekalbant ke
turi jo draugai laikė jį ant 
pečių, o eilė policistų stovė
jo prie kranto ir grasino 
areštuoti. Liepė komunis
tams nelaikyti susirinkimą. 
Bet komunistai nepaisė grą- 
sinimo. Pagalios policistai 
|apsirengė maudymosi siū
tais ir puolė į vandenį su- j

Visuose Distriktuose Sujudimas; Mainieriams Įsakoma Eiti 
Dirbti Už Tiek,. Kiek Darbdaviai Sutiks Mokėti

PITTSBURGH, Pa.- Ket
virtadienį mainierių unijos 
prezidentas John Lewis, po 
konferencijos su kitais re
akciniais unijos vadais, iš
leido streiklaužišką pareiš
kimą. Jis savo pareiškime 
įsako mainierių unijos dist- 
riktams grąžinti mainierius 
į darbą už tokias algas, ko
kias darbdaviai sutiks mo
kėti; liepia padaryti atski- 

_ . - . ,ras sutartis; liepia išsižadė-
imti komunistus, bet komu-jsenos (Jacksonville) algų

ant

kuni- 
kapo

nistai, sušukę “Tegyvuoja 
pasaulinė revoliucija”, 
smarkiai leidosi plaukti ir mainierių streiką, 
pabėgo nuo policijos..

skalės.
Tuo būdu Lewis sulaužo

Mainieriai, taip ilgai 
streikavę už seną algų ska-

Ir Popiežius su Kardinolais dabaZ.nieku būdu "enoid * airi Hirhti 117 nnlzannraa q

“Apgailestauja” Obregoną

ar-

me-

Pareiškė, Del Ko Jis Aplei
do Anui ją

Teisme jo advokatas pa
statė <jam .keletą klausimų, 
kurių tarpe buvo sekanti:

“Kur ir kada tu gimei?” 
paklausė advokatas Shorr.

“Exiter, New Hampshire, 
gegužės 14 d., 1909 metais,” 
atsakė Porter.

“Kiek metų buvai, kuo
met įstojai į armiją?”

“Šešiolikos”.
“Kuomet tu apleidai 

miją?”
“Liepos mėnesį, 1927 

tais”.
“Del kokios priežasties 

apleidai armiją?”
Porter atsakė:
“Priežastis, del ko aš ap

leidau armiją, buvo ta, kad 
aš sužinojau, jog armija 
yra kapitalistų įrankis ir 
naudojama prieš darbinin-t 
kus. Aš sužinojau, kad ar
mija ir milicija yra naudo
jama laužymui streikų ir 
gynimui kapitalistų invest- 
mentų. Aš nesutikau būt 
naudojamu tam tikslui.”

Tas militariniams virši
ninkams labai nepatiko.

Laivelis Pralenkė Traukinį 
Plaukė 58 Mylias j Valandą

COLOGNE, Vokietija. — 
Trečiadienį Fritz von Opel, 
Vokietijos sportsmanas ir 
motorinių laivelių ekspertas, 
savo 560 arklių spėkos mo
toriniu laiveliu, lenktynėse 
su traukiniu, pralenkė trau
kinį. Laivelis plaukė Reino 
upe, dešimts kilometrų 
(6.21 mylias) tolumo. Šitą 
tolumą laivelis išplaukė į 6 
minutes ir 12 sekundų, pus
trečios minutės greičiau, ne
gu traukinys bėgdamas pa- 

t. Jei upės, krantą.
Vidutinis laivelio greitu- 

njas-buvo 94.75 kilometrų 
l(58.84 mylių) į valandą.

Darbininkų Partija Pa
smerkia Negrų Lyn- 

čiavimą
NEW YORK.— Amerikos 

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Čentralinis Komi
tetas išleido pareiškimą iš 
savo raštinės New Yorke 
prieš lynčiavimą negrų. Aš
triausia pasmerkia lynčiavi
mą. Pamini, kad tik nese
nai buvo keletas atsitikimų 
Mississippi ir kitose valsti
jose, kur negrai buvo nu- 
lynčiuoti.

Pareiškime nurodo, kad 
valdančioji klasė ir valdi
ninkai užgiria lynčiavimą. 
Prieš lynčiavimą nieko ne
sako kapitalistų politinės 
partijos.

“Lynčiavimas yra specia
lė dalis kapitalistinės drau
gijos “įstatymo ir tvarkos”, 
sako pareiškimas.

Lynčiavimai parodo, kad 
Amerikoj kapitalistų klasė 
nori brutališkiausiu būdu 
palaikyti negrus priespau
doj. Lynčiavimas parodo ti
krąjį “demokratijos” veidą.

SURADO LAVONUS
ŽUVUSIŲ 3 MAINIERIŲ
POTTSVILLE, Pa. — Ne- 

toli nuo čia iš Lytle Coal 
kompanijos kasyklos tapo 
išimti lavonai trijų žuvusių 
mainierių. Žuvusioj L buvo 
Matthew iBesock, <

Mainieriai Sujudę
Niekas taip mainierių ne

sujudino visoj šaly mlo 
bjaurios Lewiso išdavystes 
100,000 mainierių vakarinėj 
Pennsylvanijoj 1922 metais, 
kaip šitas Lewiso streiklau- 
žiškas žingsnis. Tuomet jis 
išskyrė tuos mainierius iš 
sutarties, kurią jis pasirašė 
del kitų streikuojančių mai
nierių. Dabar jis galutinai 
sudemoralizuoja mainierius. 
Už tai mainieriams kitos iš
eities nėra, kaip tik rengtis 
prie sudarymo naujos tvir
tos mainierių unijos; už tai 
dabar visuose distriktuose 
mainieriai susidomėję na-, 
cionale mainierių konvenci
ja, kuri įvyks rugsėjo 9—16 
dd., ir kurioj bus suorgani
zuota nauja mainierių uni
ja.

Mainieriai pasiryžę kovo
ti prieš Lewiso išdavystę, 
neklausyti jo streiklaužiško 
padiktavimo. Dabar mai
nieriams yra aišku, kad Le
wiso šaika' darbuojasi <iau- ' 
dai “open-shop” darbdavių.
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eiti dirbti už nukapotas‘al
gas, kaip Lewiso mašina 
jiems diktuoja.

Čia nacionalis komitetas 
organizavimui naujos mai- 
nierių unijos, kurio pirmi
ninku yra John Watt, kas
dien aplaiko nuo kovojan
čių mainierių ir nuo eilinių 
mainierių aštrius pasmerki
mus Lewiso streiklaužiško 
padiktavimo. Pasmerkimai 
ateina, beveik iš kiekvieno 
distrikto.1 ’5 1 1' ’ * ’

ROMA. — Visam svietui 
aišku, kad Meksikos kleri
kalai nužudė Obregoną. Bet 
taipgi keista išgirsti, kad 

kardinolais 
,” Obregoną, 

gerai žinodami, kad jų 
agentai Mėksikoj papildė 
žmogžudystę. Bet tur būt 
“apgailestavimą” išreiškė 
tik tuo tikslu, kad priden
gus Meksikos klerikalų kru
vinus darbus.

Vatikano viršininkai išsi
reiškė, kad jiems esą gaila 
Obregono del to, kad jis ne
oficialiai buvo užtikrinęs pa
daryti galą religiniam 
fliktui Meksikoj, tai 
“nusileisti” kunigijai, 
šalyj žydėtų “taika”.

Sakoma, kad pereitą visą 
mėnesį popiežiaus sekreto
rius kardinolas Gasparri 
studijavo sąlygas, kuriomis 
bažnyčia galėtų būti pasi
rengus padaryti taiką su 
Meksikos valdžia.

vo biskį patinus nuo minios Tą iškabą veikiausia pade-1 popiežius su 
užpuolimo tuojaus po mišo- jo kunigo pasekėjai. Poli- “apgailestauja
vimo Obregono, bet abelpai cija pašaukė kunigo gimi- 
jis atrodė geroj fizikinėj nes išklausinėjimui.

Žuvininkai Rado Loewenstei- 
no Lavoną Anglijos Kanale

PARYŽIUS.— Praneša
ma, kad. ketvirtadienį po 
pietų Franci jos žuvininkų 
laivelis rado-Belgijos kapi
talisto Alfred Loewenstein 
lavoną Anglijos kanale už

i'g
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“Izviestija” Rašo, kad Mek
sikoj Prasidės Nauja Kova

MASKVA.— “Izviestija”, 
Sovietų valdžios organas, 
rašydamas apie nužudymą 
generolo Obregono, pažymi, 
kad del tos priežasties gali

dešimts mylių fnuo Cape išsivystyti Meksikoj naujos 
Griz Nez (arti1 Franci jos). varžytinės, nauja kova tarp 
Jis iškrito iš savo privatiš- i politikierių už krašto valdy- 
ko orlaivio lekiant iš Angli
jos į Belgiją liepos 4 d.

Sovietai Mano, kad 
Amundsen Dar Gyvas
MASKVA.— Sovietų Gel

bėjimo Komiteto vardu to 
komiteto narys generolas 
Sergej Kamenevas pareiš
kė: “Mes manome toliaus 
tęsti gelbėjimo < 
energiškiau, nes matomai 
mes tik vieni pasiliksime ta
me darbe, kadangi dabar 
jau negalima pasitikėti ben
dru veikimu visų valdžių., 
Mes netikime, kad žmogus 
su Amundseno patyrimais 
galėtų būt žuvęs.

“Mes taipgi nesutinkame, 
kad Alessandri grupė būtų 

ir manome, kad 
veikiausia juos

mą ir gali prasidėti civiliai 
karai, kuriuose Amerikos 
imperialistai veikiausia tars 
galutiną žodį.

Obregonas, laikraštis pa- 
žimi, dabartinėj Meksikos 
istorijoj lošė napoleonišką 
rolę, ir jo nužudymas “yra 
dramatiška užbaiga aštraus 
politinio konflikto”.

---------------------------------------- j

Bomba Sudraskė Žmoga
darbą dar Sėdint Automobilyj

..____ _ ______ Charles“-
Burilla ir John O’Palick. Jie Amundsen 
žuvo nuo eksplozijos, kuri pasiekė. Turėdami užtekti 
įvyko užpereitą pirmadienį, nai maisto, jię gali po jo va

dovybe išsilaikyti gyvi ilgą 
laiką. Mes negalime jų ap
leisti.”

Sakoma, kad Italijos laivo 
Citta di Milano įgulos na
riai entuziastiškai pasitiko 
Sovietų ledlaužį Krasiną, 
kuomet jis atplaukė į Kings 
B'ay, atgabendamas išgelbė
tus septynis “Italios” žmo
nes.

Be Rankos Ir Be Kojų La
kūnas Rengiasi Lėkti 

z Romon
NORRISTOWN, Pa.—M. 

R. Daugherty, be kojų ir be 
rankos .lakūnas, planuoja 
greitai vienų vienas lėkti 
per Atlantiką į Romą. Jis 
mano išlėkti šiomis dieno- 
r lis.

ROCKFORD, Ill— Ver- 
non W. Plager, 28 metų 
amžiaus, tapo bombos su
draskytas, kuomet įsisėdo į 
savo automobilį važiuoti 
ketvirtadienio rytą.

Jo fordukas stovėjo už
pakalyj jo namo. Kuomet 
jis įlipo į jį važiuoti, įvyko 
eksplozija. Plager tapo iš
mestas į orą keturiolika pė- 
dų.

Policija suareštavo jo pa
čią Iva Plager, 22 metų am
žiaus, ir Paul Reed, 30 metų 
amžiaus.

Sakoma, kad Reed lindęs 
prie Plagerienės ir jiedu 
buvę pabėgę. Moteris pasa
koja, kad tą dieną jis buvo 
atėjęs pas ją- į namus, jos 
vyro nebuvo namie tuo lai
ku; ji liepus jam greitai iš
eiti., Reed kaltinamas pa
dėjime bombos.

kon- 
yra, 
kad

STUDIJAVO FAŠIZMĄ, 
DABAR STUDIJUOS

BOLŠEVIZMĄ

WASHINGTON. — Se
natorius Elmer Thomas iš 
'Oklahomos sako, kad pastu
dijavęs fašizmą jis dabar 
studijuos bolševizmą.

Pereitą vasarą jis buvo 
nuvykęs Italijon studijuoti 
fašistinę valdžią. Sekančią 
subatą jis išvyksta į Sovie
tų Sąjungą studijuoti 
bolševistinę valdžią. Jis ža
da ten išbūti visą vasarą.

Kokią jis išvadą padarys, 
dar nežinia, bet kadangi jis 
kapitalistinės sistemos šali
ninkas, tai veikiausia jis 
“suras”, kad fašistinė siste
ma yra geresnė, negu bolše- 
vistinė. Teks jo žodžius iš
girsti, kuomet jis sugrįš.

uždare parlamentą
ANT TRIJŲ METŲ

CAIRO, Eigiptas.— Ei- 
gipto valdžia išleido patvar
kymą uždarymui parlamen
to ant trijų metų. Parla
mentas bus uždaryta ir ant 
toliaus, jeigu būsią reika
linga. Visa įstatymų leidi
mo galia pavesta karaliui 
ir jo ministeriams.

Nuteisė Kalėjiman 9 
Tekstilės Streikierius

NEW‘BEDFORD, Mass. 
—Devyni tekstilės streikie- 
riai, kurie šiomis dienomis 
tapo suareštuoti už pikieta- 
vimą Kilburn kompanijos 
dirbtuvių, tapo nuteisti į ka
lėjimą nuo vieno iki penkių 
mėn. A. Pinto, pikietuoto- 
jų vadas, nuteista ant pen
kių mėnesių kalėjiman; mo
teris Louisa Moura nuteista 
ant trijų mėnesių.

Visi nuteistieji apeliavo 
į augštesnį teismą ir tapo 
paliuosuoti po 300 dol. kau
cijos kiekvienas. Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas veda jų bylas.

Argentinoj Gręsia
Visuotinas Streikas

ROSARIO, Argentina. — 
Argentinos prieplaukos dar
bininkų streiką uoliai remia 
darbininkai abelnai. Tasai 
streikas vystosi į generalį 
streiką.

Tuo pačiu sykiu visas 
prieplaukų trofikas supara
lyžiuotas, ypatingai Rosa
rio, kur yra antras didžiau
sias Argentinos portas.

Trečiadienį, policijai besi
stengiant sulaužyti prie
plaukos darbininkų streiką, 
nemažai streikierių tapo su
žeista.

ŽUVIS PASKANDINO 2

SANTIAGO, Čile.— Ket
virtadienį kardžuvis užpuo
lė iriamąją valtį netoli An- 
tofogąsta. Valtį apvertė.

. oDu žuvininkai prigėrė, 
trečias tapo išgelbėtas.’

Moteris Pakvaišo del 
Tikėjimo ir Nusižudė
MEMPHIS, Tenn.— Mo- 

teris Annie Atkins, 40 me
tų amžiaus, pakvaišo del ti
kėjimo ir nusižudė pereitą 
pirmadienį.

Bažnyčioj laike pamaldų 
pereitą nedčldienį ji pakvai
šus pradėjo draskytis ir 
rėkti; subėgę žmonės vos ją 
numalšino. Paskui tą patį 
nedėldienį po pietų ji .išbėgo 
ant gatvės ir rėkdama drąs- 
kėsi nuo savęs drabužius. 
Vėl ją draugai numalšino.

Pirmadienio rytą ji nuė
jo į namus pas vieną drau
gą ir prašė leisti panaudoti 
telefoną. Pamačius ‘revol
verį ant stalo, pasigriebė jį
ir persišovė per širdį; ant 
vietos numirė.i
BIJO UNIJOS, 

PAKELIA ALGAS
FLINT, Mich. — General 

Motors kompanijos darbi
ninkai visose dirbtuvėse 
pradėjo bruzdėti ir negani- - 
zuofis į Automobilių TJarbi- 
ninkų Uniją. Kompanija, 
nenorėdama, kad darbinin
kai susiorganizuotu, pradė
jo ne kuriems darbminkartiš 
pakelti algas, kad tuo būdu 
papirkus darbininkus.

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
29 d. Liepos Baltimore], Md. 
Rengia Progresyvės Drapgijos 

ANT MATULIONIO ŪKĖS 
(Patapsco River)

■

i

«

Ant Kranto New Pond Ežero
2 Rugsėjo, Philadelphia, P*.

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

ANT ANTANO ALIUKO
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Galutinai Parduoti Mainieriai
Jungtinė Mainierių* Unija 

jau ištisai parduota skebi- 
niams kasyklų savinin
kam.

Unijos prezidentas Lewis 
ir jo leitenantai iki šiol par
davinėjo organizuotus mai
nierius laipsniškai, dalimis 
ir slapta. Dabar gi, liepos 
19 d., jie kapitalistams par
davė Mainierių Uniją vie
šai ii’ ištisai.

Po penkiolikai suvirš mė
nesių streiko, lewisine uni
jos valdyba įsakė, kad at
skiri unijos distriktai derė- 
tųsi su kasyklų savininkais 
delei darbo mokesnio ir ki
tų sąlygų. Iš 150,000 strei
kavusių minkštosios anglies 
mainierių Lewisas daro su
muštą ir atskirais būriais 
iškrikusią armiją, taip kad 
anglies karaliai galėtų leng
viau apsidirbt su kiekvienu 
pavieniu būriu. Tatai reiš
kia,, kad, sulig Lewiso pla
no, savininkai gali paimt 
tuos išskirstytus angliaka- jMainierių Uniją, 
šių pulkus į savo skebinę 
nelaisvę.

Streikas buvo paskelbtas, 
kad priverst samdytojus at- 
naujint Jacksonvillės sutar
tį su Mainierių Unija. Su
lig tos sutarties, mainieriui 
buvo užtikrinta $7.50 už
darbio! į dieną; arba po 
$1.08 huo kiekvieno iškasto 
anglies tono.

Penkiolika mėnesių ir 19 
dienų išstreikavus, išbada- 
vus, išvargus minkštosios 
anglies kasėjams, Lewis su 
savo sėbrais paliepia mai- 
nieriams atsisakyt nuo 
Jacksonvillės sutarties, ir 
grįžt vergaut tokiomis są
lygomis, kokias pajėgs išsi- 
derėt kiekvienas atskiras 
angliakasių distriktas.

turikasyklų mainieriai 
dirbt ir tuo būdu laužyt 
streiką, ii\ atvirkščiai.

Antra bjauri lewisine 
judošyste tai buvo 1922 me
tais, kuomet jis atšalino 
100,000 minkštosios anglies 
kasėjų nuo bendrosios uni
jos sutarties su samdyto
jais, palikdamas juos nedo
rai sauvaliai Melionų ir ki
tų anglies carų.

Dabar gi, atsisakydamas 
nuo darymo visų streikuo
jančių bendros sutarties su 
savininkais ir pavesdamas 
atskirus, pavienius mainie
rių distriktus mylistai kapi
talistų,— Lewis apvainika
vo visas pirmesnes savo ju- 
došystes.

Komunistai ir Kairysis 
Sparnas

Komunistai ir kairysis 
mainierių sparnas senai jau 
nuihatė, prie kokio nelai
mingo galo Lewis tempia 

Jie šau
kė organizuotus angliaka
sius budėt ir mobilizuotis 
gelbėjimui unijos gyvybes. 
Pastaraisiais laikais jie su
organizavo Unijos Gelbėji
mo Komitetą. Jų vadovau
jamas Nacionalis Mainierių 
Šelpimo Komitetas vienas 
tedėjo rimtų pastangų pa- 
penėt ir apdengt streikuo
jančius mainierius ir jų šei
mynas. Lewisine “labda
rybė” gi daugiausia šelpė 
savo gizelius; o kai del eili
ni s.treikierių, tai iš Lewiso 
pusės buvo ne šelpimas, 
bet veikiau pasityčiojimas. 
Jis norėjo, kad badas pris
pirtų streikierius kuo grei
čiausiai pasiduot išnaudoto
jams. Lewisai, Cappeliniai 
[ir visa ta niekinga vadų 

Tame savo pardavikiška- govėda naudojo ir policiją 
me manifeste Lewis pasiro- ir valstijos kazokus, kad su
do susirūpinęs ne mainie- trukdyt bei sutriuškint kai
rių reikalais, bet kapitalistų riųjų pastangas, dedamas
interesais. Jis aiškiai pa
reiškia, (kad anglies biznis 
dabar “nestovįs taip gerai”, 
kad galima būtų išreikalaut 
iš savininkų Jacksonvillės 
sutarties sąlygų.

Tuom pardavystės aktu 
Lewis suteikė begalinės 
drąsos mainierių lupikams. 
Indianos valstijos kasyklų 
savininkai sakosi nieku bū
du neduosią angliakasiams 
daugiaus, kaip $5 dienai, ir 
jie turėsią dirbti taip, kaip 
kad dirbo 1917 metais. Mel
ionas ir kiti didieji minkš
tųjų kasyklų 
Pennsylvanijoj 
kad jiebnieko bendra netu
rėsią su Mainierių Unija, 
nežiūrint visų jos nusileidi
mų, Ohio Kasyklų Savi
ninkų Sąjunga išleido pa
reiškimą, kad jie visai nė- 
siskaitysią su unija.
Pardavystė po Pardavystės

Pirmą didį pardavystės 
darbą Lewis su savo bend
rais atliko, kuomet pusiau

savininkai

gelbėjimui mainierių ir jų 
unijos gyvybės.

Naujos Unijos Kūrimas.
Visa to akivaizdoje, ne

buvo kitokios išeities, kaip 
tik organizuot naują Ka
syklų Darbininkų Uniją. 
Eiliniai nariai keliolikos di- 
striktu tuo tikslu atlaikė 
savo konferencijas, pritar
dami naujos unijos kuri-, 
mui,’ ir išsirinko savo dist- 
riktų, subdistriktų ir lokalo 
laikinuosius komitetus.

Bendruoju tų paprastųjų 
mainierių nutarimu, pa
skelbta visos šalies organi
zuotų ir neorganizuotų an
gliakasių suyažiavjmas, ku
ris įvyks Pittsburghe* rug
sėjo (September) 9—16 
dienomis.. Ten bus oficia
liai įkurta nauja, klasiniai 
kovinga Kasyklų Darbinin
kų Unija. Ir tokią/unija— 
tai vienintelis būdas išgel
bėt unijizmą kasyklose.

Jeigu ne nauja unija, tai 
netolimoj ateityj neliktų nei

perskėlė Mainierių Uniją, dulkės iš buvusio galingojo 
padalindamas ją į dvi dalis: mainierių unijizmo.
į minkštųjų ir Įdėtųjų ka-; Visi mainieriai, kaip kie

tųjų, taip ir minkštųjų ka
syklų turi išriųkt ir. pasiųst 
savo delegatusf į pittsburg- 
hinį suvažiavimą. Tai vie-

sykių mąinieriųs, ir įvedė 
atskiras sutartis vienos 
mainierių dalies su savinin
kais daromas vienu laiku, o
kitos dalies—kitu laiku; pa- nintėle jųjų viltis, atsižvel- 
darė taip, jog kuomet kie- giant j vis nąchališkesnes
tųjų kasyklų darbininkai 
Bireikuoja, tai minkštųjų

pardavystės iš Lewisu pu
sės.

JUOKAI NE JUOKAItežinoma, kad Sovietų Rusija 
turi augščiausios rūšįes radio 
ekspertus (specialistus) ir ra
dio įrengimus. Pertvarkant 
mokslo reikalus, po revoliuci
jai, naujesniosios moksįo ša
kos, ypatingai radio, atrodo, 
patraukė ten daugiau domės, 
pastangų ir smegenų, negu 
kad pirmiau būdavo Rusuose. 
Neturtas ir dalinas atskyri
mas nuo pasaulio darė kliūčių 
tiems ’ radio ekspertams, ly
giai kaip ir kitiems Sovietų 
mokslininkams, bet kliūtys 
kartais paakstina gabumus ■ 
taip, rodos, dėjosi ir inžinie
riams, kol kas dar vardais ne
žinomiems, j 

gelbėjimo , ekspediciją ir 
rie joje tarnavo”.
New Yorko Evening 

legram dar huoširdžiau 
siliepę apie Sovietų žygį są
ryšyje su gelbėjimu “Ita
lios” lakūnų. O “Graphic” 
reikalauja, kad Amerika, 
atsižvelgdama į tokius So
vietų darbus, pripažintų 
Sovietų valdžią.

Tik surūdijusi taradaika 
“Vienybė” niekaip negali 
visame tame įžiūrėt sovieti
nio nuopelno. Jinai išran
da, būk “Krasino” kapito
nas Samoilovičius buvęs 
Sovietų “nekenčiamas”, o 
su juo sandarbininkaujanti 
lakūnai Čuchnovskis ir kiti, 
tai esą auklėtiniai buvusios 

Jis amerikiečiams pažįs- caro valdžios.
tarnas, kaipo buvęs “Lietu- nybė 
vos” redaktorius, tautiniu- ha išvadą: 
kas, bet klerikalų ^pataikų-! 
nas.

Bagočius vadindavo jį 
“kiaulių poručiku”.

Bet tas poručikas bus pri
imtas išskėstomis rankomis 
visų fašistinių Amerikos 
gaivalų, kaipo dvasinis jų 
vadas ir juodosios mašinos 
inžinierius Amerikoje.

W!
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Tėvynes” Mermeklis Apie Gegužis, prezidentas Susį-m

New Bedford© Streiką. 1
“Tėvynės” Vitaitis (liepos 

20 d.) bando krimstelėt ko
munistiniams vadams New 
Bedford, Mass., 28,000 au
dėjų streiko. Visų pirma 
jis lyg ir užgirtų vyrišką 
streikierių kovą, apie kurią 
rašo:

New Bedford, Mass., 28,000 
audėjų, kurie jau trylika sa
vaičių streikuoja vyriausiai 
kovodami prieš darbdavių pa- 
simojimą nukapoti ir taip’ 
menkas audėjų algas, dar kar
tą Amerikos darbininkų isto
rijoje ‘parodė nesulaužomą pa- 
sirįžimą savo reikalus apgin
ti. Audinyčių savininkai, ga
vę valdžios pritarimą, sutrau
kė nemaža milicijos ir apgink
lavę visą policiją apstatė gink
luotomis jėgomis dirbtuves. Po 
to jie paskelbė, kad dirbtuvės 
atidaromos ir kurie darbinin
kai nori grįžti darban už nu
mažintą 10 nuoš. algą tie ga
li be jokios baimės eiti į dirb
tuves.
Bet toliau Vitaitis jau ža- 

balioja, būk komunistai “ar
dą” darbininkų vienybę ir 
posmauja:

Biauru ir pamislyti, kad 
vien triukšmais pasižymėję 
komunistiniai politikieriai 
kiekvienoje darbininkų kovo
je demoralizaciją sėja...
Tas fašistinės lietuviškos 

buržuazijos bernas norėtų, 
kad dabartiniai kairieji N. 
Bedford streiko vedėjai vis
ką atiduotų į nagus išdavi
kiškos federacinės United 
Textile Workers Unijos. Jis 
apsimeta nežinančiu, jog ta 
unija buvo priešinga strei
kui. Pro savo storus aki
nius jis nematė, kad ta uni
ja išdavė Fall River audė
jus, kurie buvo nubalsavę 
streikuot daug maž tuo pa
čiu laiku, kaip ir newbed-

vienijimo Lietuvių Ameri
koj, ir jo klapčiukas “Tėvy
nes” redaktorius Vitaitis.

Ne tokiems tai lewisi- 
niams ponaičiams šnekėt 
apie komunistų “ardymą” 
kovojančių darbininkų vie
nybės. Ne kitus kaltint, o 
patys turėtų rausti iš gėdos 
tie reakcinės buržuazijos 
bizūnai (tik, beje, jau senai 
jie yra atsisveikinę ir 
gėda ir su sąžine).

su

Balutis Kaipo Lietuvos 
Fašistų Atstovas Amerikai.

“Lietuvos Aido” praneši
mu, Kauno fašistai savo 
ambasadorium Amerikai 
paskyrė B. K. Balutį-Bale- 
vičių.

Tai žmogus, kuris prisi
taikė prie kelių buvusių 
Lietuvos valdžių: ir prie 
krikščionių-demokratų, ir 
prie socialistų-liaudininkų, 
ir, pagaliaus, prie fašistų, 
būdamas užsienio reikalų 
ministerijos vyriausia sek
retorium.

Vienybiečiai ir 
Žygis.

New Yorko 
Herald-Tribune 
d.) įdėjo labai 
paveikslą,

“Krasino”

' republikonų 
(liepos 19 
simpatišką 

vaizduojantį,
fordiečiai, bet Textile Uni- kaiP ,S°,viej!J orlaivininkai

- ledlaužis Krasinas 
gelbsti lakūnams sudužu-jos vadai suvogė ir susuko 

didžiumą balsų, 
šių už streiką.

Žiopliuko rolę lošdamas, 
Vitaitis “nesupranta”, jog 
pačią New Bedfordo strei- 
kierių vienybę ir jų kovos 
dvasią palaiko būtent ko
munistai ir jų pritarėjai.

Komunistiniai streiko va
dai kasdien eina galvinyje 
masinių pikietų ir streikie
rių demonstracijų. Tie va
dai stato savo galvas po po
licijos buožėmis. Nėra tos 
dienos, kad keli iš jų nebū
tų areštuoti. Keliolika žy
miausių komunistinių vadų 
nuteista po kelis mėnesius 
kalėjimanj ir dabar laukia 
apeliacijos teismo. Vienas 
tokių vadų, drg. John Por
ter nuteistas net pustrečių^ 
metų kalėjimam Streikie- 
riams didvyriškai darbuoja
si ir drg. Paul Crouch, ex- 
kareivis, kuris pirmiau bu
vo įkalintas už komunistinį 
veikimą armijoj, o paskui 
jau keletą kartų areštuotas 
už drąsų stovėjimą fronte 
darbininkiškų kovų.

(Bet ar matė kas pikietų 
linijoj bei streikierių de
monstracijoj New Bedforde 
bent vieną vadą Vitaičio 
peršamosios United Textile 
Workers Unijos? Ne. Tie 
šeškai nei nosies ten nepa
rodo. Jie weikia išvien su 
fabrikantais, prisidėdami 
prie streiko laužymo.

U. Textile Workers Uni
jos geltonieji lyderiai dar
buojasi visai panašiai, kaip 
kad pasidarbavo Mainįęrįų 
Unijos prezidentas Lewis, 
kuris liepos 19 d. pardavė 
kapi taįistąms min kš tosios 
anglies - mainierių streiKą; o 
su Lewisu juk šimtaprocen
tiniai veikė ir veikia p. S.

ledlaužis “Krasinas

sios “Italios”; o savo redak
ciniame straipsnyje rašo:

“Nemaža dalis, garbės teks 
rusams. Galima nemylėt tū
los šalies nuomonių ir tuo pa
čiu sykiu giliai gerbt jos žmo
nes; ir pilnos ir gilios pagar
bos reikia teikti “Krasino” 
įgulai ir lakūnams, kurie jam 
tarnavo, kaipo akys. Kai del 
radio, tai rusų ekspedicija jį 
naudojo stebėtinai gerai, nes 
radio susisiekimas tarp orlai
vių ir laivų Arktike (lediniuo- 
toje šiaurėje) yra nelengvas 
dalykas. Amerikoj 'permažai

ir vaistinihkas šipyla, kuris už 
vaistus lupa iš biednuomenės 
trigubais kainas, o kartais ir 
penkeriopai nulupa. Už pusę li
to visiškai neduoda »jokių vais
tų, o iš tų, kurie negali užmo
kėti pinigais, ima užstatan auk
sinius žiedus, laikrodžius, dra
bužius ir patalinę, kuriuos pas
kui pardavinėja. Už tai jau ant
rus namus statosi. Jau ne vie-
na darbininką suėdė šitie ponai. 
O kiek dabar sėdi Raseinių ka-1

OA__ _
Paskutinis Valgis

Kalėjimo direktorius už- 
linkiniai buožės pasiutusiai pa- klausė kriminalisto, nusmerkto
Įėjime!? Tai vis jų aukos. Ap-

brangino rugių ir kitų maisto 
produktų [kainas, gatavi suėsti 
darbininkus, o patys verda.CVO V4CVX VCVXMCV1O llv" V4CVJL \J pCVl/JO VV1UCV

kurie prirengė tą “cukrinę” jr ryja, kaip smakai
ku- pakulas.

Te- 
at-

Todėl “Vie-
” ir daro savo mulkiš-

Plūščių 
pas šikšnius — išmetė iš dva
ro keturi 
ir neužmokėjo už pratarnautą 
laiką, o likusiems darbininkams 
per pusę sumažino užmokesnį. 
Aplinkiniams mažažemiams už
draudė ganyti bendrose servitu
tų ganyklose, užpuldinėjo visus 
su brauningu, paskui dar pa
davė į teismą ir sukišo į kalėji
mą. Mat, Kelmės’teisėjui kas
dieną veža sviestą ir-šimtines, 
už tai ir plėšia gyventojus, kaip 
Balčės plėšikai. Dabar išmėtė 
iš butų visus įnamius, kurie gy
veno dvarui priklausomame buv. 
vienuolyno name, Kražiuose. 
Priima tik tuos, kurie bučiuoja 
jam rankąs ir pasižada atidirb
ti po 5 dienas kas mėnesį už bu- 
t^. Buvę atvažiavęs fašistinis 
darbo inspektorius Žilevičius, 
kuris girtuokliavo ir kekšavo su 
dvaro užveizda dvi paras, o pas
kui iškoliojo darbininkus, priža
dėjo visus sukišti į kalėjimą ir 
sušaudyti. Žilevičius tokiu pat 
būdu inspektoriavo Alytuje, kur 
iš darbininkų ašarų nusipirko 
namus. Dabar tenai lėbauja jo 
žmona su fašistais Plechavi
čiaus ulanų pulko karininkais.

Štai, draugai, kaip mes gy
vename padangėje garsiųjų 
Kražių! Taip tai mus valdo ir 
smaugia visagalių tironų gau
jos. .

“Taigi iš viso šio žygio bol
ševikai negali savintis nei cen
to garbės”.
Sovietai pasidarė šimtus 

tūkstančių dolerių lėšų, be- 
gelbėdami “Italios” žmo
nes, pasiųsdami du ledlau
žius: “Krasiną” ir “Mali- 
giną” ir kelis orlaivius. So
vietai darban pasikinkė vi
sas geriausias savo radio
spėkas, apie kurias caro 
laikais negalima dar buvo 
nei sapnuot. Ledlaužių ko
mandos komunistai, ne tiki 
kapitonas, besilauždami per 
ledų kalnus, kas valandą 
statė pavojun savo gyvybę. 
Jokia buržuazinė šalis ne
dėjo tiek pastangų, kad iš
gelbėt “Italios” žmones nuo 
gresiančios jiems mirties, 
kaip Sovietai. Net amžinai 
bolševikams priešingoji ka
pitalistinė spauda ir tai ste
bisi ir gėrisi tuom didvyriš
ku Sovietų žygiu. Tik ak
lieji lietuviško fašizmo šu
nyčiai iš “Vienybės” visame 
tame nemato jokio Sovietų 
nuopelno. Nuo pradžios iki 
pabaigai jinai kvaršina ir 
temdina savo skaitytojus. 
Bet šiame atvejyje purvino
ji jos tulžis tyška tiesiog 
jai pačiai į akis.

Visagaliai Tironai
■ h ■’

IŠ KRAŽIŲ PADANGĖS
Mažas mūs^ miestelis, purvi

nas, sulūžęs ir vargų baloj pa
skendęs. Grįtelninkų bakūžės, 
dar prieš karo laikus statytos, 
baigia griūti. Nėra darbų, nė
ra uždarbių, nėra darbinin
kams kąsnio duonos kasdieni
nės, tai i^ ko gi čia taisysi griū
vančias 
kiaurus stogus, lietus varva per 
lubas, šlapina suveltas, skar
malais dengtas lovas ir baugina 
alkanus vaikelius. O čia dar 
mokesniai už “nejudomąjį” 
turtą, ir kitokių pagalvių ir 
savivaldybinių mokesnių aibės, 
kurie nepakeliama našta slegia 
mūsų pečius ir pjauna be pei
lio. Riebūs policininkai* dieną 
iš dienos landžioja po grįčias ir 
neša paskutinį priegalvį, neša 
drabužius ir parduoda speku
liantams už centus. Už tai iro
niškai šaiposi balta, naujai at
remontuota bažnyčia ir tyčio
jasi iš mūsų nelaimių? Išaugo 
milžiniški betono rūmai,—įąi 
kuniginio “žiburio” gimnazija, 
kurios statybai sųnaųdota'j 
000 litų, kruvinu'' prakaitu ap-; 
laistytų, surinktų iš alkanos 
liaudies. Džiaugiasi d variniu-'

nas... Drasko vėjai

kas Šiukšta': jo dvarai nebepar- 
celiuojami (mat, pernai ouvo 
pas jį svečiuose pats Smetona) ; 
Elektros stotis ir vandens ma
lūnas gerai veikia ir neša tūks
tančius litų pelno. Džiaugiasi 
visi apylinkės dvarininkai ir 
buožės: darbininkai eina dirbti 
už pusantro lito į dieną ir dar 
su savo valgiu. Jau nebereikia 
bijoti nei streikų nei revoliuci
jų, ir galima, išvaryti,iŠ dvaro 
kumečius, gdlima atleidinėti 
samdininkus ir nereikia mokėti 
už pratarnautą laiką. Tegul 
pamėgina kuris ištarti žodį 
prieš poną, už valandos sėdės 
Raseinių kalėjime, už “maišto 
kėlimą”. Džiūgauja valsčiaus 
tironai — viršaitis Aleksandra
vičius ir sekretorius Jasinskis; 
jie ne tiktai slaptai ima kyšius, 
bet atvirai reikalauja ir neduo
dantiems grasina “užmokėti’ ’. 
Jie šnipinėja miestelio ir apy
linkės gyventojus ir išdąvinėja 
žvalgybai.., Jasinskis už savo 
darbą gąunJ pqT5.0 į > mėne
sį. Jo žmona mokytojaują ir pęr 
vaikus šnipinėja jų .tėvus. Yra 
fantas ir šuniškai pasiutęs šni
pas —- “žiburio” ' ginijiazijos 
gimnastikos mokytojas. '

dvaro užveizda — šni-

s , šeimynas kumečių

Kražių Komunistas.
30-VI-1928 m.

PROLETARŲ MENO SĄJUN
GOS CHORAMS SVARBUS 

PRANEŠIMAS

sekantį rytą nužudymui:—Ką 
jūs norėsite vakarienei? Jūs 
galite pasiskirti valgiui ir gė
rimui ką ir kiek norite. <

—O, kokia mielaširdystė,-— 
prabilo nusmerktasis. 
pervėlai. . . Jeigu jūs šią mie- 
iaširdystę būtumėte pasiūlę 
man trys mėnesiai atgal, tada 
nebūtų buvusi papildyta žmog
žudystė, kurios kaltininku aš 
esu.

Bet

Aš esu taip links-

Pasivėlino. . .
Vaikas:—Mama, ar aš galiu 

pasiimti obuolį nuo lentynos?
Motina:—Taip.
Vaikas:

mas, kad. tu pavėlini.
Motina:—Kodėl, ar tu esi 

alkanas ?
Vaikas:—Ne, bet aš tą 

obuolį jau suvalgiau. . .

Abu Labu Tokiu
Jaunavedė:—Ak, tu niekše, 

tu suskiau, netikėli, žiūrėk, 
kokį tu man šliūbinį žiedą nu
pirkai—jau visas pažaliavo.

Jaunavedis:—O su tavo 
meile ar ne tas pat? Pirma 
širduku, balandėliu vadinda
vai, o dabar niekšu, suskiu 
ir netikėliu. Atšalo meilė— 
pažaliavo ir žiedas.

apie 
esa- 
per-

Jie Visi Melavo
Vieną kartą protestonų ku

nigas, pradėdamas savo para- 
pijonapis pamokslą, tarė:

—šiandien aš kalbėsiu 
melagystę. Kas iš jūsų 
te skaitę švento Morkaus 
skyrimą septynioliktą ?

—Aš, aš, aš, aš,—atsiliepė 
daugelis parapijonų.

—Jūs ir esate tie žmonės, 
apie kuriuos aš noriu šiandien 
kalbėti, tai yra apie melagius. 
Pas šventą Morkų septyniolik
to persKyrimb visai nėra ir jūs 
negalėjotejį skaityti. 1 . ■ .

Surinko Es-Džei.

NAUJA 'OPERETĖ “PEPITA”
(Arba Jankių Mdionierius)
Dviejų aktų komiška opere

tė. Parašė P. A. Hutchins. 
Muzika A. C. Knight. Sulietu-! 
vino S. žavis. 7”' • - -
M. S. II Apskritis 1928 m.

Asmenys: Pedro, karčiam- 
ninkas—baritonas; Felipa, jo Pelno liko $21.90. 
duktė—kontralto; Karlos,' val
džios jieškomas jaunas vaiki
nas—tenoras; Pepita, meksi
kietė mergina—soprano; And
rius Hepvartas, amerikietis 
milionierius—lengvas tenoras; 
Jone, Hepvarto sesuo (nebe
jauna)—mezzo soprano; Wil- 
sonas, Hepvarto palydovas- 
tarnas—baritonas arba teno
ras; Romero, kontrabandinin
kas—bassb; kaimo vaikinų ir 
merginų choras.

Operetė “Pepitą” pilna juo
kų ir žavėjančios muzikos. 
“Pepita” ; 
proletariniams ___ ___ r
nes joj yra perstatomas miiio- 
nierių ištvirkęs gyvenimas, jų 
romansai ir tt.

Sulošti užima apie tris va
landas laiko.

Operetė “Pepita” gaunama 
pas A. L. P. M. S. II Apskri
čio . valdybą, 
dainų duodama 
mui 10 egz. ir vieną originalą 
del solistų.

Operetės “Pepita” reikalais 
kreipkitės pas A. L. P. M. S. 
II Ąpskričio Organizatorių: J. 
Grybas, 44 Chapel Ct., Nor
wood, Mass.

KRITO LF
KIA

BALTIMORE, MD

surengtas visų trijų progresy
vių kuopų. Piknikas buvo

Išleido A. L. P. sėkmingas iš visų atžvilgių. 
Gražios publikos atsilankė ir 
linksminosi iki vėlai vakaro.

Daugiau
siai darbavosi šie draugai bei 
draugės: M. Klišienė, A. Kiau- 
nienė, abudu Radžiai, J. Kri
vickas, A. Ramoška, M. Sta
ll i ūtę.

Vienas džiuginantis dalykas, 
tai susiorganizavo jaunų pio
nierių kuopelė. Vaikučių turi
me jau apie 20, toliau tikimės 
turėti daugiau. Mokytoją tu
rime jauną merginą, draugę R. 
Sklar, narę jaunų pionerių 
anglų skyriaus. Mokins ang
liškai klasinio susipratimo, dai
nų, žaislų ir t. t. Pamokos

yra pilnai tinkanti įvyks Lietuvių svetainėje kas 
ams menininkams, | ketverge vakarą.
" perstatomas milio-l Būtų geistina, kad tėvai, tu

rėdami vaikų, atvestų prira
šyti prie jauųų pionierių 
pelės.

Liepos 4 d. du vaikai susi
žeidė bėžaisdami sprogstančia 
medega. Sunkiai pasirgę, pii- 
rė. ~

A.L.D.L.D. 25 Kuopos
Koresp.

$15 choro 
egz., loši-

ROCHESTER, N. Y.

LEDAI VIŠTOS 
ŪšINIO DIDUMO

UDINEJ Italija. — Kele
tas dienų! atgal Tomezzo 
apielinkėj. užėjo didelis lie
tus ; su ledais h krito ledai 
vištos ‘ kiaušinio didumo. Jš- 
daužė langus ir 
elektros vielas, 
naminių paukščių

us. ir 
ielas.

_____ , l Apgadinta javai.
Linksminasi riebus klebonas‘asmenų sužeista.

nutraukė 
Nemažai 
užmušta.

Keletas

Mainierių naudai tarptau- 
tiškas piknikas įvyks nedėlioj, 
liepos 22 d., Rifle Range gi
raitėje. Rifle Range randasi 
tuojaus už Seneca Parko. Bus 
šokiai, žaislai ir įvairiausių už
kandžių. Pikniko pelnas eis 
mainierių šelpimui, todėl visų 
darbininkų pareiga atsilanky
ti ir tuomi pagelbėti jiems ko
vą laimėti. Kas turite ir išga
lite paaukoti kokių nors val
gių ir gėrimų arba kitokių da
lykų, atvežkite, už ką rengėjai 
bus jums dėkingi.

^Nuoširdžiai kviečia visus 
Vietitiis Mainierių Šelpimo

Komitetas.
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SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

SKAITYKITE—ŠVIESKITĖS—MOKYKITĖS

THE DONETZ CONSPIRACY
' J. C., New York

' The “Gay Pay U,” the So
viet political police, made a Į 
most important discoveryl 
about two months ago. They we find hundreds of Commun- 
found out about a plot to ist workers 1 _ „
wreck industry of Soviet Rus
sia. I 
opposed to the only workers’ 
government in the world, de
cided to ruin the mining in
dustry of Russia, 
conspirators, besides Russian 
white guardists (they are the 
leftovers of the old Czarist! lives to rescue people whose 
officers) were foreign engin
eers who were serving the 
terests of the capitalists 
their countries.

These plotters were 
rounded up and brought 
fore a court with Krylenko, 
the Soviet attorney, as pros- who represent the enemies of 
ecutor. At the trial many of 1 the working class, 
them admitted that they were! The Evening World had 
guilty. It was discovered that cartoon the other day 
these plotters had endangered showed the Bolshevik 
the lives of Russian workers Rescuer.
bjf having bad construction in italist papers had to admit the I 
the mines and also by order-į achievement of the hated Bol-| 
ing machinery not fit for usedshevik.
Such crime surely deserves' 
the severest penalty.

In Russia no one is punish
ed by death sentence unless 
he plots against the workers’ 
government. The maximum 
sentence for anything else is 
ten years in prison. Five of 
the eleven condemned conspir
ators who were guilty of

By Joe Dashman, New York

Fate is ironical.

Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą: 

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

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTfi

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvienų dienų'ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki
I po pietų

Margarieta Vešinčius
Room 32 Weitzencoj-n Bld’g, 

. PUBLIC SQUARE 
.Wilkes-Barre, Pa.

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

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

100 
20c

Draugas S.. 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave., 
Shenandoah, Pa., 

. tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi- 
nėia. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėms. 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main St.,-

A BOLSHEVIK ■camp, write W. 1. R., 1 Union
ACHIEVEMENT 1^’ Ne"' Y°‘'k’ N' Y‘ j Dear Parents:

“1 am having a great time. 
We get up early in the morn-

In Italy wash ourselves and then 
;have our exercise. Only those 

a 1 v u o ui v u 111111 U 11- i . . , . . .

being .slaughtered! (,<ls ,who <:al1 swl",', a.*:e al' 
:nd thrown into prison—way !°wei:! «° OL|I- in the boats.

'We always have to have a 
1 leader with us when we go 
swimming. Those kids that 

■ can't swim, stay with the lead
er in the shallow water.

“The food is great. When 
we get through eating, we can 
hardly get off our seats, they 

government is prosecuting the us so much good food. 
Communists. In Italy many: “Besides this we have a 
brave Communists are becom- s^udy period. 1 hey teach us 
ing martyrs for the cause of, 
the working class, and in the; 
frozen North, Communists are 
risking their lives to save men

Some engineers who were out in the Arctic Ice of thet 
■North Pole, the gallant cap-. 
I tain and crew of the Soviet 1 
icebreaker Krassin and the i 

aviators Chuknovsky 
i.nd Babushkin,—all dyed-in- 
he-wool reds,—risked their

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

J. VARNELIS į

Among the heroic*

in- 
of

all
that we are workers’ children 
and must fight the bosses.

“I wish every workers’ child 
could come tie the W. 1. R.

r camp Cor at least two weeks. 
They would have a wonderful 

! lime11 
which i 
as a |

Here even the cap-1

and still learn a lot.
“Your son,
“Mannie Gottlieb.”

The capitalist nations of the! 
world were unable to achieve' 
what the only Workers’ Na
tion could. Because of their 
selfishness, .because of their 
consideration for their own in
terest only and their refusal 
to accept the cooperation and 

Ijhelp of Soviet Russia, they 
. . , or-’failed. A good example of

^ojz^ng the plot against^ So- the selfishness of the capitalist, A 
0,1 nations is tfie action of Nobile,! „

• : k ’ 1 vi mi v m 1

BAYONNE, N. J.

Prieš fašistinė Vienybė
Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos. 
Žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos į perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina .....................E.......... ................................... .. 15c' ! . . \

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai \ 
Čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas i 
Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, oi 
su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą.! 
Tą knygelę skaitydami,
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Šmoto-į 
na. Knygelės Kaina.....................................  25c |

Visas augščiab paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

651 SENE.CA AVĖ 
BROOKLYN, N. Y.

J. Naujokas
Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
nuolatos j sa*o didelę krautuvę ga
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 She- 
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 cigąrų ir jie kaip man, 
taip ir mano koslumieriams labai pa-, 
tinka.

Daugybė Brooklyn® ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerų 11- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius

viet Russia were executed 
July 10. The remaining 
who were sentenced to death 
had their sentences commuted. 
The plots of the imperialists 
of the world to crush Soviet 
Russia must be stopped, 
only Workers’ Republic 
be saved at any cost.

gose, pas Barbenus, Kliubuose ir Mo
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujoku Cigarų Dirbėjai
267 DIVISION AVENUB 

Brooklyn, N. Y.

“RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nu« pirmo gegužės, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačių 
informacijų iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėtį ir plačiai rašys ap» tai, 
kas dėdasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži- 
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimų, lai 
išsirašo

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

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

Kuriem neparanku užsiprenumeruoti 
tiesiai ii Rusijos, tie galite užsiprenu
meruoti per “Laisvę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. T. Kaina SI.26, 
persiuntimas veltui.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU?
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstanti* dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagu
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 

• ir auksinį kalnų parodytum, tai jam 
I malonesnė būtų sveikata, negu ta* 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų, 
tai greit reikalauk mūsų vaistžoiių 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

Vaist'žolės yra nuo sekančių ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų Ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ir 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 

i vaistžoiių, 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 ir suteikia žmogui ramumų.

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai !
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir Čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygęlė 

su paveikslais vi 
jau pasmektų ] 

iš 128 puslapių.

;ele; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
i.4ų keturių sušaudytųjų ir joje telpa j 
myriop darbininkų klasės kovotojų.)

Kaina............................................   35c |

poetų; 
laiškai 
KnygaPavyzdingas D. L. K. Vytauto 

Draugystes Susirinkimas

Liepos 11 d. buvo D.L.K. V. 
Dr-tės susirinkimas, šis susi
rinkimas buvo vienas iš pavyz 
dingiausių. Narių dalyvavo 
skaitlingai ir draugystės reika
lus svarstė rimtai, be jokių 

iypatiškų užsivarinėjimų.
draugystės reikalų, 

nei badaujančių 
streikuojančių a n g 1 i a kasių.
Apkalbėjus jų sunkią padėtį, 

/‘į;111 išrinkta komisija nuolatiniam 
’ he j rinkimui aukų del angliakasių 

ir įgaliota kviesti ir kitas drau
gijas prisidėti prie šio didelio 
ir be galo ’naudingo darbo. Į, 
komisiją išrinkti draugai - P. 
Janiūnas, V. Brunza, Pt Ber
notas, M. Panelis ir V. Saka
vičiūte, 
ėmėsi už 
sirinkimo, kad pavelytų susi- 

irinkime parinkti aukų. Susi
rinkimas pavėlino ir tapo su- 

,''aukota $13.65 ir iš iždo pa- 
Tai jau bus

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

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

rv • ii a,t • k t 1 neužmirštaZapi, and-' Mariano. Nobile t - 
was the commander of the u - - -
Fascist expedition and when 
the Italia met with disaster, „„ 
was the first to have himself 
saved. He cared little for the 
fate of his comrades. Zapi 
and Mariano stole the food į 
supply of their companion, 
Malmgren, the Swedish scien
tist, left him to die on thė ice 
and went off to save them
selves. In this action they ex
pressed the entire spirit of the 
capitalist countries of the 
world.

The rescue crew of the Rus- skjrta $10.00. r~ ‘ i 
that the army was used against s^in government also express- Vytauto draugystė paaukojus 
the workers. He was organ-the sPi™t of the Soviet Re- 
izer of the Young Workers j Public. 
Communist League of New, 
Bedford and one of the Tex-į We know that a workers’ gov- 
tile Strike leaders. 1 _ 
in jail facing court martial. į interest and collective achieve-

Bela Kun is the Hungarian 
Communist leader who is 
charged with a passport viola
tion and he is exiled from Aus
tria on account of his Com
munist activities.

Mary Kvaternik.
Kansas City, Kansas.
b<OTE.—What do you think

of Mary’s answers? 
know 
John 
Come 
about 
Young Comrade Corner, 43 E. 
125th St., New York, N. Y.

The 
m u st

John Porter and Bela 
Answers to Question Box

Kun

John Porter is the boy who 
was in the U. S. Army and 
deserted it because he knew

Komisija tuojaus 
darbo. Paprašė su-

■ del streikuojančių angliakasių
_____ The workers’ children suvirs $100.

lĮue proud of this achievement. p0 į() |)UV0 skaitytas laiškas 
nuo Amerikos Darbininkų 

, kuria
me kviečiama draugystė pri-

Now he is ernment thiough its collective (Komunistų) Partijos,

' 1Uent1 1 Prove be not only sjųStj savo atstovus į komunis-
the leader in great scientific 
achievements and the rescuer 
of Fascist explorers, but also 
the leader of the entire work
ing class movement and the 
rescuer of the working class 
of the world from the rule of 
capitalism.

Do you 
anything more about 

Porter and Bela Kun ? 
on, tell us something 

them. Write to Laisve

The July Young Comrade
The July issue of the Young 

Comrade is out. Have you 
seen it—if not you should im
mediately send for a copy and 
read it. You cannot afford to 
miss this issue. It has news, 
stories, pictures and cartoons 
that every workers’- and farm- 
er4F child will like.

He July issue of the Young 
Comrade came out late. Do 
you know why? There was 
not enough money to pay for 
it,so it could not be printed on 
time. Everything was ready 
but not enough money to pay 
the printers—therefore NO 
JUNE ISSUE AND THE JULY 
ISSUE LATE! This must not 
be repeated. The Young Com
rade MUST come out every 
month and on time. There is 
only one way to do it—YOU 
MUST HELP!

W. L R. Camp for Workers’ 
Children Praised by Children

The following is a letter re
ceived from one of the chil
dren attending the Workers 
International Relief Children’s 
Camp. This letter shows that 
a workers’ camp is raally in
terested in building healthy 
bodies and also giving the 
children a working class edu-t 
cation. There is still time to 
register for the last two peri
ods of the camp. If you want 
to go to a workers children’s

tų kandidatų užtvirtinimo 
konferenciją New Jersey vals
tijos į valdvietęs. Laiškas ta
po priimtas ir delegatai išrink
ti B. Stankevičius ir P. Janiū
nas.

Draugystės rengiamas išva
žiavimas likviduotas todėl, 
kad išklausius komisijos ra
porto, paaiškėjo, kad vieta ne
tikus ir nėra išrokavimo va
žiuoti. '

Draugystė po biskį auga. 
Nes ir šiame susirinkime per
statyti du nauji nariai. Tad 
nepamirškite ateiti skaitlingai 
į sekantį susirinkimą, kuris 
įvyks 8 d. rugpjūčio ir pasi- 
stengkit gauti naujų narių.

Už koresp. sekret.
P. Janiūnas. J

SAVITARPINĖ KOVA

Comrade needs
MUST HELP

Comrade must

The Young 
money—YOU 
RAISE IT!

The Young 
have more subscribers—YOU
MUST HELP GET THEM!

Every workers’ and farm
ers’ child must support the 
YOUNG COMRADE—the only 
paper 
ers* c

Send yotir donations a’nd 
subscriptions to THE YOUNG 
COMRADE, 43 E. 125th St., 
New York, N. Y.

r workers’ and farm- 
tiren I

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

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

. Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

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

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykas
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie-lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų š.eimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinbti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina............... $2.00

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

Tel., Stagg 5043

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

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

INSURANCE

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių [ir ; knygų katalogų. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuoM 
miestuose.

M. ZUKAITIS
25 Gillet StH Spencerport, N. Y,

DR. Z1NS
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

X-spinduliai .
Gydof visokias chroniškas ligas. 
Gerklės, plaučių, vidurių ir kraujo 

specialistas.

Mano kainos prieinamos

IR
PASITARIMAI

EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Avė. ir Irving Place

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

BELGRADAS, Jugoslavi
ja. — Prasidėjus aštri savi
tarpinė kova tarp makedo- 
niečių, gyvenančių Jugosla
vijoj, Bulgarijoj ir Graiki
joj. Jie pradėjo smąrkiaif 
kovoti tarp savęs, 
darni už įgijimą nepriklau- 
mybės.

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika
šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vieninte
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalistines vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 

“ ............ ; mirties, šią knygą bū-
ump*turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga 
Wri 25fKpusIapių. Kaina popieriniais viršeliais..............$1.00
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso rai
dėmis ............................................   $1.50

smarKiaifi Lt- s ....1 V IXphsirodymo pasaulinėj politikoj iki pat 
, DeKOVO-\ j:]*nUjf turi nerskaitvti visi darbininkai

Chicago. — Žymus Ameri
kos mokslininkas Albert A. 
Michelson, 75 metų amžiaus, 
sveiksta po operacijos. Ope
racija buvo padaryta ant 
pūsles.

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

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

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DO BROW)

'680 Grand St., Brooklyn, N. Y.
* Telephone: Stagg 8862

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

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

prietelius ir draugas.

KAINA $1.25

“LAISVĖ”
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GERI PATARIMAI BET....
Paprastai daug mūsų laik

raščiuose rašoma apie sveika
tą, apie užsilaikymą, apie mai
stą ir tt. Tokie patarimai 
duodami abelnai darbo žmo
nėms. Nors jie geri, bet di
džiumoje darbininkams neiš
pildomi.

Nelabai senai Rusijos laik
raščiuose tilpo dešimts prisa
kymų protinio darbo darbi
ninkams, kurių pas mus, ypa
tingai darbininkija, neskaito 
darbininkais arba jų darbą ne
skaito darbu. Vienok matau 
reikalą nors trumpoj formoj 
tuos prisakymus čia paduoti.

1. Kuo tankiausiai vedink 
kambarį, kuriame dirbi. Ty
ras oras būtinai reikalingas, 
nes tai smegenų maistas. Ne
dirbki kambaryje, jeigu jis pri
rūkytas, nes tokiame kamba- 
ryje smegenys užsinuodija ir 
nusilpsta jų veikimas, darbas 
pasidaro nenašus. Eidamas 
gulti, išvėdink miegamąjį kam
barį.

2. Kambaryje, kuriame dir
bi, ' turi būti nuo 13 iki 15 
laipsnių šilumos pagal Reo- 
miuro. Laikyk kojas šiltai.

3. Maistą vaitok maistin
gą ir lengvai skilvio virškina
mą. Skilvio neprikimšk prastu 
maistu, nes kuomet jo daug 
prikimši, tai reikės daug ener
gijos sunaudoti jo suvirškini
mui ir tas atsilieps ant tavo 
protinio darbo. Vengki tokį

Adomo Jonukas

ilgai 
skil-

maistą, kuris sunkiai ir 
virškinamas, nes kuomet 
vys virškina maistą, tai proti
nis darbas silpninamas, ne taip 
gerai smegenys dirba. Var
tok juodą duoną, vengki bal
tos, visokių pyragaičių, maka
ronų, ryžių, mannos. Valgyk 
būtinai paskirtomis valando
mis ir punktuališkai, tris ar 
keturius sykius į parą. Veng
ki išalkimu, kad paskui per
daug nepersivalgyti. Proti
niam darbininkui geriau neda- 
valgyti, negu persivalgyti. Val
gyk palengva, su kramtyk ge
rai. Už penkiolikos minutų 
pirma valgio pertrauk darbą, 
pavaikščiok arba padaryk 
lengvą gimnastiką. Pavalgęs

dienai poilsio, pradeda jausti 
nuovargi, tokie turi dieną pri
gulti vieną valandą. Sausieji 
turi gulti po valgiui, riebieji 
pirma valgio.

6. Darbo valandomis turėk 
reguliares pertraukas: padir
bėjęs dvi valandas, pusvalan
dį pertraukos, padirbėjęs tris 
valandas — valandą pertrau
kos. Vengki didelio nuovar
gio, nes prie didelio protinio 
nuovargio visas organizmas ir 
smegenys užsinuodija tais nuo
dais, kurie laike darbo susida
ro organizme. Pasekmės to-, 
kio užsinuodijimo paskui atsi
liepia ant viso darbo. Nuola
tinis protinis persidirbimas ve
da prie nervų pakrikimo ir su- 
sargdinimo nervinėmis ligo
mis. Protiniai dirbdamas dar
bininkas neprivalo dirbti dau
giau, kaip astuonias valandas

per valandą laiko neimk sun- i Parą, prie^ sunkesnio proti-
bIo darbo—šešias. Apart to, 
būtinai reikia turėti vieną die
ną į savaitę pilno poilsio. O 
jeigu pasitaiko ilgiau dirbti, 
negu aštuonias valandas, tai 
turi būti viena diena poilsio 
po trijų dienų darbo.

7. Neskaityk poilsiu per
mainą darbo. Permaina dar
bo gali būti poilsiu tik tuomet, 
kuomet po sunkaus protinio 
darbo seka labai lengvas. Fi
zikinis darbas ir gimnastika a- 
naiptol nesiskaito poilsiu. Po 
Ilgesnio pasivaikščiojimo arba 
rankų darbo, kaip malkų skal
dymas ir tt., būtinai turi sek
ti poilsis, nuo pusės iki valan
dos. Geriausia gulėti neskai-

kaus protinio darbo. Nevar
tok svaiginančių gėrimų, nes 
jie silpnina smegenis. Negerk 
stiprios arbatos ir kavos, nes 
išgėrus išsyk galima dirbti 
smarkiau, bet paskui greičiau 
smegenys pailsta.

4. Dirbk prie geros, bet ne- 
perdaug aštrios šviesos. Jei
gu galima, atiduok pirmenybę 
dienos šviesai.

5. Atsimink, kad miegas—
vienatinis smegenų poilsis. Su
augęs žmogus, dirbantis proti
nį darbą, būtinai turi miegoti 
kasdien ne mažiau 7-8 valan
dų į parą, jaunuoliai turi mie
goti ilgiau. Jeigu kuriems nak-|V.w„. ____ _
ties miegas nesuteikia visai tant ir apie nieką nemislijant

8. Nedasileisk prie didelio | ir yra akstinas, stumiąs pa- 
nuovargio. Jeigu ir trumpai 
padirbėjus pradedi jausti sun
kumą, pradeda imti snaudulys, 
tuojaus meski darbą, pasivaik
ščiok, išgerk stiklą šalto van
dens, padaryk lengvą gimnas
tiką ir paskui pradėk dirbti.

9. Pradedamas dirbti, pra
šalink visa tai, kas galėtų tavo 
domę nukreipti į kitą pusę. 
Paprašyk esamųjų draugų, 
kad jie tave užmirštų tol, kol 
tu dirbsi, ir tu juos užmiršk. 
Dažnus, kad ir menki, per
traukimai labai kenkia darbui.

10. Sunkiausi darbą imki 
dirbti ryte, kuomet tik prade
di darbą, niekad neatidek va
karui. Dirbk neskubinančiai, 
kad visai dienai užtektų ener
gijos.

Tai ve 
duodami 
kams, kurie dirba protinį dar
bą.

Ar jie pas mus prieinami? 
Apie tai geriau nei negalvoti. 
Pas mus, kaip jau minėjau, 
protinis darbas skaitomas ne 
darbu, bet kokiu tai žaislu ir 
todėl iš protinių darbininkų 
reikalaujama tiek, kad jie nie
kad negalėtų darbą užbaigti ir 
gauti poilsio. Nors ir geri pa
tarimai, bet. . .gyvenimai! ne
įvykdomi.

Švenčioniškis.

kokie prisakymai
Rusijoj darbinin-

ILAIS VOJli 
l SAKYKLAI

JONO GYVENIMAS ir MIRTIS
(Iš Mano Atsiminimų)

(Tąsa)
“Gerai tau,” rėkė Viktorija, kumščiu 

grumdama. “Ar aš tau nesakiau, kad pas 
tą bedievį neleisk vaiko. Matai, ko išmoki
no. Meluoja tas paršas neganytas, kad 
kunigo kišeniuje rado.” Jonas matydamas, 
kdkį triukšmą jis sukėlė su tuo prakeiktu 
dalyku, pradėjo verkt. Tėvas paėmė platų 
diržą ir užvažiavo per pečius, tardamas: 
“Sakyk, kur tą gavai, tu išdykėli!” ,

Jonas movė per duris, o motina prie 
durų stovėdama su šluota dar pridėjo. Iš
bėgęs už durų, pradėjo išmetinėt pats sau 

. ir pykt ant Stasio, kam tas jį nusivedė pas 
kunigą.

Viktorija atidarė duris ir švelniau ta
rė : “Eik į grįčią, daugiau nemušim...”

Jau visai sutemo. Tamsioj bakūžėj 
vėl ramybė užviešpatavo. Mėnulis kartas 
nuo karto pažvelgdamas gardžiai juokėsi 
iš Antano ir Viktorijos tamsumo ir aklo ti
kėjimo, jog kunigas nekaltas, it avinėlis. 
Vaikas pasakė teisybę, tai už tą mušt gavo.

Antanas uždegė žiburį ir visi pradėjo 
vakarieniaut, Jonas ir vėl pasakojo apie 
savo mokslą, apie silkes bei arbatą, kas 
jam labai jfeipyko. Antaną kankino nuo
vargis, lyg kokia nematoma spėka traukte 
traukė į lovą, nes per dieną medžius kir
tęs, po sniegą klampojęs, kad uždirbt rublį

atsivedė Joną ir pradėjo vilnas karšt.
Bet ta naktis, lyg koks neprašytas sve

čias, atžingsniuoja dideliais žingsniais. 
Kaip matai ir sutemo. Savininkas uždegė 
žiburį ir jie tęsė darbą iki galui.

< Jonas, pabaigęs vilnas pešiot, išbėgo 
ant oro, kol tėvai viską surankios. Jis lip
dė sniego gniūštes ir taikė į telegrafų stul
pą. Bežaisdamas, jis patėmijo dvi moteris 
einant linkui užpakalio tos mokyklos ir ne
šant kopėčias. Jos sustojo prie to kampo, 
kur gyveno našlė mokytoja ir šnekasi: “Ar 
tu tikrai žinai, kad jis jau atėjo?” klausė 
pirmoji. ' ■

“Taip, taip, aš mačiau, jis čia yra,” 
pridūrė antpa.

Jonas paliovė sniegą metęs, įbėgo f vi
dų ir išvedė tėvą su motina. Jie visi pra
dėjo tėmyt, kas čia norima atsiekt, kam 
jos čia tas kopėčias atnešė, kaip Ciriniju- 
šas kryžių. Jau vėlus laikas. Žiburiai ba
kūžėse baigia pranykt, tik kampiniam, mo
kyklos kambaryj švietė didelė šviesa, mes
dama savo spindulius per langą ir apšvies
dama krintantį sniegą. Moterys, ilgai ne
laukdamos, su didžiausiu atsargumu, pa
statė kopėčias prie sienos ties langu: viena 
laiko kopėčias, o antra lipa. Prilipo prie 
lango ir kaip tik pataikė į laiką; tur būt 
kipšas jom kamadavojo tą drąsų žygį. Ku
nigas pabučiavo našlę mokytoją į ranką ir 
abudu nudūlino į šalinį kambarį, kur buvo 
tamsu ir tyku, it ant kapinių. Moteriškė, 
pamačius tokį kunigo nusižeminimą, užmir
šus, kur ji randasi, suriko nesavu balsu: 
“Ak tu ištvirkėli, ištvirkėli!” Tie jos žo
džiai, lyg perkūnas, trenkė į vidų, šviesa 
užgeso ir rodosi, kad ten esančios gyvybės

Jei S. L. A. Skiltų

Pažangiesiem tektų krūti- 
nė-galva, o ponams fašistams 
—pasturgalis.

Skaldymas, skirstymasis nė
ra sveikas reiškinys. Sakoma 
“vienybėj galybė,” kitais žo
džiais: vienybe daugiau atsie
kiama. Kad vienybėj būt ga
lybė, reikia sutarimo, kur to 
nėra, didžiausia jėga merdė
ja.

S.L.A. iki šiol to nėra. Se
ni .nariai apart pasididžiavimo 
“didele organizacija” ir jos 
'turto saugojimu ne tik kad pa
tys neveikia S.L.A. augimui- 
bujojimui, bet ir kitiems (pa
žangiesiem) trukdo, daro gali
mas kliūtis jų 
“raudonieji” 
neįsiskverbtų.

Tokių ,ponų
saugojime S. L. A. Turto pana
šus į negyvą vištą, užtupdytą 
ant kiaušinių viščiukus perėt, 
kuri, žinoma, kiaušinius supū
do. S.L.A. “seni” poniško 
plauko nariai, patys nieko ne
veikia, o pažangiečiams ne
duoda galimybės veikt. O tas

veikimui, kad
Susivienijimai!

kitą, ištikrųjų pailso. "pri^s prie Jono * užviešpatavo tyla. Moteriške
. v, _ L ---- - i. . . ’lZenge nuo kopėčių, manydama, kad ji sto-glostydamas, tarė: “Eik gult, Jonuk, ir mie-

• gok ramiai. Aš tą daiktą įmesiu į pečių, 
sudeginsiu ir bus užbaigta.”

Jonas nuėjo gult ir užmigo.
Jonas Atidengė Dar Vieną Paslaptį
Porai savaičių praslinkus, Antanas ir 

.Viktorija, vieną gražią dieną, pasistatę 
krepšį vilnų ant savim traukiamų rogelių, 
traukė virvę pririšę, lyg tie Volgos darbi
ninkai caro laikuose.

“Gal duos dievas neužimtą mašiną ras
ti, tai greitai sukaršim ir ant vakaro vėl 
būsim namie,” šnekėjo Viktorija. “O kad 
ne, tai gal reiks pernakvot. Aš turėsiu 
nueit pas. Stasį, jis gal paliuosuos Joną ant 
keleto valandų, pagelbės karšt, nes trijų 
žmonių reikia.”.

Mašiną rado užimtą, tai prisiėjo ilgo
ką laiką palaukt. Namas, kuriame vilnas 
karšdavo, radosi kitoje pusėje gatvės prie
šais Stasio dirbtuvę, o sale to namo buvo 
nesenai pastatytas budinkas ant dviejų 
ąugštų, dideliais langais, per kuriuos buvo 
galima matyt daug mokinių. Tai buvo 
dviejų klasių mokykla. Ant antro augšt’o 
vienume gale namo radosi mokytojų kam-

* Bariai? ’ Kiek ten tų mokytojų buvo, neteko 
sužinot. x Bet vieną mokytoją ypatiškai pa-

š Tai’.buvo jauna moteris, našlė. Ji

■ jati. titšSia. ■ Viktorija nuėio--ir

V
v.

ft ■ ’!* y

žangiečius prie skilimo min
ties.

Ponai “seni” nariai gerai ži
no, kad S.L.A. augimui dau
giausia nauji nariai, pažangie
ji, pasišventusiai rėmė, nariais 

i ugdė, bet lyg ant patyčių pa
žangiečiams atimama balsas, 
daromos painės, kad nepakliū
tų į S.L.A. valdybą.

Tokiu režimu “se’ni” nartai 
gali ir lėtą mulkį privest prie 
galvojimo ir stojimo griežton 
kovon reikalaut; savo pilnų, tei
sių !

Prie demokratinės tvarkos, 
veiklios valdybos S. L. A. aug
tų ne metais, o savaitėmis; ki
tokiai tvarkai esant tektų pa
leist vadeles liuosai vajui nau
jų narių gavimui. Devynioli
ka tūkstančių seniem nariam 
reik sarmatytis, o ne didžiuo
tis, nes tik lašas šaukšte.

Prie dabartinės tvarkos S.L. 
A. skilimo mintis veikiai bręs
ta. Ar pažangiečiam tektų 12 
ar 8 S.L.A. narių tukst.j bet į 
3-4 metus pažangieji pasiektų 
dabartinį S.L.A. narių skaičių. 
Atžagareiviai®fašistai smuktų. 
Mat, jiem gera didžiuotis, sė
dėt, kuomet kiti (pažangieji) 
pildė pasišalinusių S.L.A. na
rių vietas naujais nariais. Jei 
dabartiniai S.L.A. centro dar
bininkai (redaktoriai, sekreto
riai), imdami po $50 savaiti
nės algos, nesirūpina S.L 
narių augimu, tai nukirtus 
gą iki $24—ir savo vardą 
šaut pirštai sugrubtų.

Anksčiau ar vėliau S. L. 
biurokratizmas prives prie 
skilimo. Pažangieji laimės! 
Naujovinis pertvarkymas rei
kalingas tučtuoj. Daug yra 
asmenų, norinčių pastot S.Ij.A. 
nariais, tik reik kitokios tvar
kos.

TARPTAUTINIS IŠVAŽIAVIMAS
Pagelbai Politinių Kalinių ir Jų šeimynų

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

BUS TRAUKIAMA KRUTAMI PAVEIKSLAI

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

Pradžia 12-tą vai. dieną
Įžanga 35 centai

KELRODIS: Imkite Bronx Park subway arba eleveiterj iki 177-1 
gatvės; iš ten paimkite Union-Port karą Ir važiuokite iki galo lini 
jos. Ten išlipus, paimkite busą, kuris nuveš jus tiesiai iki parko 
veltui.

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

PAVASARIO ŽINIA
Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis 

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

al- 
ra-

Ne Narys.

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

Lietuvon ir iš Lietuvos
PER BREMENA 
didžiausio ir greičiau 
šio Vokiško laivo

COLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijoj- 
Laivų tik Aštuonias Diena>

Ant Jūrų
Puiki Trečia Klesa—viei 

tik atskiri kambariai
Pas bilie vietinj agente 

arba |
32 Broadway - New YorL
NORTH GERMAN

LLOYD

ant

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

Sutaisau viską, 
tik reikalinga 

inžino:

Elektriką, karberei- 
terį, trensmišiną, iš- 

?'' taisau užpakalines 
(rear end) ašis irsi 
virinu, jei kas nulOž- 
ta arba susidaužo. 
Padarau viską ant 
vietos GREIT ir už

PRIEINAMĄ KAINĄ
Darbas pilnai garantuojamas Mechanikai-Eksperta

Visais reikalais kreipkitės: ,

BUSHWICK AUTO MACHINE SHOP
FRANK AUGUST, Savininkas

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

K

Telephone, Stagg 8826 
9*46

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vai. 

nakties
VAIKAI

(leidžiami Utarninkais

□ruuki

VYRAM."

IN W W ira W W W

r ► • 
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nusistatymas

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais< 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 5046 CHENE ST., DETROIT

Q o z

Seredomis 
Ketvergais 
PStnyčiomia
Subatomis 
Nedėliomif* 
dieną »» •<

82-86 Marcy A venų
BROOKLYN x '

IN THE

vi ant žemės. Jos laimė, kad pataikė ant 
didelio sniego pušnio, tai pasinėrus sniege 
rėkė: “Sūdna diena artinasi, sūdna diena, 
ta paleistuvė veda dvasišką asabą iš kelio.” 

Kopėčios griūdamos atsimušė į greta 
stovinčią krautuvę' ir išmušė langą. Išsi-v T i o c

gaudęs savininkas išbėgo ir tas sudarė dar 
didesnį triukšmą.

v (Tąsa bus)

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IFU 
STIP RUS VALGYDAMI

VARPO
Labor Unity

Official Organ of TUEL

UŽDAINUOKIM NAUJĄ DAINĄ

Uždainuokim naują dainą, 
Dainą mūs kovos;
Ją išgirdę, darbininkai 
Mums pagelbon stos.
Kaip tik minios darbininkų 
Eit bendrai pradės, 
Mūsų pusė ims tad viršų— 
Priešą apgalės.

o
Uždainuokim smagią dainą, 
Dainą mūs vilties;
Darbininkus į Komuną 
Mus daina suspies.
Į»Komuną susispietus, 
Vargas nykt turės; 
Uebeturint kas mus 
Būvis■ mums -gerės!

SHOW-DOWN IN THE 
MINERS’ UNION

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

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

THE BRITISH LEFT WING 
movement TODAY

< By HARRY POLLITT (Secre
tary of Minority Movement.)

LEFT WING WINS. SHOE 
STRIKE AT HAVERHILL

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

MINERS SMASH LEWIS
MACHINE ' ’

Cover—by FRED ELLIS.
Other articles, illustrations, 

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

ORDER A BUNDLE.

FREE PREMIUMS UNTIL MAY 15
For Every Sub

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

Report of the Rank and File 
Delegation.

STRIKE
STRATEGY

By WM. Z. FOSTER. .

One Book Free
RUSSIA AFTER TEN YEARS

By the First American 
Union Delegation.

Trade

fS.IWi

skriaustų, •

Kuolio Sūnus
Varpas Bakery, 54 Maajer St., Brooklyn, N. Y 
A. M. BALCHUNAS, Savininkas .Telephone Stagg 6588Ai, V

■ V- /

yjeį

*N*

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

By ROBERT W. DUNN.

With year’s sub.............. •.
MtSLEADERS OF LABOR

, By WM. Z. FOSTER.
WHITHER CHINA ‘ 

By SCOTT NEARING.
LEFT WING 
UNIONISM 

X By DAVID J. SAPOSS 
SUBSCRIBE—NOW

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

( • r į#. -.į:,.' .V ■•■},: *į.
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LAWRENCE, MASS
Pasekmingas Liaudies Choro 

Piknikas
Liepos 7 d. Liaudies Cho

ras turėjo surengęs šokius; 
žmonių neperdaugiausiai bu
vo. Nuo subatos šokiui gal pel
no ir neliks. z

Liepos 8 d., nedėlioj, Liau
dies Choras rengėsi prie dide
lio išvažiavimo, kaipo metinio j 
pikniko. Diena pasitaikė gra
ži ir šilta, tai žmonių priva
žiavo iš daugelio miestų ir 
miestukų; daugiausiai žmonių 
buvo atvažiavę iš Montellos, 
nes buvo Liuosybės Choras su 
dviem busais ir daug privatiš- 
kai su mašinomis, taipgi ir iš 
Norwood© su busti, šiame pik- 
nikė dalyvavo apie kokius ąs-[ 
tuonis šimtus žmonių 
mą išpildė šie chorai: Mon-Į 
tellos, Norwoodo ir Haverhil-I 
lio. Visi sudainavo gerai. 
Viršminėti chorai daugiausiai 
susideda iš čia augusio jauni
mo. Daugiau, buvo užkvies
ta chorų, bet nepribuvo. Delį 
šiltumo dienos žaislų kaip ir 
nebuvo; nenorėjo žaisti ir tie, 
katrie buvo pasižadėję. Pro
grama irgi nusitęsė iki po še
šių. Tai visa diena praleista 
po medžiais besikalbant su 
svečiais, kurių buvo privažia
vę iš visos apielinkės. Nuo 
šio pikniko Liaudies Chorui 

/ liks pelno nemažai.
Iki šiam laikui L. Ch. nelai

kė nei 
stokos, 
darbei, 
kentėti 
didžiulio pikniko jau buvo 
sikalbėjimas ir mitingas ir jau 
rengiasi prie didesnio veikimo. 
Jau turi komisiją del prisiren
gimo prie žiemos sezono. Pik
nikai įvyko savam Maple Par
ke.

ko 
jo 
jo.

J

mhhMM

Puslapis Penktas

BOSTONO IR APIELINKES “i
SKYRIUS

L. Koresp. Biuras.

DETROIT, MICH

r kiškais

417 Lorimer St.
TEASTON, PA

<!>

<♦>

pasiūlė

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

Keystone—

<t>

<b

<♦>

<♦>

<t>

gaus ir dvasinio

M. Šolomskas.D.

Konfe- 
sumetė

ne
Ir

Į

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

Konferencijos

tarpe 58th ir 59 Streets 
New York City

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

“Tai Mokykla »u Reputacija.'

liegzaminuojam dykai. 
Savo darbą garantuojam. 
Taisome ant iimokesčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chirurgai-Dentistai

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

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

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

GRABORIUS I 
ir 

BALŽAMUOTOJAS

Phone: Jefferson 16851

A. J. MEYER

(“Laisvės” Name) Brooklyn, N. Y.

Keliaujančių Lietuvių Atydai

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—-60

pašventinta. Bet, matyt, 
pašventinimas nuneštas vė-

popieriai”. . .
šį kartą dar ne ra
jų vado kelionę. į 
Kitą sykį apie tai 

jeigu tatai dalykai

TELEFONAI:
Bell________________  Oregon 5136

__  Main 56M

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

__ St. ir Ave.
State
State

IJepos 8 d., Draugijų Svet., dingą ačiū.
24-tos ir Mich. Avė., buvo A. 

(L.D.L.D. X Apskričio konfe
rencija. Kadangi nutartą 
konf. nutarimus pasiųsti į or
ganą “Laisvę,” tai neatkarto
siu konf. delegatų veikimo. 
Konferencija buvo gyVa. Kon
feti delegatai patiesia plates
nę papėdę A.L.D.L.D. Apskri
čiui organizuoti naujas kuopas 
tuose miesteliuose, kur dar nė- 

r0 ra; skleisti literatūrą ir abel- 
iogTa-1 ]ap<ra§^jus kajp Amerikos, 

- -- [taip užsienyj leidžiamus ko
munistinėj pakraipoj. Gražus 
ir pagirtinas delegatų darbas, 
kurie visuose klausimuose at
sinešė rimtai ir šaltai. Jokios 

! kritikos kaip ir nebuvo nei 
J prieš Apskričio buvusią valdy

bą, nei prieš kuopų veikimą, 
kas teiktų nemalonumų abel- 

inam tęlimesniam veikimui.
Jautėsi visi delegatai, kad at
vyko tik organizacijos reikalus 
atstovauti. Buvo kalbama dar
bininkų padėtis, jų sunkios gy
venimo sąlygos ir visų priešu 
užsipuolimai. Konf. priimta 
kelios atatinkamos rezoliuci
jos, būtent: Kodėl ir kas pri
veda lietuvius pasidaliųti į 
tam skirtingas srioves; atsi- 
nešimas link priešfasistinio su
sivienijimo Amerikoj visų dar
bininkų ; pasileisti didesniam 
darbui kovoj prieš Lietuvos fa
šizmą ir jų agentus Ameriko
je; praplėtimas didesnio orga
nizavimo čia augusio jaunimo 
į darbininkiškas organizacijas; 
užuojautos žodis streikuojan
tiems mainieriams Pennsylva
nia ir Ohio valstijų, 
•renčijos delegatai 
streikieriams $7.90.

. Detroito delegatai
Apskričio kuopų delegatams 
po konf. neišsiskirstyti, nes 

»del delegatų yra rengiama va
karienė. Visi , užbaigę darbą 
draugiškais < galės: pasikalbėti • i •• t • i' i i* •' ♦ r iapie d; 
reikalus. Užsidarius 
delegatai užleido vietas drau
gėms L'.D.S.A. 17 kp., kurios 
gamino vakarienę. Po kiek 
laiko visi prie stalų susėdo va
karieniauti. ( Konf. pirminin
kas d. K. Rugienius paprašė, 
kad delegatai išsireikštų min
tis apie dieninius ^klausimus. 
Sako: “Aš pradėsiu, o jūs už
baigsite.” :
organas “Laisvė” lošia didelę j 
rolę darbininkams. Detroitie- 
čiai gal tik remia “Vilnį,” nes 
jie turi žinių skyrių, kaip ir 
mes, celevelandiečiai. Bet rei
kia ir “Laisvę” remti. Kiti de
legatai nurodė, kad remia ir 
“Laisvę.” Buvo nurodyta, kad 
Jackson, Mich., reikia suorga
nizuoti-kuopą. Tuomet d. Ka- 
reckas, Grand Rapids delega
tas, pridūrė:—Jei jūs, detroi- 

ten ir ten nusišauti prie Mer-I'* '
rimac upės. Tėvai, suradę 
laišką, tuojaųs pranešė polici
jai. Policija tuoj-au nuvyko į 
jo paties nurodytą vietą ir 
jieškojo visą naktį. Ryte,4 vai., 
prie vandens atrado' revolverį 
ir, kaip ' policija sako, du sy
kiai iššauta, bet jo paties ne-, 
rado. ; t „ 
ėjo namo, reiškia^ i^ /‘numi
rusių” prisikėlė. Policija už
tektinai turėjo darbo per visą 
najktį. ‘ ■

•į Maudymosi Auka
Lietuvių rymiečių parko 

ežerėlyj besimaudant prigėrė 
F. L. McCarthy, 23 metų vai
kinas. čia kožną vasarą po 

’ kelius prigeria ir šiemet, rodos, 
trečias. Stebėtina, kaip tai 
gali žmogus šventoj vietoj pri
gerti? Juk tai kun. Vermaus-

praktikų delei finansų
Siaučiant didelei

chorams prisieina
nemažai. Tai po

be- 
11 tį
sio
pa-

laikė mėnesinį susi- 
Apart savų reikalų, 

kalbama apie

Liepos 9 d. Lietuvos Sūnų 
Draugija 
rinkimą, 
buvo plačiai 
New Bedford, Mass., darbinin
kų kovą-streiką. Buvo atėję 
delegatai nuo belgų ir rusų 
tuo pačiu klausimu. Besikal
bant, ant vietos, rinktu aukos 
^nt blankos. Aukojo šios y-, 
patos: J. J. Pečiulka, A. Bu
tėnas, F. Katinas po 50c,; V. 
Kruskas, F. J. Staun, M. Sta- 
kionis, J. Peslikas, P. Zablac- 
kas, H. Krukonis, M. Balevi- 
čius, P. Milius, J. Muliuolis, A. 
Keršulis ir S. Pollack po 25c; 
P. Kentra ir K. Brazauskas po 
10c. Viso surinkta $4.55 ir 
pasiųsta šiuo adresu: Franco- 
American Bldg., 12 Rodney, 
French Blvd., New Bedford, 
Mass. Mitinge labai mažai 
buvo delei šiltos dienos, 
mažai ir surinkta.

Del Meiles “Nusišovė’
Tūlas John Aleksa, 23 metų 

amžiaus, įsimylėjo į Zurrles. 
Ji mylėjosi per tūlą laiką, 
bet paskutiniu laiku' atsisakė, 
kad ji nesiženys su juo. Alek
sa nusiminęs parašė tėvams 
laišką, kad del meilės eina

tai

tiečiai, organizuosite tame 
miestelyj kuopą, tai mane, ir 
pasišaukite, nes aš turiu prak
tišką patyrimą, kadaise ten 
gyvenau. Drg. Rupšys primi
nė, kas yra žodis laisvė, tai 
yra darbininkams brangus žo
dis, už tą žodį stoja kovon tik 
organas “Laisvė.” Kitiems de- 

Subątos ryte pats par-, legatams tą klausimą nušvie
tę plačiau,' d. Mikas su drau
gėmis parinko aukų del’“Lai- 
svės.” Delegatai sumetė 17 
doU su centais. . *

Apskričio sekr. M. J. Sa
kalauskienė detroitiečiams pa- 
ačiavo už vakarienę ir primi
nė draugiškumo svarbą darbi
ninkams. Ji išsireiškė, kad 
Grand Rapids yra susiorgani
zavę 14 organizacijų į koope
ratyvą. Progresyviai darbi
ninkai iš to turi naudos pro
grese, palaikydami drabgišku- 
mo vienybę. Užkvietė ir det- 
roitiečius aplankyti vasaros 
laike kooperatyvo giraitę, ku
rią turi nusipirkę. Ten darbi-- 
ninku kempė, kur suvažiaVę

* Ad. No. B-31
Silpni, Nervuoti Vyrai 

ir Moterys
Vyrai ir moterys, kurie yra silpni, ner- 

vuoti ir turi menką sveikatą, turėtų pabandyt ► - -
Nuga-Tone. puikias gyduoles, kurios padau«i- • laika veltui nepraleidžia. Sa
na nervų ir raumenų stiprumų ir suteikia' x , ....
raują jėftą visiems svarbesniems kūno oirr- ko---- 1UH1S patiks IT ITUSipirkSl-
natns. Kadangi jos yra sveikatų būdavo- . v - t
jančios gyduolės, Nuga-Tone padaugina sva- tO. pO Šerą.

. Visi kiti delegatai išsireiš-
visame kame draugiškai 

kuIie p2ei?a in!Lo k,ino voikti ateityje; Paskui vieni jNuga-Porte jjra phrduodarrtos pas'vaistinin- ,77. . ,
kus su garantija. Pabandykit jas savo ligoj. kltlCmS paspaudę PO dešinę, 
Pamatysit, kad jos yra sveikatą budavojan- , , ... v ... , • * ■

j t «ios{ »utdiiiiKn«ios viprutną ir enc»gįja.r ^ų-. detr.oitięciams .palikdami Ąps.
sv. pinigai bus grąžinami, jei ncgftus-tė ui- vnlinn G, o-n J
ganždinlmą.

\

darbuotis A.L.D.L.D. reikaluo
se. . .

Beje, būčiau ir pamiršęs L. 
D. S. A. 17 kp. drauges, ku
rios gamino delegatams vaka

rienę. Jos per tokią šiltą die
ną svetainėje dirbo sunkiau, 
negu dirbtuvėje.

Vardan konf. visų delegatų 
jie (?—Red.) taria joms šir- 

. Kurie prie ska
nios pagamintos vakarienės 
mintimis pasidalino darbinin- 

k Jausimais, praplėsti 
ateityje didesnį veikimą.

A.L.D.L.D. 52 kp. Kor.
Alf. Misevičius.

MONTELLO, MASS.
Nesiseka Jiems

Nesiseka tiems žmonėms, 
kurie įsikalbėjo ir apsirgo ne
ramumo liga, kad visur 
“kriuk,” visur negerai. O ne
siseka todėl, kad jų esti labai 
prasti

Tačiaus, 
šysiu apie 
Avoną... 
parašysiu, 
nepagerės.

Rodos, kad jiems jau reikė
jo pasiprovyti, jeigu, tatai ei
nama už panaikinimą “kriu- 
kizmo” ir kitų galų. Juk 
“kriukeris” Bartkus, kaip jie 
jį vadina, nebeliko išrinktas 
finansų raštininku Liet. Tau
tiško Namo Draugovėj. Liko 
Mačiulaitis jo vietoj. Ir jau 
visas darbas pradedamas dirb
ti teisingai ir konstitucijai ne- 
begrūmoja pavojus nuo “rau
donojo velnio”... Ir, rodos, 

!jtuomi tas jų pradėtas pragaiš- 
Įtingas darbas turėtų būti pa
baigtas ir frakcija likviduota. 
Bet gi kas tau. Jie, kaip ma
tosi, ir toliau organizuojasi, ta
riasi ir jau ne tik prieš Bart
kų, Navicką, bet ir prieš kitus 
dorus žmones, kurie nepritaria 
jiems.

Štai, jie susitarė ir ėmė rėk
ti piktumu, kad Mačiulaičiui 
Liet. Tautiško Namo Draugo
vės šėpos (safe, bankos) rak
tas priklausytų valdyti, o 
iždininkui J. Mineįkiui. 
nors jie smarkiai buvo užsi
spyrę už tos šėpos raktą, it 
vaikai už rastą geležėlę, ta
čiaus visgi jiems tas neišdegės. 
Nes pereitame mėnesiniame 
susirinkime didele didžiuma 
balsų nutarta, kad minėtos šė
pos gaspadorium būtų iždinin
kas, o ne finansų raštininkas.

Tenka pažymėti, kad tie 
žmonės, kurie taip piktumu 
rėkė už tą raktą, darė labai 
prastą įspūdį į publiką. Pa- 
galiaus, jiems ir tas “nefiti- 
no” žymėti: “Jeigu Mačiulai
čiui nesuteiksime raktą, bus 
įžeidimas Lietuvių tautos žmo
gaus” ...

Kad visiems būtų aiškiau, 
turiu pažymėt plačiau, kodėl 
kilo toks klausimas del to rak
to Liet. Tautiško Namo Drau
govėj. Mat, Navickas per 
daugelį metų pirmininkavo tai 
draugovei, kur jis yra labai 
tinkantis toj vietoj, o Bartkus 
taipgi daug metų išbuvo fi
nansų raštininku. Ir abudu 
vienoj stuboj gyveno. Ir per 
pereitus metus finansų rašti
ninkas Bartkus buvo gaspado
rium ant tos šėpos, kurioj su
dėti draugovės svarbesni do
kumentai. Ir tokiu būdu pir
mininkas neturėjo jokio “tru- 
belio” del dasigavimo į šėpą 
draugovės reikalais, nes Bart
kus 'su raktu čia pat. Todėl 
per tuos laikus nekilo' klausi
mas, kad tą šėpą turėtų val
dyti iždininkas, nes buvo labai 
paranku. Tik šiemet, po val
dybos rinkimų, išrinkus Ma- 
čiulaitį finansų raštininku, ku
ris veik čielą mylią toliaus gy
vena nuo pirmininko, o iždi
ninkas Mineikis kur kas ar
čiau, iškilo klausimas, kad tą 
šėpą reikia pavesti valdyti iž
dininkui, kur ištikrųjų jam 
daugiau reikalinga, o ne rašti-

Gera Vieta Vakacijoms
15 d. liepos, po AD(K)P. 

susirinkimo,' su dd. švegždais 
ir Partijos organizatorium drg. 
J. Stein, nuvykome į Lumber- 
ville, Pa., į Jaunųjų Pionierių 
k«mpę. Tai graži vieta, ant 
labai didelio kalno, aplinkui 
miškai, klonyje plaukia upė 
Delaware, šiuom kartu rado
me 84 vaikus. Vadovaujantis 
komitetas pareiškė, kad apie 
30 išvažiavo, daugelis darbi
ninkų vaikų atvažiuoja, pabū
va savaitę kitą, pašilavina, pa- 
simaudo ir vėl sugrįžta į mies
tus. Dabartiniu laiku yra 14 
palatkų, jų tarpe ir ligoninė. 
Kiekviena palatka turi darbi
ninkišką vardą; pav., N. Leni
no, K. Liebknechto, R. Luxem
burg, Komunistų Internaciona
lo, Jaunųjų Komunistų Inter
nacionalo, Lapkričio Revoliu
cijos, komunistų kandidatų 
Fosterio ir Gitlowo ir tt. Ant 
kiekvienos palatkos priešakio 
raudonomis raidėmis išrašytas 
jos vardas ant specialės iška
bos.

Valgykla ir virtuvė atatin
kama. Darbininkai tėvai mo
ka tik $5 į savaitę. Biznieriai 
$8. Už tą mokestį gauna val
gį ir visą patarnavimą. Kaip 
valgykla, taip ir palatkos į- 
rengtos tinkamai, su atatinka
mais parankamais. Vaikus 
prižiūri ir mokina apie 10 su
augusių draugų ir draugių.

Kiekvieną dieną turi atatin- 
arbininkų kasdieninius karną; programą, kurią išpildo 

konf., patys vaikai, iš dainų, prelek- 
cijų ir sporto. Skaito atatin
kamas apie darbininkų reika
lus prelekcijas ir suaugę pri
žiūrėtojai. Radome ten ir drg. 
S. Silver, pionierių distrikto 
organizatorių, kuris su ’di
džiausių žingeidumu interesa
vosi apie Eastono pionierius. 

__ ___ _ w u__ _ Vaikai priimami nuo 10 iki 115 
Nurodė, kad mūsų I metų. 1

Laisvė” lošia didelę j šalimai yra suaugusių kem
pė, kūr yra del 250 žmonių 
vietos. Apie 100 palatkų su
statyta! ėilėmis. Kaip vieną, 
taip ir kitą. kempę puošia rau
donos vėliavos su kūjo ir pjau
tuvo piešiniais; jos pakabintos 
iŠ: Jauko pusės ant valgyklų 
sięrjų. Nes abi kempės yra 
po AD(K)P., JDL. ir pionie
rių priežiūra, ir čia susirenka 
ne kokie turčiai, bet darbinin
kai. Dienoje, kada mes buvo
me nuvažiavę, draugai pada
rė tarpsavinę kolektą streikuo
jantiems mainieriams ir surin
ko virš $65 aukų. Gerai, kad 
mūsų draugai nepamiršta kla
sių kovoje esamus draugus lai
ke vakacijų.

Suaugę moka po $15 į sa-|ninlTui.
vąitę už ypatą; palatkos su-į Mano supratimu, tas reika- 
statyta del dviejų ir trijų ypa-į lavimas buvo teisingas ir rim
tų.

Kempę pasiekti iš Eastono 
labai lengva, viso tik apie 30 
mylių ji yra nuo Eastono. Rei
kia važiuoti keliu link Phild- 
delphijos; pervažiavus Rigers- 
ville ir pasiekus Kitnersville, 
kur ant tiltelio yra kryžkelis, 
reikia imti po kairei kelią ir 
važiuoti apie 18 mylių. • Va
žiuoti labai gražu, kelias ge
ras, palei Delaware upę, ir vi
sa kelionė per mišką. Pasie
kus Lumberville, reikia sukti 
po dešinei į kalną, ten yra iš
kaba “To Houber Young Pio
neers Camp.”

Iš Philadelphijos reikia va
žiuoti į Doylestown, Pa., o iš 
ten jau netoli ir. kempe.
, Patartina 1 darbininkams tė
vams leisti- nors po savaitę pa
būti savo vaikus į pionierių 
kempę. Jie ne tik pakvėpuos 
tyru oru, bet 
peno. (

tas, kur,1* pagal parankamų vi
siems reikėjo sutikti. Betgi 
buvo ir tokių, kurie tam; prie
šinosi ir. be reikalo straksėjo. 
Kurie taip daro per savo ne
susipratimą, tiems atleistina,

archyvą, vėlino

papeiktini. Ir jeigu taip elg
sis jie ir ateityje, tai prisieis 
rimčiau pasirokuoti. . .

Ak, jeigu būtų pasisekę tos 
organizacijos jza(Iovybės visas 
vadeles prijungti' prie tautos 
kumelės lovio, tai būtų buvę 
šventa ramybė. Bet f beda, 
kad...

Mes dar pamename, kad 
praeityje turėjome vyrų, kurie 
skaitės mokintais žmonėmis ir 
norėjo būti darbininkų vadais. 
Bet su jais buvo bėda ta, kad 
jie perdaug paisė asmenišku
mų ir už mažiausius dalykė
lius įšižeisdavo. Ir tas nemo
kėjimas susikontroliuoti, kaip 
ir šiandien kai kurie elgiasi, 
privertė juos nusigyventi taip, 
kad šiandien vieni protestonų 
dievą garbina, antri švagždžio 
vergais tapo, tautiškoj karčia- 
moj apynius šutina. . .

Tai tegul būna pamoka 
tiems, kurie šiandien perdaug 
šokinėja ir skelbia nesusipra
timą, nės tas užsipuldinėjimas 
neša blėdį organizacijoms ir 
pavieniams žmonėms. \ 

Aš visada esu tokios nuo
monės, kad perdaug užsipulti 
neina ant gero, todėl ir šičia 
neperdėjau, bet papeikiau 
tuos, katrie verti šiek tiek pa
peikti.

Pagyvensime, pamatysime, 
kas toliau bus. Man atrodo, 
kad dalykai gerės, nes ta frak
cija neturi rimto nusistatymo 
ir pritarėjų. Todėl tegul 
taut-klerąi nesidžiaugia iš jų 
“džiabo.”

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokiy Rūšių Šviežus Valgiai, Gamiaasu Lietuviško 

ir Amerikoniška Stilium
Pavalgius £Ia malonu būti, pasl-

pa-inekučiuoti mu kitais, arba ramiai, pa
siskaityti.—Sykj atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pabandykit!

J. MARČIUKIENfi 
Savininke

TELEPHONE: STAGQ 4409

A. RADZEVIČIUS
Lietuvis Aptiekoriur

Kalba Lietuviikai ir Rcsiikai
338 Knickerbocker Ave.

(Kampas DeKalb Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

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

50 Centų už Bonką

(Undertaker)

<♦) 416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

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

Mūsų. ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokią 
ildirbimų 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 
21 Metai Kaip Įsteigta

Ball Phone: Poplar 7646

ADOLFAS F

1023 MT. VERNON ST.,

STANKUSi J J r- 
’ i * t ‘

PHILADELPHIA, PA.

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laikraštį 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo 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. 
PASTAB^ Isidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

t Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires,

- Argentina

JUOZAS
II II liiiiUUiUUJnhmWmiHli Ui i' 111'...................

KAVALIAUSKAS

< PROGA Už PIGIAI IŠSIMOKYTI 

FOTOGRAFO AMATĄ
* Mes mokiname dienomis, vakarais, suba-

tomis ir nedėliomis po porą valandų į dieną.
Studentai, kaip vyrai taip ir merginos, mokindamiesi 

uždirba iki šimto dolerių j savaitę
Mes išdirbam visokių nradų paveikslus ir padidinam iki 
visokio dydžio; taipgi apdarom ir pridengiant stiklu. 

Atsigaukit be atidėliojimo ,šiuo adresu:

PHOTO STUDIO
JUOZAS MlfcKIEVlCZIUS

632 Elizabeth Avenue, Elizabętji, N. J.

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

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

URBAN’S COLD POWDERS 
(Miltelius nuo šalčio) 1 *

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,Tlomeopatiškų 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: 
į FRANK A. URBAN’S PHARMACY

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
______________________ ORDER BLANK:_________ !____________

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

Vardas
No___
Miestas
Miestas
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DRG. GITLOW KALBĖS 
KONCERTE— 
DEMONSTRACIJOJ

TRYS LAIMĖJIMAI l Iš JAUNŲJŲ DARBININKŲ
xT , ---- r. KLIUBO VEIKIMONedčlioj, 22 dieną liepos ■ 

(July), Forest Hills Parke bus 
trys laimėjimai vertės $14.50 
už 10 centų. Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo 17-ta 
kuopa rengia puikiausi išva
žiavimą viršrninėtoj dienoj, su 
labai dailia programa. Po 
programai bus laimėjimai : 
(1) Lalio žodynas, vertės 
$6.00; (2) laikrodis vertės
$5.00, ir (3) šeši sidabriniai 
šaukštukai, vertės $3.501

Nepafnirškite, kad į sf iš
važiavimą nereikia imtis val
gių iš namų. Specialiai pa
rinktos gaspadinės tuo reika
lu pasirūpins, kad nei vienas 
nebūtų alkanas. Minkštųjų 
gėrimų bus visokių.

Visi būkite prisirengę prie 
laimėjimų Lalio žodyno, laik
rodžio ir šaukštų; visi šie 
daiktai bus išleisti laimėjimui. 
Būkite, kad matytumėt, kas 
bus laimėtojais.

Remdami Tarptautinį Dar
bininkų Apsigynimą, remsite 
kartu ir visus savo klasės rei
kalus.

Jeigu lietus lytų, tai bus 17 
k p. pasilinksminimas “Lais
vės” svetainėj. Tat visi daly- 
vaukit.

Rengimo Komisija.

Liepos 18 d. įvyko Jaunų 
Darbininkų Kliubo lavinomosi 
susirinkimas. Kadangi oras 
buvo labai šiltas, tai narių ne
susirinko skaitlingai, vienok 
susirinkimas buvo gyvas ir į- 
domus.

Pirmiausia draugė Aldona 
Kazakevičiūtė padarė įžanginę 
peržvalgą to vakaro paskir
tam klausimui, būtent ' “Ko
munistinė valst. ir kapitalistinė 
produkcija.” Paskui nariai 
statė įvairius klausimus ir se
kė diskusijos, kuriose nariai 
dalyvavo.

Pasibaigus susirinkimui, vie
ton ruošt arbatą, kaip papras
tai daroma, visi nariai nuėjo 
šaltasmetonės valgyti. Nors ir 
taip jaunuolių buvo geras 
ūpas, bet atsidūrus prie šalta
smetonės dar geresnis pasida
rė, kuonlet truputį visi atvė
so.

Paskui jaunuoliai skirstėsi 
džiaugdamiesi, kad laiką pra
leido ne tik naudingai, bet ir 
linksmai.

Jauna Darbininke.

Šiandien, subatos vakare, 
Coney Island Stadiume, įvyks 
milžiniškas Daily Workerio 
naudai koncertas—demonstra
cija. Be muzikalės progra
mos, kuri buvo plačiai apra
šyta “Laisvėj,” vietos žinių 
skyriuje, kalbės drg. Benja
min Gitlow, kandidatas Aįne- 
rikos Darbininkų (Komunistų) 
Partijos į šalies vice-prezic 
tu s.

Kartu iš šio koncerto de
monstracijos bus pasiųstu Pa
sveikinimas Sovietų Sąjungos » 11 v • • L i r r • • > » V•ledlaužiui “K rasi n ui” už /jo 
didvyrišką išgelbėjimą patiktų 
nelaimės žieminio poliaus ty
rinėtojų, kartu ir pasveikini
mas ori ai vi n ink u i Čuchnovs-
kini.

Reiškia, šio vakaro demon
stracija bus iškilme, kur susi
rinkę 25,000 newyorkiečių 
darbininkų ir darbininkių tu
rės progą ne tik pasveikiintl 
Sovietų Sąjungos šiaurės gel
bėtojų žygius, bet kartu pa
matys darbininkų ii- valstiečių 
šalies genijų-muziką PW'-j 
Thereminą. , i f

Tat naudokimės tuo įvykiui 
koks retai pasitaiko. Visi būr 
kimo Coney Island Stadiurriel 
New Yorko darbininkų dė^ 
monstracijoj. '

DU SENIAI AREŠTUOTI 
UŽ ČEKIŲ DIRBIMĄ

GREAT NECKO IR 
APIELINKĖS LIETUVIAMS

Neužmirškite, kad rytoj, 22 
d. liepos, Great Necke įvyksta 
didelis piknikas, kurį rengia 
ALDLD. 72 kuopa .apskričio 
naudai. Piknikas įvyks Tan-Į 
kaus parke, 139 Elm Point. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Jame 
dalyvaus Lyros Choras iš Mas- 
petho. Todėl visi vietos ir 
apielinkių lietuviai atsilanky
kite į šį nepaprastą parengi
mą. V. P.

NELAIMĖ PATIKO
DRAUGUS JAKIMAVIČIUS

Gerai vietos lietuviams žino
mus draugus Jakimavičius pa
tiko didelė nelaimė. Draugė 
Jakimavičienė išėjo į krautu
vę ir vedėsi trijų metų savo 
sūnelį. Einant šalygatviu, stai-v 
ga kūdikis metėsi į gatvę. Tucf 
tarpu važiavo automobilius, 
vaikutis pakliuvo po automo- 
biliumi ir, kaip sako, paskuti
nis ratas perėjo per jo krūti
nėlę.

Vaikutis nuvežtas ligoninėn 
ir tėvų neprileidžia prie jo. 
Nežinia, ar jis išliks gyvas.

Įvykus nelaimei, motina ant 
vietos buvo apalpus ir jai rei
kėjo suteikti pagelbą. 
z Drg. Jakimavičiai gyvena 
130 Shepperd St., East New 
Yorke.

V. P.

KAS TURITE?
Kas turite veikalą “Gyvie

ji Nabašninkai,” malonėkite 
man paskolinti. Veikalą su
grąžinsiu čielybėje. Siųsikite 
sekamu antrašu: V. Paukštys, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.

Už paskolinimą išanksto ta
riu širdingą ačiū.

V. Paukštys. ’

IŠ kast new yorko 
PADANGĖS Du seniai, 'vienas 70, kitas

Bus šaunių pamarginimų: 
dainuos choras po vadovyste J. 
Brunzos; bus solų ir duetų. 
Atsilankiusieji bus patenkinti 
šituo D. L. K. Vytauto Drau
gystės pasilinksminimu-pikni- 
ku.

KALINYS UŽMUŠĖ DU / 
KALĖJIMO SARGU 
IR SAVE

John F. McCabe, 25 metų, 
paprastas kriminalistas, ket
vergo naktį bandė pabėgti iš 
Br.onxo pavieto kalėjimo. Su 
dviem revolveriais rankose 
ketverge, 6 vai. vakare, norė
jo pasprukti į laisvę. 2 kalėji
mo sargams pasirodžius prie 
jo kameros durų, abu buvo 
nušauti. Už 5 minučių ir jis 
pats gulėjo netoli jų negyvas, 
nusišovęs. Suradęs, kad nėra 
vilties pabėgimui, pasidarė 
sau galą.

Nušautieji sargai yra Mor
ris Broderson, 35 metų, ir Da
niel Horgan, 53 metų.

Policija jieško, kas galėjo 
kąsniui tuos du revolveriu į- 

lšmugeliuoti kalėjimam

KJž $3 NUŠOVĖ SAVO 
Idrauga h

Patrick Zazza, 21 metų, 
ĮBellevue' ligoninėj savo meti
kiai pasakė, kad jį peršovė jo 
Kūdikystės draugas De Fran
cesco. Detektyvai norėjo Iš
gauti jo užpuoliką ir per ketu
rias dienas visaip kalbino jį 
išduot, bet Zazza atsisakė.Ket
verge Zazza, matydamas, kad 
mirtis artinasi, išdavė užpuo
liką savo motinai. De Fran-

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 gražūs ir švie

sūs kambariai. Yra steam heal, 
šiitas vanduo, elektra ir kiti visi pa
rankamai. Randa visai pigi. Kam 

i reikalinga, pasinaudokit proga. At- 
sišaukit po No. 120 Highland Place, 
Richmond Hili, N. Y., arba telefonu: 
Greenpoint 2334, A. Tautkus.

(173-175).

PASIRANDAVOJA f o r n išiuoW; 
kambarys pavieniui vyrui arba ve

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

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 2 šeimynų namas, po

No. 20 Meta PI., Maspeth, N.-Y., 
11 kambarių, du porčiai, 2 karti ga- 
radžius, visi naujausi Įtaisymai. Tak
sų nereikia mokėti. Kaina $9,500. 
Kreipkitės pas savininką John

Į Botkes, 1016—44th St., Brooklyn,,

PARSIDUODA groserne, biznis ge

LIETUVIŠKA SKUTYKLA

BARBER SHOP IR
BEAUTY PARLOR

X. MOLLYNS

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Wiliamsburgh Bridge Plaza)

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776

Specialistas ant
Permanent Wave, Nestle 

Circuline

J. LEVANDAUSKAS
GRAB0R1US

Triangle 1450 s 
FOTOGRAFAS \ 

IR MALIORIUS

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

šiuo adresu:
STOKES

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

TeL Jsniper 7648

RAP. KRUCH’AS
Šiemet tik $10.00

Marcelling Finger Waving
463 LORIMER STREET

3 Durys nuo Grand St.
BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

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

Tel.
LIETUVIS

“MAURETANIA” VIS 
DAR GREIČIAUSIAS 
LAIVAS

Cunard linijos laivas “Mau
retania” vis dar skaitosi grei
čiausiu laivu, kuris plaukioja 
per Atlantiką. Ketverge jis 
pribuvo New Yorkan, padaręs 
3,160 mylių jūrų kelionės į 5 
dienas, 3 valandas ir 17 mi
nučių ; 3 minutėmis sumušė 
pirjriesnį. 1924 metais padary- 
tąrekordą.

Liepos 19 d. įvyko ALDLD. 
185 kuopos susirinkimas. Nors 
vakaras buvo labai karštas, 
vienok narių susirinko 18. 
Kaip del tokioj skaičiaus kuo
poj prigulinčių narių, tai rei
kia pasakyti, kad susirinkimas 
buvo skaitlingas.

Iš kuopos valdybos raportų 
paaiškėjo, kad kuopa jau turi 
pilnai užsimokėjusių narių 43. 
Pereitais metais vienas kuopos 
narys numirė, du išvažiavo ki
tur, vienok kuopa jau pereitų 
metų,skaičių narių aplenkė, 
nes turėjo 38. šiame susirin
kime prisirašė vienas naujas 
narys, draugas Maroza.

Kuopa uadarė patvarkymą, 
kad pirmininko susirinkimui 
nerinkti, bet organizatorius 
skiria kiekvieną sykį naują. 
Tuomi norima pripratinti kiek
-vieną narį lavintis pirminin
kauti.

Išklausius iš ALDLD. II ap
skričio delegatų raportus, kuo
pa nutarė organizuoti visas 
Brook lyno jėgas važiuoti į bū
simą ALDLD. II Apskričio 
pikniką, kuris įvyks 19 d. rug
pjūčio ir kurio pelnas skiria
mas mūsų spaudos naudai. 
Tam darbui išrinko draugus— 
V. Paukštį, Blažaitį ir P. Buk- 
šnį.

Taipgi nariai pasiskirštė 
darbą išrinkti mokesčius iš tų 
narių, kurie dar neužsimokėjo 
mokesčių.

Priėjus prie tolimesnio vei
kimo, nutarta rengtis prie agi
tacijos mėnesio. Surengti ko
kią nors pramogą. Tam dar
bui išrinkta komisija.

Paraginti nariai, kad nuva
žiuotų į “Daily Workerio” pik
niką, kuris įvyksta šiandien 
Coney Islande.

Paprastai po kiekvieno kuo
pos susirinkimo būna prelek- 
cijėlės. šį sykį irgi buvo 
draugas V. Paukštys prisiren
gęs, bet esant labai šiltam va
karui ir susiririkimui užsitęsus 
ilgokai, prelekcijėlė atidėta 
sekančiam susirinkimui.

Koresp.

64 metų, areštuoti už čekių 
dirbimą. Jaunesnysis yra 
Henry McGovern, 25 South 
St., New York, laikomas be 
užstato, todėl kad nebepir- 
mu kartu jis nutveriamas ši
taip bešposaujant. Jo bend- 
dras Walter/Golden padėtas 
po $1,000 užstato.

Jie abu fcugauti, kada norė
jo savo dirptinus čekius iškeis
ti: vieną čekį ant sumos $40 
12c, kitą—$43.50.

Reiškia, suaugę, surambėję 
seniai, o kartu ir šuleriai; tai 
retas tokis atsitikimas.

cesco tuojaus buvo areštuotas. 
.Jis prisipažino, kad šovęs 
Zazza už tai, kad jis (Zazza) 
norėjęs užsiginti $3 paskolos. 
Už tris dolerius nušovė drau
gą.

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

(172-177)
PARSIDUODA pirmos klases Cham

pion Shoe Repairing mašinos už 
I mažą kainą. Galima pirkti po vieną, 
arba ir visą bizni. 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 i 
Europą—Mr. Ch. Kuehen, 224 Po- 

, quonock Ave., Windsor, Conn.
(170-175)

ft Darbą atlieku
(Kreipkitės

JONAS

DY VYRAI GAVO MIRTĮ 
ELEVEITERIO SKYLĖJE

107 UNION AVENUE

DR. PETERSON’O
-1

NUO GAZO MIRĖ 
MOTERIS

z Vita Granolno, 65 metų se
nukė, 458 Marcy Ave., Brook- 
lyne, nusinuodijo gazu. Ją 
rado virtuvėje sėdinčią kėdė
je. Virtuvė buvo pilna prisi- 
pildžius gazo iš pečiaus. Ma
tomai, senelė, užkaitus kavą, 
prisnūdo, o kava užvirus už
liejo ugnį ir čia įvyko nelai
mė.

Stephen Campbell ir Joseph 
McNamara, abu 35 metų am
žiaus, ketvergo ryte rasti ne
gyvi budinko keltuvo (elevei- 
terio) skylės dugne, 435 Ful
ton St., Brooklyne. Daktaras 
Auerbach, apžiūrėjęs tuos du 
lavonus, pasakė, kad jiedu bu
vo po įtekme alkoholio, kada 
įpuolė šion skylėn. Kiti to na
mo žmonės pasakoja, kad jie 
matę vakarykščiai juos gvėrai 
prisigėrusius. Reiškia, jeigu 
alkoholis nenunuodijo, tai pa
tys galą gavo iš priežasties 
girtuoklystės.

RŪGŠTIES GARAI 
APSVAIGINO 16 
UGNIAGESIŲ

Gaisrui ištikus trąšų fabri
ke, Four Seasons Fertilizing 
Buildinge, 281 Russell , St., 
Greenpointėj, 16 ugniagesių 
buvo prisvaiginta rūgšties ga
rais. 8 ugniagesiai gavo plau
čių išsišakojimų uždegimą 
(bronchitis), kuriuos reikėjo 
nugabenti Greenpoint ligonbu- 
tin; kiti 8 buvo atgaivinta pa
ties ugniagesių greitos pagel- 
bos skyriaus ir pasiliko prie 
gaisro darbe. Be trąšos fabri
ko, nukentėjo triobos Winton 
Iron Works ir Lingus Iron 
Works, kurios randasi arti trą
šos fabriko, kuriame gaisras 
ištiko. Nuostolių padaryta 
apie $50,000. J

ELGĖTA NUTEISTAS Į 
KALĖJIMĄ ! /

Daniel Sugrud, 6§ metų se
nis, Tombs teiąme buvo' nu
teistas 6 mėn. kalėjimo už el
getavimą ir išmaldų prašymą 
viešose vietose. Teisme elgė-- 
ta jautėsi baisiai įžeistu, kad 
jį policistas Kirk areštuoda
mas pavadino “bomu.” Į tei
sėją atsikreipęs, Sugrue pasa
kė : “Tas policistas dar savo 
gyvenime nėra tiek uždirbęs 
pinigų, kiek aš turiu banke ir 
jis neturi teisės mąrfe vadinti 
bomu.” 1

Teisėjas Simpsons užklausė 
elgetos: “Na, tai jkięk jau turi 
tų pinigų savo taupomoj ka
soj?” • U/

“$20,000” piktai , atšovė el
geta. |

Policistas Kirk liildijo teis
me, kad, areštavęs Sugrue,\nas 
jį radęs naujuteliyfebuma.^kų 
$170. > _

Ot, tau ir ubagašf Kalėdo
ja, prašo išmaldų, bet kartu 
nenori, kad jį “bomu” skaity
tų. Iš dalies tiesa: “bomai” 
tiek taupmenų nelaiko ban
kuose.

\ ------------------ --------
ŠIANDIEN D.L.K. VYTAUTO 
DR-STĖS 30 METŲ 
JUBILĖJAUS PIKNIKAS 
k šiandien Klaščiaus Clinton 
Parke, Betts ir Maspeth, L. I., 
N. Y., . įvyks D.L.K. Vytauto 
Dr-stės 30 metų jubrlėjaus pik
nikas.

GATVEKARIUI IŠŠOKUS 
IŠ BĖGIŲ, SUŽEISTA 
24 ASMENYS

180th St. gatvekariui iššo
kus iš bęgių prie E. Tremont 
įAve., New Yorke, ir atsimu
šus į cimentinę sieną, 24 as
menys buvo sužeista. Nežiū
rint, kad visas priešakys gat- 
vekario buvo numuštas, bet 
motormanas' visai nepaliestas 
—sveikutis. Gatvekaryj va
žiavusieji baisiai sukrėsti ir 
visi sužeisti, nors ir nesunkiai.

D. L. K. VYTAUTO DR-STĖS 
30 Metų Jubįilėj ausPIKNIKAS
ĮVYKS 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 

Draugystės, ’ 
Rašt. Malukas.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

TARPT A UTINIO DARBININKŲ 
APSIGYNIMO 17 KUOPOS 

IŠVAŽIAVIMAS
Ateinančia nedėlia, liepos-July 22 

<1., Forest Hills Parke bus nepapras
tas išvažiavimas-su gera programa. 
O valgių tai galite hesinešt, nes bus 
su geru skoniu gaspadinės, tai ir už
kandžius padarys nepaprastus. 
“Minkštųjų” gėrimų bus visokių. 
Farmerys apsiėmė pristatyt gero 
šviežio pieno.

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

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

(172-173)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLIFFSIDE, N. J.

Didelis Piknikas
Rengia Tarptautinis Darbininkų- ir 
Darbininkių Susivienijimas Cliffsidė 
ir apielinkės nedėlioję, 22 d. liepos 
(July), 1928, Cliffside giraitėj, Dolly
town Road; pradžia 2 vai. po pietų. 
Įžanga dykai. Bus graži programa. 
Bus bėgimo lenktynės vyrų su mo
terimis, merginų su vaikinais, taipgi 
vaikų su mergaitėmis. Laimėjusiems 
bus duodama dovanos. Bus dainų ir 
šokių. ' Kviečia Rengėjai.

(172-173)

Telephone: Greenpoint 2829

J. GARŠVA

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue ‘
i BROOKLYN, N. Y.

264 Front Street
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

PIGIAI PARSIDUOlfA
Turiu gražią 
i r pelningą 
muzika- 
1ę krautuvę, 
kurioje parsi
duoda pianai, 
Victrolos visų 
rekordai ir ro- 
ir pučiami in

strumentai. Bet silpna sveikata ir 
senatvė verčia parduoti už bilia kai
ną, nes jokio pagelbininko neturiu.

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 9942

CASTON ROPSEVICH

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas( del visokių 

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

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

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ 
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pae
PETRĄ KUNDROTĄ

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

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

i

229

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant sinui- 
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.

Scredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St., famden, N. J.

Tel. Stagg 9106

$

3

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

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

Tel. .Lackawanna 2180

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

. West of Times Square 
NEW YORK CITY *

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

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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.

r——'■ «. i . < . » .

AutomobiliŲ Mokykla Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kurį veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEV1-' 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v. >
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th StM N. Y. 1
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PASIGERINUS ŠVEISTA-PAILGINS JŪS GYVASTĮ
Jei jūsų gydytojas peržiūrety, retkarčiais, jūsų kū

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

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

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

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

iPhone, Greenpoint 2017, 2360-3514




