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Klausimas ir Atsakymas. 
Fašistas ir Bolševikas. 
Tik Amerikoj.
■Blaivybė ir Durnizmas.

Rašo J. Pasešupys

Pirma* Lietuvių' Darbi

ninkų Dienraitii
Reiną Kasdien Apart

Ledlaužis Krasinas Bus Sulaikytas Dviems 
Savaitėms Prieplaukoj Del Pataisymo

Sovietų Mokslinė Ekspedicija 
Išvyko j Centralinę Aziją

Amerikos Karinės Išlaidos OBREGONO UŽMUŠĖJO BROLIS KUNI- 
Suvirs 2 Bilionai į Metus>

Nesenai Philadelphijoj fašis
tų gegutei Pikčilingienei pasa
kius prakalbą, viena moteris 
stato klausimą: “Jeigu, kaip 
tamsta sakei, Lietuvoj žmonėms 

'taip gera gyventi, tai kodėl lie
tuviai sprukte sprunka į Brazi
liją, Argentiną ir kitas šalis?

Atsakymas: “Matyt, klausė
ją nesuprato mano prakalbos. 
Aš nesakiau, kad Lietuvoj 
siems gera gyventi; aš tik 
kiau, kad tūlai grupei gera 
venti...” Ir PikČilingienė
baigė nurodymu, kad turi apie 
100 mergini; aplikančių į gim
naziją, kurių visų, del stokos 
vietos, esą negalima priimti, 
reikėsią pasirinkti. Toms iš
rinktoms ir būsią gera gyven
ti Lietuvoj.

Pakeiskime tos “tūlos gru
pės“ būdvardį iš “gimnazisčių“ 
į prabaščius, dvarponius, ex
card bernus ir tokias Pikčilin- 
gienes, ir turėsime tą 
grupę”, 
riebalus, 

x valstiečių 
spausti retežiais 
vas lenkia, o dvasioje keikia...” 
ir kas gyvas bėga ir maino lie
tuviškąją gerovę ant Brazilijos 
baudžiavos kavos plantacijų 
Jaukuose ir Swifto gyvulių sker
dyklose.

turėsime tą “tūlą 
kuri valgo Lietuvos 

kuomet tūkstančiai 
ir darbininkų “pri- 

žemyn gal-

MASKVA.— Sovietų Gel- Ledlaužis Maliginas Grįžta, 
bėjimo Komisija praneša, 
kad per dvi savaites laiko 
ledlaužis .Krasinas negalė* 
pradėti j ieškoti dingusių 
žmonių leduose iš priežas
ties laivo taisymo.

Nemažai reikia laivą pa
taisyti, ir negalima patai
syti Kings Bay, Spitzber- 
gen saloj; Krasinui reiks 
tuo tikslu plaukti į arti-1 priežasties Maliginas nuta- 
miausią Švedijos ar Norve-r" -• A ,.„i------

Laikraščio “Izviestija” 
korespondentas, esantis ant 

i kito Sovietų ledlaužio Mali- 
111 gino, penktadienį prisiuntė 

Maskvon bevielinį praneši
mą, pažymėdamas, kad jo
kiu būdu nebuvo galima or
laiviui lėkti nuo ledlaužio 
jieškoti žuvusių del labai 
blogų oro sąlygų, ir del tos

Tai fašistu generolas Nobile, 
kaip pasirodo, pats pirmutinis 
spruko iš šiaurės meškų kraš
to. Nestebėtina: šeškas bus 
šešku, nors ir bažnyčioje. Tik 
bėda, kad tos fašistinės smar
vės šiandien pilnas pasaulis. 
Net pas mus, amerikiečius lie
tuvius, ne kiek geriau. ' Kad ir 
čia, Brooklyne: tik įžengk į 
Grandstrytį ir tuoj nosį riečia.

Visai kitaip pasielgė Sovietų 
—lakūnas Čuchnovskis.--Jis rizi

kavo savo gyvastį, idant išgel
bėt kitus. Tokia didvyriška sie
la tegali būt tik pas bolševiką.

Jei 50 metų atgal Amerikoj 
radosi daug dvikojų esybių su 
keturkojo protu, tai jų esmę 
buvo galima aiškinti tuom, kad 
tuo laiku čia subėgdavo apart 
keleto gerų žmonių, daugelis 
religinių mulkių. Tokie pa
vergtos dvasios sutvėrimai ne
galėjo gyventi laisvų žmonių 
gyvenimu, nes dvasios vergas 
ir laisvas bus vergu. Pas tos 
lūšies asmenis yra viena atkak
li ypatybė—užkarti savo pažiū
ras kitiems. Dėlto ir išdygo 
visuose šalies kampuose įvai
rūs “mėlynieji*“ įstatymai“, 
draudžianti viską, išskiriant po
terius.

gijos prieplauką.
Lakūnas Čuchnovskis pa

siliks Kings E?hy, kur jis 
taisys savo orlaivį, kuris ta
po sugadintas jam nusilei
džiant ant ledo. Pasitaisęs 
orlaivį bandys kiek lekioti, 
laukdamas Krasino sugrįž
tant.

Krasinas skubiai plaukia 
į Kings Bay svarbiausia 
del to, kad reikėjo gelbėti 
kapitono Mariano, vieno iš
gelbėto “Italios” nario, gy
vastį, nupjaujant jam nuša
lusią koją, kurią buvo apė
mus gangrena. * *

x Švedijos lakūnai Kings 
Bay pasiūlė pavesti Krasi- 
nui du mažus orlaivius, jei
gu jų valdžia daleis.

Tikimasi, kad ledlaužis 
Krasinas galės pradėti įieš
ko jimo darbą už dviejų sa
vaičių. Tuo pačiu syįyu 
manoma, kad Sovietų ir 
Švedijos orlaiviai galės ap- 
skraidyti tą plotą, kur, ma
noma, gali būt surasta 
“Italios” ir Amundseno 
grupių pėdsąkai.

re grįžti į Archangelską. 
Sovietų lakūnas Sergieje- 
vas, kuris planavo lėkti uno 
Maligino į pietinę Spitzber- 
gen apielinkę jieškojimui 
Amundsen grupės, negalėjo 
orlaiviu pakilti.
čuchnovskis Gali Surasti

Amundseną \
Profesorius Mesiacevas, 

vedėjas 'Sovietų Jūrų Insti
tuto, penktadienį pareiškė, 
kad Sovietų lakūnas Čuch
novskis yra gerais įrengi

amais aprūpintas ir kad jis 
J gali surasti Amundseno 
grupę ir šešis “Italios” žmo
nes, jeigu dar jie būtų gyvi. 
Profesorius mano, kad jie 
dar veikiausia yra gyvi, nes 
toj vietoj; kur jie galėtų bū- 
ti,v sąlygos esą prielankios 
išsilaikymui gyviems.

Mussolini kaltinamas di
rižablio nelaimėj. Sakoma, 
jis davė įsakymą, kad diri
žablis lėktų į šiaurinį polių 
gegužės 23 d., kad tuo at
žymėjus Italijos įstojimą į 
pasaulinį karą. Bet Itali
jos atstovas Norvegijoj 
Ibando tatai užginčyti.

MASKVA.-— Sovietų Są
jungos moksįinė ekspedici
ja, kartu stV Vokietijos ke
liais mokslininkais, išvyko į 
Centralinę Aziją studijuoti 
dar 'neištirtų Pamiro kal
nuotų plotui ir studijuoti 
gyvenimą tose srityse gyve
nančių žmonių.

Ekspedicijon įeina keli 
rusai ir vokiečiai moksli
ninkai, taipgi keli Sovietų 
oficialai, vadovaujami N. 
Krylenko, kuris yra vyriau
sias valstybės prokuroras, 
kuris lošė labai svarbią rolę 
nesenai įvykusiam Doneco 
sabotažninkų teisme Mask
voj.

Čerepokas Ą žuolo Vi
duj Išbuvo Gyvas 

73 Metus
BOSTON.— Nesenai bu

vo daug kalbama apie Te
xas rupūžę, kuri išbuvo gy
va 30 metų įmūryta akme
niniame pamate. Dabar Bo
stono Laivyno Jarde atsira
do čerepokas, kuris išbuvo 
ąžuolo viduj gyvas 73 me
tus ar daugiau.

Čerepokas medyj buvo 
kaip įaugęs.

Darbininkai, dirbanti prie 
taisymo karinio laivo Con
stitution, surado tą gyvūną

Bet, laikui bė-

Dvi Moterys Planuoja Skristi 
iš Europos į New Yorką 
BERLYNAS.— Baronie- 

nė von Schoenberg-Krane- 
feldt, Vengrijos smarki 
aviatorka, ir panelė Chris
tie Schultes, Bavarijos avia
torka, greitai bandys lėkti 
orlaiviu iš Europos į 
New Yorką per Atlantiką. 
Jos lėksiančios iš panijos 
arba Ispanijos. k

Sovietų Lakūnas Čuchnovskis 
Atvyks Amerikon

Nese-

Vieną tokių įstatymų 1877 
metais užsikorė sau ant spran
do gyventojai miestelio West
wood, N. J. 
gant, ir patys įstatymo “tėvai
užmiršo savo pareigas, 
nai taikos teisėjas Meyer, ge
ras parapijonas, pradėjo šven
tadieniais • laikyt atdarą savo 
judži.ų teatrą. Kitas parapijo
nas ir taikos teisėjas, Marrese, 
atsiminęs aną 1877 metų įsta
tymą, nubaudė Meyerį $16. 
Įnirtęs, Meyeris paskelbė, kad, 
sulig to paties įstatymo, šven
tadieniais nevalia automobiliais 
važinėti po miestelį. Iš to pra
sidėjo visas jomarkas. Ant 
kryžkelių tapo sulaikyti visi va
žiuojantieji, automobiliai už
tvenkė gatves. Net savo loc- 
nai pačiai, kuri automobiliu ne- 
dėldienį važiavo per miestelį, 
Meyeris įteikė įsakymą stot 
teisman. Bet vietos policija— 
‘‘vaikai pirmųjų tėvų”—atsisa
kė areštuot 1877 m. įstatymo 
laužytojus. Tuomet Meyeris 
susikvietė desėtką paprastų pi
liečių, davė jiems laikinas poli- 
cisto teises ir vali vilkt teis
man kiekvieną, kuris tik nedė- 
lioj įvažiavo į miestelį automo
biliu. Tris vaikinus, kurie, 
nors tai buvo šiokia diena, va
žiavo per Westwoodą prisika
binę iškabą “Mes norime ju- 
džių nedėldieniais” nubaudė po

(Tąsa ant pusi. 5)

W. Z. Fosteris Atidarė 
Komintemo Sesiją

MASKVA.— Sovietų vai- 
džia sutinka leisti į Ameri
ką apsilankyti savo žymų 
lakūną Čuchnovskį ir pro
fesorių Samoilovič, kurie 
prisidėjo prie išgelbėjimo 
“Italios” septynių žmonių.

Rusų-Amerikonų Preky
bos Butas juos pakvietė . ir 
Sovietų valdžia užgyrė pa
kvietimą.

Vienoj Dainavo Choras, Susi
dedantis iš 100,000 Žmonių

WASHINGTON.— Jung
tinių Valstijų militarinės iš
laidos, priskaitant išlaidas, 
susidariusias 
karo, 
bėgyj iždinių

iš pasaulinio 
siekė $2,209,686,000 

metų, kurie 
užsibaigė birželio 30 d. Taip 
parodo iždo ministerijos 
statistikos.

Išlaidos buvo sekamos: 
karo departmentas — $390,- 
540,000; laivyno departmen
tas — $331,335,000; vetera
nų biuras -— $401,324,000; 

karo skolas 
$731,746,000; skolų atmokė- 
kėjimo fondas — $354,741,- 
000.

Militarinės išlaidos už pe
reitus iždinius metus 
dėjo ant $17,970,000, 
ginus su pirmesniais 
tais.

Policija Surado Kunigy Išleistus Lapelius, Kuriuose Sako
ma, kad Obregono ir Calles Dienos Suskaitytos

MEXICO CITY.— Meksi
kos kunigai ir vyskupai da
bar didžiausiame strioke. 
Mat, nujaučia, kad jų kai
lis gali atsakyti už nužudy
mą generolo Obregono. To
dėl vieni bėga iš Meksiku, 
kiti slapstosi.

Laikraštis “Excelsior” ra
šo, kad Obregono užmušė
jas Torai turi brolį kunigą, 
kuris slapstosi su kitais ku
nigais. Sako, kad užmušė
jas taipgi buvo artimas 
draugas kunigo Miguel Au
gustin Projuarez, kuris su 
keturiais kitais kontr-revo- 

-------- |liucionieriais pereitų metų 
Sukilimas Portugalijoj |lapkričio ' mėnesį tapo su- 
LISBON, Portugalija, —'šaudytas už pasikėsinimą 

Portugalijoj subatos naktį .'nužudyti Obreyoną metant 
prasidėjo sukilimas, bet vai- ' 
džios spėkos po didelio mū
šio privertosios sukilėlius 
pasiduoti.-------------------- (

Išteisino žmogžudystėj, Išsė
dėjus 18 Metu Kalėjime

nuošimtis už

padi- 
paly- 

me-

LONDONAS.— Po 18 me
tų išsėdėjimo kalėjime Os
car Slater, 56 metų am
žiaus, tapo išteisintas žmog
žudystėj. Jis buvo apkal- 

viduryj ąžuolinio rąsto, ku-'tintas nužudyme panelės 
Marion Gilchrist, 80 metų 
amžiaus, Glasgow, Škotijoj, 
gruodžio 21 d., 1909 metais.

Teisme nebuvo aiškiai 
įrodyta, kad jis būtų papil
dęs žmogžudystę, bet nežiū
rint to jis buvo nuteistas 
mirčiai. Pasirašius 20,000* 
asmenų peticiją del jo pasi
gailėjimo, jo mirties baus
mė buvo pakeista kalėjimu 
ant viso amžiaus. Nuo toj 
laiko prasidėjo kampanija 
už jo paliuosavimą. Ir pa
galios jis liko išteisintas.

Dabar manoma, kad par
lamente bus pakeltas klau
simas apie atlyginimą jam 
už sėdėjimą kalėjime. Gerai 
informuotuose politiniuose 
rateliuose kalbama, kad jam 
bus atlyginta nuo $90,000 
iki $100,000.

įUASKVA. Penktadie
nio rytą William Z. Foste
ris, Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partijos at
stovas, atidarė Komunistų 
Internacionalo pasaulinio 
kongreso trečią sesiją.

N. Bucharinas, 
terno prezidentas, 
tęsė savo prakalbą, 
jis pradėjo antroj 
išduodamas raportą 
minterno Pildomąjį 
tetą ir patiekdamas tezius 
apie tarptautinę padėtį ir 
Komunistų Partijų užduo
tis.

Antrą sesiją atidarė Pier
re Seward, sekreto r. Fran
ci jos Komunistų Partijos.

Bucharinas pareiškė, kad 
naujas pasaulinės padėties 
analizas reikalingas.

Po Bucharino raporto tę
sėsi raportas Jaunų Komu
nistų Internacionalo Pildo
mojo Komiteto.

Komin- 
toliaus 

kurią 
sesijoj, 
už Ko-
Ko mi-

VIENA, Austrija. — Čia 
tęsiasi milžiniškas daininin
kų kongresas. Viso daini
ninkų į šį miestą suvažiavo 
apie 200,000. Iš Amerikos 
atvyko apie 40,000 getai iš
silavinusių dainininkų. Dai
nininkai daugiausia šuva-, 
žiavę iš Austrijos ir Vokie-

ris buvo 22 pėdų ilgumo ir 
dviejų pėdų storumo. Mink- 
štesnioji dalis medžio vidu
ry kaip tik sudarė čerepo- 
kui gyvenimo vietą. Nesi
matė jokio ženklo, per kur 
čerepokas būtų galėjęs įlįs
ti į medį.

Rąstas buvo atgabentas 
iš Pensacola, Fla., išbuvo 
jurose po vandeniu 73 me
tus sveikoj padėtyj. Medis 
buvo įdėtas į vandenį dar 
“gyvas” arba tuojau po nu
pjovimui, kad apsaugojus jį 
nuo sudžiūvimo.

Čerepokas tapo atrastas, 
kuomet darbininkai, pjau
dami medį, dalietė jo mink
štąją vietą. Jie tą dalį me
džio atsargiai užlaikė.

Darbininkai visaip filozo- 
favo apie čerepoko atsiradi
mą medyj. Vieni manė, kad 
jis galėjo išaugti iš kiauši
nėlio, o kiti sakė, kad jis 
veikiausia kaip nors įlindo, 
susiradęs kokią skylutę. Be* 
stebėtiniausia, kad jis taip 
ilgai išbuvo gyvas. , • j

bombas. Reiškia, žmogžu
dys yra artimai susirišęs su 
kunigais. Ir kunigai, nu
jausdami, kad jie yra kalti 
žmogžudystėj, slapstosi ar
ba dumia iš Meksikos. Už
miršta ir apie “dievo galy
bę” ir apie “stebuklus”.
Sugavo Kunigų Lapelius
Policijai į rankas pateko 

nesenai kunigų slaptai iš
leisti lapeliai, skleidžiami 
tarp katalikų. Lapeliuose 
sakoma, kad generolo Obre
gono ir prezidento Calles 
dienos suskaitvtos. Lape
liuose telpa tokis sakinys:

“Kiekvienas šuva turi sa
vo diena, o Obregono diena 
artinasi.”

Policija laiko suareštavus 
■ tūlą skaičių katalikų del iš
klausinėjimo sąryšyj su 
žmogžudyste. Jie nesenai 
tapo suareštuoti už laužy
mą bažnyčios reikalais iš
leistų įstatymų.

Policija areštuoja asme- 
nius, kurie užgiria Obrego
no nužudymą. Viena mo
teris, kuri išsjreiškė “Ačiū 
dievui 1 Obregonas negy
vas”, tapo suareštuota.

Darbininkų laikraštis 
“Sol” rašo, kad eina didelis 
sujudimas kunigijos rate
liuose, ypatingai Guadalupe, 
kur randasi Meksikos kata
likų “stebuklinga” vieta. 
Kunigai ir minyškos slaps
tosi. Keli tos vietos kuni
gai ir zakristijonai suimti 
išklausinėjimui.

Civilis Teismas
/ žmogžudį

Pranešama, kad 
teismas teis žmogžudį.

Buvo kalbama, kad žmog
žudys bus greitai teisiamas 
j r greitai nužudytas. Bet 
žmogžudžio advokatas Jose - 
Mendez išreikalavo indžion- 
kšiną, kad užmušėjas nebū
tų nuteistas ir nužudytas 
bėgyj trijų dienų. Indžionk- 
šiną išdavė distrikto teismo 
teisėjas. Indžionkšinas 
draudžia policijai ir milita- 
riniams viršininkams dary
ti greitą žingsnį prieš už
mušėją.

Teis

civilis

Chinija Nori Panaikint Į Sovietai Šiemet Turės
Sutartį su Japonija Biliūnus Pūdų Javy

i

a

ft

i

'4

Superior, Wis.— Prezi
dentas Coolidge sutinka, 
kad Paryžiuj būtų Sušaukta 
įvairių valstybių konferen- 
ją pasirašymui Kelloggo 
“anti-karinės” sutarties.

PEKINAS.— Penktadie
nio rytą Nankingo valdžia 
įteikė notą Japonijos kon
sului Nankinge, kad sutar
tis tarp abiejų šalių išsibai
gė ir kad visus japonus 
Chinijoj dabar palies Chi- 
nijos ir tarptautiniai įstaty
mai. Sutartis buvo pratęs
ta ant trijų mėnesių, ir pra
tęsimo laikas penktadienį 
užsibaigė. Sutartį buvo 
pratęsus Chang Tso-lino 
valdžia. Originale sutartis 
buvo išsibaigus 1926 metais, 
bet Chang Tso-linas, kaipo 
Japonijos įrankis, ( ją vis

MASKVA.— Sovietų. Są
jungos javų užderėjimas 
šiais metais numatomas ne
blogas. Aprobuojama, kad 
šių metų derlius duos So
vietų Sąjungai mažiausia 
penkis bilionus pūdų (180,- 
000,000,000 svarų) visų ja
vų., Tatai praneša Sovietų 
prekybos komisaras M. Mi
ko j anas.

Sovietų valdžia įsakė pa
naikinti tolimesnį javų rin
kimą nuo valstiečių.
NUPUOLĖ VERTĖ(

MEKSIKOS BONŲ
n

! Long Island Traukinio Vagonas Nukrito į Vandenį 
Nuo Tilto; Vos Nežuvo 200 Žmonių

Specialiai pastatytoj milži
niškoj svetainėj penktadie
nį nuo pietų iki vakaro dai
navo 100,000 žmonių. O lau
ke svetainės dar kita tiek 
dainavo. Tai buvo pirmas 
sudainaVimas tokio masinio 
choro. Miestas užsigrūdęs 
dainininkais.

Paryžius.— Daktaras Vo
ronovas, pagarsėjęs atjauni
nimo specialistas, išvyko į 
Braziliją su dešimts mon- 
kių padaryti operacijas ke- 
lliems Brazilijos kapitalis
tams. )

NEW YORK.— Subatos 
rytą Long Island traukinys, 
einantis su pasažieriais į 
Rockaway Beach, užėjo ant 
atdaro tilto Jamaica Bay.

Pirmutinis vagonas nu
krito j 20 pėdų gilumo van
denį su motormanu ir 15 
pasažierių.

Vagono smarkus kritimas 
nuplėšė pirmutinius ratus 
nuo antrojo vagono, kuris į 
pabėgius smarkiai atsimušė 
ir sustojo. Tuot'h būdu tapo 
sustabdyti kiti devyni va
gonai. Jeigu visi vagonai 
Ę*ūtų sukritę į vandenį, tai 
veikiausia būtų daug žmo-

nių žuvę. Traukiny viso bu
vo 200 pasažierių.

Pirmutiniam vagone bu
vo tiktai vyrai, kurie persi- 
mušė per langui ir išplau
kė. Vienuolika iš jų sužeis
ta. Vienas veikiausia mirs 
nuo sužeidimo.

Tiltas buvo atidarytas 
praleidimui traukiamo laivo 
Dynamic. Pirmas trauki
nio vagonas pasiekė rėlių 
galą dar neuždarius tiltą 
pilnai. Nežinoma, ar mo- 
tormanas nepaisė ar nepa
stebėjo signalo sustabdyti 
traukinį, ar jam nebuvo 
duotas signalas.

pratęsdavo. Dabartinė Chi- NEW YORK.—-Nėw Yor- 
nijos valdžia nori tą sutar
tį panaikinti, bet Japonija, 
kaip atrodo, nenori su tuo 
sutikti. Japonijos konsu
las Nankinge nepriėmė no
tą, pareikšdamas, kad no
toj pažymėtos sąlygos ne
priimtinos. Jis sakė, kad 
praneš Japonijos legacijai 
Pekine, kode! jis nepriėmė 
tos notos.

ko gembliavojimo įstaigoj 
Stock ■ Exchange nupuolė 
vertė (Meksikos bonų nuo 
vieno iki šešių punktų iš 
priežasties Obregono nužu
dymo. Bet bonai nenupuo- 
lė didžiųjų Amerikos kom
panijų, kurios turi biznius 
Meksikoj.

■

.1
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KARPATŲ SRITYJ 
VAI SUŠALO

JA-

VARŠAVA.— Kuomet di
džiuma Lenkijos kenčia 
karštį, tai temperatūra 
Karpatų kalnų apielinkėje 
ūmai nupuolė iki 24 laips
nių Fahrenheit. Veik visi 
javai sušalo . toj apielinkėj.

‘LAISVĖS’ NAUDAI PIKNIKAI

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

ANT ANTANO ALIUKO

29 d. Liepos Baltimore), Md. 
Rengia Progresyvės D ra p gijos 

ANT MATULIONIO ŪKĖS 
(Patapsco River)

Ant Kranto New Pond Ežero

2 Rugsėjo, Philadelphia, Pa.

♦
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AP2VALGA

BEJĖGIS SĘNEL1S

So

val-

Vokietijos darbininkai negalė- 7-VII-28.
Buolio Sūnus.

IMS ČIGONUS ARMIJON

SLA. Pažangieji ir Orga
nizacijos čielybe.

Ne' Narys,

Panedelis, Liepos 23 d., 1928

KALBANT APIE KARUS ANGLIJA IR LIETUVA

T • i . AllLvkJ Al p/CC 11 1 Iv 11 ICVXzCX X vk/lvlj

Lietuva atgavo Anglijos kolonijose dar lig 
įklausomvbe ir

(“Balsas”)

JUOKAI NE JUOKAI

Ang- ar šiandien?

Josephus.

ir

pra-

kaip

jūsų-AVkJv *- lAIkCVAMViJ £ V jf AYO* v a .

Panedėlyj, liepos 23,. Wil- remia ne Francija, o Ang-

St.; utarnmke?ljepos:'24, Nan- das’^ begerbdamas Angliją

WILKES-BARRE 
APIELINKĖ

Visuomet už Minutos
Vyras:—Ar dar neapsiren

gei, mieloji?
Pati:—Perstok klausinejęs. 

Juk jau visa valanda, kaip sa
kiau, jog būsiu gatava už mi- 
nutps.

Vyras (nenoromis) :—Gal ir 
nupirksiu.

Pati:—O kada gi, mielasis,

antgalviu tilpo 
(fašistų) Aide” 

įžanginis straips- 
parašytas sąryšy

Vyras :—Tuomet, kai tu šu
naujos mados 

petnešų, kur vienoje' pusėje 
bus slapta vieta cigarams lai
kyti, o kitoj pusėj—šnapso 
bonkutei. Tadą abu turėsime 
naujanybes.

kes-Barre, Pa., School 
Science Booms, 206 So. Main

Prakalbos
Mūsų apielinkęj įvyks 

kalbos žemiau nurodytuose 
miesteliuose.

Kalbės geras kalbėtojas, 
Herbert Benjamin, prezidento 
rinkimų klausimu. Jis aiškins, 
kurią partiją darbininkų kla
sė turi remti ir laike rinkimu 
už ka reikia balsuoti. Kvie
čiame visus atsilankyti. Įsi- 
tėmykite dienas, kuriuose mie
stuose prakalbos įvyks.

naują tautinį gy- 
tai Anglijos vy- 

Lietuvai 
Bet Snie- 
kad toji

Abiem Reikia Naujanybių
Pati (skaitydama magazi- 

štai naujany- 
Naujos mados pančiakij 

Viename yra slapta 
Tai šlykščiau- vIG^a pauderiui laikyti, o ki- 

r----  Nupirksi

Jis Nesijaučia Toks Geras
Jaunavedė:—Na, imk, šir- 

duk, ir paragauk mano ange
liško pyi'ago.*

Jaunavedis:—Labai ačiū!
Jaunavedė:—Tai ko neėmęs 

ačiuoji ? Gal. manai negeras ?
Jaunavedis:—Ne apie pyra

gą, bet apie save manau, jog 
negeras.

Jaunavedė:—Kaip tai ne
geras^?

Jammy e d is: — Nesijaučiu, 
kad būčiau toks geras, 
angelas.. . x

Tik Uodegą Judina
A£otiįią pasiuntė mažą ,Ju-> 

liukę kitan kambarin, kad pa
žiūrėtų, ar dar eina laikrodis. 
Juliukė sugrįžus atsakė:

—Ne, mamyte, laikrodis 
neina, bet tik uodegą judina.

Anglija fakti- tame—veidrokudui.
. ^Iman juos?

Laisvė
LITU DANIAM DAILI 
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PIRMIEJI’ ŽINGSNIAI VOKIEČIU 
SOCIALDEMOKRATINĖS VALDŽIOS

Vokietijos socialdemokra
tai, kaipo naujieji valdžios 
vadai, laikys šalį už ragų, 
o buržuazija ir dvarininkai 
ją po senovei melš, nelygi
nant, kaip kokią karvutę.

Kaizeriško prezidento 
Hindenburgo - pakviestas, 
socialdemokratas Mueller i s 
liko ministeriu pirmininku 
į(kancleriu). Savo perorgą- 
nizuotoj njinisterijoj Muel- 
leris pasilaikė keturis pir- 
mesniuosius buržuazijos mi- 
nisterius: imperialistinį už
sienio reikalų ministerį 
Stresemanną, Groenerį (ar
mijos), Curtiusą (ekonomi
jos) ir Schaetzelį (pašto); 
be to, dar į ministeriu ka
binetą įsistatė rymišką kle
rikalą Guerardą (užimtoms 
nuo vokiečių žemėms), de
mokratus Dietrichą (žem
dirbystės ir maisto) ir 
Koch-Weserį (teisių).

• šešijy  ̂ministerijas social
demokratai, vadinasi, atida
vė buržuazijai ir dvarinin
kams, sau pasiimdami ketu
rias, kurias atstovauja: 
Herman Mueller (ministe- 
ris pirmininkas), Severin- 
gas (vidaus reikalų), Hil- 

• ferdipgas (finansų) ir Wis- 
sel (darbo).

- Sau, priprastu dvilinkavi- 
rųu prieš kapitalistus, so
cialdemokratai, įkaip mato
me, savo noru užleido bur
žuazijai didžiumą vietų val
džioje.

Nors formalini skaitosi 
socialdemokratai vadais 

x naujojo ministeriu kabine
to, tačiaus viską sa’vaip 
“valdys ir rėdys” stambieji 
pramonininkai, bankinin
kai ir dvarininkai. Ponai 
“socialistai” vergaus buržu
azijai ne tik iš baimės, bet 
ir iš sąžinės, apie ką galima 
spręst kad ir iš poros seka
ntų nuotikių: s

Vergiškas Pasveikinimas 
Hinderiburgui

Gimus anūkui prezidento 
generolo Hindenburgo, so
cialdemokratas ministeris 
pirmininkas Muelleris pa
siuntė Hindenburgui pa
sveikinimą, kuriame, kelia
klupsčiaudamas, sako:

“Ką tik sužinojau, augštai 
gerbia/nasis pone prezidente, 
kad šiandieną tamsta susilau
kei tos laimės, kad gimė tam
stos anūkas. Vokietijos žmo; 
nes jaučiasi laimingi, kad ga
li su tamsta sykiu pasidžiaug
ti tąja laime tamstos ir tams
tos familijos, kadangi nuo d&- 
bar Hindenburgo vardą toliau 
palaikys ir vyriškis (anūkas). 
Aš esu įsitikinęs, jog akivaiz
doje tos pagarbos, kurią.tam
stai reiškia plačiausi vokiečių 
slūogsniai, į šią žinią bus kuo 

' džiaugsmingiausių atsiliepi
mų.

Su tikra pagarba visuomet 
Tamstai atsidavęs

Mueller. ”
Fašistą Pagarba Social-mi- 

'msteriui Severingui
' Antras nudtikis, nušvie
čiantis social-ministerių vei
dą,—tai fašistinis pasveiki- 
nimas? kurio susilaukė so
cialdemokratas vidaus rei
kalų ministeris. Severingas'. 
Bi 2 uazin iu 1 ai kraštini n ku

Socialdemokratai ir 
Darbininkai.

Nėra tos šalies, kur so
cialdemokratai nebūtų pa
sirodę kovojančių, revoliuci
nių darbininkų priešais ar
ba fašistų pastumdėliais. 
Kelis pavyzdžius tokios so
cialdemokratinės politikos 
paduoda “Balsas” paskuti- 
niamę numeryje:

Latvijos socialdemokratai 
pritaria valdžios represijoms, 
nukreiptoms prieš kairiąsias 
profsąj ungas. Socialdemokra
tas Skuenekas seime pasakė: 
“Mano frakcija sutinka su vy
riausybe klausime .apie komu
nistus, su komunistais negali
ma kovot vien idėjiniai”. Vo
kietijoj Hamburge' ir Altonoj 
socialdemokratų pastangomis 
uždraustos buvo darbininkų 
demonstracijos prieš fašistus 
ir leistos fašistų demonstraci
jos. Belgijos socialdemokratai 
pritaria plėšimams kolonijose. 
Franci jos socialistas Poli Bon- 
kuras mokina, kad socializmas 
privalo prisitaikyt prie kapi
talizmo. Buržuazijos spauda Į 
be galo giria Bonkurą už joj 
atvirumą. Į

sąjungos susirinkime nuo
širdžiai Severingą sveikino 
jos pirmininkas Spikeris. 
Tai tas pAts Spikeris, sulig 
kurio kurstymų 1920 metais 
fašistai paskerdė du šimtu 
sau nepatinkamų žmonių 
Augštojoj Silezijoj. Tos žu
dynės paliko žinomos, kaipo 
“slaptos žmogžudystės”.

Spikerio pasveikinimą 
soc. Severingas atsakė savo 
saldžia prakalba. Fašisti
niai ir kiti buržuaziniai lai
kraštininkai griausmingais 
delnų plojimais jam į tai 
atsakė, nors Severingas 
ir pareiškė, kad jis ginsiąs 
ir saugosiąs respublikinę 
tvarką Vokietijoj. Juodie
ji gaivalai žinojo, jog prie 
Muellerių-Severingų - Stre- 
semannų valdžios nieks nei 
nebandys jiems sparnų ap
karpyti.

Jų Organas “Vorwaerts”
Kadangi “Vorwaerts” yra 

(vyriausias organas Vokie
čių Socialistų Partijos, o 
tos partijos žmonės stovi 
“galvinyj” naujosios val
džios, tai į to dienraščio 
pareiškimus reikia žiūrėt, 
kaipo į pusiau-valdiškus. 
Šitaip prisieina pažvelgt ir 
į “Vorwaertso” panaujin
tus straksėjimus prieš So
vietų Sąjungą'. Jis apšau
kė “negirdėtai žiauriu” so
vietinį teismą prieš inžinie- 
rius-sabotažuotojus, kurie 
krikdei bei ardė darbą So
vietų kasyklose, imdami už 
tas niękšystes didelius pi
nigus iš užsienių, šiame at
sitikime “Vorwaerts” pasi
rodė blogiau ir už kapita
listinę Vokietijos spaudą, 
kurioje buvo paduota bent 
ištraukos iš kaltinamosios 
prakalbos drg. Krylenko, 
vyriausio sovietinio tardy
tojo toje byloje. Krylenko 
užbaigiamoji prakalba taip 
faktinai, dokumentaliai įro
do baisiąsias minimų inži
nierių niekšystes, jog kiek
vienam pasidaro jų kaičia 
aiški, kaip ant delno. To
dėl tai socialistų “Vorwa
erts” ir nepadavė jokių iš
traukų iš Krylenko prakal
bos, tik pasileido dar pik
čiau, dar juodžiau plūst So
vietus, kam jie nepaglostė 
sabotažninkų, tų vidujinių 
sovietinės pramonės kirmi
nu.

" * «
Komunistų Kova Prieš 

Juos
Kairiau j anti,, bet ne komu

nistinė spauda, kaip kad 
“Leipziger Volkszeitung” 
ir “Chemnitzer Volksstim- 
me”, yra susirūpinusi, ar 
tik socialdemokratai nepra
ras ir tos pačios, užsiliku- 
sios -darbininkiškos “gar
bės”, susidėję į valdišką šai- 
ką su stambiąja buržuazija. 
Bet komunistai ir masės 
jiems pritariančių darbinin
kų veda energingą kampar 
niją prieš tą valdžią, kuri 
(yra nei daugiau nei mažiau, 
'kaip trustinio kapitalo ko
mitetas.

Taip susiženijus socialde
mokratams su Vokiečių 
buržuazijos šulais, .Berlyno 
komunistai sušaukė kelis

taip, kaip jautis , rūtų dar
želyje. Jie skaldymo darbą 
varė pirm šiemetinio sei
mo, draskydami Susivieniji
mo kuopas ir apskričius. O 
tatai jau reikia skaityt jų 
skaldomąja politika iš apa
čios.

Artinantis seimui, SLA. 
fašistų orakulas “Vienybė” 
pakartotinai reikalavo ap
valyt T Susivienijimą nuo 
“raudonųjų”,, su ! pagelba 
trustinių advokatų iššluot 
laukan tūkstančius darbi
ninkiškai - sąmoningesnių 
narių ir uždaryt duris į or
ganizaciją naujiems na
riams pažangesniojo nusi
statymo. ■ .

Kada seime pasirodė, jog 
tai būtų labai sunkus, lega
liu žvilgsniu, dalykas taip 
vienu užsimojimu apSidirbt 
su didžiuma SLA. narių, 
užjaučiančių progresy- 
viams, tai dabar po seimui 
gegužiniai SLA. lyderiai ir 
jų organas “Tėvyne” vėl 
griebiasi • pasmarkintos ėdi- 

Imo politikos prieš pažan
giųjų sriovę.

Vienas iš bjauriausių tos 
ėdimo politikos reiškinių— 
tai suspendavimas narių, 

Ne Narys, kairesniųjų kurie buvo pasirašę po fak- 
sandariečių pakraipos žmo- tiškais skundais, liūdijan- 
gus, rašo pereitame nume-lčiais apie neteisėtą “išrinki-' 
ryje “Laisvės”, Laisvojoj Imą” fašistinių delegatų į 
Sakykloj, kad fašistinė po-Į seimą iš įvairių kuopų, 
litika dabartinių vadų Susi-Į ’Susivienijimo valdovai at- 
vienijime Lietuvių Ameri- Į šiauriai bando pažangiosios 
ko j stumte stumia tą. orga-.[griovęs kantrybę; dezorga
nizaciją liiŪgui s’kilimo; ir nizatyviais žygiais prieš tą 
jis skaitliuoja>4dek tokiame sriovę Jie [stengiasi nukąst 
atsitikime tektų^Susivieniji-'1 ’ 1 ’ ’ "
mo pažangiečiams, o kiek 
dabartinei SLA. valdančiai 
klikai.

Perspėjame saki ty to jus, 
kad Ne Narys reiškia tik
tai savo asmeninę nuomonę, 
kalbėdamas apie SLA. skili
mo galimybes. Nei “Lais
vės” redakcija, nei komu-

kairiųjų kantrybės • siūlą'; 
ir kuomet jiems atrodo per 
sunku su pagelba teismų ir 
trustinių advokatui ištremt 
tūkstančius ' susipratusių- 
darbininkų iši Susivienijimo, 
tai jie stengiasi tuos narius 
išėgį. Bet pažangieji per
mato tuos nedorus jų tiks
lus ir, , nežiūrint visų 

nistai SLA. nariai, nei šiaip skriaudų ir persekiojimų iš 
pažangusis elementas ap- gegužinės. valdybos pusės, 
skritai nenori prisileist nei jie drūčiai laikysis organi- 
minties apie Susivienijimo zacijoj, kovodami už eilinių 
skaldymą. Jie yra pasiryžę 
kovot už Susivienijimo čie- 
lybę; ir jeigu, ant nelaimės, 
SLA. kada skiltų, tai skali
kais būtų fašistiniai icliai, 
o ne kairysis sparnas.

Diktatoriškoji fašistinė 
sriovė išvien su grig-socia- 
listais Susivienijime elgiasi

narių teises.
Bet pakartojame, jog pa

našios mintas, kaip kad iš
reiškė Ne Narys apie Susi
vienijimo skilimą, yra ne 
vietoje, ir joms nepritaria 
pažangusis SLA. sparnas.

didžiulius masinius mitin
gus ir galingas demonstra
cijas gatvėse prieš “socia
listines” meklerystes su ka
pitalistais. Viename iš tų 
mitingų drg. Werth pasakė 
prakalbą, kurią galima bū
tų bendrai palaikyt komu
nistų nusistatymu linkui 
dabartinės ministerijos, bū
tent: ' •- ¥

“šiuo atveju socialdemokra
tai jau parodė, kad jie palai

doja socializmo mokslą.
cialdemokratų išreikštos nuo
monės apie dabartinės 
džios suorganizavimą greičiau 
tikrenybėj išreiškia jų bank
rotą ir prisipažinimą, kokia 
bejėgė yra socjąldemokratinė 
politika. Vienintelis jos už
davinys tai yra ^pririšt darbi
ninkui klasę prie buržuazijos 
vežimo; daryt kliūtis, kad

tų toliau kairėn nueit; su
trukdyt bekylančią revoliucinę 
bangą. Visuomet laikydami 
priešakyj savąjį tikslą—prole
tarinę revoliuciją—mes (ko
munistai) dabar dėsime visas 
pastangas, kad Komunistų 
Partija/kaipo vienintelė revo
liucinė minių partija, taptų, 
visur pirmaujančiu vadu šios 
šalies darbininkų jų kovoje 
prieš trųstinį kapitalą ir prieš 
to kapitalo ' socialdemokratinę 
valdžią”.

Rankas jis ištiesęs 
Maldauja pagelbos, 
Kas duonos kąsnelį; .• 
Nes vargas, negalė 
Užstojo jam taką, 
Nuo laimės sulaikė 
Bejėgį senelį.
Kol jaunas jis buvo— 
Visi reikalavo, 
Nes dirbo, kiek leido 
Jėga Jo tvirtoji; 
Darbais j6 naudojos 
Godus fabrikantas, 
Vertelga, klebonas, 
Bažnyčia “šventoji”. 
Visiems buvo geras, 
Jėgos kol turėjo,. 
Bet nūdien senelio 
Nė vienas “nebemato”; 
Ant jojo meldimo, 
Jie užveria ausį, 
Širdyje gi linki: 
“Kojas tepakrato...”

PRAGUE, Čekoslovakija. 
— Sulig naujai išleisto bi- 
liaus, apie 20,000 čigonų bus. 
draftuojama į čekoslovakL 
jos armiją. ' Sulig monar- 
chistinės,; Austrijos įstaty
mų; Čigonai 'buvo lidosL huo 
armijos.

Jau 10 metų prabėgo, kaip 
pasiliovė pasaulinė skerdynė 
—karas. Bet kalbos apie to 
karo baisenybes nesiliauja. 
T’as karas—tai toks platus da
lykas, apie kurį, tai vienu, tai 
kitu žvilgsniu, bus prisiminta 
per ilgą laiką.

žmonių, skerdynė žmonišku
mo žvilgsniu—tai baisus daly
kas. žmoniškumas reikalauja, 
kad karų nebūtų. Bet kasgi 
žmoniškumo balso bežiūri, kas 
jo beklauso?

šiandien, neva žmoniškumo 
principais vaduodamiesi, tai 
vienas, tai kitas “didelis žmo
gus” riša klausimą: kas gali 
karus sulaikyti? Peržvelgus 
šalių draugingumo sutartis, 
augščiausius pasaulinius teis
mus ir tautų lygas, pasirodo, j 
jog rimto užtikrinimo, 
skerdynes neįvyktų, nėra

Didžiausias 'praeito pasau
linio karo kaltininkas yra, sa
ko David Lloyd George, ne pa- 
gonizmas, ateizmas ar

Tokiu
“Lietuvos 
(Nr. 76) 
nis. Jis 
su fašistų vado Smetonos 
žodžiais, pasakytais gegu
žės 4 d. Anglijos ministeriui 
(atstovui) Lietuvai Addiso- 
nui. Smetona, nusižemin
damas prieš Addisoną, dė
koja už jo “gerus linkę ji- 
mus”< Lietuvai, nors už tų 
linkėjimų nugaros eina An
glijos teikiama pagelba 
Lenkijai, kad pastaroji grei
čiau galėtų pagrobti Lietu
vą. Smetona pasakoja, kad 
“kuomet ‘ 
(savo nepriklausomybę 
[pradėjo 
[venini a”, V z
riausybė teikė 
gausią pagelba”.

sybės ir laisvės obalsiais, 
moka gerbti ir teisę ir kitų 
tautų laisvę”. Kad tai šlykš
tus melas rodo nors ir šie 
faktai: Anglija vergovėj 
laiko Indiją, nesenai Angli
ja pasiuntė savo laivyną 
prieš Aigiptą, kad pastara
sis panorėjo truputį savis
toviau gyvent, Anglija šau
do ir kankina kolonijų vie
tos gyventojus, kada tie 
pradeda reikalaut laisvės, 
Anglija dabar remia Japo
nijos grobimo politiką Chi- 
nuos ir pati nemaža grobia;

gonizmas, ateizmas ar bedie- .nutyli tą, 
vybė, bet krikščioniška bažny- “gausioji pagelba” nėjo to- 
čia su, krikščioniškais monar- 
kais, su krikščioniškais valsty
bių 'vyrais, ministerial s ir ka
reiviais.

Je, krikščionybė, jei ji tokia 
būtų, kaip ji kartais moka pa
kalbėti apie “neužmušk,” gal 
ir turėtų tame klausime bent 
kiek galios. Bet tokia, kokia 
ji yra šiandien—ji bejėgė. 
Krikščionių bažnyčios skelbia
mas dievas, karo laiku būna 
“karo dievas.” Bažnyčia visa 
savo jėga tarnauja valdančia
jai klasei ir militarizmui.

Po tai didelei ir baisiai pa
saulinio karo pamokai, šian
dien visose krikščioniškose ša
lyse rasime mokinant žmogžu
dystės darbo didesnį skaitlių 
jaunuolių, negu bile kada pir
miau. Pinigų sumos delei gin
klavimosi išleidžiamos dides
nės, negu bile kada pirmiau. O 
krikščionybė rokuojasi dar gy
va. Ir ji į besirengimą žmog
žudystei), nieko nesako, nesi
priešina. v

Klasiniai susipratęs darbi
ninkas mato, kad ’ bažnyčios 
rolė ne prieštaTaūti karams ir 
juos sulaikyti, bėt jos rolė— 
tarnauti valdančiosios klasės 
interesams ir skelbti pavaldi
niuose nuolankumą. Bažny
čia, kuomet yra reikalas kal
bėti apie taiką, sako: dievas 
nori taikos. O kuomet reikia 
kalbėti už karą, sako: dievas 
leido karą; leido, žinoma, už 
žmonių “griekus.” Ir ji tuo
syk tik palaimina ginklus.

Karus bus galima panaikin
ti tik tuomet, kuomet pasiliaus 
kapitalistinių šalių kova už 
rinkas. <

liau pardavimo Lietuvai už 
brangius pinigus visokio 
karinio chlamo, už kurį ir 
dabar prisieina skolas mo
kėti. Tiesa, iš tos “gausios 
pagelbos” tikrai buvo gera 
pagelba Smetonos “Ban
gai”. Pastaroji gerai už
dirbo, apgaudinėdama in
tendantūrą.

Smetona del savo neapsi
žiūrėjimo arba proto ap- 
temdinimo netyčiomis išple
pėjo vieną teisybę. Smeto
na Anglijos atstovui pasa
kė: “Mūsų bendras tikslas 
lengva yra pasiekti...” 
Koks tas bendras tikslas? 
Mes žinom, > kad Anglijai 
rūpi geriau prisiruošti prie 
karo pri&š Sovietų Sąjungą, 
ir tas pasiruošimas reika-

šiol gyvuoja paprasta ver
govė su žmonių pirkimu ir 
pardavimu. Anglija laiko 
šimtus milionų žmonių fia- 
vergime ir jos apetitas vis 
auga, ji dar vis silpnesnes 
tautas pavergti siekia. 4

Lenkimas galvos prieš 
galingesnius budelius ir bu
delių politiką link silpnes
niu,—tai dabartinė Lietu- 
vos. fašistų politika. Ji ve
da prie keliaklupsčiavimo 
prieš Anglijos imperialistus 
ir kruvinojo teroro palai
kymo pačioj Lietuvoj.

savo rankas Lietuvą. Dabar 
Smetona Lietuvos fašistų 
vardu (sako, kad Anglijos 
vyriausybės ir Lietuvos. fa- 
šištų tikslai yra bendri. Tai 
tiesa, kad Lietuvos fašis
tams rūpi padėt Anglijai 
ruoštis į karą prieš SSRS 
ir kartu Lietuvos fašistų 
valdžios politika veda prie 
Lietuvos pardavimo Lenki
jai. Štai kame reikalų ben
drumas.

Lietuvos fašistų “Aidas”, 
apsidžiaugęs del atviros 
Smetonos kalbos, pasakytos 

r .1 Anglijos imperializmo nau-
O kova už rinkas pa- dai, toliau imasi garbinti 

šiliaus tada, kada šalys bus Angliją ir į akis meluoti, 
valdomos ne grobiko kapitalo Fašistų aidas neša garsą, na) :—Vincuk, 

Vii- be.
yra lietu- raiščiai.

tarnų, bet pačių darbininkų, 
tada nebus naudojimo siste
mos, nereikės nei už rinkas 
kovoti.

Kapitalistinė spauda tikro
jo karų sulaikymo faktoriaus 
—organizuotos klasiniai susi
pratusių darbininkų jėgos — 
nemini. Mat, šis bekylantis 
faktorius, tai ne tik galimas 
karų sulaikytojas, bet ir užda- 
vėjas mirtino smūgio pačiai 
kapitalistinei sistemai.

Todėl, darbininkai, ugdyki
me, plėskime klasiniai susipra
tusių darbininkų eiles ir jėgas 
ir skinkime kelią darbininkų 
•valdžiai!

būk “teisybė ir teisė 
niaus klausimu 
vių pusėj”, 
sias melas.
nai pritarė ir Vilniaus už- ■ 
grobimui 1920 metais ir da
bar pritaria visos Lietuvos 
užgrobimui Lenkija.
Ii ja dabar stovi pryšaky im
perialistų, ką ruošiasi į ka- rasi skelbimą 
rą prieš Soviętų Sąjun-’ 
gą, o tas ruošimasis rei
kalauja Lietuvos, kaipo 
nepriklausomos valstybės 
likvidavimo. Lietuva da
bar negali* rast palanku
mo Ahglijoj, neš Anglijos 
imperialistams daug, paran
kiau remt Lenkiją prieš 
Lietuvą, kaip Lietuvą prieš 
Lenkiją. Anglija karo me
tu prieš Sov. Sąjungą tikisi 
iš daug didesnės Lenkijos 
daug daugiau naudos iš
semt, kaip iš mažutės Lie
tuvos. Buvo tas trumpas 
laikas, kada Anglija nepa
tarė jo Kauno užgrobimo 
Lenkais. Tai buvo tuomet, 
kada Lenkiją rėmė Franci
ja, o Francija vaidijosi su 
Anglija. Dabar gi Lenkiją

“Lietuvos (fašistų) Ai- 

arba geriau pasakius Lietu- 
nS'S, 206 vos . fašistai; bekelĮąklups- 

liepos liaudami pries Anglijos nn- 
Hubert Periakzmą, dar ir tdi šlykš

čiai meluoja:'Anglija “per 
[amžius auklėta ’ teisės, tei-

ticoke, Pa., 128 v West Ridge 
St.; ketverge,.liepos 26, Lu-‘

Oliver St.; Pėtnyčioj, liepos j 
27,• Sęrąnton, Pa., t _ 
Hali, 117 Wyoming Avė.

Kviečia Rengėjai.

Prieš Jo Norą
Mokytojas:—Kuris, iš 

taip garsiai kvatojote?
Mokinys:—Aš, mokytojau; 

bet padariau 'tatai visai neno
rėdamas.

Mokytojas:—Kaip tai neno
rėdamas ?

Mokinys:—Mat, as .juokiau
si į rankovę. Bet maųasis juo
kas per kiaurą alkūnę išsprū
do lauk prieš mano norą...

Surinko Es-Džei.
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Suf ašiste ję SLA. 23 Kp. Viršininkai Šėlsta ?
Už teisybės Pasakymą 

Spenduoja

(6) šaukiant į susirinkimą,!ir žingeidi, kurią išpildys apie 
atvirutės nebuvo visiems na- netoli 500 choro narių. O 
riams išsiuntinėtos, bet tik kur sportiniai žaislai, kaip ris- 

tikrai daliai. Narių yra*' tikai, kumštininkai, “basket 
vįsoki pamargi-

tam
apie 290, o atvirutes išsiuntė! tymaionn i........i.. __1 *_

minai? Dar tokio įvairaus pa
rengimo niekas neturėjo pro
gos matyti šioj apielinkėj, ko
kis dabar bus.Narius neturi būti priimti delegatai į

' seimą. Į *• _
Mes tuoj po susirinkimo bū- 

d. lie- tume padavę skundą, bet tą < kodel ne'visiėnis’' nariai "shin- ~ ~
susnan- susirinki^ ^baigtą kuopos tė atvirutes, tai atsakė, kad SKAITYK1TE~ŠVIESKITĖS~MOKYKITĖS 
—uz-ua jls jums nesiuntė ir nesiūs. Jus 

Antra laukėme sekančio. įr lenciūgu pririšus nutrauktu- 
pridėjo susirinkimo, kuris įv^ko 6 d.'mčte ir eitumėte į susirinkimą. 
U 'nclr 11 a rl ’irialzu virtino1   €

Vikutis.
200. Kada buvo sekretorius

Vasiliauskas užklaustas,Shenandoah, Pa.—8 
pos įvyko SLA. 2.3 k p. ___

'kimas. Šiame susirinkime de- ] 
legatai iš buvusio seimo išda- re. 
ve raportą ir sykiu . ] 
prie raporto uodegą, apskųs
ti ąmi tuos narius, kurie pada
vė skundą prieš delegatus. Ra
portas visai buvo trumpas, tik 
verkšleno, kad jie turėjo sar
matą, nes buvo neprileisti prie 
sudarymo seimo. Raportas ta- 
jr* priimtas, bet ta uodega, t. 
y., skundas prieš tuos narius, 
ką buvo pasirašę po skundu, 
tapo paliktas apkalbėjimui.

Vienas iš buvusių delegatų 
ir kuopos sekretorius, fašistų 
Smetonos čebatlaižis, A. Vasi
liauskas, įneša, kad būtų tie 
visi nariai nubausti, ką buvo 
pasirašę po skundu. Už'įneši
mą paduota 23 balsai, prieš— 
17 balsų. Kitas taip pat bu
vęs per suktybę išrinktas de
legatu saliunčikas Barauskas, 
douda įnešimą, kad tie visi na
riai, ką pasirašė’ po skundu, 
būtų suspenduoti ant 2 metų. 
Už įnešimą balsavo 22. Priešjčiuko. 
visai nebuvo balsuota. Nariai) ta 11 
sukilo protestuodami ir susi
rinkimas užsibaigė.

Matote, fasistuojanti kuopos 
^Iršrnįnkai, pirm. A. Staniškis, 
vice-pirmin. A. šaukevičius, 
sekret. A. Vasiliauskas ir iž
dininkas J. Staniškis su keliais 
savo pakalikais nori uždaryti 
burnas tiems visiems nariams, lės yra laužomos, tai nutarta 'paisant karščįd, 
kurie tik teisybę nori pasakyti, tuos visus balotukus su surašy- rinko gerokai, f_________
Tas skundas buvo teisingas ir tais vardais numesti ir visiems'nai “busai” : iš Hartford o 3; iš 

notary tuščias popieras padalinti. Bet Watei^bury’o 2 ir iš New Brit- 
narių

gegužės, kad viską ant vietos j 
pataisius, nesikreipiant į Pild 
Tarybą. . Bet ir šiame susirin
kime kuopos valdyba, t.y. pir 
mininkas, nekreipė domės ir, 
nešaukė ekstra susirinkimo del 
perrinkimo delegatų. šiame Į 
susirinkime pirmininkas A. j 
Staniškis visai nesiskaitė sir 
nariais. Įnėšimą ir paremtą,' 
kad būtų speciališkas susirin-! 
kimas del perrinkimo delega
tų visai neleido balsuoti. Taip 
pat ir kitą įnešimą ignoravo.

štai kaip buvo laužoma Su
sivienijimo taisyklės ir Pild. 
Tarybos patvarkymas, liečian
tis balsavimą P. T. ir rinkimą 
delegatų. ■

Nuo pradžios iki pabaigai 
susirinkimo bešališkumo nebu- 

ivo. ' Viskas buvo dąromą 
.vienpusiškai, tai yra, konstitu- 
1 cijos ir balsavimo patvarkymai 
; buvo laužomi visuose balsavi- 
jmuose, kaip Pil. Tarybos, taip 
I delegatų rinkime.
i Mes, žemiau pasirašiusieji, 
į nesutinkame su tokiu balsavi- 
imu ir griežtai reikalai! jame 
tuos delegatus atmesti.

(Seka parašai).
Vienas Pasirašiusių.

NEW HAVEN, CONN
(1) Kada buvo nominacijos Truputis iš Apskričių Pikniko 

į delegatus, tai vienas kitas Į ir Istoriška Dainų Diena, 
perstatė apie 2 kandidatus į ,. . - . _ ..
delegatus, o J. F. Staniškis ant1 , L‘epos 15 Indian Grove 
syk perstatė septynis ir iš raš-[dar^e> buvo piknikas ALDLD.

Iš viso buvo nominuo-jir LDSA. Apskričių, šis pikni- 
kandidatų. Balsuoti, i kas-išvažiavimas jau trečias iš

kuopos valdyba padalino na
riams korčiukes su užrašytais 
vardais tų kandidatų, kuriuo’s 
J. F. Staniškis nominavo. Vi
si 7 vardai surašyti buvo iš
anksto.

Kada buvo užprotestuota, j kyUpaplūduriuot 
kad visos Susivienijimo taisyk-1 marių pakraščiuose. ---- ___ ..................... .

eilės šių dviejų apskričių bu
vo parengtas šiame vasaros se
zone. šį kartą diena pasitaikė 
giedri ir gerokai šilta. Per tai 
gal būt daugelį žmonių nqras 
nuviliojo į maudynes pasimar- 

vandenyje 
Bet ne- 

žmonių prjsi- 
Matėsi mijži-

kiekvienas gali pas 
public tą patvirtinti. O kuo- renkant iš 
pos valdyba ir už f 
spenduoja narius ir net ant 
dvejų metų.

Nepranešė nei vienam iš pa- dalinti nariams su septyniais 
sirašiusiųjų, kad jie bus spen- 
duojami, tik saviškius susi
kvietę. Iš pasirašiusių buvo 

, susirinkime tik viens trečdalis, 
o du trečdaliai narių suspen
duoti visai jiems nežinant ir 
nebūnant susirinkime. Kur 
matėte tokį teismą, kad be ap
kaltinimo. ir kaltinamajam 
l\bai nežinant ir nebūnant su
sirinkime, nuosprendį išneštų- 
nubaustų ? Niekur! 
jie gali bausti už teisybę? 
jie mano, kad ir 23 kuorfoj 
jau fašistų diktatūra viešpuu 
tauja? Da iki kol Shenadoah 
tai ne Kaunas. Da Shenan
doah yra J. Valstijose ir mes 
galesijne apsiginti pagal Penn
sylvania valstijos įstatymus.

Mūsų kuopos viršininkai 
tiek sufašistėjo, kad jie spjau- 
ja ant teisybės ir demokratiš
kumo. Kada 'buvo renkama 
Piįd. Taryba ir? delegatai, tai 
jie tų taisyklių, ką Pildančioji 
Taryba visoms kuopoms iš
siuntinėjo, kaip balsavimai ir 
rinkimas delegatų turi būti at
likta, visai neprisilaikė. Bet 
kada nariai padavė skundą už 
konstitucijos laužymą ir Pild. 
Tarybos patvarkymo nepildy- 

> laike rinkimo delegatų, tai 
tid fašistai nori atimti tiems 
balsą ir net ant dvejų metų. 

Aš manau, kad nariai neap
sileis tiems begėdžiams.

Tik reikia lankyti susirinki
mus ir žiūrėti, kad valdyba 
elgtųsi teisingai. Matant ne
teisingai vedant susirinkimus, 
nereikia nusileisti, o kaip ne
klauso, išmesti ir kitus išsirink
ti, kurie pildys SLA. konsti
tuciją.

Žemiau telpa tas teisingas 
skundas, kad visi žinotų, kaip 
buvo renkami delegatai.

balotukus, aino 1. Tas jau rodo, kad kai 
teisybę pirmininkas vėl pranešė, kad;kurių miestų draugai rengsi į 

i ont Izm'in YiAm fni rroli rl iv (lino X- 4 ikurie nori, tai gali dėti ir tuos 
balotukus, ką išanksto buvo iš

Shenandoah, Pa. 
8 Gegužės, 1928 m. 
SKUNDAS

S. L. A. Pildomąją! Tarybai 
New York City, N. Y.

Gėrb. Pild. Tarybos Nariai:— 
Mūsų 23 kp., Shenandoah, 

Pa., laikytame susirinkime 1 
d. bal.z 1928, antrą vai. po pie
tų, Eagans svetainėj, buvo 
balsavimai Pild. Tarybos ir 
delegatų rinkimas į seinlą. Ta
me susirinkime ir Pild. Tary
bos ir delegatų rinkimas nebu
vo atliktas pagal konstituciją 
ir Pildomosios Tarybos patvar
kymą. >

Mes, didelė dalis, tame su
sirinkime dalyvavusių narių., 

. duodame skundą Pild. Tary
bai, ’ kad ji atkreiptų Atydą į 

* žemiau, paduotus faktus, kodėl

šį pikniką ne juokais, o-ypatin
gai hartfordiečiai. Programą 
išpildė net 3 chorai. , M‘at, 
čia, artt vietos, dar tik kelios’ 
savaitės, kaip susiorganizavo 
žvaigždės Choras vien iš čia 
gimusio jaunimo. Todėl jo ne

susirinki- buvo nei progos pažymėt ap- 
mą uždarė pirmiau, ne kaip garsinimuose, 
komisija suskaitė Pild. Tary-įras sudainavo 3 dainas, 
bos balsavimo pasekmes ir de
legatų -rinkimo pasekmeš.

(3) Narių susirinkime daly
vavo 122. O delegatų rinki-

Ir kaip muose buvo paduota 132 balo- 
? tu k ai. 

balotukų pasidaugino, 
--keli nariai buvo išėję 

rinkimo.
- Augščiau pažymėti 
užtektinai prirodo, kad tie de
legatai neteisingai išrinkti ir 
jie negali atstovauti mūsų kuo
pą seime. Ir mes jiems nemo
kėsime už jų sugaištą laiką. 

Del geresnio supratimo, pa
duosime iivkitus netaisykliškus 
darbus ir taip pat turėtų būti 
atmesti kaipo delegatai, o da 
ir balsavimas Pild. tarybos.

(4) Nutarta siųsti 6 dele
gatai. Nežiūrint tų, kad tie 
7 kandidatai į delegatus buvo 
surašyti išanksto, bet didžiu
mos balsų 6 kandidatai nega
vo. Nąrių dalyvavo 122, tai 
didžiuma balsų yra 62, o kan
didatai į delegatus tik penki 
gavo didžiumą balsų, o balotu
kų rasta trylika (13) tų, ką 
susirinkimas nutarė atmesti.

čia žemiau yra visų kandi
datų į delegatus balsavimo pa
sekmės. P. W. Birštonas 85 
bal., A. Vasiliauskas 87 bal., 
O. Subačienė 59 bal., A. Bri- 
dickas 70 bal., J. Barauskas 
67 bal., A. šaukevičius 57 bal., 
A. Žilinskas 72 balsus. 

Šie visi vardai buvo išanksto 
surašyti ir visiems nariams iš
dalinti, kad atgal vėl grąžintų 
nariai, tik pažiūrėję į vardus 
ir. . . užbalsuota. 1šie augš
čiau surašyti vardai gavo try- 

jlika (13) tų balotufyj, ką su-

vardais ir kurie ką tik buvo 
nutarta visai numesti. Nariai 
užprotestavo, bet pirmininkas 
visai nekreipė domės.

(2) Pirmininkas

Delegatus renkant, 10 
o jau 

iš susi-

faktai

žvaigždės Cho- 
Vie- 

ną gana gražiai sudainavo. 
Beje, tą chorą vadovauja jau
na mergina, draugė E. Alešiū- 
niūtė. Mątyt, kad newhave- 
niečiai susilauks gražaus cho
ro. Laisvės Choras iš Hartfor
do šį kartą labai vykusiai su
dainavo kelias dainas, jų tar
pe ir Internacionalą. Vilijos 
Choras iš Waterburio dainavo 
irgi gerai. Pirmininkas prisi
minė apie Jaunųjų Darbininkų 
Lygą. Kam, Lyga yra reika
linga ir kokia nauda bus iš 
jaunuolių, kurie joje prigulė
dami veikia. Kadangi Con
necticut distriktas yra išsiun
tęs 10 Lygos narių į kempę, 
kurioje tie jaunuoliai mokina
mi klasinio supratimo, todėl 
tos . mokyklos palaikymo 
delei parinkta aukų. Aukų 
sumesta $13.31. Per visą pik
niko laiką Lygos nariai parda
vinėjo knygeles, užrašinėjo 
“Young Worker” ir kalbino 
jaunuolius prigulėti į Jaunųjų 
Darbininkų Lygą. Programos 
laike buvo duota du kavalkai 
aukso dovanų—$5 num. 1310; 
$10 num. 1096. Taip pat ne
galima praleisti nepaminėjus 
šio pikniko komisijos, kuri, 
kiek matėsi, buvo darbšti ir 
sumaniai sudaryti skanūs už
kandžiai ir šiaip viskas tinka
mai‘prirengta. Visi tie, kurie 
padirbėjo piknike, irgi atliko 
savo užduotis tinkamai, 
gaila, kad visų nežinau 
vardžių, per tai negabiu 
skelbti laikraštyje.

Dainų Diena

Kiek jau teko sužinot iš 
čių rengėjų, tai ne juokais ruo
šiamasi prie milžiniškos Dainų

tik 
pra- 
pa-

pa-

sirinkimas nutarė visai atmes-'šiamasi prie milžiniškos Dainų 
ti. Dienos, kuri turės įvykti 12 d.

žemiau telpa vardai tų, ką| rugpjūčio, Linden parke, 
susirinkime nominuoti ir antį Union City, Conn. Tame pa- 
jokių balotukų jų vardų išank-'rengime tikimasi, kad gal dai- 
sto nebuvo. A. žemaitis 51 
bal., J. Stagniūnas 47 bal., K. 
Motuzą 49 bal., J. Pacauskas 
42 bąl.

Pusė narių nebalsavo už vi
sus 6, bet til^ už 4 ar da už 
mažiau. »

(5) Balsuojant Pil. Taryoą 
ir renkant delegatus, pirminin
ko paskirta komisiją bėgiojo 
po svetainę ir siūlėsi parašyti 
balotus nariams. O turi pir
mininkas su sekretorium tą at
likti ir tai prie stalo.

nuos daugiau, negu 4 chorai, 
nors Vilijos ir Laisvės chorąi 
vyriausi ii* rengia tą Dainų 
Dieną. Bet jau teko sužinot, 
kad Connecticut valstijoj gy
vuoja ir daugiau chorų, bū
tent New Britaine Vilijos 
J^aunų Merginų choras ir New 
Havene žvaigždės choras. Be 
to, atvyks Lyros garsusis cho
ras iš Maspeth, N. Y. (New 
Yorko), kuris susideda iš apie 
100 narių. Tokiu būdu pro
grama bus neapsakomai didelė

Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą:

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

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

P ries fašistine Vienybe
Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos, 
žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina.......................................................... .. . .'................. 15c

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

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų; Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetų; su paveikslais,visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektų myiyiop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 428 puslapių. Kaina.................................................35c

Revoliucijos Giesmes
Tik dabar ąavome iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai
nų. Prie kiekvienos dainos yra nurodymai, kokios gaidos tai 

’^dainai atatinka. Tai labai mūsų menininkų laukiamas kuri- 
’ nys. Knygelė iš 50 puslapių. Kaina ................... 35c

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtiniu Valstijų Piliečiu
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingais klausimais ir atsakymais prie išsiemimo pilietinių po- 
pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiskai- 
tęs turėsi aiškų supratimą apie formą Jungtinių 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 Ltiek 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;

■ Pat arimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip^ kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk_sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apitf lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretki ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik yyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo-l 
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai | 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina................ $2.00

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

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vieninte
lio žmogaus, kuris padėjo, pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties, šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais...............$1.00
Ta' pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso rai
dėmis ........................................................................... $1.50

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

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

Lietuvaite
^FOTOGRAFISTĖ

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną

nedaliomis nuo 9:30 ryte iki
K po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencom Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

ir

J. VARNELIS
651 SENECA AVE.

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Jefferson 1OŪ90

“RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nue pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėtį ir plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE" rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

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

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

KurleM neparanku nžiiprenumemot! 
tieiiai iŠ Ruiijoi, tie galite uiaiprenu- 
meruoti per “Laiivę”. 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn. N. T. Kaina 11.26, 
persiuntimai veltui.

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei
Kas su Angell Bieliausku biznį 
dai-ysit, 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 
G^aborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

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

Draugas 8. 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Are., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi- ‘ 
nėia. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėms. 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main St.,J. Naujokas

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

Daugybė Brooklyn® ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą 14- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose ir Ito- 
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap
mokant pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit e ir džiaugsitės.

Naujoku Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstanti* dolerią 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių su
gedimo 7 Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagu
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksini kalną parodytum, tai jam 

I malonesnė būtų sveikata, negu- tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų, 
tai greit reikalauk mūsų valstžolią 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvoa 
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 Preparąįas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą, 

i Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų Katalogą. , Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtoj‘ai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITIS
25 Gillet St„ Spencerport, N. Y.

DR. ZINS
Speciulistas su 28 Metų Patyrimu

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

specialistas.

Mano kainos prieinamos

IR
PASITARIMAI

EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
110 EAST Į6th ST., N. Y.

Tarpe 4th Avė. ir Irvin* Place

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

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLBKAS 

ir 
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

IŠ 18,000 ŽODŽIU
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 

<anii esant, jis bus jū- 
geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

sų

KAINA $1.25

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

DARBININKU LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS
L. PROSEIKA, Pirmininkas J. ALEKSIS, Sekretorius

16 Union Square, New York City 167 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
IG. BACHES, Iždininkas, Box 353, Union Co., Union, N. J.

Suvažiavimo Įspūdžiai
sibarsime už klaidas ir i^i- 
skirstysime, t. y., persiorgani
zuos apskritis.

22 kuopa dar vargais nega
lais pasiuntė porą delegatų, gi 
190 kuopa visai nesiuntė; Ak- 
ronas irgi tik vieną pasiuntė.

Aš gi nei šiokiu, nei tokiu 
būdu tapau 22 kuopos delega
tu. Reiškia, važiavau ^nenoro
mis. Dabar turiu pasakyt, 

1 mes visi labai klydome 
taip šaltai, taip pesimistiškai 
žiūrėdami į suvažiavimą, šitas j 

Detroite buvo i 
vienas iš pasekmingiausių, šva-|

1927 metais X Apskričio 
suvažiavimas, kuris buvo Cle
veland, Ohio, apkalbėjo ir nu
tarė, kad reikalinga perorga- 
nizuoti apskritį, kadangi Cle
velandui ir Akronui geriau 
prisidėti prie Pittsburgho, • o 
Mibhįgano kuopoms prie Chi- 
cagos. Ir, gal būt, tik del ši-1 kad 
to tarimo, del šitų priežasčių x 
Dešimtas Apskritis gana šaltai, 
silpnai veikė per visus metus, suvažiavimas 
Cleveland© 22 kuopa jau tu-

• rėjo susirašinėjimus su Pitts-i riaušių Dešimto Apskričio su- 
burgho Ketvirtuoju Apskričiu 
ir tik laukė progos prisidėti. 
Artinantis Dešimto Apskričio 
suvažiavimui, clevelandiečiai 
ir akroniečiai labai pesimistiš-, 
kai žiūrėjo į suvažiavimą iri kampo, Detroite. Svetainė-jau 
labai mažai jį vertino. Manė, buvo atdara, bet delegatų dar 
kad šiame suvažiavime nieko nebuvo.
kito Riebus, kaip tik suėjus pa- bai kaitino,

važiavimų. Todėl aš ir rašau 
įspūdžius iš jo.

Liepos 8 d., 9 vai. ryte, mes, 
clevelandiečiai, radomes ant 
24-tos ir Michigan gatvių

Saules spinduliai la- 
iš pat ryto jau-

tesi dusinanti šiluma. Svetai
nė nors didelė, švari ir žemai, 

i bet nebuvo noro joje būti. Ro
dosi, tik eit kur į vandenį ir 
ten būt. Mes, clevelandiečiai, 
taip ir manėme, kad, tik suei
sime ir į vieną valandą laiko 
perorganizuosime apskritį, 
persiskirsime ir eisime kas sau.

Vienok taip nebuvo. Drau
gai delegatai tuoj pradėjo 
rinktis iš Grand Rapids, Ham
tramck ir kitų miestų. Drg. 
Sakalauskienė (apskričio sek
retorė) atėjo su pundų knygų, 
ir popierų; Ji neturėjo laiko 
su draugais sveikintis, kalbė
tis, tuoj atsisėdus prie stalo 
rašė, tvarkė, rengėsi prie ra
porto.

Iš Akrono pasirodė tik viena 
drg. Adelė Valatkiūtė; mat, ir 
akroniečiai manė, kad nebus 
konferencijos, todėl vyrai ne
važiavo, tik pasiuntė geriausią 
ir paklusniausią draugę. Mes 
visi nustebome, kuomet pama
tėme pulką delegatų iš Detroi
to didžiosios kuopos. Taip pat 
mes visi ir nusigandome, kad 
mes visi kartu tik maža ma
žumą tesudarome prieš juos.

Adomo Jonukas

JONO GYVENIMAS ir MIRTIS
(Iš Mano Atsiminimų)

“Nu, užmokėkit man už langelį, ba aš 
uredninką pašauksiu,” barzdą krapštyda
mas rėkė įsikarščiavęs Šmuila. “Tyrinėto
jos” moterys, matydamas, jog su tuo žmo
gum ne juokai, turėjo užmokėt už langą. 
Jono tėvai; taipgi Stasys, stovėjo prie tvo
ros ir tėmijo tą nepaprastą reginį.

“Na, ką tu ten matei?” klausė pirmoji 
moteris, kuri laikė kopėčias.

“Ką aš mačiau? Nagi, kunigas pabu
čiavo tai našlei į ranką ir abudu nuėjo į pa
tamsį.” .

“Ak, viešpatie šventas!” šaukė pirmoji, 
rankas susiėmus. Matai, kokie dalykai de
dasi, kad kas kitas sakytų, netikėčiau, nors 
ir padus degintų. Na, už ką gi jis jos ran
ką bučiuoja? Sodomos koronės galima su
silaukt, eikim tuojaus ir praneškim klebo
nui, nes ištikro dievas gali visą parapiją 
nubaust už tuos jų baisiausius darbus.”

Moteriškės pasiėmė kopėčias ir ndėjo. 
Stasys prisiartino prie Antano ir tarė: 
“Aš manau, dabar tamsta nebereikalausi 
geresnio prirodymo, ką kunigai daro. Šią\ 
nakt netikėtai matėte ir (jirvą, ant kurios 
tas dūšių ganytojas darbuojasi.”

Antanas valandėlę patylėjęs, kaip iš po 
žemių, tarė: “Juk ne visi kunigai taip el
giasi.*’

“O gal ir visi,” atkirto Viktorija. Bet 
ar mes galim jų bjaurius darbus sužinot? 
Už tai jie ir sako: nežiūrėkit, ką kunigas 
daro, bet tikėkit, ką jis sako. Čia mum ge- 
ra proga papuolė pamatyt, o kad ne, tai 
mislytumėm, kad vaikas mum melavo.”

Stasys juokdamasis traukė į namus, o 
Antanas su pačia irgi nuėjo pas Stasį nak
vot. Ant rytojaus, tik bažnyčios varpams 
sugaudus, jie vėl traukė rogutes su krep
šiu vilnų į vienkiemį. Eidami prisiminė, 
kaip Jonas gavo mušt už teisybę ir apgai
lestaudami ta savo pasielgimą, pasiekė ba-

rankomis susiėmus; nevalgė ir nei su kuom 
užsiimt nebenorėjo; tik tiek iš jos buvo ga
lima girdėt: “Kur mano Jonas, mano bran
giausias turtas? Nebepamatysiu aš tavęs, 
Jonukai mano!...”

Antanas dėjo visas pastangas, kad 
kad kaip nors ją suramint, bet tas jo dar
bas nedavė jam pageidaujamų pasekmių. 
Taip pasidaužius iš kampo į kampą keletą 
dienų, tas labai pakenkė Viktorijos sveika
tai, ir ji turėjo atsigult į lovą. Bet liga ir
gi negalėjo užslopint motiniškos širdies: 
naktį ji šokdavo iš lovos ir bėgdavo jieškot 
Jono. Tas jos kankinimasis negalėjo ilgai 
tęstis; išsisėmė jos paskutinės spėkos ir ji
nai numirė su gailesčio sudraskyta šir.džia.

Antanas pasiliko vienas; jo gyvenimas 
tapo panašus į senovės pasakiško pūstel- 
ninko. Maisto, kiek tik turėjo,-visą vokie
čiai atėmė; karvę taipgi išsivedė.

Antanas pasijuto bado apsiaustas iš vi
sų pusių, kuris vis slinko artyn, it tas alka
nas vilkas.

t

Tas laikotarpis buvo vargingiausias 
Antano gyVenime. Po keletą dienų iš eilės 
jis praleisdavo nei sykio nevalgęs; viso
kios mintys maišėsi jo galvoj, kur ir kaip 
turės gyvenimą užbaigt.

Vieną sykį Antanas sėdėjo ant kranto 
upelio, giliai užsimąstęs apie Joną: “Jis jau 
yra žuvęs! Ar švino kulka pervėrė jo krū
tinę, ir nuskynė dar nepražydojusį žiedą, ar 
baisi bado mirtis nutraukė jo gyvenimo 
stygą.”

TAUKŠI, KAUKŠI KIETOS GATVĖS

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N.
A. M. BALCHUNAS. Savininkių* Telenhonft Stagg 61

važiavę pasidalintų su visos 
kuopos draugais, tai būtų nau
dinga.

Dabar mes, Cleveland as ir 
Akronas, važiuosime pas Pitts
burgho draugus, o kada ten 
gausim lupt, tai grįšime vėl 
pas jumis, draugai, jeigu tik 
priimsite.

K. Rugienius.

Štai ir drg. Alf. Misevičius ir 
vis iš tos milžiniškos kuopos. 
Senai mudu buvome matęsi ir 
laiškais susirašę, tik iš laikraš
čių vienas apie kitą žinojome. 
Ilgai mudu kalbėjomės apie 
viską, apie praeitį, mūsų vei
kimą, darbus ir visur mudvie
jų mintys pasirodė vienodos. 
Užgyrėme vienas antro takti
ką, elgesį; pasižadėjome susi
rašinėti laiškais ir dirbti su 
draugais, su judėjimu, o ne su 
keletu sektantų kur už pečiaus 
pasislėpus šūkauti ir kenkti ju
dėjimui.

Apie dešimtą valandą drg. 
Sakalauskienė atidarė konfe
renciją. Kol komisija sutvar
kė mandatus, keli draugai pa
sakė po trumpą prakalbėlę. 
Nuo šešių kuopų radosi 26 de
legatai-ir vienas nuo jaunuo
lių skyriaus. Sunku buvo iš
rinkti konferencijos raštinin
ką, apsiėmė tik viena drg. A- 
delė Valatkiūtė, ir ji tapo už- 
girta. Taip pat buvo sunku 
gauti rezoliucijų komisiją, drg. 
Alf. Misevičius irgi geruoju 
neapsiėmė, draftuotas. Tik 
tuomet dirbo. Reiškia, drg. 
Alf. Misevičius palaiko drau
gijos discipliną.

' Priėjus prie apskričio val
dybos raporto, drg. Sakalaus
kienė davė ilgą raportą, kuris 
tęsėsi daugiau 40 miliutų. Po 
raporto tęsėsi diskusijos, buvo 
šiokių tokių užmetimų. Drg. 
Sakalauskienė nesikarščiuoda- 
ma rimtai atsakinėjo ir rapor
tas priimtas. Rezoliucijų ko
misija pagamino daug gerų 
rezoliucijų, kurios buvo patai
sytos ir priimtos. Priėjus prie 
apskričio perorganizavimo 
klausimo, pasirodė, kad Michi- 
gano draugai stovi už palai
kymą Dešimto Apskričio. Tuo 
klausimu ilgai kalbėjo drg. 
Sakalauskienė, nurodinėdama, 
kad Michigane verta palai
kyti apskritį. Tuom klausimu 
priimta rezoliucija, kuri dalei- 
džia Akronui ir Clevelandui 
dėtis prie Pittsburgho, Ketvir
to, Apskričio, o kitos kuopos 
pasilieka Dešimtam Apskrity j.

Plačiai buvo apkalbėta daug 
svarbių klausimų, kaip tai: 
knygų leidimas, jaunuolių ir 
Ateities žiedas, Centro Komi
teto veikimas ir tt. Visi klau
simai apkalbėta rimtai, nebuvo 
nei kokių užsipuolimų ar pu- 
sių-frakcijų.

Antroj sesijoj pasirodė ir 
Vargo Duktė. Dar jauna, gra
ži moteris. Jos rašteliais gė
risi “Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojai. Tik trumpai su ja te
ko kalbėtis. Nusiskundė, kad 
nesijaučia gerai, bet žadėjo 
rašinėti, kiek galint. Jinai tik 
patariamą balsą turėjo, bet 
daug gerų minčių. davė k on-! 
ferencijai.

Konferencija užsibaigė šeš
tą valandą. Paskui detroitie- 
čiai davė puikią vakarienę. 
Per vakarienę tęsėsi prakalbos 
ir'aukos. '

Atsiskiriant, jautėsi pas vi
sus koks tai širdies skausmas; 
kad mes, clevelandiečiai ir 
akroniečiai, paliekam draugus, 
su kuriais per daug metų vei
kėme ir konferencijas turėjo
me.

! Atsisveikinome su draugais, 
i visi clevelandiečiai susėdome į 
j seną f ordą, kartu pasiėmėme 
!ir akronietę drg. ^Adelę Valat- 

; kiūtę, ir penktą valandą ryte 
išlipome ‘ Clevelande.

Sunku mums buvo skirtis su 
jumis, draugai, bet jums bus 
geriau veikti. Mažos išlaidos 
suvažiavimo, galėsitė du kartu 
per metus suvažiuoti ir aptarti 
draugijos ir visuomenės reika
lus. Apskričių konferencijė- 
lės daug gero daro visai A.L. 
D.L.D. Suvažiuoja draugai iš 
kitų kuopelių ir tas duoda 
naujo gyvumo, veikimo, kyla 
naujų sumanymų, duoda noro 
dirbti, kuomet matai, kaip ki
ti veikia. Susipažįsti sw» drau
gais, ’daug ko patiri, pasimo
kini, apkalbi, apsvarstai visus 
draugijos reikalus ir pačią 
draugiją, pamatai, kaip verta 
ir naudinga tokioj apšvietos 
draugijoj prigulėti. Konferen
cijos pakelia ir apkalba tuos 
dalykus, kurių kuopelės nieka
dos nesvarsto ir nekalba. Ne
paisant,kokia suhiani kuojja 
būtų, 'bet visuomet 'tie patys 
draugai sueina, ir nei noro nė
ra kalbėti apie tokius dalykus, 
jokius konferencijos pąkelią.

.... .......
.’.v.

BALTIMORE, M]į
Tūlų Juškelių mergaitė, 

metų amžiaus, vakarais pradė
jo lankytis;į taip vadinamą 
Bagočiaus parką. Policijos 
nuožiūra puolė, kad ji paleis
tuvauja, todėl pradėjo ją tė- 
myti. Dabar tapo suareštuo
ta ir kaltinama paleistuvavi
me.

Juškeliai turi kelius vaikus, 
bet jų tinkamai neprižiūri. Pa
tys mėgsta mėnulio spindulius.

Katalikių moterų sąjungos 
kuopa buvo surengus pikniką 
Matulionio ūkėje. Atvažiavo 
kelios davatkos ir keletas vy
rų. Pelno neturės, gerai, kad 
dar išlaidas padengs. Pasi
rodo, žmonės klerikalams 
deda nesimpatizuoti ir i 
parengimus nesilanko.

Dabar kunigas rengia 
niką varde parapijos, žinoma, 
jis niekad nuostolių neturi, nes 
visokius daiktus surenka nuo 
krautuvninkų, kitką atneša 
parapi jonai ir parapijonkos, 
todėl užsimoka tik muzikan
tams ir už parką.

p ra
jų

Liepos 15 d. maudosi du 
vai k ai—bro 1 i ai-—vien as d esi m- 
ties metų, Ritas trylikos metų. 
Vyresnysis pradėjo skęsti, tai 
jaunesnysis puolė jį* gelbėti. 
Tuo tarpu vyresnysis išsigelbė
jo, bet jaunesnysis nuskendo.

Liepos 15 d,, bežaidžiant 
“beisbolę,” tūlą C. Thomas, 17 
metų amžiaus, užmušė ant vie
tos, o kitą vyruką sužeidė.

Baltimorėje agrikultūros ko- 
šiemet 

obuolių 
bušelių, 
bušelių, 
įvairių

misija praneša, kad 
Marylando valstijoj 
bus apie, du milionai 
“pyčių” pusė miliono 
Abelnai Šiemet būsią
vaisių 17 nuošimčių daugiau, 
negu pereitais metais.

Ant kampo Dover ir Hano
ver gatvių buvo nemaža 
kriaučių dirbtuvė, kurią laikė 
V. Juškelis. Dabar ta dirb
tuvė subankrūtino. žydai at
pirko mašinas veik., pusdykiai.

Nors lietuviai
ir pigiau bando darbą dirbti, 
bet jiems, nesisekta.

<ęntraktoriai

bet jiems, nesisekta, negauna 
darbų ir negali pasilaikyti.

Lietuviškas Skaptukas.

i
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PAVASARIO ŽINIA .
Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis 

LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINŠAPĘ
VISKĄ PADARAU SAVO ŠAPOJE*.

Išgręžtu cilinderius, 
padarau naujus pisto
nus, išlyginw(nugrei-

vus 
jils. 
kas 
prie

ir padarau nau- 
Sutaisau viską, 
tik reikalinga 

inžino:

Elektriką, karberei 
terį, trensmišiną,- iš 
taisau užpakalinėj 
(rear end) ašis ir su 
virinu, jei kas nulūžj 
ta arba
Padarau viską / 
vietos GREIT (r

susidaužo
an1 

u:
■ *

PRIEINAMĄ KAINĄ \
Darbas pilnai garantuojamas Mechanikai-Ekspe

Visais reikalais kreipkitės:

BUSHWICK AUTO MACHINE SHOP
FRANK AUGUST, Savininkas

40 Kossuth Place, Brooklyn, N. Y.
Telephone Jefferson 9359 Tarp Broadway ir Bushwick Av<
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s
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H
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s

H

wimi
Telephone, Stagg 8326 
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MARCY BATHS
Naujoviškiausia To» Rūšies Įstaiga Brooklyne

VYRAMSMOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį 
Utarninkais iki 1Ž vai. 

nakties

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtftyčiomis 
Subatomis 
Nedėliomis 
dieną ir naktj

5
Jau Antri Metai, Kai Argentines 

Lietuviai Darbininkai Leidžia 
Savo Savaitinį Laikraštį 

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

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

naują pntrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentiną

Taukši, kaukši kietos gatvės 
Ankstų, ankstų rytą,.

Eina jomis darbo žmonės, 
Ten, kur jiems - sakyta.—

Eina jiejie į dirbtuvę, 
Ten jiems lėmė vietą

Tie, ką patys nė nebandę ~ 
Vilkti jungą kietą.

Tas, kas nori egzistuoti,— 
Taip jau, matot, likta,—

Turi duoną sau pelnytis, 
Nors sunku ir pikta.* * *

Taukši, kaukši kietos gatvės
Ankstų, ankstų rytą,

Eina žmonės jau į būrį— 
Bus kas nors daryta.

Darbas baigtas... Na, ir duonos 
Nėra nė šmotelio.

Urzgia badas... Nenuvysi 
Jį nuo savo kelio...

Reikia veikti—gauti maisto.
Maisto—būtų sočiai,

Jeigu jįjį nesugrobtų
Šykštūs tie pilvočiai...* * r *

Taukši, kaukši kietos gatvės.
Skaros štai raudonos

Plevėsuoja, Girdis dainos;
Eina vyrai, žmonos...

Nėra darbo. Reikia maisto,— 
Patys eina, ima...

Nes jau darbo liaudis vieną 
Gavo supratimą. A;

Jau neboja darbo; minios
. Eit; ant' barikadų, r;•

Nes kova;jąų—-žūt-būtinė, 
Nųšakytū; bado*

\\ >?’

VAIKAI
Įleidžiami Utarninkais

galvaverkė,

& i

r

, y?' -a ”<• h • j.-į ?.

Vi. S'--':;*’

Dirbtinė Audra
X Laikas bėgo greitai ir, kaip matai, pra

bėgo du metai. Jonas jau išmoko savo 
amato, nusipirko siuvamąją mašiną ant 
išmokėjimo; ir jau pradėjo sau duonos už
sidirbt; dar ir tėvams rublį kitą, pridurda
vo. Tėvai liko labai užganėdinti, matyda
mi/jog jų sūnus jau jiems pagelbsti, ir jie 
galės laimingai užbaigt savo senatvės die
nas. • Bet neilgai jiems ta laimės saulė 
švietė. Štai dangus apsiniaukė, žaibas tik 
švaistosi, raižydamas begalinę dausą; per
kūnas trankosi be nustojimo; rodosi, kad 
gamta pasiryžus sunaikint viską. Ant že
mės subaubė kanuolės, sutratėjo kulkosvai
džiai, nekaltų darbininkų kraujas pasipylė 
upeliais; būriai varnų dar neatšalusiem la
vonam plėšia akis iš kaktos; motinų verks
mas, lydinčių savo sūnus į mirties nasrus, 
ir kūdikių klyksmas, kurie neteko savo my
limo tėvelio.

Tai pradžia pasaulinio karo. Jonui 
kaipo jaunamečiui nereikėjo ginklu ka
riaut, bet jis buvo valdžios paimtas apka
sų-kast ir dirbt kitokių darbų karo lauke. 

‘ \ Vokiečiai, įsiveržę į Lietuvą, apsiautė 
tą apiėlinkę, sykiu ir vienkiemį. Viktorija, 

. nėb'egąudama nuo Jono jokios žinios, pasį- 
td4rė'’kaip: beprote: verkė ir

31 82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.
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Išegzaminuojam dykai, 
fiavo darbą garantuojam. 
Taisome ant išmokesčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chirurgai-Dentistai

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

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

SHOW-DOWN IN THE
MINERS’ UNION

(The why and whither 
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 (Seer 
tary of Minority Movement.) 

—<%------------------------------------

of the
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LEFT WING WINS SHOE 
STRIKE AT HAVERHILL

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

MINERS SMASH LEWIS
MACHINE

Cover—by FRED ELLIS.
Other articles, illustrations, 

cartoons.
$2.00 a year, six months $L2
Single copy 20c, in bundles 15 

ORDER A BUNDLE. $

257

Brooklyn LABOR LYCEUfth
• DARBININKŲ ĮSTAIGA*
Sales del Balių, Koncertų, 

Metų, Vestuvių, ŠusirinKiinų ir 
JPulkuB steičiua su naujaisiais įtafe^ 
aaaia. Keturias bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

0149—959 Willoughby Ak* 
8842

FREE PREMIUMS UNTIL-MAY 15 v'iif

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

Report of the Rank 
Delegation.

STRIKE
STRATEGY

By WM. Z. FOSTER.

and File

One Book Free
RUSSIA AFTER TEN YEARS J 

By the First American Tra< 
Union Delegation.

-------------;--------

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

By ROBERT W. DUNN.

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

By WM. Z. FOSTER.
WHITHER CHINA

By SCOTT 
LEFT WING 
UNIONISM

By DAVID
SUBSCRIBE—NOW

NEARING.

J. SAPOSS.

$S

Labor Unity, 2 W. 15th St., New York City 
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Panedelis, Liepos 23 d., 1928 Puslapis reaSlas
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KRISLAI FRACKVILLE, PA.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
$25 už “betvarkes kėlimą”. Už 
kiek laiko patį Meyerį policija 
antru sykiu areštavo už laiky
mą atdaro judžių teatro nedė
lioję Pasinaudodami proga, 
daugelis turistų, kurių buvo su
laikytų pilnas miestelis, pabėgo 
savais keliais.

komos abelnai po visas kuo
pas. Pagal laišką visiems na
riams buvo aiškus tas svar
bus, paliečiantis jaunuolius 
klausimas. Laiškas priimtas

"Sugrįžęs iš svečių miestelio 
gaspadorius suspendavo polici
jos viršininką už leidimą Me- 

1 yeriui kelti betvarkę ir nubau
dė vieną policistą, kuris, ap
vaikščiojant Meyerio teatro ati
darymą, gerokai nusigėrė. Da
bar visas cirkas su skundais 
nusikraustė į Ilackensacką pas 
pavieto prokurorą.

Visko po Biskį* “T”
Čegužės 21 d., Gilberton’ 

kaHieryj, užsidegus gazui, bai- ir darbas bus dar plačiau va
šiai apdegė A. žavis ir jo “bo- romas kuopos narių, kurie pir- 
dė” A. Svetovski. žavis di-.ma turėjo didelio galvosūkio 
džiausiose kančiose išgulėjo
Shenandoah’rio ligoninėj du 
mėnesiu. Mažiausia da du
mėnesiu negalės dirbti. Ka
dangi kompanija gražiuoju at
sisako mokėti “compensation,” 
tai 14 d. liepos kreiptasi pas 
U.M.W. of A. unijos organiza
torių P. Krosin, kuris iš unijos J

Taigi -1877 metų religinių 
beždžionių šokis, pasirodo, dar 
geras ir 1928 metais. Tur būt, 
niekur kitur to nerasi, tik A- 
merikoj.

Ne geriau yra ir su šių die
nų vadinamu “blaivybės’’ įsta
tymu, kurį užkorė ant žmonių 
sprando militaristai ir religi
niai fanatikai laike didžiojo ka
ro. To įstatymo priešų—gir
tuoklių—organai (kaip N. Y. 
“Worldas”) su didele baime 
ir beveik kasdien žymi faktus, 
kad daugelis žmonių miršta nuo 
nuodingos degtinės. O blaivi
ninkų organai atšauna, kad ir 
seniau nemažiau žmonių nusi- 
girkšnodavo iki mirties. Tai 
tiesa, kad nusigirkšnodavo, bet 
ne nuo vieno stiklelio. Nors 
tada girtų matydavome dau
giau, vienok daugiau jų ir “iš
sipagiriodavo’’. Dabar gi pas 
daugelį ištisų net buvusių blai
vininkų šeimynų dalykai eina 
taip, kad kasdien geria tėvas, 
geria motina, geria sūnus, ge
ria ( 
miai 
bų jokių jau nėra.

l-----  . . .J
I su jaunuolių organizavimu ir 
knygų gavimu anglų kalboj. 
Kuopa nutarė, kad X Apskri
čio valdyba bendrintų, kaip 
galima, parengimus ir abelhą < 
veikimą Detroito ir Ilam-|\ 
trameko ALDLD. kuopų. Pla-j 
čiai buvo susirinkimo išdisku-i 
suotas klausimas apie 52 kp. 

gauna algos už 6 mėn. $1,400'narį, kuris buvo delegatu mai- 
ir išlaidų po $500. Atsikėlęs Į merių gelbėjimui ir paskutiniu 
ant devynių, pasirašė pavardę i Įnikti atvirai pasirodė, kad yra 
ir antrašą, sakė “orait!” j-— m-m— -in. 
pažiūrėsiąs.

Liepos 5 d. 1876 Lokalo bu- 
• vo rinkimai napjo komiteto.
Kadangi lietuviai (kurių čion 
dirba didžiuma) labai neran
gūs lankytis į lokalinius susi
rinkimus, tai nors ir kandida
tavo lietuviai, bet didžiuma: 
išrinkta iš reakcinės Lewis’o ■ 
mašinos, išskiriant gerą čiagi- 
mį lietuvį sekretorių J. „„ 
bask Į.

Gilberton kallieryj “praisai” 
numušti. Ant taip vadinamų 
“vėnių” B. Buck už yardą mo
kėdavo $12.40, už kaples — 
$2.15. Dabar už yardą $10.- 
76c., už kaples $1.34. Ant 4 
pėdų buvo $10.76 yardas, da
bar $8.07. Mat, darbdaviai 
padarė skymą: pirma buvo 
plotis 30 pėdų, dabar 15 pėy 
du. Bet darbo beveik vistiek, 
medžių reikia, tiek pat. Pro- 
pai prisiunčiami, kad užima 
suvirš valandą, kol suskaldai. 
Jeigu mes, turėdami uniją, 
lankytume lokalinius susirinki
mus, tai tas viskas išnyktų, kai 
pavasari sniegas.

* Darsūniškio Vijūnas.

jis ’ mainierių gelbėjimo aukų rin
kimui intrigantas ir jų priešas. 
Visapusiškai išdiskusąvus tą 
klausimą, kuopa nutarė at
šaukti iš ALDLD. 52 kp. dele
gato vietos ir išrinkti naują 
sąžiningą narį. Prie to, kuo-

DETROIT, MICH.

Iždo Globėjai:
JOS. TAUROZAS,

31. W. Main St., Carnegie, Pa.
J. GIRSZTOFF,

524 Washington' Ave. Extension, 
Carnegie, Pa.

J. ČIRVINCKAS,
230 Magazine St., Carnegie. Pa.

A.P.L.A. KUOPŲ ANTRAŠAI
Kp. Sekr. antrašas.
2— K.Zabela, 3403 W. Carson Street, 

Pittsburgh, Pa.
3— J. Čirvinkas, 230 Magazine St.,

Penn Avenue,

Pittsburgh, Pa.

Carnegie, Pa.
4—F. Pikšris, 1331 

Pittsburgh, Pa.
6— M. E. Custerienė, 1009 E. 74th

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

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

'S. S. Pittsburgh, Pa.
9— U. Načajienč, 1722 Kenneth Ave., 

Arnold, Fa.
0—J. Albauskis, 1503 Wentworth 

Ave., Chicago Heights, III.
1.1—D. Lckavičia, P. O. Box 52, Fin

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

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

Rices .Landing, Pa.
Jones Avenue, 
Pa.

14— R. Beniušis, 911
North Braddock,

15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., 
Woodlawn, Pa.pa padarė kitą nutarimą, kad, ig~a. Besasparis, T

pasiųsti tam Detroito organi
zacijų rėksniui per 52 kp. raš-j17- 

'tininką atvirutę, kad jis sulau- 
Ihi- ALDLD. konstituciją ir jau

| negali būti ant toliau delega-l 
i tu mainierių gelbėjimo, nuro-! 
dant jo tokiąx pat agitaciją,! 
kaip ir visų blogos valios žmo-l 
nių, kurie nori pastoti kelią 
aukų rinkimui. Pagirtinas 
darbas tai mūsų knygiaus, ku
ris turi geras pasekmes plati
nimui literatūros. Kas susirin
kimas išduoda tinkamą rapor
tą su pasekmėmis ir skleidžia 
literatūrą kiekviename susirin-l 
kime, parengimuose ir kur ga-į

19

O. Box 40 K.
Aliquippa;. Pa.

Treinauskas, P. O. Box 163, 
Pittsburgh, - Pa.

J. Preikšą, Box 201, Minden, W.

LT
E

ii tarpe’ pavieniu darbiiflhiku.
ALDLD. 52 Kp. Kor.

REPUBLIKONŲ RINKI
MŲ FONDAS VIRŠ 

$4,000,000

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

ADRESAI
Pirmininkas—Ed. Sheputis, 11343 

Cardoni 
Valaitis; 
raštininkas 
Russell St..
7715 Dayton Ave.; “Laisves 
tas—J

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

finansų raštininkas — J. 
1738—22nd St.; nutarimų* 

P. Čekanauskas, 9522 
iždininkas—A. Vėgela, 

agen-
Biršton', 2739 Carson Ave.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

/Lietuvos Sūnų ir I). D. Valdyba 
Del 1928 m.

Seliokas, 64 Morris St.;
O. Giraitiene, 431 Summit 
Rast. J. Kazlauskas, 481 
; Fin. Rast. J. Pilkauskas,

Chadwick Avė.; Iždininkas A. 
5&6 Zion St.

Pirm. M. 
Vice-Pirm. 
St.; Prot. 
Hudson St. 
64 
Raulinaitis, 5^6 Zion St.; Maršalka 
J. . Giiaitis, 174 Ashley St.; Organo 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinlcimai 
2-rą ketvergą—»kožho 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

atsibūna kas 
menesio 7:30

Visękiy Rūšii; Šviežas Valgiai, Gaminami Lietuviška
_ ir Amerikoniška Stilium

Pavalgias čia malonu būti, 
šnekučiuoti bu kitais, arba ram

J. MARČIUKIENE 
Savininkė

asl-

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

Iš A.L.D.L.D. 52 Kuopos 
Susirinkimo

Liepos 15 d. viršminėta kuo- 
( pa laikė mėnesinį susirinkimą, 

si- ne tik paprastieji “slomsų” i Naujų narių prie kuopos prisi- r/mnnACi Ivcrt ia l m il/nm io vi’ X x ry. J nnxm

te, geria giminės ir įna- 
>65 dienas į metus. Ri- 

Ir tame: 
nuodingame alkoholyje maudo-1 
si. np tik nnnrnstipii “slnmsii ” '

WASHINGTON.— Nebus 
jokio apribavimo republiko- 
nu rinkimų fondo, pareiškė 
J. R. Nutt, Republikonų 
Kampanijos Komiteto iždi
ninkas. \ Suvirš $4,000,000 
yra “neoficialė” fondo 
skaitlinė. Bet manoma, kad

20— A. Potyrius, Box 237, Burgetts
town, Pa.

21— -J. Lingevičius, P, O. Box 528, j 
Westernport, Md.

22— P. Cibulskis, 7042 
Maspeth, N. Y.

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

24— D. Vaikutis, 2&14 Kooper 
Youngstown, O.

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

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

27— M. Batutis, Box 24, eWilsonville, 
Ill.

28— J. Džikas, P. O. Box 105, Frum, 
W. Va.

29— J. Carvalles, Box 2, 
Pa.

30— J. Leonaitis, 107 N.
Benton, Ill.

32—P. Klova, 133 So.
Easton, Pa.

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

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

35— K. Bagdonas, 114 N. Vine S^, 
Sha’mokin, Ra.

36— K. Vaičiūnas, 929 So. Hobson 
St., Harrisbug, Ill.

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

38— B. Yuškauskas, Box 253, West 
Frankfort, Ill. •

39— J. Chiplikas, 611 Vandalia St., 
Collinsville, Ill.

40— A. Kirtikliene,! 1388 Andrus St., 
Akron, O.

41— J. Guzevičiene, Box 400, Benld, 
Ill.

DETROIT, AIICH.
LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-TĖ 

GRAND RAPIDS,.MICH.
Valdybos Adresai:

Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk
er Ave.

' j Vice-prez. A. KRASNAUSKAS, 1568 
Lint Court,! Quarry Ave.

Tarimų raštininkas K. RAS1KAS, 
R.R. 9, Box 117.

Fin. rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 
—llth St.

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568 
Quarry Ave.

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

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

kas antrą utarninką kiekvieną mėne
sį, savam name. 1057 Hamilton Avb.

128,

St.,

St.,

Coal Center,

Duquoin St.

13th Street,
Scribner ŠV. ROKO DRAUGIJA, 

Montello, Mass.
Pirmininkas A. Krukonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagelb. M. Meškinis, . 9 
Burton St.; Užrašų Raštin. V. Gelu- 
sevičius, 51 Glendale St.; Piniginis 
Raštiniu. 'J. Stripinis, ,49 Sawtell 
Ave.; Ligonių Rašt. J. Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 Merton St.; Iždo Globėjai: J. 
Tautvaiša, 678 Main St.; S. Pctravi- 
čia, 160 Melrose St.; M. Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 
kas, 19 Ames St.

žmonės, bet jo • aukomis virto Įrašė 7; d. Stakvyla su savo 
ir daugelis kada tai buvusių, drauge iš West Frankfort, HL, 
žymių vyrų ir moterų. Kurie j persikėlė į 52 kp. Finan, sek. 
jų dar nenusigeria iki mirties, i raportavo/ kad už šiuos pietus 
tai bent jau, tai čia, tai čia, jau yra pilnai užsimokėjusių 
pradeda rodyt aiškias idiotizmo 207 nariai, 
ii’ chuliganiškumo žymes.

Ir buvo išrašęs 
70 atviručių tiems nariams, 
kurie dar nėra užsimokėję mo
kesčių. Iš jų tik 20 atkreipė 
atydą į sekr. pranešimą ir už
simokėjo pagal paraginimą.

- Labai negerai, kad pas kuo
pos narius tokis apsileidimas 
viešpatauja. Tiesiog nekreipi
mas domės į kuopą. Ir tiek 
daug darbo reikia sekretoriui 
padėti raginant tuos pačius 
darbininkus prigulėti prie kuo
pos., Kuopa nutarė išrinkti 
prie sekretoriaus komisiją pa
dėti mokesčius išrinkti iš tų 
narių, kurie dar neužsimokė
ję. Į komisiją išrinkti Guobis, 
Garlatauskas, Ūsaitis, Vaitke
vičius. Kuopa įgaliojo juos 
priimdinėti mokesčius. Pra
mogų komisija tvarkiai išda
vė raportą iš buvusio birželio 
mėnesį pikniko, kuris davė 
rengiančioms trims organizaci
joms gražaus pelno. Prie to 
raportavo, kad dar vienas ir 
bene , paskutinis didžiausias 

Į kuopos parengimas bus rug- 
pjūčio 4 d., tai bus ekskursija 

nykim, kad tik didžiajam biz-; Kanados saloj, Bab-Lo Park, 
mui (ir, vėliau, būtlegeriams) į Laivas išplauks 9 vai. ryte, 
dabartinė blaivybė gera pada- Lietuviai, kurie «važiuosite, pir- 
rė. Jeigu kas domėtųsi skait- kite tikietus nuo 52 kp. ke
linėmis ir pasiknistų po bankų miteto narių, kurie pardavinės 
depozitus, tai atrastų, kad pa- nuo Woodward gatvės iki lai- 
didėjo įplaukos ir daktarų, ir-vo prieplaukai. Mainierių de- 
kunigų, ir graborių. O papra-1 legatai raportavo, kad visais 
stieji žemės ir fabrikų kurmiai, galimais būdais renka aukas, 
prie 'nusigėrusiųjų iki mirties j ir orgdnizacijų šelpimo komi- 
grabų vis viena kelia senovines tetas, kuris yra suorganizuo- 
“šermenis”, tik dar daugiau ir tas Detroito Org. Sąryšio tie- 
dar nuedingesnį skystimą ge- šiai aukas siunčia į Pittsburgh, 
ria' ir rengia naujas puotas: ti-’Pa., Nacionalį Mainierių Gel- 
'kintieji—velniams, o bedieviai j bėjimo Komitetą. Ir dar bus 

•—vabalams. Jei taip dalykai I surengtas vienas tarptautiškas 
leis ilgai, tai ant galo šiai blai-! piknikas mainierių naudai. Tė- 
vybės šaliai tereikės tik dvie- mykite lietuviai^ vietos apgarsi- 
jų įstaigų: vieno bendro kapi
nyno ir vieno bendro durnių 
namo.

Aš toli-gražu nesu nei blaivi
ninkas,. nei blaivybės apaštalas. 
Bet gerai žinau, kad industri-' 
jos (ir valdžios) savininkams 
blaivybės įstatymas buyo reika
lingas ne del to, kad žmonėms 
gera ’padaryti, o del to, kad 
sunaikint bravorus, kurių apie 
95 nuoš. priklausė vokiečiams. 
Blaivybiniai fanatikai buvo tik 
ta kačerga, kuria turčių klasė 
žarijas* žarstė, 
sinio fanatizmo, 
buvę Volsteado 
nas, jei, vieton 
timo darbo,—kurs vienas ir te
gali pagelbėt blaivybės reika
lui,—šiandien mus užliejo beri
bio išgverimo bangos, tai už 
tai reikia daugiausia pasidė- 
kuoti tam pačiam fanatikiniam 
vergiškumui, kuris buvo pačiu 
svarbiuoju faktorium įkūniji
mo visoj šaly ir anų “mėlynu- > 
jų įstatymų”. Tačiaus, nema-j

Vienok, be ma
vis tiek nebūtų 
įstatymo. Vadi- 
intensyvio švie-

8KAITYKIT IR PLATIN
KI? “LAISVĘ”

nimus ir pranešimus apie ren
giamą pikniką. Koresponden
tas visai negaĮi kiekvieną pa
rengimą korespondencijose 
garsinti.

Susirinkime buvo skaitytas 
svarbus laiškas nuo ALDLD. 
Centro Sekr. Jaunuolių sky
riaus anglų kalboj knygų ga
vimui. Už kokius mokesčius 

'jos yra gaunamos ir kaip tvar-

bus daug daugiau sukelta 42—F._ Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43—S. M. Liesis, 134 Williamson St.,ir išleista Hooverio kampa

nijai.
Nutt yra bankierius, susi

rišęs su Nickel Plate gelž- 
keliu, kurį kontroliuoja 
Morganas.

VIETOS ŽINIOS
MIRĖ J. KRIAUČELIŪNAS

Maspethe mirė Jonas Kriau-Į_
čeliūnas, senas amerikietis, iš-jj). L. K. 
gyvenęs Brooklyne 23 metus. 
Savo laiku pirmiau buvo da
lyvis darbininkiško judėjimo. 
Bet paskutiniais metais, del 
įvairių priežasčių, nutolo nuo 
veiklaus dalyvavimo judėjime; 
bet niekad nepasirodė darbi
ninkų reikalų priešu, ir iki 
mirties liko pirmeiviškos kryp
ties žmogum.

Saginaw, Mich.
I 44—L. Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, 

111.
45— Ig. V. Savukaitis, P. O. Box 262, 

Cuddy, Pa.
46— P. Rasiinov, Box 1.4, 

Ind.
47— J. Vaitkevičius, 5768 

Ave., Detroit, • Mich.
48— A. Malinauskas, P. O. 

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

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

Avė., N. S. Pittsburgh, Pa.
51— J. V. Stanislovaitis, 307 Ply

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

sted St., Chicago, Ill.

Blanford,

Addison

Box 24G,

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm.—Jonas Drulis, 321 Bond 
Vicc-Pirm.—Juozas Krukuuskis, 

300 First St.
Protokolu Raš.—B. Burkauskis, 

255 Pine St.
Finansų Rašt.—Jonas Poškus,

11 <3 Cpurt St.
Iždininkas—Martinas Budreckis, 

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

11.1 Court St., ir
St. Merkis, 321 ,Bond

St.

St.
Nauji: Raš. Orga.—M. Zabrauskienč, 

274 Sencond St.
Draugystės korespondentas — Ant. 
Grigutis, R. F. D. No. 2, Box 306 
Maršalka Juozas Kicena,

259 Broadway

VYTAUTO DRA UGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

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

St.
Sekr. T. Stankevičiene, 431 

Boulevard.
Kasierius F. Bukaitis, 330 Broadway.
Kasos globėjai:

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

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

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ, M O LINE, ILL., 

VALDYBOS ADRESAI
Daucenskas, 

Moline, III.
A. Milius, 

Moline, 111.
A. Trepkus,

1552—10th

Fin.

St.

po

SRUTŲ NUOVADĄ UŽLIEJO 
ALUMI

Darbininkai Richmond Bo
rough srutų nuovadų (sursų) 
skyriaus pėtnyčioje turėjo pu
sėtinai darbo Staten Islande, 
kada srutų nuovada užsprin
go alum. “Sausiesiems” agen
tams pradėjus versti alų į sru
tų dūdas iš Manor bravoro, 
West Brightone, užspringo 
nuolaida, ir turėjo šauktis . . w ,c ..
nnioctn dorhininkn nno-olhns Ligonių Rast. Marijona Potsus, 184 miesto ctaiDininKų pageioos. Ames St., Montello, Mass. 
Gyventojai toj apielinkej pro
testuoja .prieš tokį valdžios 
žygį: esą, amelinkė pasmirdo 
alum ir juos užplūdę įvairaus 
pavidalo uodai.

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO, MASS., VALDYBA:

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

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

Fin. Rašt. Kazimiera Čercškiene, 
Lansdowne St., Montello, Mass.

Prot. Rašt. Teodora žižienė, 673
Main St., Montello, Mass.

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

37

N.

Kasos Apiekūnai;
Kleofasa Sireikiene, 8 Holbrook Ave., 

Montello, Mass.
Vladislava Baronienė, 722 N. Mon

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

Montello, Mass.
St., Montello, Mass.

Draugysčių Adresai, Kurios Į 

Turi “Laisvę” už Organą

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

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

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

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

Ižd. J. JASADAVIČIUS, 
538—3rd Ave., Parnassus, Pa.

Pitts-

LIETUVIŲ BROLIŲ IR SESERŲ 
DRAUGYSTĖ, RACINE, WIS.

Valdybos antrašai:
Pirmininkas A. Gerčius/ 1212 

State st.; pirm. pagelbininkas N. 
Vaitekūnas, 1026 Marquette st., raš
tininkas S. J. Gelmuss, 1309 Mound 
avė;; turto rašt. Z. Ambrasas, 1305 
Geneva st.; iždininkas / r" ’ 
1004 Lockwood avė.; iždo globėjai: 
A. čyvas,' 1917 Mead st.; ir Ke
palas, 1212 State st.; organizatorius 
K. Kiselis, 1309 Mound avė.

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

Pirm. B.
Avė., E.

Vice-pirm.
Avė., E.

Prot. ‘’seki
St., Moline, III.

Fin. sekr. K. Shimkus, 135—36th St.,
Moline, 111.

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

Iždo globėjai:
A. Matusevičia, 349—9th St., Mo

line, III.
J. Verikas, 350—9th St., Moline, 

III.
Maršalka J. Kairis, Plaw Station, 

Moline, III.

1512—llth

349—10th

PITTSBURGHAS IR APIEL1NKĖ
Pricšfašistines 'tarybos Komitetas 

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

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

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

Prot. sekr. E. K, Šiurmaitiene; 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

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

ey, orderius išrašykite iždininko var
lį!,' o siųskite finansų serketoriui.—

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO, MASS.

Valdybos Antrašai 
Pirmininkas A. Krukonis, 

23 Banks St.
Pirm, pagelbininkas P. Krušas, 

99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J. Stripinis, 

49 Sawtell Ave.
Finansų raštininkas K.

12 Andover St. 
Ligonių raštininkas W.

51. Glendale St.

Venslauskis,

Gelusevičia,
A. Tankupas, j Kasierius M. Podžiūnas,

29 Arthur St.
Kasos globėjai:

A. Atilsėjus, 129 Ames St.
Povilaitis, 222 Ames St.

M. Jazukevičia, 1(53 Ames St. 
Maršalka >F. Sawlenas,

20 Faxon St. Visi
Mass.

J.

Montello,

Phons: Jefferson lOSSft

A. J. MEYER
Lietuvis Aptiekoriua

Kaiba Lietuviukai ir REsičksl
338 Knickerbocker Ave-

(Kampas DeKalb Avenno)
BROOKLYN, N. Y.

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

50 Centui už Bonk'ę

F —~r- x-- ^“7*
TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N.

AMERICAN .
PHONE: REGENT 2177-0474 “Tai Mokykla bu Reputacija."
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
< Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59 Street* 

21 Metai Kaip Įsteigta New York City

Bell Phon©: Poplar 7545

GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS

1023 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA, PA.

................

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZA M UOTO JAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell______
Keystone—

TELEFONAI:
_________  Oregon 5136
__________  Main S661

.’frrffiirrrn:? .n.i.Trr

Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas jvato, bet ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja

’ ‘ po plačią Ameriką pagarsėjusius, ‘ •
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio) 
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) /

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

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatišku ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS v.-

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

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

Tel.: Jdniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite: >

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

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

Vardas
No____
Miestas

.■ Miestas

____  St. ir ♦
_  State-----
_  State-—
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR

REIKALAVIMAI

J. LEVANDAUSKAS

PARDAVIMAI

CASTON ROPSEV1CH

J. IR O. VAIGINIS

Į

Chicago, Ill.

ištisą 
sušilę,

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

gauną 
apie šį

LIETUVIŠKA SKUTYKLA

merginai. 
Geistina 
prie Ja- 
kambarį, 

ofise, 46 
(174-176)'

tik $10.00
Finger Waving

paprasti darbininkai būtų nau
dojęsi ja, bet pilvūzai dykū
nai. . *

PASIRANDAVOJA f o r n išiuotas 
kambarys pavieniui vyrui arba ve

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

A. MOLLYNS
Specialistas ant

Permanent Wave, Nestle 
Circuline

REIKALINGAS kambarys
Richmond Hill apielinkėj. 

būtų, kad kamb. būtų arti 
maica elev. linijos. Turinti 
palikit adresų “Laisvės” 
Ten Eyck St., Brooklyn.

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmės:. Būtų linksmfa pasi
matyti.

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

Darbų atlieku
Kreipkitės

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

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoz* 

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.

PARSIDUODA grosernė, biznis ge
rai įdirbtas, labai geroj vietoj, 

daug dirbtuvių ir privačių namų, ga
lima daryt gerą biznį. Atsišaukit 
po No. 459 Keap St., Brooklyn, N.Y.

(172-177)

Tel. Lackawanna 2180

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 gražūs ir švie

sūs kambariai. Yra steam heat, 
šiltas vanduo, elektra ir kiti visi pa- 
rankumai. Randa visai pigi. Kam 
reikalinga, pasinaudokit proga. At
sišaukit po No. 120 Highland Place, 
Richmond Hill, N. Y., arba telefonu: 
Greenpoint 2334, A. Tautkus.

(173-175)

pis Sestas ■

RAUGINTOSE SILKĖSE 
DEGTINĖ

VIETOS ŽINIOS
SUKRUSKIME BENT 
KARTA

Darbiečiai ir visi progresy- 
viai turime sukrusti su parašų 
rinkimu mūsų partijos išstaty
tiems kandidatams. Darbinin
kų (Komunistų) Partija yra 
vienatinė šioj šalyj darbinin
kų atstovė jų kasdieninėj ko
voj su išnaudotojų klase, šiuo-; 
se rinkimuose ji turi išstačius 
savo kandidatus, kaip į šalies 
prezidento ir vice-prezidento, 
taip ir į valstijų įstaigas. Kad 
mūsų partijos kandidatai pa
pultų į kandidatų surašą, rei
kalinga surinkti tam tikras 
skaičiuj piliečių parašų. Ka
pital istmiai-buržuaziniai kan
didatai lengvai gauna tokių 
parašų per tam tikras agentū
ras, kurios parūpina tų para
šų už pinigus. Darbininkų 
(Kam.) Partija už pinigus ne
gali tų parašų nusipirkti, to
dėl, kad pas darbininkus tų 
pinigų nėra. ^igi, čia vie-

MAINIERIŲ VAIKAI
KALBĖS MAINIERIŲ 
GELBĖJIMO SUSIRINKIME

Vaikų Komitetas Gelbėji
mui Mainierių rengia didelį 
masinį vaikų susirinkimą atei- 
nančioj seredoj, 2 vai. po pie
tų, Labor Temple, 14th St. ir 
2nd Ave., New Yorke.

Vienas iš gabiausių

Pereitą ketvergą Raudonojo 
I Kryžiaus laivas “Larissa,” at
plaukęs iš Halifaxo, Kanados, 
parvežė 501 bačką raugintų 
silkių (pickled herring). Lai
vui stovint prieplaukoj, Java 
St., Brooklyne, muitinės agen
tai pereitos pėtnyčios naktį iš
ėmė 10 galionų degtinės bač
kutę iš vadinamos raugintų 
silkių statinės. Ir kaip pasiro
do, tai kiekvienoj tų raugintų 

■silkių statinėj radosi ir degti- 
|nės “kegutė.” Sulig tų agen- 

pranešimo, tai geriausios 
kokia

Areštuotas troko vežikas 
i Edward* Grūsonie, Arbuckle 
Trucking Co., iš Jersey City ir 
laikomas, kaipo svarbus liudi
ninkas. /Silkės-degtinė buvo 
adresuota: Smith ir Anderson 
žuvų pirkliams, 215 Front St., 
New York. Bet, kaip Truck
ing Co.,'taljhir žuvų firma sa
kosi nieko jriežiną apie tąjį 
raugintų silkių siuntinį. Pas
kutines firmos atstovas pasa
kė, kad jie reguliariai 
žuvis iš Halifaxo, bet 
siuntinį nieko nežiną.

Pereitą subatą visą 
dieną 12 vyrų dirbo
atidarinėdami tas silkių stati
nes ir išimdami “ruginę” iš 
ją-

Tai trečias tokis degtinės 
užgrėbimas bėgyje pastarųjų 
dviejų savaičių. Pereitą savai
tę nuo laivo “Iroquois” buvo 
paimta 2,000 kvortų ir laivo 
“Seminole” 1,000 kv. Ir vi
sose šiose vietose degtinė bu
vus pirmos rūšies. Reiškia, ne

Daugiau Brookiyno ir New 
Yorko žinių Telpa Pus- 

^lapyj 5-tame

BARBER SHOP IR 
BEAUTY PARLOR

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Wiliamsburgh Bridge Plaza)

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas: 

65-02 Grand Avenu^ 
MASPETH, L. L, N. Y.

Tel., Juniper 6776
PITTSBURGH, PA.

ALDLD. 87 kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus ncdėlioj, 29 liepus, pas 
d. Bogužą, 1301 Goebel St., N.S. Pra
džia 2 vai. po pietų. Visi nariai ma
lonėkit laiku susirinkti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Atsi- 
veskit ir nauju narių.

Org. A. S.
(174-176)

Tel. Janiper 7646

vaikų tų 
veikėjų ir organizatorių vaikų rūšies esanti degtinė, 
kliubų tarp streikuojančių ' kada buvus pargabenta iš Ka- 
mainierių kalbės šiame susirin-Įnados. 
kime. Jo tikslas supažindinti,'ji , 
didmiesčių darbininkų vaikus| $300,000. 
su -'streikuojančių i 
vaikų padėčia. * Į

Be prakalbos minėto ’ mai- rinkti mažiausiai $1,000,000. 
nierio vaiko bus plati progra
ma, kuri susidės iš dainų, mu
zikos ir šokių. Be to, bus ir 
daugiau mainierių, kurie pri
buvo iš streiko sryčių papasa
koti apie jų padėtį.

Todėl, visų darbininkų tė-i 
vų yra pareiga savo vaikus 
atvesti į šį masinį mainierių

Jos vertė, kaip dabar 
apskaitliuojama, siekia 

Bet, pardavinėjant 
mainierių j bonkomis ir stikleliais, jos sa- 

Įvininkai tikėjosi lengvai su-

Silkės-degtinė pargabenta į 
brooklyniškę armijos sąkrovą, 
kur raugintos silkės bus par
duodamos ant “auction sale.” '

RAP. KRUCH’AS

natinė išeitis, tai mūsų pačių gelbėjimui susirinkimą. Supa- 
pagreitintas darbas. žindinkime savo vaikus su

Reikale blankų 
vi išminėtų parašų, 
į šias vietas: 46 Ten Eyck St., 
kreipkitės pas d. Jeskevičiūtę; 
29 Graham Ave.,—pas Haf- 
fer; 152 So. 4th St., pas Ses
ter. * Visi čia minimi antrašai 
yra Brooklyne.

rinkimui mūsų brolių mainierių vaikų 
kreipkitės padėčia.

TĖVAS JIEŠKO MIRUSIOS 
DUKTERS DRAUGO POETO

DU NUTEISTI UŽ GRAFTĄ

Max Schmilovich, 61 m., 
formalias miesto valymo gat
vių 12-to skyriaus, gavo už 
išmokėjimų klastavimą nuo 3 
mėn. iki 3 metų kalėjimo, o 
James Galvin—6 mėn. Tai to
kios bausmės vagišiams, kurie 
padėjo miesto pinigų didžiau
sias sumas suvogti. Didžio
sios žuvys to grafto visai nėra 
paliestos. Tuos nuteisė, kurie 
buvo žiopli ir nemokėjo už
slėpti savo darbelių.

Miesto valymo gatvių graf- 
, sakoma, per dešimtis mi- 

lonų dolerių yra nukniaukta 
.iesto pinigų. Nuteistieji 

formanai (užveizdos) bei 
prasti šlavikai.

Įsivaizdinkit: šlavikas
formaneliai kaltinamu o patys 
herštai nei nemanoma paliesti. 
Kodėl ? Ogi todėl, kad šioj 
kapitalistinėj sistemoj teismai 
baudžia tik už mažas vagys
tes. Didelės vagystės skaito
mos skaisčiu bizniu kapitalis
tinio teismo akyse.-

Pavogei milioną arba milo- 
nus—ir teismas atras tave gu
driu žmogum. Bet už centą- 
dolerį ilgi metai kalėjimo; 
reiškia, tu vagis ne jų klasės.

yra 
pa

ir

Virginia Drew, 24 m. rašėja 
artistė-piešėja, pereitą pėtny
čią rasta plūduriuojanti Hud
son© upėje. Tėvai mano, kad 
jų duktė pati sau galą nepa
darė, bet ją kas nors užmušė 
ir vėliau jos kūną įmetė į upę.

Virginia buvo gabi studen
tė. Metai ar kiek tam atgal ji 
susipažino su Maxwell 1 Bo- 
denheimu žymiu novelistu. 
Nuo to laiko ji pradėjus kal
bėti apie saužudystę. Kita, ji 
tikėjosi, kad Bodenheimas jos 
raštus pataisys, kuriuos išleis
tuvės atsisakė išleisti. Pasta
ruoju laiku dvi novelės jai su
grąžintos, kaipo netinkančios 
spaudai. Bet jį nenusiminu^. 
Virginia dėjusi viltį ant Bo
denheimo, kuris žadėjęs ją at
vesti prie tokio kelio, kur jos 
raštų taisyti nereikėsią^

Pereitą pirmadiąriį ji dings- 

 

o Bodenheim-j-antradienį.

įr policija 
ti.
raeities lai- 
rėjęs apie 
rginų-mote- 
apįe

MIRĖ ED. MILIAUSKAS

Mirė newyorkietis Edvardas 
Miliauskas, narys Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Amerikoj 
49 kuopos. Galėjo būt apie 
38 metų amžiaus; buvo ve
dęs.

Pereitą nedėldienį jis būvo 
Coney Islande; sakoma, už
valgęs oisterių, nuo kurių par
važiavęs namo jau nesijautė 
gerai. Namiškiai dar bandė 
jį gydyt ir vidurius išplovė, 
bet nieko negelbėjo. Ed. Mi
liauskas tuomet buvo nuvežtas 
į St. Vincento ligoninę, kur ir 
mirė pereitą pėtnyčią. Laido
tuvės bus panedėlyje.

Buvo bepartyvis • žmogus, 
bet šiaip gana pažangus ir 
kartais medžiaginiai paremda
vo darbininkų judėjimą.

R.

ta, 
Tiek jos draugai 
gali pėdas jų sus

Kiek patirta iš 
kų, tai Bodenhei 
save sutraukęs 
rų, kurias mokinę* Hrpįe in
karnaciją—atgimimą po mir
ties. Sakoma, nemažai mer.- 
ginų-moterų jų tarpe ir Virgi
nia yra padarę saužudystės 
paktą—sutartį su Ėodenhei- 
mu.

Virginios tėvai atsišaukia 
prie jo per laikraščius, kad 
jis padėtų jiems išaiškinti 
apie jų dukters mirtį ir apie 
save. < ’

Bet ar paklausys tas išdy
kęs novelistas, kuris išlepėles 
moteris-merginas su savo no
velėmis mulkino ir aiškino 

i durną “idėją” apie atgimimą 
i po mirties, tai klausimas. Grei
čiausiai jis neš savo kailį į 
tamsų urvą, kad niekas jo ne
galėtų surasti. Sakoma, kad 
Virginia jau nebe pirma, kuri 
nusižudo iš tos Bodenheimo 
grupės moterų. Metai atgal 
panašiu, būdu mergina husižu- 
džius padarius sutartį su tuo 
šuleriu novelistu.

Dalykas visgi nėra aiškus. 
Jis turės paaiškėti netolimoj 
ateityj.

AKTORIUS KALTINAMAS 
MOTERS PASMAUGIME

Felix Schlesser, 38 metų 
aktorius, gyvenantis po num. 
320 Roebling St., Brooklyne, 
areštuotas ir kaltinamas pa
smaugime Goldie Grass, 65 m. 
senukės. . Jį areštavo pereitą 
ketvergą ir nepaleidžia po už
statu. Sulig kaimynų liudiji
mo, Schlesserį matę vėlai tos 
senukės apartmente. Potam 
netrukus pasigirdo riksmas iš 
jos kambarių. Grassienė rasta 
lovoje pasmaugta. Tikslas bei 
priežastis žmogžudystės neži
noma.

u

Sr

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

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

ORLAIVIO UODEGA
SUDAUŽĖ TROKĄ»

Kenneth R. Colling, Newar- 
ko orlaivių mokyklos instruk
torius areštuotas už sudaužy
mą troko. Frank H. Krance 
iš Union, N. J., kaltina Collin- 
gą, kad pastarasis su savo or
laiviu skrisdamas užkabinęs 
su jo uodega ir nunešęs jo tro
ko viršų. .

“Krance kelis kartus ap
drabstė mano orlaivį purvais, 
tai tik aš jam atsimokėjau jo 
paties miera,” aiškinosi teisme 
Colling.

Teismas tyrinėjimą atidėjo, 
padėdamas orlaivininką po 
$200 kaucijos.

Šiemet
Marcelling

463 LORIMER STREET
3 Durys nuo Grand St, 

BROOKLYN, N. Y.

Triangle 1450

FOTOGRAFAS
Tel.

LIETUVIS GRABORIUS
DARBININKE STO K J TIKRĄ KOVĄ

Rinkimų Vajus Gavimui Naujų Narių į Komunistų 
Eiles

1. Organizavimą Neorganizuotų.
2. Rėmimą Mainierių ir audėjų streiko.
3. Pripažinimą ir Gynimą Sovietų Respublikos.
4. Darbo partiją.
5. Darbininkų ir Farmerių Valdžią.

Prieš:
L Bedarbę.
2. Indžionkšinus.
3. Darbo unijų vadų išdavystes.
4. Persekiojimą juodveidžių ir ateivių.
5. Imperialistinius ’karus.
Stok į Kovos Partiją.
Stok į Darbininkų (Komunistų) Partiją.
Blanka Aplikacijos Įstojimui į Darbininkų

~ (Komunistų) Partiją

Išpildyk šia blanką ir pasiųsk Darbininkų Parti
jai, 43 East 125th St., N.ew York City.

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

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

(170-175)

Vardas ir pavarde

Antrašas

Užsiėmimas

Jeigu esi str^ikieris arba bedarbis ir negali už
simokėti įstojimo okesties, tai pažymėk ir būsi pri
imtas į partiją be i okėjimo įstojimo mokesties. Taip 
pat nereikės mokėti narinių duoklių, kol pasibaigs 
streikas arba gausi darbą.

(Čionai įdedu $1: 50 centų įstojimo mokesties ir 
50 centu narinė mėnesinė duoklė.v

NAUJAS LEIDINYS

“Artūras Regratis ir Jo Raštai”
PROLETARINĖS POEZIJOS KNYGA 

-------IŠLEIDO -----
AMER. LIET. PROLETARŲ MENO SĄJUNGA

šios knygos leidimą užgyrė sekančios - 
Amerikos darbininkų organizacijos: ADP., 
LS.; ALDLD.,LDSA., Mūsų Laikraščių Iš
leistuvės ir žymesnieji darbininkų veikėjai.
Spaudai priruošė-surędagavo LIETPRO- 
POETŲ Sąjunga Sovietų, Rusijoj. At
spausdino “Laisvės” spaustuvė, po d. R. 
Mizaros priežiūra. Viršelius piešė d. A. 
Gilmanas.
Knyga turi 176 pusi. Pradžioje telpa au
toriaus A. Regračio paveikslas. Jo bio
grafija? parašyta d. P. Aušroto.
Raštų peržvalga parašyta d. V. želionįo. 
Paskui seka A. Regračio raštai-eilės.

Kviečiame darbininkų organizacijas ir pa
vienius draugus platinti šią GERĄ knygą. 
25 nuošimčiai pelno platintojams.

KNYGOS KAINA $1.00
Reikalaukite

J. PAKAUŠIS, ALPMS. Sekr. 
10717 Michigan Ave

IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir numaliayoja 
visokius paveiks- 
I u s įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
k ra j avus ir su
daro su ameriki 
niekais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu:
STOKES

DR. PETERSON’O

Telephone: Greenpoint 2X29

J. GARŠVA

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

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 pas
PETRĄ KUNDROTĄ

• VaistinyČioje
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

siųskite reikalavimus

K

214 Perry Avenue,
Baigęs Philadelphijos muzikos kon

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

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA.

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

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

229
Arba siųskite reikalavimus ir 

money orderius tiesiai, kur išdir
bama:

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

STATEN ISLAND, N. Y.

< MALONAUS PASIMATYMO

Maspeth, N. Y.

Automobilių Mokykla Praktikos pamokos išardyti sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko. 
kurį veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryto 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., eor. 14th St„ N. Y.
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PASIGERINUS SVEIKATA—PAILGINS JŪS GYVASTJ
t * I

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

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

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

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

iPhone, Greenpoint 2017, 2360-3514
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