
KRISLAI
Istorinis Pasitikimas Ko

munisto.
Nederlingi Metai.
Alkoholikai.
Agitacijos Fondas.

Rašo Keliauninkas

,v a *««((• ........... ................................................................. "r-f-—

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraitii
Ileina Kasdien Apart

Nedčldienių

Brooklyn, N. Y., Utarninkas, Liepos (July) 24 d., 1928

Darbininkai Visų šalių 
Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimesite, tik Re* 

tėžius, o Laimėsite 
Pasaulj!

Apie 200,000 minia pasiti
ko paliuosuotą komunistą iš 
kalėjimo Berlyne. “New 
York Times” koresponden
tas praneša, kad liepos 19 
dieną Berlyne įvyko istori
nė demonstracija, kurioje 
dalyvavo didelės , minios 
žmonių. Minios pasitiko d. 
Max Holz, kuris paliuosuo- 
tas iš Sonnenburg kalėjimo 
važiavo Berlynan. Sakoma, 
liberalai buvo prisidėję prie 
komunistų ir kartu reikala
vę paliuosavimo d. Holz iš 
kalėjimo. Vokietijos darbi
ninkų masiniai protestai
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50 Jmonįy Sužeista Susikirti- $ovjety Elektros Stotis Bus Didžiausia
me Tarp Fašistų ir Komunistų

privertė buržuaziją paliuo- < 
suoti komunistą.
dentas sako, kad kada kai-i ...
zeris kalbėdavo pasaulinio !asmenu 
karo klausime, nesusirink-!c k 
davo tokios didelės minios, 
kaip kad šį kartą pasitiko 
komunistą. Tai yra ženk
las, kad Vokietijos komunis- ■ 
tai yra galingi ir darbinin
kai stovi už jų nugaros.

PIRMASENS, Vokietija. 
— Pirmadienį čia kilo susi
kirtimas tarp fašistų ir ko
munistų, surengus fašis
tams demonstraciją prieš 
darbininkus. Darbininkai, 
komunistų vadovaujami, ap
leido dirbtuves ir demon
stravo prieš fašistus. Polici- 

puolėjv i—..... ja puolė komunistus ir 30
į. oi espon- ikomunjstu suareštavo. Su- i d u n H a Iza i_ I .. . c v • • • v /sužeista virs 50

Obregono Šalininkai 
Privertė Moronesą 

Rezignuot

Visam Pasaulyje; Kainuos $85,000,000
NEW YORK.— Pirma iš- 

[vyksiant į Maskvą pereitą 
■ penktadienį, žymus Ameri
kos inžinierius Hugh L. 
Cooper, kuris yra Sovietų 
Sąjungos patariamuoju in
žinierium

Kapitalistai Praleis Dešimts 
Milionų Rinkimų Kampanijai

Šiais metais vietomis žmo
nėms reikės badauti. Napa- 
stovus oras pasiekė daugelį 
valstybių. Lietūs ir karščiai 
daug pakenks javams. Ame
rikoj kviečiai, miežiai ir 
kukurūzai vietomis labai 
prasti. Bulvės ir avižos vie
tomis atrodo neprastai. At- 
ĮeiYra žinių iš Lietuvos, kad 
len lietus ir šaltas oras pa
kenkė javų augimui ii* grę- 
sia badas, o ypatingai Lie
tuvos skurdžiams. Austrijoj 
ir kitose Europos valstybė
se žmonės miršta nuo karš
čio. Birželio pradžioj Lie
tuvoj buvo prisnigę; sniegas 
pridarė daug blėdies.

MEXICO CITY.— Meksi

statyme prie 
upės (Ukrainoj) 

milžiniškos elektros stoties, 
!smulkmeniškai kalbėjosi su 
Ilaikraščių atstovais apie tos 
stoties budavojimą.

Jis sakė, kad ta elektros 
stotis, kuomet bus užbaigta 
1932 metais, bus didžiausia 
elektros spėkos gaminimo 
stotis visam pasauly; bus 20 
nuošimčių didesnė už Nile 
stotį, kuri dabar skaitoma 
didžiausia pasauly.

Bus įtaisyta 80,000 arklių 
[spėkos turbina. Tai bus

10,000 arklių spėkos didesnė, 
negu Niagarįi Falls turbina. 
Tos stoties įpabudavojimas 
kainuos $8^,000,000. Jau 
tam tikslui (praleista apie 
$20,000,000. ; Dirba apie 8,- 
500 darbininkų. Bėgyje 
pereitų metų tam tikslui į- 
taisų Amerikoj nupirkta už 
suvirš $1,500,000. Cooper 
sako, kad dar bus praleista 
$18,000,000 Nupirkimui bu- 
davojimo ir galutino įrengi
mo įtaisų. Tie įtaisai bus 
supirkti Amerikoj arba Eu
ropoj.

Taipgi įtaisoma tvenkinio 
sistema, 120 pėdų augštumo, 
kad laivai galėtų plaukti 
upe į Juodąsias jūras, 200 
mylių tolumo.

WASHINGTON. — Seni 
buržuaziniai politikieriai sa
ko, kad šiais metais rinki
mų kampanijai, dvi didžio
sios partijos, republ. ir de
mokratų, praleis iki $10,- 
000,000. Dar niekad rinki
mų istorijoj nebuvo tiek 
oficialiai praleista.

IŠGELBĖTAS FAŠISTAS TU
RĖJO MALMGRENO 

DRABUŽIUS

ži-

RAGINA BŪDAVOT NAUJĄ MAINIERIŲ 
UNIJĄ VIETOJ LEWISO SUGRIAUTOS
Nacionalis Konvencijos Šaukimo Komitetas Išleido Atsisau 

kimą į Mainierius; Ragina Rinkt Delegatus ;

Nelaimingas alkoholis 
daug kartais ir gabių žmo
nių fiziniai ir ekpnominiai 
nustumia į tokią balą, kad 
iš jos kiti ir visai nebegali 
atsikelti. Jie lieka išmato
mis ir niekšais draugijos. 
Tankiai net nustoja žmo
gaus vertės. O visgi dar 
kai kurie didžiuojasi, kad 
jie gimė ne moterimis, bet 
vyrais. Nėra kuo didžiuo
tis. Yra nemažai vyrų, ku
riuos jokiu būdu negalima 
būtų mainyti ant papras
čiausios moters.

Pasikalbėjęs su d. Siurba 
patyriau, kad Agitacijos 
Fondas tuščias. O jau vi
siems turi būt aišku, kad be 
iždo sunku bile kas nuveik
ti. ‘Kolonijose draugai ir vi
si rėmėjai komunistinio re
voliucinio judėjimo turėtų 
daugiau pasirūpinti Agita
cijos Fondu. Jei norime, 
kad darbas eitų sėkmingiau, 
turime .rūpintis, kad ižde 
būtų nors kiek pinigų. Ateis 
ruduo ir reikės vesti dides
nę agitaciją, o pinigų nesant 
bus labai sunku. Mes ne
mažai surenkam įvairiems 
fondams aukų, bet perma- 
žai atkreipiau! domės į Agi
tacijos Fondą, kuris yra 
reikalingas ir būtinas.

bo Federacijos vadas Luis 
N. Morones, užimantis pre
kybos, pramonės ir darbo 
ministerio vietą, pasitraukė 
iš ministerijos. Taipgi pasi
traukė iš miffisterių vietų ir 
kiti du Darbo Partijos va
dai, generolas Celestino Gas
ca ir Eduardo Moneda.

Obregono šalininkai griež
tai reikalavo, kad Morones 
su kitais Darbo Partijos ly
deriais rezignuotų del to, 
kad jie buvę “psichologiniai 
autoriai” Obregono nužudy
mo. Esą, Morones buvęs 
Obregono politinis priešas. 
Obregono šalininkai sako, 
kad priešingas Moroneso nu
sistatymas prieš Obregoną 
paskatinęs religinius fana
tikus nužudyti Obregoną.

Morones yra tokio tipo 
Meksikos darbininkų lyde
ris, kaip Amerikoj buvo Sa
muel Gompersas.

Morones rezignuodamas 
pareiškė, kad jis pasitrau
kia iš ministerijos “del šven
tos ramybės”. Obregono 
šalininkai pareiškė, kad jei
gu Morones su kitais Darbo 
Partijos lyderiais nebus! 
prašalinti iš ministerių vie
tų, tai kilsiąs pilietinis ka
ras.

OBREGONAS PALAIDOTAS
BE RELIGINIU APEIGŲ

NAVOJOA, Sonoi^L, Me
xico.— Pereitą subadą čia 
tapo palaidotas Obregono 
lavonas. t Laidotuvėse daly
vavo suvirš. 10,000 žmonių. 
Laidotuvės buvo be jokių 
religinių apeigų, kaip pa
geidavo Obregonas. Jo drau
gas gubernatorius Saenz pa
sakė prakalbą. K

ŽUVO PENKI CIRKAUS
DARBININKAI

Sovietų Prekyba su 
Amerika Žymiai 

Padidėjo

Uždaro Dirbtuves, Bijo
dami Tekstiliečiy 

Streiko
NEW YORK. — Sovietų 

prekyba su Jungtinėmis 
Valstijomis už devynis So
vietų iždinių metų (1927— 
28) mėnesius, prasidėjusius 
spalių 1 d. 1927, pasiekė vi
so $100,000,000. Amerikos- 
Rusijos prekyba 1913 metais 
buvo tik $48,000.000.

Svarbiausia Sovietai pirko 
Amerikoj mašinas pramo
nei ir agrikultūrai. Sovie
tai pardavė Amerikai įvai
rių savo tavoru už $16,000,- 
000.

FALL RIVER, Mass. — 
Tekstilės darbininkų dirbtu
vių komitetai daro planus 
iššaukti darbininkus į strei
ką prieš algų nukapojimą. 
Darbdaviai galvoja visokius 
skymus, kad nedaleidus pa
skelbti streiko. American 
Printing Kompanija, viena 
iš didžiausių tekstilės kom
panijų Naujojoj Anglijoj, 
pranešė, kad ji uždaro savo 
dirbtuvę ant 12 dienu ir at
leidžia nuo darbo 2,500 dar
bininku. €

MASKVA.— 'Sovietų 
nių agentūros Tass kores
pondentas ant laivo Krasi- 
no praneša, kad kuomet ka
pitonas Filippi Zappi buVo 
Krasino išgelbėtas nuo le
do, jis turėjo ne tik kompa
są, bet ir drabužius švedo 

i Finn Malmgreno.
Fašistai Zappi ir Mariano, 

kaip jie patys pareiškė, pa
liko Malmgreną mirštantį 
ant ledo.

Tass korespondentas sa
ko, kad kuomet Zappi užėjo 
ant laivo, jis turėjo, dvejas 
kelines, dvejus apatinius 
marškinius, tris poras pan- 
čiaku. K e

Mariano Miręs
Kings Bay, Spitzbergen, 

eina gandas, kad kapitonas 
Mariano, kuriam tapo nu
pjauta koja, numirė ant Ita
lijos laivo Citta di Milano. 
Laivo viršininkai viską lai
ko slaptybėje.

PITTSBURGH, Pa.— Na
cionalis mainierių konvenci
jos šaukimo komitetas per
eitą subatą išleido platų at
sišaukimą į mainierius nau
jos unijos budavojimo klau
sime. Po atsišaukimu pasi
rašo John J. Watt, komite
to pirmininkas, ir Pat H. 
Toohey, sekretorius.

Atsišaukime pasmerkiama 
Lewiso reakcinės mašinos 
žingsnis grąžinime mainie
rių dirbti už nukapotas al
gas, prieš ką mainieriai taip 
ilgai streikavo.

Atsišaukime progresyvių 
mainierių komitetas nurodo 
svarbias užduotis, kurios 
stovi prieš mainierius, ir ra
gina su didesne energija 
dirbti budavojime naujos 
mainierių unijos, kad pava
davus tą uniją, kurią sugrio
vė Lewiso reakcinė mašina.

Atsišaukimas ragina mai
nierius išrinkti delegatus į 
nacionalę mainierių konven
ciją, kuri įvyks rugsėjo 9— 
16 dd., Pittsburgh.

“Kad Lewisas nesitiki pa
daryti net apgavingas su
tartis, tai parodo tas faktas, 
kad Nacionalė Pildomoji 
Taryba instruktuoja virši
ninkus siųsti mainierius at
gal j darbą pirma, negu to
kios sutartys bus apsvar
stytos su darbdaviais. Tuo 
būdu pardavikiški vadai ti
kisi bendrai veikti su darb
daviais įtraukime į juodą
sias knygas ir boikotavime 
aktyviškesnių unijos narių.

“Pennsylvanijos ir Ohio 
mainierių streikas dabar 
galutiniai pralaimėtas. Uni
ja sunaikinta. Lewis, Mur
ray, Fagan, Hall, Fishwick, 
Cappellini ir visi kiti paka
likai užbaigė savo išdavingą 
darbą.”

Dabar mainieriams nėra 
kitos išeities, kaip tik su
glausti savo eiles ir budavo- 
ti naują tvirtą mainierių 
uniją ir apsivalyti nuo visų 
pardavikiškų vadų.

Anglijos Bedarbiu
Skaičius Padidėjo

Visuotinas Gelžkeliečiy 
Streikas Indijoj

LONDONAS. — Anglijos 
bedarbių skaičius daug di-1 
dėsnis šiais metais, negu 
buvo pereitais metais. Skait
linės parodo, kad iš 12,000,- 
000 užregistruotų darbinin
kų sulig Bedarbės Apdrau- 
dos įstatymų 11 nuošimtis 
visai neturi darbo. Dabar; 
bedarbių priskaitoma 1,273,-
360, gi pereitais metais bu- suareštuota.

i CALCUTTA, Indija. — 
Pranešama, kad pietinėj 
Indijoj gelžkėlių darbinin
kai paskelbė generalį strei
ką. Darbininkai visokiais 
būdais kovoja. Kad neda
leidus traukiniams eiti, jie 
gula ant relių ir kovoja prieš 
policiją. Šimtai darbininkų

GRIAUSTINIS NUTREN
KĖ BESIMAUDANTĮ

COLUMBIA, Pa.— Perei
tą nedėldienj griaustinis, nu
trenkė vieną jauną vaikiną, 
o kitus du skaudžiai pri
trenkė, kuomet jie, paplau
kę Susquehanna upėj, rėdėsi 
prie akmens, kur jų drabu
žiai buvo padėti.

vo priskaitoma tik 1,069,- 
386.

Argentinos Oficierius Pabėgo 
iš Kalėjimo Pas Sandino

Darbdaviai nenori skaity
tis su darbo unijomis ir ne
nori pripažinti unijų.

Streikieriai Pasitiko iš Kalė
jimo Paliuosuotą Vadą

^Pietinėse valstijose nuo
lat ’ pasikartoja negrų lyn- 
čiavimas. Mississippi vals
tijoj, Brookhaven miestely 
gauja suniekšėjusių patrio
tų išplėšė kalėjimą ir pasi
griebę tris negrus prisirišo 
prie trokų ir valkiojo aplin
kui miestelį, o paskui virves 
užnėrę už kaklų tampė po 
medžius ir stulpus iki nužu
dė. Nužudyme negrų daly
vavo : pirkliai, įvairūs virši
ninkai, daktarai, advokatai, 
mokytojai ir bažnyčių vadai.

FARMINGTON, N. H.— 
Susikūlus čia traukiniui, žu
vo penki cirkaus darbinin
kai ir aštuoni sužeista. 
Traukiniu buvo • gabenama 
Bernardi Greater cirkus. 
Važiavo viso 200 cirkaus 
darbininkų. ■

raštis “El Norte” praneša, 
kad Argentinos armijos ofi
cierius Sebastian Baldassare 
pabėgo iš kalėjimu ir išvyko 
į Nicaraguą pagelbėti gene
rolui Sandino kariaūti. Jis 
buvo nuteistas ant 20 metų 
už nušovimą armijos oficie- 
riaus. Jis pabėgo iš kalėji
mo apsirengęs moteriškais 
drabužiais.

7 Užmušta, Suvirš 30 Sužeis- 
ta Portugalijos Sukilime
LISBON, Portugalija. — 

Čia buvo sukilę kareiviai 
prieš reakcinę valdžią. Po 
dviejų dienų mūšio valdžios 
spėkos juos nugalėjo?

Daug suareštuota Lisbo- 
ne, Oporto ir kitose vieto
se. Tarp suareštuotų ir pa
dėtų į kalėjimą yra trys bu
vę kabineto nariai ir nema
žas skaičius buvusių .oficie- 
rių. - . ■ . . .

Oficialis valdžios praneši
mas sako, kad laike mūšio 
septyni asmenys žuvo, o su
virš 30 sužeista. Bet mano
ma, kad daug daugiau yra 
užmuštų ir sužeistų. Visoj 
šalyj aštri cenzūra.

Išdavystė
Apie išdavystę atsišauki

mas sako:
“Daug pardavimų atlikta 

praeityj. 1919 metais John 
L. Lewis išdavė nacionalį 
mainierių streiką; 1922 me
tais jis išdavė 100,000 neor
ganizuotų mainierių, kurie 
buvo sustreikavę ir prisidė
ję prie unijos. Jis išdavė 
kietos anglies mainierių 
streiką, W. Virginijos mai
nierius; jis sunaikino Kan
sas, Nova Scotia ir kitus 

| distriktus. Pereitą rudenį 
jis pravedė atskirų sutarčių 
darymo planą, išvedė kelis 
distriktus iš kovos lauko, 
paliekant Pennsylvanijos ir 
Ohio mainierius vienus ko
voti prieš organizuotus an
glies kasyklų savininkus. 
Dabartinis Nacionalės Pil
domosios Tarybos (Lewiso 
mašinos) žingsnis (išsižadė
jimas senų algų skalės) ga
lutinai užbaigia šią eilę iš
davysčių. Tai yra aiškus 
laužymas net Lewiso maši
nos kontroliuojamos kon-

Trys Francijos Lakūnai 
Skrenda į New Yorką
PARYŽIUS. — Francos 

 

trys lakūnai anksti nedėldie- 
nį orlaiviu išlėkė iš Brest 
(Francijos) į New Yorką. 
Jie bandys pasiekti New 
Yorką trimis šuoliais: iš 
Brest į Horta (Azores salo
se), iš Hortaq Bermudas ar 
į Halifax, atsižvelgiant į oro 
sąlygas, o iš Bermudas ar 
Halifax į New Yorką.

Rašant šią žinią jie jau 
buvo pasiekę Horta, Azores. 
Atvyko ten 3:20 v. pirma
dienio rytą New Yorko lai
ku.

Jų orlaivio vardas yra La 
Frigate. Lakūnai yra: lei
tenantas Paris, mechanikas 
Marat ir radio operuotojas 
Cadou. Jų orlaivis yra su 
dviem motorais.

PERšOVe AMERIKOS
JŪREIVĮ CHINUOJ

SHANGHAJUS.— Prane
šama iš Chef o o miesto, kad 
Amerikos jūreivis tapo per
šautas ir pavojingai sužeis
tas per nelaimę laike mūšio,vencijos nutarimo nei žing-1 Tei, hunu,snio nepasitraukti nud Jak!-

sonville algų skalės.

10,000,000 BEDARBIŲ
VISAM PASAULYJ

■yy............ ■ i ....................................... .................................  ■■■ . .......................... ..............

Nulynčiavo juos už tai, kad 
jie užpulti baltųjų gynėsi ir 
apsigynime pavartojo gink
lą. Amerikos civilizacija ei
na prie inkvizicijos.

PARYŽIUS.— Per pasta- 
ruosius kelis metus visam 
pasaulyj nenupuolė bedar
bių skaičius žemiau 10,000,- 
000. Tas faktas tapo iš
keltas čia Tarptautinėj So
cial ė j Konferencijoj.

NEW BEDFORD, Mass.
— Pereitą subatos rytą ta
po paliuosuotas iš kalėjimo 
tekstilės streikierių vadas 
Fred E. Beale, po atsėdėji- 
mo 30 dienų už organizavi
mą streikierių demonstraci
jos. Tūkstančiai streikierių 
entuziastiškai jį pasitiko. ? ATLANTIC CITY, N. J.

DVI MERGINOS NUKE
LIAVO 1,010 MYLIŲ

Suradęs Naują Būdą Išgydy
mui nuo Vėžio Ligos

BUFFALO, N. Y.— Vie
tos daktaras Raymond 
Nau th suradęs naują būdą 
išgydymui sergančių vėžio 
liga. Jis gydymui naudojus 
tam tikras adatas, padary
tas iš švino ir platinos.

Dvi studentės iš Bethal Mo
terų Kolegijos, Hopkins
ville, Ky., atvyko čia ke
liaudamos pėsčios ir gauda
mos šiek tiek pavežti auto-, 
mobiliais ir trokais. Kelio
nė buvo 1,010 mylių. Kai
navo tik apie $12. Jos yra 
Monta Rae Tunstal, 21 me
tų amžiaus, ir Gwynn Mc
Lendon, 20 metų amžiaus. 
Jos sako, kad tai buvo pui
ki kelionė.

Nori Paslėpti Išdavystę
“Kad uždengus savo par- 

davystę ir tą faktą, kad uni
ja yra. galutinai sunaikinta, 
mainierių unijos Nacionalė 
Pildomoji Taryba nuduoda, 
kad \ji daranti atskiras dis- 
triktines sutartis. Tokioj 
padėtyj Lewiso mašina ne
gali padaryti kitokių su
tarčių su kasyklų savinin
kais, kaip tik tokias, kurios 
yra paremtos “open-shop” 
sistema, blogesnėmis negu 
vergijos sąlygomis. Mainie
riams tokios sutartys bus 
apgavingos, reikš tolimes
nį skaldymą organizacijos, 
pastatant distriktus į varžy
tines vieną prieš kitą del 
mažinimo algų.

tarp nacionalistų ir šiaurie
čių generolo Chang Churig- 
Chang spėkų. 1

Iš Tokio, Japonijos, prane
šama, kad šeši japonai ka
reiviai užmušti ir 24 sužeis
ti susikirtime su 3,000, Chi- 
nijos kareivių netoli Chou 
Yang Chih, Shantungo pro
vincijoj.

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

ANT MATULIONIO ŪKĖS 
(Patapsco River)

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

ANT ANTANO ALIUKO

Ant Kranto New Pond Ežero

2 Rugsėjo, Philadelphia, Pa.
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SOVIETINIU TAUTU “VADUOTOJAI”
“Lietuvos Žinios” 

tokį pranešimą:
Užsienių spauda rašo, kad 

ukrainiečių emigrantų tarpe 
prasidėjo gyvas judėjimas, 
sąryšy su kaž kokiais prasi- 
mušimais. “Telkischer Beo- 
bachter” praneša, kad Pra- 
g o n—atvyko žymūs ukrainie- 
čiųf veikėjai Lenkijos orienta
cijos Levitskis ir generolas 

"^Salskis. Esą sudaroma busi
moji Ukrainos vyriausybė. 
Ukrainiečių planus remianti 
Anglija ir Lenkija. Tuo pa
čiu laiku Paryžiuje įvykęs 
Gruzijos politinių vadų pasi
tarimas, kuriame buvo svars
tomi bendri gruzinų ir ukrai
niečių veiksmai prieš SSSR. 

• (Sovietų Sąjungą).
Gtuzinų socialdemokratų 

vadas žordanija pareiškęs, 
kad prislėgtųjų (?) tautų S. 
S.S. R. valstybėje sukilimas 
esąs neišvengiamas. Ukrai- 
niečių veikimo* centrai esą or
ganizuoti ir Rumunijoje.
Tokie pranešimai nėra 

vėjais pamušti.
Apie Ukrainos “atvadavi- 

, smą” (tai yra apie jos kari
nį atplėšimą) nuo Sovietų 
Sąjungos buvo jau atvirai 
kalbama ir Lenkijos seime. 
Varšavos miesto tarybos 
rūmuose nepersenai buvo 
surengtas iškilmingas pa
minėjimas anachisto bandi
to Petjiuros, kuris, kaipo 
Lenkijos 'agentas, savo lai

deda ku kariavo prieš Sovietų 
Sąjungą. Lenkų politikai 
ten nesičiaupydami šnekė
josi, kad Ukraina turėtų 
priklausyt “vakarams”, su
prask, jinai turėtų pereit į 
Lenkijos imperialistų globą.

Ukrainą ir gruzinų liau
dis galvą guldo už Sov. Są
jungą. Tiktai gaujos balt- 
gvardiečių, socialdemokratų 
vadų ir kitokių kontr-revo- 
liucinių sąšlavų, parsidavu
sių imperialistams, užsieny
je varinėja nesiliaujančias 
intrigas prieš Sovietų čiely- 
bę. Jie žino, jog savomis 
jėgomis nieko nepeštų, ne
pajėgtų padaryt nei pirmų
jų žingsnių tarpe judošystės 
darbe. Tų išgamų viltis— 
tai Anglijos, Lenkijos, Ru
munijos ir Franci jos impe
rialistai.

Tie gaivalai, pasivadinę 
savo tautų vaduotojais, jau 
senai kuždasi su kapitalisti
niu šalių valdovais, kokio- 
mis priekabėmis patogiau 
būtų užtraukt užsienių ar
mijas ant Sovietų Sąjungos. 
Jie tarnauja imperialistams 
ir kaipo šnipai, ir kaipo 
žvalgai, ir kaipo patarėjai.

Sovietai tatai puikiai ži
no ir yra pasiryžę atmušt 
visus tų lakudrų ir imperia
listų ginkluotus pasikėsini
mus.

Beskąitąnt dabar bile laik
raštį, leidžiamą Lietuvoj, sun
ku ųžtikt žodį “darbininkai”; 
gi žodžio “darbininkų klasė” 
visai negali rasti juose. Mat, 
fašistų valdžios nuomone, žodis 
“darbininkai” bei “darbininkų 
klasė” reiškia — komunistus 
arba bolševikus. . . Bet už tai 
paleistuviško turinio raštelių 
randi tiek ir tiek, ir tokių šlyk
štumų fašistinė cenzūra- nelie
čia. Ir kur tau lies, kuomet 
ten pati prostitucija legalizuo
ta !

Štai, viename žurnale 
vare”) kokia “poezija”

Penklitį duosiu, 
Kas ją pagaus; 
Ką pamiluosiu— 
Tas jau pajaus!

Juokias mergička, 
Juokias graži, 
Bėga alėja, 
Vejas visi!...

Ot jau pastvėriau!
Jau pačiupau, 
Imkim taksiuką, 
Drožkim, greičiau.

(“Ait- 
telpa:

Jau atdrožėm 
Tu ir aš.
Nuogas kojas čiupinėja 
Tavo rankos— 
Myli jas.

Tu graibaisi,
Aš juokiuosi,
Greitai patalą paklosiu. . .

Viskas ūžia, 
šniokščia, braška. . .
Mainom kojas ir rankas;
Pasitrauk daugiau į kraštą, 
Mūs nė velnias čia neras.

APŽVALGA
Iš Paties Voldemaro Lūpų.

Lenkų laikraštis “Epoka” mas su 
išspausdino savo atstovo | 
pasikalbėjimą su Lietuvos

Šis Voldemaro pasikalbėji- 
“Epokos” atstovu 

paties jo žodžiais įrodo, ką 
[mes jau senai sakome, —

- . . A ... . kad Lietuvos fašistai yra
mimstenu pirmininku , Vol- vįsaį atsisakę nuo Vilniaus, 
demaru. Nors, anot Volde- 0 įieško u^ save žioples- 
maro, Tautų Lyga pripazi- nįL^ strapaliodami (del svie
to, jog Lietuva ir Lenkija akių), būk jie norį atva-
maro, Tautų Lyga pripaži-
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nių, strapaliodami (del svie-
gali savaip, priešingai žiūrėt 
į Vilniaus klausimą, tačiaus, 
girdi, Vilnius neturi kliudyt 
Lietuvaj padaryt “saugumo 
paktą” (sutartį) su Lenkija. 
Bedarant šitokią sutartį, 
sako Voldemaras, neprivalo 
būt liečiami klausimai, kam 
turi priklausyt Vilnius bei 
kitos žemėš, kurias Lenkai 
pasičiupo nuo Lietuvos. O 
“susisiekimas su’ Lenkija 
jau galėsiąs eiti per stotį 
Margrabovą Rytų Prūsuo
se” (“Lietuvos Žinios”, lie
pos 6 d.).

Ką gi dabar reiškia tokia 
Voldemaro ir Pulsudskio 
valdžios Planuojama “saugii- nut£u- d ia dv 
mo sutartis”? Taii reiškia, i°phpnn,.PpHllnf ; ° nph 
kad viena salis nuošaliai ar- u 
ba draugiškai i 
linkui antros, jeigu . ši ant
roji įsiveltų į karą su kokia 
trečia šalim. Ta sutartis 
turi ii' gilesnės reikšmės, | 
kurios viešai nepasako nei Į 
Voldemaras nei Lenkijos 
politikai. Jinai reiškįį, kad 
jau lipdoma bendras karinis 
frontas tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, frontas, kuris vy
riausiai būtų nukreiptas 
prieš Sovietų Sąjungą.
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f duot nuo Lenku lietuviškas 
žemes.

Dvarai ir Pinigai 
Lietuvos Dvarininkams.

Smetona-Voldemaras 
pirmiau sugrąžino grafams 
Tiškevičiams, kunigaikš
čiams Radvilams ir kitiems 
dvarininkams didelius že
mės plotus, kuriuos valsty
bė buvo kadaise paėmus iš- 
parceliavimui tarp Lietuvos 
bežemių ir mažažemių.

Dabar gi, kaip rašo vai-, 
diškasis “Lietuvos Aidas” 
(liepos 3 d.), suvažiavimas 
Tautininkų (fašistų) Sąjun-.

jau

....... nebeparceliuot ir net patį 
n7«il-iikv« ižemSs reformų įstatymą 

v. atatinkamai kiek pakeisti”. 
To paties laikraščio prane

šimu, žemes ūkio ministeri
ja jau yra paruošusi žemės 
reformos pakeitimą, kuriuo 
būsią atlyginta dvarų savi
ninkams už nusavintus dva
rus. z

Fašistinė Lietuvos vyriau
sybė sakosi neturinti pakan
kamai lėšų, kad reikiamai 
padėt gavusiems žemės nau
jakuriams įsisteigt ūkius. 

Daryt tokią nutartį su Bet užtat jinai nesigailės lė- 
Lejikais, nekliudant Vilniaus;šų “atlygint” už jau nusa- 
ir kitų vietų, kurias Lenki- vintus dvarus lenkaujan- 
ja pasiglemžė nuo Lietuvos, tiems dvarininkams, VaršJ- 
-— tai reiškią atsisakyt nuo vos šulams Lietuvoje.—- tai reiškią atsisakyt nuo 
visos “Vilniaus atgriebimo” 
proaT&l:OB,' /į ? i ';

DAMBŲ SVEIKATA
Rąžo Dr. J. J, KĄSKIAUCIUS 

341 Walnut Street, • ' Newark, N. J

Skaudžios Mėnesinės
Drauge gydytojau, į^al ir 

man, kaip ir daugeliui kitų, 
duosite patarimą per “Laisvę”

Aš esu 27 metų amžiaus, 6 
mėnesiai, kaip vedusi. Prieš 
apsivedimą mėnesinės nelabai 
skaudėdavo, o dabar kaskart 

<vis labiau skauda. Pirmą die
ną, kaip atsiranda antdrapanės, 
tai baisiai skauda, kad net vie
tos negaliu gaut. Labai skau
da pilvą, strėnas ir šlaunis. Ir 
negaliu nieko valgyt; kai val
gau, tai bloga darosi ir vemiu. 
Turėjau vieną persileidimą.

Ar negalima būtų nuo to pa- 
sigydyt? Ar gal būtų geriau, 
kad pastočiau nėščia ir kūdikio 
susilaukčiau,? Tariu ačiū iš 
kalno.

Atsakymas.—
Mėnesinės esti skaudžios del 

bent kelių priežasčių. Kartais 
kaltė esti silpnų, neveiklių ova- 
rų,—silpnų iš prigimties arba 
vėliau kada apsilpusių del ko
kios ligos, įdegimo ar' del per
sunkiu darbų. Gimdos vidaus 
plėvių subrinkimas arba ir jos 
kakliuko beį burnos užjtinimas 
arba susiaurėjimas, ankštumas 
ii;gi daug ką reiškia. Gimdos 
kakliukas pasitaiko laibutis ii' 
ilgas ir
smaugęs, taip 
mėnesinių^skysciams prasimuš
ti, ypač jei tas kakliukas.da ir 
užriestas, susilenkęs esti. Apart 
ovarimų liaukų silpnumo, daug 
ką nulemia ir kitų aklųfy liau-

labai standžiai užsi- 
kad sunku esti

Su Mūsų Rašytojais i ’
Utarmrikas, Liepos 24,' 1328

'Juokai ne juokai

pakrikimai, ypač pailgosios 
kaklo, liaukos ir posmegeninės 
liaukos apsjlpimai. Mat, tos 
liaukos nulemia visą lytinį mo
ters gyvenimą. Jūs klausiate, 
ar kartais Jums tos mėnesinės 
nepalengvėtų, jei susilauktume t 
kūdikio. Taip, man atrodo, kad 
tai galėtų gerai paveikti į gim-

Gera snaust kartu dviese
Visokių putų tvane,
Anksti rytą
Saulei tekant
Tu pažadinki mane. . .
Kitame iliustruotame žur- 

naliukyj, “Spaktyve,” ant viso 
vieno pusi, telpa iš eilės 6 pa
veikslėliai. Viršuj uždėta ant- 
galvis: “Nemokėjimas sulig 
sutarties.” Paveikslėliai štai 
kokie:

No. 1—vyriškis , susitinka 
gatvėj panelę ir augštai pake
lia kepurę; pav. No. 2—jau 
susikabinę skubiai traukia gat
ve; No. 3—jau kambaryje vy
ras pusnuogę panelę pasisodi
nęs ant- kelių ir “kramto jai 
lūpas”—bučiuoja; No. 4—sto
vi lova galu į priešakį, palei

Pastaruoju laiku mūsų spau
doj lyg ir pradedama daryti 
pastabėles apie kai kurių ra
šytojų raštus; ypač apie dai- 
leraščius. Vieni raštai būna 
tiktai pagiriami, o del kitų ir 
dvipusių susikirtimų būna. i

Ar yra kam nauda iš tdkių 
pastabų apie mūsų rašytojus
ir jų raštus?—Mano nuomonė 
—yra. Jei jau ne kam kitam,

i tai bent tiems, kurie rašo bei 
dos atvarą ir į visą lytinį apa- j bando ką nors rašyti. Iš gerų 
ratą. Labai dažnai pasitaiko, į pastabų galima pasimokinti, 
kad, kūdikį pagimdžius, lyties j Negerai tiktai tas, kad pa- 
organai pasidaro gaivesni. Gim- stabose, ypač kuomet iškyla 
dos kakliukas ir burna prasiple- dvipusis susikirtimas, įveliami 
čia kiek ir taip siaurai nebeuž- 
sičiaupia. Tada mėnesinės esti 
jau lengvesnės, pakenčiamesnės.

Apart nėštumo ir gimdymo, į 
į gimdą dažnai geros intakos 
padaro jos vidaus išskaptavimas 
ir kakliuko praplėtimas. Tai yra 
lengva operacijėle. Kartais ir 
atatinkamų 
duoda gerų pasėkų, ypač kuo
met visas blogumas paeina dau
giausia iš tų liaukų netvarkos. 
Žinoma, ir šiaip gyvenimo ap
linkybės daug ką nusako. Jei 
gauni daugiau pasilsėti ir pa- 
liudžioje kiek pagyventi, tai ir 
mėnesinės veikiau susitvarko. 
Kiekvienai moteriai ir mergi
nai gerai yra bent diena kita 
mėnesinių pradžioje pasilsėti, 
pagulėti. Jei jau nebūtinai pa
gulėti, tai bent nedirbti sunkiai, 
ilgai nestovėti.

Gerai yra prieš mėnesinėms 
atsirasiant šiltai gerokai išsi
maudyti, paskui šilti kompresai 
arba karšto vandens maišiukas 
laikyti ant pilvo apačios.

dalykai visai nieko bendro ne
turinti su apkalbamuoju raštu 
ar veikalu. O tokis nereika
lingų dalykų įvėlimas, regis, 
būna ne kuom 'kitu vaduojan
ties, kaip tik bandymu “nuga
lėti priešą,” oponentą. Tokiais, 
mano nuomonė, bereikalingai 

liaukų preparatai j įveltais dalykais buvo Great-

Ji Patvirtino

Senmergė, labai bjaurios iš
vaizdos, priėjus prie policisto 
sako:

—Klausyk tamsta, "anas vy
ras, kuris ant kampo stovi, vis 
paskui mane sekioja. Aš ma
nau, kad jis girtas.

Policistas, pažiūrėjęs*į sen
mergės veidą, atsakė:

—Pilnai sutinku su tamstos 
išvada, nes tik girtas žmogus 
ir gali paskui tamstą sekioti...

STREIKUOJANČIU MAINIERIŲ ŠELPIMO LIE 
TUVIU KOMITETAS

kaip 
kitur

Paskutiniais laikais, 
girdėti, tai vienur, tai 
blogos minties žmonės palei
džia neteisingas žinias; apie 
šelpimą Streikuojaiičių mainie
rių. Streikuojančių mainierių 
priešai vienur paleidžia paska
las, kad Streikuojančių Mai
nierių’ šelpimo Lietuvių Komi
tetas jau likviduotas; kitur 
sako, kad tas komitetas prieš 
nieką neatsako; kitur kalba, 
kad tas komitetas tik sau vis
ką susikrauna ir tt.

i , T visus darbininkų priešų už-
lovą ant grindų padėti pane- metimus ir gandus S. M. š. L. 
lės ir vyro čeverykai, o kas K. neturi laiko ir nemato rei- 
dedasi lovoj, skaitytojas turiĮkaloz atsakyt, bet keletą 
dasiprotėti (labai aišku...); džių visgi reikia tarti, 
paveikslėlis No. 5—vyras išlei
džia panelę iš kambario lau- įtempta kova, kada momentas 
kan; ant paskutinio paveikslė
lio parodo: ta pati panelė, at 
ėjus prie to paties kambario, 
beldžia į duris ir reikalauja 
užmokėt “sulig sutarties...”

zo- 
Mato- 

te, dabartiniu laiku, kada eina

svarbus, tai, kaip iš pusės 
streikierių, taip iš pusės darb
davių visos jėgos yra įtemp
tos kovoje. Streikuojantiems 
angliakasiams į pagelbą atei
na visi sąmoningi darbininkai.

t darbininkų remia 
juos, kaipo savo kovojančius

Kitoj vietoj “Aitvare” apra- Dauguma 
šomą, kaip tėvas su motina ėjo 
girion pasižiūrėt, kaip jauni- brolius, teikia jiems pagelbą 
mas linksminasi gegužinėj. 
Nuėjus, temstant, į gegužinės 
(pikniko) vietą, tik muzikan
tus terado, o visas jaunimas 
krūmuose išsislapstęs. . . Tėve
liai, kurie atėjo parsivest na
mo savo dukrelę, jos negalėjo 
surasti; ji irgi buvo pasislė
pus krūmuose. Jie traukia at
gal ir senis, prisiminęs savo 
jaunas dienas, sako savo “bo
bai” : “O ar pameni tą linų 
mynę? Vot, tada buvo! Tu 
užsispyrei ne! O aš po neva
lia!...”

Ne veltui dabar Lietuvoj 
baisiai išsiplėtoję veneriškos li
gos. O kunigai vis tvirtina, 
kad tik katalikiškoj šalyj dora 
žydėte žydės. .. ;

Berlynas.— Visoj Prūsi
joj 192,6 metais nusižudė 
žmonių 9,700. Didžiuma jų 
nusižudė iš priežasties 
skurdo. ,

nę lenkiškiems Kauni jos 
dvarponiams. • Tuom, ma
tyt, nori bent dalinai jiems 
atsiteist už talką lenkų po
nų, su kurių pagelba juodie
ji pasigrobė Lietuvos val-

Tautininkai-fašistai pasi-idžią, nuversdanąi socialistų 
h'yžo sugrąžint aukso gady- 'liaudininkų vyriausybę. * L'

visokiais būdais per tam tikrus 
komitetus, sykiu ir per Strei
kuojančių Mainierių šelpimo 
Lietuvių Komitetą, kuris dirba 
bendrai su National Miners 
Belief Committee.

Kaip jau žinoma, National 
Miners Relief Committee yra 
streikuojančių mainierių žvaig
ždė, į kurį atkreiptos akys vi
sų angliakasių ir kuris teikia 
pagelbą visiems streikuojan
tiems mainieriams neskirstant 
į tam tikras sroves ir sroveles.

Iš kitos pusės, darbdaviai, 
kasyklų magnatai)- irgi savo 
pusėj vieni nestovi; jiems gelb
sti šios šalies tvarkytojai, 
jiems gelbsti visa buržuazija. 
Apart to, jie turi savo agen
tus darbininkų tarpe, kurie 
darbininkus paskirstę į tautas, 
tikybas, ..sroves ir sroveles, su
ardydami darbininkų vienybę. 
Darbininkų unijose pardavi- 
kąms - vadams . pasidarbavus, 
tikri darbininkų vadai, tikri 
kovotojai persekiojami kaip 
kompanijų, taip ir jų pakalikų.

Taip a griežtai pasidalinu
siems dviems’frontams ir taip 
griežtoje kovoje, daugelis dar
bininkų, klasės kareivių, yra 
suklaidinti ir įtraukti į pri.ešų 
abazą. Jie nesužiniai gelbsti 
darbininkų priešams, skleisda
mi ju paskleistus.inelus, šipeiž- 
dami darbininkų klasės pačius

kovotojus.
Broliai darbininkai! Kada 

streikuojanti darbininkai au
koja savo sveikatą, savo gy
vastį ir viską, ką tik turi, ko
voje už duonos kąsnį; kada 
kovotojų draugai deda visas 
pastangas, kad jiems pagelbė
jus tą sunkią kovą laimėti, jūs, 
broliai darbininkai, kurie dar 
neprisidėjote prie tos klasių 
kovos, kurie dar neištiesėte 
sąvo pagelbos ranką badau
jantiems streikieriams ir ne
manote ją ištiest, tai jau nors 
neprisidėkite prie priešų pusės, 
neparalyžiuokite pagelbos 
streikuojantiems mainieriams.

neckiečio paklausimas Buivy
dui: kiek tu metų turi? O 
Buivydo aiškinimąsis apie savo 
amžių. Juk tai dalykai nieko 
bendro neturintis su apkalba
muoju Seno Vinco veikalėliu 
“Paslaptys.”

Kitas panašus dalykas—tai 
Seno Vinco ginčai su J. N. 
(“Vilny”). Pirmasis klausia 
antrojo: “Norėtųs žinoti, ar ir 
J. Nalivaikps tėvas buvo toks 
gudruolis, ar tik jis vienas yra 
užgimęs su tokiomis gudrybė
mis?’! Na, ir kiek bendro šis 
klausimas turi jų apkalbamu 
veikalu “Grigučiu?” Į ką jau 
būtų panašu, jei ir J. N. pra
dėtų Senam Vincui aiškinti 
apie savo «tėvo ir kitų šeimos 
narių gudrybes, kaip J. Bui
vydas apie savo metus?

Redakcijų Patvarkymas
Tokius bereikalingai įvelia

mus dalykus, man rodosi, re
dakcijos privalėtų neleisti lai- 
kraštin. Juk redakcijos tam 
ir redakcijos, kad pęržiūrėtų 
ir patvarkytų savo bendradar
bių raštus. Nes jei redakcijos 
įleidžia laikraštin ginčus ne 
prie temos, tuosyk joms būna 
keblumų su tokių ginčų tęsi
mu, o skaitytojai
maišatienės talpinimą pradeda 
rūstauti.

už tokios

“Katarina”

Nesenai perėjusi “Laisvėje” 
apysaka “Katarina” jau gavo 
pagyrimų. O man atrodo, 
kad ši apysaka yra niekuom 
negeresnė už kitas, kurios vi-

Neklausykite, draugai, buržu- s^i nebuvę prisimintos,^pami- 
azijos agentu ir jų spaudos, nėtos.

Draugai lietuviai darbinin
kai! Streikuojančių Anglia
kasių šelpimo Lietuvių Komi
tetas dirba visa savo išgale, 
kad tik pagelbėjus streikuo
jantiems mainieriams. Jis 
atstovauja virš 20 Pittsburgh o 
apielinkės įvairių draugijų. Fi
nansų rašitininkas ir iždinin
kas yra po kaucija. Visas at
skaitas išduoda per “Laisvę” 
ir “Vilnį”; mielai atskaitas pa
siųstų ir kitiems laikraščiams, 
jeigu jie pasakytų, karti tal
pins. Taipgi knygos visos yra 
atdaros ir' visi, nežiūrint, ko
kios srovės žmogus ar žmonės, 
lai ateina pas mus, o mes vi
sas atskaitas kiekvienam pa
rodysime.
Streikuojančių Mainierių šel

pimo Liętuvių Komiteto Pir
mininkas,

Juozas Miliauskas.
626 Woodward Ave., McKees 

Rocks, Pa.
P. Sf Siųsdami aukaš, išra

šykite čekį ar money orderį 
vardu iždininko J. Gataveckas, 
109 Cress St., Carnegie, Pa., 
o siųskite finansų- raštininkei: 
E. K. šiurmaitienė, 315 Car- 
rothers Ave., Carnegie, Pa.

J. M.

FAŠISTAI ŽUDO
AFRIKOS GYVENTOJUS

Nepermate Pasekmių
Vaikinas.—Aš norėčiau ap

sivesti su tamstos dukrele, bet 
nežinau, ką tamsta į tai pasa
kysi ?

Merginos tėvas.—Bet, vei
kiausiai, nežinai, kad mano 
duktė jau su keliais buvo ap- 
sivedus ir persiskyrė ? ’

Vaikinas.—Tas man visai 
neapeina.

Tėvas.—Tu, kaip matau, ne- 
permatai tų dalykų, su kuriais 
vėliaus susidursi. Ar tu turi 
užtektinai turto, kad paskui 
galėtum jai alimentus mokėti, 
prie kurių ji dabar jau pripra
tus ?

Jis Žino
—Ar tu žinai, kad kraštu- 

tinybės visuomet susieina?
—Taip, žinau, todėl ir no

riu apsivesti su turtinga mer
gina.

Pagal Madą
—Tavo sūneliui jau kętveri 

metai, o jis vis dar nevaikš
čioja.

—Jis 
mados, 
nė j a, o

prisilaiko dabartinės 
Juk dabar visi važi- 

ne vaikščioja.

Ąb.u Geri
Ji.-r—Tu jau penkioliktas vy

riškis, kuris man sako, kad tik 
mane pirmą savo amžyje bu
čiuoja, bet aš tam netikiu.

Jis.—O tu šešiolikta mergi
na, kuri man3 žodžiams neti
ki.

Prirodė
netikiu, kad Jonas bū- 
pačią apleidęs.tu savo

—Kodėl tu netiki?
—Jis visuomet sakydavo, 

kad savo pačią nemainytų nei 
ant vienos ’moteriškės.

—Taip jis ir padarė, ant 
vienos nemaiiiė, bet dvi mei
lužes įsigijo.

Surinko Papliauška.

, Vaizduojamas Katari
nos gyvenimas Lietuvoj vieto
mis liečiamas perdaug smulk- 
meninga'i; matosi pakarto jan
čių minčių. O tas patį veikalą 
praskiedžia. Gi Amerikon at
keliavusios Katarinos pirmieji 
žingsniai visai neparodyti. Tik 
pažymėta, kad jau atkeliavo 
Amerikon ir po tūlam laikui, šiemet, 
sužinojus, kad jos mylimas | būdavo kitais metais. Priežas- 
Kanstantinas išvežtas Kolčakojtis bene bus ta, kad piknikai 
armijon ir ten žuvęs, “Kata- 
rinai nusileido paskutinė ži
banti žvaigždelė ant ūkanotos 
padangės. Jinai nuliūdo, lai
kinai apleido progresyvį Ame
rikos lietuvių judėjimą, susi
rinkimus.” O kaip ji buvo 
įėjusi į Amerikos lietuvių pro-įšunku gauti rengimo komisiją, 
gresyvį judėjimą ir kaip ji čia štai, pav., Liet. Darb. Susišel- 
veikė—neparodoma. • šio lai- pimo Draugija, skaitlinga na- ' 
kotarpio bent trumputis api- riais, buvo nutarusi laikyti pik- ' 
budinimas, manau, būtų buvęs niką, bet savo tarpe nesusira’ 
labai vietoj.

BINGHAMTON, N. Y.
Piknikai

Pas mus piknikų rengiama
, rodos, mažiau, negu

nedaug pelno duoda, nes datė 
gelis žmonių, kurie turi auto
mobilius, važiuoja gerų laikų 
jieškoti toliau; piknikuose 
žmonių būna nedaug. Gi ant
ra priežastis—tai nenorėjimas 
pikniko rengime darbuotis;

do rengimo komisijos. . J Taip 
nutarimas ir liekasi.

Kurie piknikai įvyko, pasek
mės, rodos, buvo neblogiau
sios. Kurie dirba—prisidirba, 
pavargsta, bet juk be darbo 
nebūtų nieko.

I Progresyvės organizacijos—

Rašto “Pamatymas”
Yra ir tokių matytojų, ku

rie rašytoją “pamato” tiktai 
tada, kuomet rašytojas para
šo apysaką apie juos. Palies- 
tesis asmuo, “matytojas,” čia, A£įf57Vp7 LDSA7kp7 ir 
išema su įkainavimais rasyto-įTDA kp._rengia bendr, pik_ 
JU1, su Įstatymais jame gabu-; .. , 29 d H r M
mų,.su pagyrimais. O iš šalies giraiUj. Tų kiopy

TRIPOLI, Afrika.— Suki
lus* čia vietos gyventojams 
prieš (Italijos fašistų valdy
mą, fašistinė kariuomenė 
atakavo juos. Apie 100 žmo
gių žuvo, o didėlis skaičius, 
sužeista. .

žiūrint, šis reiškinys rašytojui 
nusako ne 
mendaciją.’ 
matomas tik asmeninis dėkin 
gumas.

(Asmenų į šią pastabėlę ne-’įgppV^fstainus?
įvardinu. - Kas netolimoj pra-']ia^ daugia 
z'“’” Tgalės pjj- ganizacijos

Todėl šis piknikas turi bfiti 
skaitlingas ir pasekmingas vi
sais atžvilgiais. Rengimo k\>-

geriausią “reko- 
Nes tai aiškiai

įvardinu. • 
eityj sekė “Laisvę, 
sinunti).

Josepfrus.

nariai privalėtų pasirūpinti, 
]<ad piknikai! sutraukus skait
lingą publiką. Nariai turėtų 
'patys visi, o visi atsilankyti ir 
įkviesti visus savo artimuosius 

. žinotina tas, 
u piknikų šios or- 
siemet neberengs.

SKAITYKIT IR PLATIN-. r* * 4" * 4 r4 X * ’” ' ■ i.mcrnia mniirf- ovaliu >

KIT “LAISVĘ”
Geistina matyt svečių ir iš 

tolįau. J.
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KONSTITUCIJA PROLETARIATO
DIKTATŪROS

Puslapis Trečias

ir

j sipirkau Jūs cigarų ir Jie kaip r 
j taip ir mano kostumienams labai

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

jau penki metai, ir 
didelę krautuvę _ga-

larre, Pa.,» o p. 
108 Meadow St.

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 vra 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO—JOHN’S CIGARS 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

tinęs respublikos pats nesiskai
to piliečių visos Sovietų Sąjun
gos?—Del to mes neabejojame. 
Tai tiesa, jog kiekvienas skai
to save ne tiktai piliečiu savo 
[tautinės sovietines respublikos, 
bet ir piliečiu visos Sovietų 

. Tačiaus, visa to dar 
neužtenka. Sovietų Sąjunga 
reikalauja iš savo piliečių dar 
nepalyginamai didesnio artimu
mo, dvasinio susiglaudimo, ne-

mams ir draugams už geras re- darbės vasarą. , 
komendacijas. Jūsų pagelba 
palengvins mūsų dienraščiui 
praleisti šią sunkmečio ir be-

Ačiū, draugai! 
“Vilnies” Adm., 

per J. Jakas.

Liepos 1 d. sukako penki me- naudotojų. Visai kas kita reiš-i piliečiu f-U ---- .1:----- X--- !-----------------------i.., -
užtvirtinta Sovietų Sąjungos riose, kaip koks raudonas siū- 
konstitucija. (Pirm penkių'las, perdėm 
metų sovietinės respublikos va-'mas kapitalizmo nuo proletaria- 
dinosi savo atskirais vardais; ko; 
Sovietų Rusija, Sovietų Ukrai 
na, Sovietų Gruzija ir 1.1.. — itavimas lygybės, tačiaus 
Red.) Nors ta diena ne visai!paturi darbo žmonių spaudimą! 
supuola su pačia pradžia Soyie-jiš buržuazijos pusės, paturi ka- ^ovietmmi-sąjunginės 1 
tinių Socialistinių Respublikų pitalo jungą, samdymo vergiją, jbes^ tarp visų mūsų tautų. 
Sąjungos, vis dėlto tiktai die
noj užtvirtinimo konstitucijos 
/vairios tautos, gyvenančios 
plote buvusios carinės imperi
jos, suformulavo galutinai tin
kamomis teisinėmis taisyklėmis 
savo darbinę sąjungą, savo vai-[prieš įstatymus, bet toje kon 
stybinę buitį.

Sovietiniame 
gj'ūdi giliausia 
prasmė:-jis yra

uiępuo x u. a u neinu pciim uie- na UUUIOJ Ų. V lodl Kcio niLci i uib- į 

tai nuo tos dienos, kada tapo kiasi burž. konstitucijose, ku- Sąjungos.

driekiasi’ apgyni

nors tose kapitalistinėse mo> dvasinio susiglaudimo, ne- 
jkonstitucijose skelbiama viešpa-įku bet kuri buržuazinė valsty- 
itavimas lygybės, tačiaus jos'^e. $taį kodėl reikia pasirū- 

įpint sudrūtint sąmonę bendros 
“; piliety-

Juk Rusija, Ukraina, Uzbe- 
ikistanas ir kt.—tai praeities
|vardai. Tautos, kovojusios de
lei tų vardų atgriebimo, su jais 

savo praeities kovą 
carizmą. Atsteigimas

valstybingume 
visuomenine 

būtinas delei

Imkime, pav., kad ir radikališ-Į 
kkiusią buržuazinę konstituciją, j 
kuri buvo priimta pasekmėje Į 
Didžiosios Francūzij Revoliuci-į 
jos 1793 metais: jinai paskel- jsliriįa 
ibė formalę lygybę visų piliečių Pries 
1 • - • • ................ |p.. Ukrainos, Uzbekistano, Gruzi-
titucijoje nebuvo jokių užtikri- J°s’ Armėnijos, 
nimų, kuriais galima būtų įvyk-1 
dyt tikrąją lygybę ir tikrąją j 
laisvę prispaustoms minių apa-

Azerbaidžano, 
Turkmenistano ir kt. rišosi su 
nugalėjimu carizmo, su pasi- 
liuosavimu iš po koloninio jun
go didžiarusiško imperializmo; 
štai -kodėl tatai yra taip bran- 

Bet, suprantama, mūsų laimė-igu toms tautoms. Bet įsistei- 
surašytoji konstitucija .'girnas Sovietų Sąjungos savai

me atidengė naują istorinę ga
dynę, kuri mus įvedė kovon už 
platesnius ir sunkesnius sieki
nius, nekaip užtvirtinimas tau
tinio savarankumo. Mes dar
buojamės, kad Sovietų Sąjun
gą paverst į komunistinę šei
myną lygiateisių tautų, idant 
tuo būdu sykį ir galutinai pa
naikint galimybę, kur galėtų 
grįžt tokia tvarka, kurioje drū
tesnės tautos viešpatautų ant 
silpnesnių, šitokio tikslo pa
siekt .veda ve kuris vienintelis 
kelias—išvystymas ir sudrūtini- 
maš Sovietų( Sąjungos.

Diena Sovietų Sąjungos kon
stitucijos užtvirtinimo yra for-

SKAITYKITE-ŠVIESKITĖS-MOKYKITĖS
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą: c /
Lietuvos Politemigrantų Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politine ir ekonomine pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno,į mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 100 
puslapių. Kaina .............. z........................   20c

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

Lietuvaite
> FOTOGRAFISTĖ

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną

nedeliomis nuo 9:30 ryte iki
I po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzcncorn Bld*g.

PUBLIC SQUARE
Wilkes-Barre, Pa.

J. VARNELIS
651 SENECA AVE

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Jefferson 10090

Jio j 1 ei uuiina.') uuici 
žmogaus paliuosavimo iš vergi-|cloms' 
jos; jame dar pirmą syk pro
letariatas, paturimas valstiečių, toji ir „ „ 
vadovauja valstybę, kaipo dik- negali amžinai ant vietos sto-1 
tatorius, ir tuo patim suteikia vėti, taip sakant, sustingti su
visai šaliai perdėm gilios idėji
nės reikšmės ir našumo (vai
singumo) praktikiniam darbui 
įvairių tautų Sovietų Sąjun- nauji uždaviniai. 
Koj. Imkime Kad ir tą faktą, kaip

Nauja valstybinė tvarka, su- buvo įsteigta ir suformuota Są- 
knrta proletariato su pagelba junga Sovietinių Socialisti- 
darbo žmonių visų Sovietinės nių Respublikų. Jos sudė- 
Sąjungos tautų, pareikalavo sau'tin įeina šešios jungtinės Sovie- 
ir naujų pavidalų (formų). Ti-itų respublikos, kurių didžiuma 
krai įsivykdė Markso išreikš-’pirmiau neturėjo savyto vaisty
tas numatymas, jog proletaria-[binio gyvenimo. Reįškia, tik
tas negali pilnai paimt į savo tai prie proletariato diktatūros 

a rankas politinę galią, pirm ne
gu jis į šipulius sudaužys visą tinėse respublikose, pirmu syk 
kapitalistinės valstybės mašiną
ir ant jos griovėsių sukrus pats'buvo įkūnyta ir principas tau- pradžia gyvavimo Sovie- 
savo valstybę. Ir štai iškariau- tų apsisprendimo. Tuo pačiu tų Sąjungos, kaipo tokios.
toji ir surašytoji sovietinė kon- buvo patenkintas esminis reika- dieną 
stitucija yra teisinis užtvirtini-.lavimas Sovietų Sąjungos gy-jyra kiekvienas darbininkas 

tau- valstietis, turi prisimint

sikūrusiose formose. Revoliu
cinei klasei, klasei-permainyto- 
jai, nuolat kyla , vis nauji ir

tautos, gyvenančios tose dabar-

įgijo savo vardą. Tuo pačiu

mas naujosios rūšies valstybės, ventojų iš daugelio įvairių 
Tos konstitucijos priėmimas ir'tų. 
užtvirtinimas savaime yTa^ 
svarbiausias valstybės veiksmas 
(aktas), kuris nustato vaisius 
pergalės, kurią laimėjo klasė, 
paėmusioji galios vairą, .ir pa
rodo, jog ta klasė moka sutver
ta tinkamiausias įstaigas, kad 
pasiekt tų tikslų, kuriuos sau 
statosi pergalingoji klasė. Ga- . 
lutinieji gi Sovietų Sąjungos 
pergalingojo proletariato tiks
lai yra: a) panaikint klases, 
sukurt neklasinę visuomenę; b) • 
įkurt tikrąją laisvę ir lygybę. I 

Istorija daugelio amžių kla- i 
sinės kovos iškalbingai įrodė, 
kad tiems tikslams pasiekt nėra! 
kito kelio, tiktai kelias proleta
riato diktatūros.

“Proletariato diktatūra yra 
jo pavertimas į • viešpataujan- 
čiąją klasę”, sakė Leninas. So
vietinė “valstybė—tai tik pro
letariato įrankis jo klasinėjjbet jos pobūdis ir ypatybė ne- 
kovoj. Savotiškas vėzdas, dai
giau nieko” (Leninas). Tas 
įrankis, tas vėzdas atkreiptas 
prieš išnaudotojų klases, kad 
nuslopint jų pasipriešinimą, 
kuris\^ypač paaštrėja po jų 

'V-a špatavimo nugriovimui, ir 
kad diktatoriaujantis proleta
riatas galėtų prie savęs “pa
trauki ir tinkamai pakreipt” 
dirbančiuosius valstiečius ir 
miestų biednuomenę į kelią, ve
dantį į socialistinę visuomenės 
tvarką. “Proletariato diktatū- 

. ra tai toks dalykas, kur viena 
klasė, proletariatas, mokina vi
sus darbo žmones, tai yra jiems 
vadovauja” (Leninas).

Mums patiems tiesioginiai j jis susikuria savo nuosavą tė- 
yra sunku įvertint, kiek sutver-jvynę.
tieji pavidalai (formos) sovie-Į Taip, dabar proletarai turi 
tinio valstybingumo prieina ar- savo tėvynę, ir ji vadinasi Są- 
ti idealo to valstybingumo, ku- junga Sovietinių Socialistinių

kla-
savo

Bet proletariatas, kaipo 
sė-perdirbėją, neatliktų 
revoliucinio uždavinio, jeigu ant^ 
tų laimėjimų ir apsistotų', o to- ' 
liau nežengtų. Ištikrųjų, pat
sai jau įsikūrimas Sovietinių/' 
Respublikų Sąjungos stato die
notvarkei! daugybę naujų klau- 

i, kurių išsprendimas turi 
pagreitint socialistinės visuo
menės statybą, žodis “sąjun
ga” paeina iš veiksmažodžio 
“sujungti”; vadinasi, tautos, 
gyvenančios sovietinėse respub
likose, susijungė bendriems tik- 
islams. Bet juk tarpsavinė są
junga buržuazinių valstybių ne
turi nieko bendra su mūsų So
vietine Sąjunga. Taip antai, 
sąjunga Vokietijos-su Austrija, 
laike pereito imperialistinio ka
ro, nors dalinai ir buvo ištiki
ma tųdviejų valstybių sąjunga,

kiekvienas pilietis, tai 
ir 

apie 
savo pareigas delei tėvynės — 

ši tėvynė 
ir brangi kiek- 
žmogui. Pri- 

Sąjungai, būt 
yra didžiausia 

kadangi su jąja

Sovietų Sąjungos, 
turi būt artima 
vienam darbo 
^klausyt Sovietų 
josios piliečiu 
'garbe ir laime, 
yra surišta žmonijos ateitis.

M. Kalinimas.

“Vilnies” Rėmėjams
Teko būti “Laisvės” pikni

ke, liepos 1 d., Brooklyne, ir pų- 
pasimatyti su draugais iš visų 
Ameriko*s kraštų. Tai buvo 
piknikas, kokį brooklyniečiai 
retai gali matyti. Tie tūks
tančiai žmonių suplaukė, kad 
pasimatyt su kits kitu, drau
giškai pasikalbėt, pasilinks
mint ir, vyriausiai, paremti sa
vo dienraštį “Laisvę.” O taip
gi prisiminus apie “Vilnies” 
reikalus, draugai rytiečiai ne- 
užsigrįžo, bet nuoširdžiai ir 
gausiai parėmė. Štai draugų 
vardai, kurie pasipirko “Vil- 
"-■-3” bendrovės šėrų : W. Žu
kas, A. F. Račkauskas, M. K; 
Swingle, E. Pulaker (3 šėru^),

turėjo nieko bendra ir nieko 
panašaus į mūsų Sovietų Są
jungą. Mūsiškė Sąjunga yra 
vienintelė valstybė sovietinių 
tautų, todėl jinai ir rašosi iš di- !įies 
džiosios raidės... ,

Pamatinis proletariato obal- p” J?NaliVaika,” D
sis yra: “Visų šalių darbinin
kai, vienykitės!” Tas obalsis 
pirmučiausia pabrėžia tarptau- 
tiškumą proletariato ir prieš 
jį stovinčių uždavinių. Prole
tariatas turi būt tarptautinis 
ne tik tada, kai jis neturi sa-Į 
vo nuosavos tėvynės, kuomet 
jis yra belaisvis ir vergas bur
žuazines šalies, bet ir tuomet, 
ir dar labiau negu pirma, kai

ir 
rei- 
pa- 

ata-

r| mintyje turėjo Marksas 
Leninas. Veikiausia, dar 
kės milžiniško darbo, kad 
dftfyt pertvarkymus labiau 
tinkamus reikalams proletari
nės kovos už socializmą. Bet, 
šiaip ar taip, pamatiniai, apla
mai, proletariatas jau susitvė
rė saviškes, vien tik sau vie
nam ypatingas formas valstybi
nės kūrybos ir daug jau ko pa
daru, kad giliau ir toliau pir
myn pastūmėt socializmo dar
bą.

Savįngoji Sovietų Sąjungos 
konstitucijos ypatybė, kuria ji
nai skiriasi nuo visų puvusių 
ir tebesančių konstitucijų bur
žuazinių valstybių, tai yra ap
gynimas darbo minių nuo iš-

Respublikų.
Sutinkamai su tuom, drūtin- 

dami ir plėtodami tautinį vals
tybingumą Sovietų Sąjungos 
tautų, mes tuo pačiu sykiu tu
rime, nenuleisdami rankų, dar
buotis, kad auklėt jąsias, kaip6 
piliečiils bendrosios Sovietų Są
jungos, bendrai-socialistinės vi
sų tėvynės.

Daugeliui pasirodys nesu
prantama, kaip gi tai galima 
kelt žmones į tokį laipsnį, kad 
jie persiimtų tąja sąmone, jog 
jie yra piliečiai Sovietų Sąjun
gos. Nagi,—baklausjie,
Sąjunga Sovietinių Socialisti
nių Respublikų nėra bendrai 
pripažįstamą^ valstybė, argi pi
lietis bile kurios tautinės sovie-

ar

Burba, J. Kazei, P. Marcinke- 
vičia, Sofija Petkienė, V. Bo
vinas, J. Kudirkienė, E. Kin
der, J. Siurba, P. Bokas, K. 
Sabutis, A. M. Balchunas, A. 
Baronas, viso 20 Šerų. Užsi
rašė “Vilnį”: J. S. Vaškevi
čius, St. Norkus, J. Kizevičia, 
Jonas Trepenaitis, P. Marcin
kevičių (atsinaujino), K. Ka- 
rosienė (atsinaujino), J. N. 
Zayon, K. Sabutis (atsinauji
no) ir P. DaraškeviČia. Auko
jo vilnies reikalams: A. šūkis, 
J. Kudirkienė, A. B. Arlaus
kas po $2; A. Valinčius, V. 
Januška, K. Genys, P. Balčiū
nas, J^Navickas, F. Vaidžiulis, 
G. Stasiukaitis, F. Buknys, F.

i Naujalis, A. žemaitis, S. Ver- 
I bačauskas, P. Grabauskas, F. 
Nakas, S. Mažeikienė, C. K. 
Briedis, J. Grigas, Z. Gobis, J. 
Kentrus, V. Vilūnaitis, A. Ta- 
iandzevičia, D. Kasmauskas, 
P. Bečys, M. Mažeika, Ig. Be- 
čys, A. Naudžius, J. Jankūnas, 
A. žolynas, M. žolynas, Dr. 
Kaškiaučius, A. šiupienius, A. 
Bimba, V. Paukštys, K. Karo- 
sienė, E. Sadauskienė, J. Ko- 
dis,- J. Tumavičius, H. J. 
Burke, J. Stanelis po $1; M. 
Smadžienė, J. Jackins po 50c. 
Aukų $47. Viso Šerais, pre
numeratomis ir aukomis $295.

Padėkos žodis visiems rėmė-

Priešfašistinė Vienybė
I Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos, 
žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite j 
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 Į 
Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o Į 
su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą, i 
Tą knygelę skaitydami,
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Šmoto-1 
na. Knygelės kaina. . . . f . . .«■.............................................. 2ocĮ

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Gręifenbergerio ir čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klases kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina.,..........................................35(į

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

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks. *

Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po-, 
pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiskai- 
tęs turėsi aiškų supratimą apie formą 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- 
” 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. ToJZiai moteriai ar merginai ir meilės 
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo. Daug 
vargo, rūpesčio, dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys- 
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng
vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą 
knygą, kurios kaina ..............................................................$2.00

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

įžanga Į Politinę Ekonomiją
Tai,yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame surėdyme pinigai ir koki/i 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 drūtajs 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

J. Nanjokas 
Brockton, Mass., 
nuolatos j sa/o 
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 She* 
riden StM Wilkes-Barre, Pa.,. o p. 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra
šo taip: J. Naujoke, nuo agento nu- 

man, 
1 pa

tinka.
Daugybč Brooklyne ir kituose 

miestuose taip dėkavoja už gerą il- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtai* 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pate Barbenus, Kliubuose (r Ito- 
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

“ LAISVĖ ”

"RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nu* pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis

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

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo /

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

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

Kuriew neparnnkn nžaiprenumeruoti 
tiesiai ii Rusijos, tie galite užsiprenu
meruoti per “Laisvę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. T. Kaina 11.26, 
persiuntimas veltui.

Tel., Stagg 5043

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

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerią 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu sw- 
gedimo? Toks žmogus yra spsirau-z 
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagw- 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksinį kalną parodytum, tai jam 
malonesnė būtų sveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jauties) 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų, 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolią 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” • Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii- 
g-ai kelią ir suteikia žmogui ramtMEfT—*

I Atsiųsk' mums 10c, o 
žoįių ir knygų katalogą, 
musų žolių 
miestuose.

M.
25 Gillet St.

MATTHEW P. BALTAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

INSURANCE
Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažjstamiem, kad aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku ‘darbą kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminčtais 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- 
raciių: Akių, , Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnozo ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis.

DR. ZINS
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

X-spinduliai

Mano kainos prieinamos

ŽODYNĖLIS

18 18,000 ŽODŽIŲ

KAINA $1.25

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

ZUKAITIS
Spencerport, N. T.

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

specialistas.

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

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

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

Tarpe 4th Avė. ir Irving Place

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

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

gausi mūsų
_... Reikalingi 

pardavinėtojai -visuos*

Labai Parankus Kišeninis



i Puslapis Ketvirtas Utarninkas, Liepos 24, 1Q2&/

DARBININKU LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS
L. PRŪSEIKA, Pirmininkas J. ALEKSYS, Sekretorius

15 Union Square, New York City 157 McKinley Avo., Brookly:
IG. BACHES, Iždininkas, Box 353, Union Co., Union, N. J.

N. Y.

DEL A.L.D.L.D 190 KUOPOS 
KOMISIJOS ATSAKYMO

balandžio š. m., arba pirm, ne
gu aš apleidau Clevelandą. 
Kiekvienas iš ALDLD. 190 kp. 
komisijos pareiškimo tik taip 
ir supras. Reiškia, aš, turėda
ma tą $10, nesakiau ALDLD. 
X Apskričio sekretorei, kuri 
tvarkė tą prakalbų maršrutą. 
Bet grįžadama, užbaigus tą 
maršrutą, kurį užbaigiau 9 d. 
gegužes, sugrąžinau tą “nelai
mingą” $10 LDSA. 24 kuopai. 
Jeigu komisija nežinojo, kaip 
buvo dalykas su ta $10, tai 
reikėjo pirm rašymo Sužinot, 
o ne rašyt neteisybę. >

Kuomet aš apsiėmiau kalbė
ti ALDLD. X Apskr., aiškiai 
supratau nuo X Apkričio sekr. 
drg. J. M. Sakalauskienės^ltad 
surinktas aukas savo prakal
bose turiu paimti, išskyrus to-1 

kalbų lėšų padengt iš savo iž-
Apmokėjus išlaidas, li-

“Laisvės” num. 157 tilpo at
sakymas ALDLD. 190 kuopos, 
Cleveland, Ohio, ALDLD. X 
Apskričio sekr. Kadangi tame 
atsakyhie minėta komisija ir 
mano vardą įvelia, tat privers
ta esu tą dalyką paaiškinti, 
kad nebūtų suprasta taip, kaip 
tenai yra rašoma.

ALDLD. 190 kuopos komisi
ja tarp kitko rašo: “Mums 
gerai žinoma, kad moterys 
kalbėtojai kelionės lėšas ap^ 
mokėjo, nes davė $10. Vadi
nasi, jos pagal išgalę prisidė
jo. Bet draugė Mažeikienė, 
grįždama po prakalbų marš
ruto, tą dešimtį dolerių atgal 
moterims sugrąžino. Išrodė,!...... .......... x......... f ____ ___ _
kad jai viską apskritis apmo- kias kuopas, kurios neturi pra- 
kėjo.“

Sulig komisijos pasakymo iš- do. 
eina, kad LDSA. 24 kuopaikusius pinigus ALDLD. X Ap- 
man atmokėjo, kaip tik po skričio komitetas paskirs sulig 
prakalbų, kurios įvyko 3 d.'savo nuožiūros.

Adomo Jonukas

JONO GYVENIMAS ir MIRTIS
(Iš Mano Atsiminimų)

Taip bemąstydamas, jis atsiminė tą 
dieną, kada Jonui kirto su diržu per pečius, 
reikalaudamas prirodymo; ir jam išspruko 
iš akių sriovė didelių ašarų.

Bežiūrint į tykiai bėgantį upelį) į kurį 
atsimušdami saulės spinduliai, rodosi, per
keitė vandenį į sidabrinę vingiuojančią juo
stą, švelnus pavasario vėjelis kuteno jo 
surukšlėjusį veidą ir draikė jo baltus, it 
sniegas, plaukus. Staiga jis išgirdo balsą: 

“Tėve! eik šian! dabar aš tau tikrai 
prirūdysiu.”

Antanas pakėlė akis, ir mato, kitoj pu
sėj upelio stovi pusnuogis Jonas. Antanas, 
nieko nelaukęs šoko per sriovę upelio; bet, 
įšokęs į vandenį, vietoje Jono išvydo nulū- 
žusio beržo stuobrį. “Dabar jau esu tikras, 
kad mano Jonas aname/ sviete; tai jo dūšia 
man pasirodė; kad turėčiau pinigų, užpirk- 
čiau mišias.” Taręs tuos žodžius, tėvas 
nukiūtino bakūžės link.

Audra Nutilo
Kanuolės paliovė baubę; nebegirdėt 

vaitojimo sužeistųjų; tik saule kepina 
kraujais permirkusį lauką. Lietuva like 
okupuota vokiečių, kurie ėjo ranka į ran- 

' ką su buožėm ir dvarininkais, spaudė dar
bininkus ir valstiečius, kaip jiems patiko. 
Tuo tarpu pradėjo Lietuvoj kurtis Sovie
tai, kurie kovojo už darbo liaudį ir prieš 
okupantus vokiečius ir prieš visus kitus 
žmonių pavergėjus ir išnaudotojus.

Už poros savaičių sugrįžo ir Jonas, 
pasiliuosavęs ant trumpo laiko iš* raudono
sios Sovietų armijos. Vos kojas 
vilkdamas iš nuovargio įėjo į savo bakūžę. 
Antanas, tėvas, iš sykio nepažino savo sū
naus; iš tvirto raudonskruosčio vyruko Jo
nas buvo, persikeitęs į gyvą nabašninką. 
Tik skūra ir kaulai, kaip kad jis pats iš
sitarė.

“Trim dienom vienas duonos kepalėlis;
Išbalo veidas it popierėlis.”
Sunku būtų aprašyt tą minutę susiti

kimo tėvo su sūnum. Abiejų širdys pradė
jo smarkiau plakt, atgijo meilės jausmai 
Antanas jautėsi toks laimingas, rodos, kač 
jam kas visą pasaulį būtų dovanojęs, ncf 
jau visi takai buvo jo ašaromis aplaistyti 
ir daug poterių iškalbėta už Jono dūšią 
O Jonas štai gyvas, nors, bekovojant už 
Lietuvos laisvę, labai nusikamavęs. Puo
lė vienas kitam į glėbį) spaudė kits kitą 
prie širdies, ir džiaugsmo ašaros vilgė jų
dviejų veidus.

Jonas, pasiliuosavęs iš tėvo glėbio, lyg 
užkimusiu balsu tarė: “Na, tėveli, aš gy
vas sugrįžau, o kur mano mama?”

Antanui krūtinė pradėjo smarkiai kil
notis; akys pasidarė lyg stiklinės, ir jis, 
Jono palaikomas, atsisėdo ant kėdės, ver
kė, juokėsi, lyg pamišęs; paskui tarė: 
“Mama, tavęs nesulaukus, numirė.”,

Jonas užsimąstęs stovėjo keletą minu
čių; norėjo ką sakyt, bet žodžiai užsilaikė 
burnoje. Jo išblyškęs veidas pasidarė dar 

o' baltesnis. Kada atėjo j normalį stovį, iš- 
kjąusinėjo tėvą apie -motinos mirtį, 
išpasakojo ir ant galo pridūrė:

“Ka dabar, vaike, padarysim?

Pirmiausia man prisiėjo kal
bėti Akrone, Ohio. Ten drau
gai dar pridėjo $9 prie aukų 
iš kuopos iždo ir davė man 
viso $15.

Clevelande po prakalbų L. 
D.S.A. 24 kuopos rengimo ko
misija neatsilygino su manim. 
Būdama pas drg. Žebrauskie
nę, kuopos sekretorę, užsimi
niau apie išlaidas ir ALDLD. 
X Apskričio sekr. pareiškimą.

ant tos “jų” dešimkės, tai ant
ru kartu sugrąžinau LDSA. 24 
kuopos iždininkei, pareikšda
ma, kad pasiųstų ALDLD. X 
Apskričio sekretorei.

Tai taip įvyko tas dalykas, 
o ne taip, kaip kad rašo A.L. 
D.L.D. 190 kuopos komisija.

Reiškia, aš nesivežiojat! tos 
dešimkės. Per du atveju, vie
ną dieną buvau gavus, o antrą 
dieną turėjau ją vėl sugrą-

Z. C. Mažeikiene.Kadangi mano prakalbose bu- žinti. 
vo surinkta $13, o svetainė lė- 
šavo tik $3, tai aš ir padaviau 
bilą ant $10. 
mokėjo, 
važiuoja LDSA. 
ta sekretorė su 
reiškia, jog jos 
sugrąžinčiau tą 
nežino, ką turės 
S. A. 24 kuopai, 
viau joms tą $10.

Man Clevelandan užvažia
vus po penkių savaičių, t. iy.. p0" 
pabaigus savo maršrutą, radau Huose mūsų apysakų ir vaizde- 

“nelajmingą” dešmikę pas rašytojai.”
Nežinau, kaip su kitais apy

sakų rašėjais. . . Gal ant jų ir 
paveikė saulutės karšti spindu
liai ir jie, anot pačios redak
cijos išsireiškimo, tik ir mau
dosi kas jūrėse, kas upėse, 
ežeruose ar šaltose vonėse na
muose ir leidžia savo plunks
noms rūdyti?

Tačiaus, aš, rodosi, nei vie
ną atlikusią nuo darbo valan
dą nepraleidžiu veltui. Aš, 
nuo saulės užtekėjimo iki jos 
nusileidimo, išsimaudęs karš
tuose saulės spinduliuose bei

Pagal Save Sprendžiau!Ji man ir už-
Bet ant rytojaus at-

24 kuopos ki-
iždininke, pa
nori, kad aš
$10, esą, jos; darbius,” i
pasakyt L.D. i skundžia, kad ^Laisvei 

ir atida-<kuoja apysakų; ragina prie 
darbo bendradarbius ir sako:

“Ypatingai pailso bei “ištir- 
saules karštuose spindu-

“Laisvės” num. 165-tam, po 
antgalviu “Į Draugus Bendra- 

pati redakcija nusi- 
i” sto-

kūri- 
ir la- 
atbu-

tą “nelaimingą < 
drg. M. Bruožienę. Bet kartu 
sužinojau, kad nekurios drau
gės buvo' įsižeidę ir skundėsi, 
kad aš brangi; kuopoj darė 
tarimą, kad daugiau manęs 
neimti. Tai kad parodyt ton! 
draugėm, kad aš neužsipuolu

dievo valia: dievas norėjo, tai ir atsiėmė.”
“Eik po šimts pypkių, tėve, su savo 

dievais. Ją ne dievas atsiėmė; ji yra ka
ro auka; čia kraugeriai kapitalistai kalti, 
kurie surengė tas žmonių skerdynes, ir nu
siuntė milionus jaunų, tvirtų vyrų į ka-
pus, o kitus paliko amžinais ubagais, be dulkėse ar rasose, dar vis nei- 
kojų, be rankų, sunaikino šimtus bilionų ištirpstu, neduodu savo plunks-
dolerių pasaulio turto, darbininkų ranko
mis pagaminto. Čia ant turčių gula atsa
komybe; ir tai atsikartos, kol tik darbinin
kai užvaldys pasaulį”

Sovietai pradėjo rūpintis alkanais Lie
tuvos darbininkais ir kaimų biednuomene. 
Tas įvare daug baimės dvarponiam, kada 
Sovietai atidarė tų nutukusių parazitų j 
aruodus ir padalino išnikusiems betur
čiams miltų ar grūdų ir kitokių valgių. 
Varguoliai nežinojo nei kaip ačiuot tiem 
savo užtarėjam. Bet atsirado ir tokių 
kvailių, ponų čebatlaižių, kurie atsisakė 
imt turtą, ką jiem patiem ištikro priklau- 
jų mulkintojas, kunigas sakoaasshretashes 
so; nors ir badą kentėjo, bet klausė, ką 
jų mulkintojas kunigas sako: “Griekas 
priimt gerą, ką duoda bolševikas.”

Bet neilgai tie šviesos spinduliai 
turčiams švietė.

Vokiečių kariuomenės dalis gavo 
kymą nuo imperialistinių šalių, kad sunai
kint Lietuvos Sovietų armiją ir tokiu būdu 
užrioglint ant Lietuvos liaudies sprando 
buožių ir dvarininkų viešpatavimą. Tarpe 
baltgvardiečių pasigirdo daina, kaip vilkų 
staugimas, jaučiant auką:

• “Seną vokišką šautuvą gausiu
Ir už tėvynę eisiu kariausiu.”1

Nagi, ir kariavo už “tėvynę”. Tie ma
žai protaujanti kapitalistų įrankiai—balta^ 
armiečiai, susivieniję su vokiečiais, ne uz 
Lietuvos žmonių laisvę kariavo, bet už pa
vergimą, kad užkraut ant Lietuvos bied- 
nuomenės nepakenčiamą buožių ir dvarpo
nių vergiją ir kankinimą. Štai už ką bal- 
taarmiečiai kovojo prieš savo brolius Lie
tuvos Sovietuose.

Raudonarmiečių neskaitlingos eilės ir 
mažai apginkluotos ne sykį turėjo susi-

be-

įsa-

Tėvas

gą?. . . Ačiū gyvenimo sąly
goms, jau bene trylikti mete
liai slenka, kaip gyvenu vie
noje ir toje pačioje vietoje. 
Prieš mano akis diena iš die
nos stovi vienas, ir tas pat regi
nys, vieni ir tie patys darbai, 
rūpesčiai ir bėdos. Daug per 
tą laiką esu davęs, bet nieko 
ndujo savo kūriniams nepasi
ėmęs. Tai iš kur aš galiu sem
ti tą medžiagą, kad tokia pat 
skale, tokia pat energija ir to
linus galėčiau kurti savo kūri
nius ir patenkinti mūsų dien
raščių skaitytojų reikalavi
mus ?

Medžiagai išsisėmus, 
niai pradeda vis labiau 
biau šlubuoti. Jaučiasi
kimas, o noras prie naujų, kū
rinių su kiekviena diena vės
ta, stingsta—rambėja. Ta
čiaus, medžiagos sviete yra, 
tik, deja, man ji nepasiekia
ma, neprieinama.

Štai kad ir angliakasių strei
ko apimtose srityse. Ten'* at
sidūrus apysakų rasėj ui, gali
ma būtų parašyti ne vieną, bet 
kelias apysakas iš tikro gyve
nimo. r.
vaizdai, žiaurumas, kančios— 
viskas verda, kunkuliuoja vie
name kovos sūkuryje. Ten ga
lima nupiešti gyvą iš paties 
gyvenimo, iš kovos lauko pa
veikslą. Bet, deja, 
bent vienam iš mūsų 
rašėjų jo gyvenimo 
leidžia ten nuvykti ?
su laikraščiai ištesėtu c. y

nai rūdyti ir šį bei tą para- 
, šau.

Jei neparašau apysakos, tai 
tik del to, kad prie apysakos 
reikia daugiau prisirengimo, 
daugiau laiko ir kad pati gal
va nebūtų užimta tais kasdie
niniais rūpesčiais. Tai 

į nas dalykas.
■ Antras dalykas tai tas, 

nekurie draugai mano, 
apysaka taip jau lengva iš
kepti, kaip, nelyginant, oiste- 
ris ant skaurados—-užsirūkei 
papirosą, sėdai prie ra.štstalio, 
brūkšt, ir jau gatava apysaka.

Jeigu jau taip lengvai apy
sakos būtų, iškepamos, kaip ei
lės, vienokiu ar. kitokiu klau
simu straipsnis, tai jos pamo
tu ir mėtytųsi po mūsų redak
cijas, ir nereikėtų bėdavoti. 
Bet taip nėra, draugai..

Apysaką neparašysi, per
skaitęs vienokio ar kitokio tu
rinio knygą, kaip kad straips
nį galima parašyti. Taip pat 
jos neparašysi, žiūrėdamas i 
saulėlaidą, mišką, jūrų bangas 
ar dirbtuvių kaminus, šiais ir 
kitais vaizdais gali pasinaudo
ti poetai, o nė4 apysaką rašė- 
jai. Apysakoriui tokie vaiz
dai, tai tik apysakos scencrija, 
o artistus-veikėjus reikia su- 
sijieškoti žmonių sluogsniuose.

Apysakų rasėjas privalo 
grumtis miniose. Jis turi nu
sileisti ant paties gyvenimo 
dugno, pasišvaistyti' ąnbrame 
gyvenimo augšte bei žvilgterė
ti ir į pačią viršūnę. Ta.da jis

jog 
kad

(H

Ten skurdas, tragiški IVarpas Bakery, 54 Maajer St., Brooklyn, N. Y
A. M. BALCHUNAS, Savininke Telephone Stagg 6588

PAVASARIO ŽINIA
Y

Ar 
apysakų 
sąlygos 
Ar mū- 
tiek ap

mokėti už tą apysaką, kiek ji
nai kainavo pačiam rašėjui?... 
Ne, draugai. Tas negalima ir 
Bebus galima tol, kol mes tuos 
'dalykus nesutvarkysime taip, 
kaip jie turėtų būti sutvarky
ti.

Prie šiandieninių sąlygų mū
sų proletarų rašėjams tokie 
medžiagos šaltiniai visai nepri- 

.einami. Ir tos gyvos apysa
kos, tie žiaurūs elgesiai iš en- 

,gėjų pusės, jeigu ten ant vie
tos nesįras rasėj o, žus tos ko
vos sūkuriuose, tose šėtrose, 
tame skurdo bei kančių klane, 
visai nepasiekę plačiųjų darbo 
žmonių minių.
t Todėl, draugai redaktoriai, 
neverskite bėdą ant karštų 
saulės spindulių, kuriuose, pa
gal jūsų manymą, sutirpo apy
sakų .rašėjai. Pažiūrėkite į tų 
rašėjų padėtį, į jų gyvenimo 
sąlygas ir jieškokite būdų, kad 
tiems rašėjams būtų galima 
prieiti prie tų pačių modelių, 
kad jie, į juos žiūrėdami, ga
lėtų nupiešti vaizdą, o ne pieš
ti vaizdą tik nuo modelio šešė
lio, kuom prie dabartinių są
lygų mums prisieina vaduotis.

Senas Vincas.

• Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis
LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINŠAPĘ

VISKĄ. PADARAU SAVO ŠAPOJE:

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

ir padarau nau- 
Sutaisau viską, 
tik reikalinga 

inžino:

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

PRIEINAMĄ KAINĄ
Darbas pilnai garantuojamas Mechanikai-Ekspertai

Visais reikalais kreipkitės:

BUSHWICK AUTO MACHINE SHOP
FRANK AUGUST, Savininkas

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

VAIKAI
Įleidžiami Utarninkais

MMnn M m M M M

Telephone, Stagg 8326
9745

of 
čia 

tos organizacijos direktorių 
i susirinkime.

Official Organ of 1UEL

theof

PAGAMINS 4' MILIONUS 
AUTOMOBILIŲ. ŠIEMET
;SOUTH BEND, Ind. -- 

Šiais metais Jungtinėse 
valstijose bus pagaminta 
automobilių suvirs 4,000,- 
000, pareiškė Alvan Macau- 
Icy, prezidentas National 
Automobile Chamber

į^aus tinkamos medžiagoj ir jo Commerce, kalbėdama 
o nxrc O l/An hnn trrr Ir n oi zx va/>i 'apysakos bus vykusios, nepai
sant, iš kurio žmonijos sluogs- 
nio. apysaka bus paimta.

remt su daug galingesne armija baltųjų; ' Ar tas viskas proletarui ra- - 
bet savo narsumu ne sykį privertė balta- šėjui prieinama? Ai 
armiečius bėgt, kiek kojos neša. Tik po piors ir prie geriausių 
ilgai kovai tapo nugalėta raudonoji Lie-!1’?’ prieiti prie tos
armiečius bėgt, kiek kojos neša.

:uvos armija. Tuomet įsivyravo žvalgyba 
iš gerai apginkluotos kariuomenės po va
dovyste narsiausių galvažudžių, caro 

liekanų.
armi

jos
(Tąsa bus)

VEJUŽELIS
Dvelkia, šnara per kalnelį 

jaunas vėjužėlis,
Jį palydi jojo draugas— 

pilkas debesėlis.
Pakalnely teka upė, 

sukas verpetuoja,
Tyras, tyras vandenužis 

jos krantus bučiuoja.
Dvelkia vėjas per kalnelį, 

šnara medžiai, šnara;
Nesakytum, kad ne tėtis 

sūnužėlį bara...
Teka upė; bangužėlės 

vaikosi, gainiojas;
Nesakytum—-tai mergele " 

. •< sau 'kasasi piniojaš.v ,
;4^-W-~28K

1

Bitelio - SūnusTokia

t M*/

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūžie* Įstaiga Brookiyne

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utaminkais iki 12 vai. 

nakties

VYRAMS

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedelioinis 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.

savo no- 
jo kuri- 
medžią-mams reikalingos 

gos?. . . Ne, ir dar kartą ne. 
Proletaras rasėjas, išstovėjęs 
per ištisą darbo di'»eną prie 
ūžiančios mašinos dirbtuvėje, j 
prikvėpavęs pilną krūtinę dul
kių anglies kasykloje ar išsi
maudęs prakaite nuo saulės i 
užtekėjimo iki nusileidimo ant 
farmos, kad ir turi pašaukimą 
bei norą prie apysakų rašymo, 
nors ir surankioja apysakai 
medžiagą, bet jo nuovargis, 
suerzinti nervai neleidžia jam 
tatai atlikti. Nesiseka, saki
niai pinasi, nesiriša, i.r jis be- 
sikamuodamas pailsta ir dau- 
gelyj atsitikimų jo pradėta 
apysaka atsiduria j<x paties 
gurbe ar pečiuje. (

Iš kur, tačiaus, kad ir aš ga
liu imti apysakoms rmedžia-

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laikrašti 

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

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

naują antrašą:
“RYTOJUS”4

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

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 (Secre
tary of Minority Movement.) v

LEFT WING WINS SHOE 
STRIKE AT HAVERHILL

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

MINERS SMASH LEWIS
MACHINE ' - J

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

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

ORDER A BUNDLE.

FREE PREMIUMS UNTIL MAY 15
For Every Sub

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

Report of the Rank and Filo 
Delegation.

STRIKE
STRATEGY

By WM. Z. FOSTER.

One Book Free /
RUSSIA AFTER TEN YEARS .

By the First American Trade ‘ 
Union Delegation.

3$3.00 I

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS j

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

By WM. Z. FOSTER.
WHITHER CHINA. '

By SCOTT NEARING.
LEFT WING
UNIONISM

By DAVID J. SAPOSS.
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku,

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
i 8701 JOS. CAMPA^U AVĖ., ir 5046 CHENE ST.. DETROIT

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

By ROBERT W. DUNN.

$<' /P;'?

SUBSCRIBE—NOW

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

n* u, 
skėsk rankas ir priimk juos vi-i MASKVA. — Vykdant 
sus į savo glėbį. Tegu laiško1 gyveniman Planavimo Ko- 
autoriai leidžia mums netikėt misijos penkių metiy ekono- 

Netikėt mįnį planą, Sovietų Sąjun-laiško nuoširdumui, 
mes turim pamato, nes 
autoriai į akis meluoja.
gal jie ne savo valia meluoja, oi ”• 
Plečkaičio valia meluoja, bet visjZ 
dėlto meluoja. Laiško 
rašo, kad jie opozicijoj 

jčiui “visą laiką”, tai 
1927 metų. Bet štai 
rankas “Pirmyn” Nr. 
kuriame telpa 
protestas, ’ parašytas 
naudai. Tas protestas užsisto
ja Plečkaitį prieš tuos, kurie

Sąryšyj su Lietuvos ir Len
kijos derybomis Karaliaučiuj, 
Pilsudskis rado reikalinga ūh-Z1 
duot Plečkaičio armijos demo- 
bilizaciją. Paliekami vien pil
nai ištikimi, kurie mokės liežu
vį už dantų laikyt, o kiti atlei
džiami. > Visa Plečkaičio armi
ja siaurinama iki 60 žmonių, 
kad turėt tą branduolį, apie ku
rį galima būtų jungt naujus 
plečkaitinius kareivius reikalui 
atėjus.

Del daugumos Plečkaičio ar- pavadino jį provokatorium. Tas 
mijos demobilizacijos visa eilė 'protestas parašytas 1928 me- 
plečkaitininkų pasilieka be duo- tais vasario 6 d. Po protestu 
nos. Kol jie buvo reikalingi i randam parašus taipogi Vaitie- 
Pilsudskiui, Lenkija juos maiti- kalcio Jono ir Medicko Prano, 
no. Dabar veja juos. Visa ei- Vadinas, opozicionieriai vasa
le plečkaitininkų jau pabėgo į rio mėn. buvo ne opozicionie- 
.Vokietiją.' čia daugelis jų tiki-Iriais, o Plečkaičio garbintojais, 
si rast pagelbą tarp Plečkaičio įlr dabar su panašiais laiškais 
priešų. Jie mano, kad užtenka jie faktinai dirba Plečkaičio 
ką nors papasakot arba parašyt naudai, nes to laiško tikslas į- 
apie Plečkaitį ir juos visus su 
išskėstomis rankomis priims 
Plečkaičio priešai. Jie nesu-

Vpranta dar to, kad pirmas jų 
Vlalykas—tai rast dorą darbą, 
kad duoną savo rankomis užsi
dirbt, ir savo darbais ( o ne žo
džiais) parodyt, kad jie atitai
so savo tarnavimą Pilsudskio 

r agentui Plečkaičiui. Ne tik jie 
/ to nesupranta, o dar kai kurie 

jų padeda naujoms Plečkaičio 
provokacijoms.

Plečkaitis, kad geriau slėpt 
savo darbelius ir kompromituot 
komunistus, per savo agentus 
prikalbinėja pabėgusius iš Vil
niaus plečkaitininkus, kad tie 
savo ir kitų vardu pasakotų ką 
nors iš plečkaitininkų gyveni
mo, bet jau plačiai f' 
kada tie pasakojimai paklius į cb satyriškai gausi prakalba, 
spaudą, “atsaukt” ir rėkt, kad Mums prisimena laikai, kada 
tai komunistų’išmislas. Tačiau, d. Senas Vincas, draugų kvie- 
tokios smulkios provokacijos čiamas atlikt prakalbų marš- 
Pleckaičiui neužtenka. Jis su- rūtą, atsakė: “Geriau aš at
gaivoje naują stambesnę provo- liksiu maršrutą paskui arklą.” 
kaciją. Balandžio mėn. atvyko Nematęs, nešinau, ar d. S. 
į Karaliaučių 7 plečkaitininkai. V. yra geras artojas, bet ra- 
.Vieni jų bėgo nuo Plečkaičio, šytojas, J

* nes Pilsudskis neduoda dolerių kalbėtojas, 
. M jų užlaikymui, kiti gal dėlto. Taipgi man labai patinka d.
< kad jau įsitikino Plečkaičio Seno Vinco poezija “Vilnies” 

pardavyste, o dar kiti ir šian- No. 8,^1928 m., “Ilgesio Va- 
dien tarnauja Plečkaičiui, bet Hondoj.”
nuduoda Plečkaičio priešus. Jie Taipgi mums labai patinka 
j ieško Karaliaučiuj komunistų skaityti korespondencijos iš 
partijos atstovų, mokančių lie- Minersvilles draugo A. Deltu- 
tuviškai arba rusiškai, rūpinasi Vos. Da ten yra ir daugiau 
rast LKP atstovus, bet pastarų- gerų žmonių, kuriuos laiko pa
jų neranda, nes jų nėra ne tik siglemžęs barabanščikas. Mes 

aplamai manom, kad ir jie kada nors 
nepasisekė prasikrapštys akis ir paseks 

atstovus, tai A. Deltuvos pėdomis, stos
Tas laiškas darbininkų klasės eiles, 

savo turiniu gana provokacinis. ' Darsūniškio Vijūnas.
Laiško autoriai giriasi, kad jie j ______________
turi “nemaža jėgos suorganiza- 
vę” Lietuvoj ir tas nesančias jė
gas nori atiduot komunistams. 
Plečkaičio agentai mano, kad 
komunistai taip naivūs, kad į- 
klius į Plečkaičio pastatytus 
tinklus, įsipainios į Plečkaičio- 
Pilsudskio kompaniją ir tuomet 
sunkiau bus komunistams plėšt 

\ kaukes nuo Pilsudskio agentų
Lietuvoj.

Laiško provokaęingumą pa
tvirtina nors ir šios jo ištrau
kos: “Iš Plečkaičio organizaci
jos Lenkijoje išbėgom 7 drau
gai su tikslu dirbt darbo klesai 
toliau. Del ko nepasilikome te
nai, draugams yra žinoma, nes 
nesutikom su jo diktavimu ir 
visą laiką nuo pat atvažiavimo 
vįįvome opozicijoje. Būdami 
Lenkijoje vardu Plečkaičio nau
dojomės jo doleriais, bet ne jo 
naudai tas viskas buvo.” “Ne 
kurie mūsų draugai esanti čia. 
turi nemaža jėgos suorganizavę 
Lietuvoje, o būdami čia tos jė
gos su laiku išnyks 4r dar tu- 
rim. porą dalyką, kuripos gali-

I me pakalbėti tik su ištikimu 
idėjiniu draugu.” “Laukiame 
skubiausiu laiku iš narių atvyk
stant, tik žinoma su partijos 
jgaliavimu.” Ir baigia laišką 
tokiais žodžiais: “Draugai, ma
žai kreipdami į mūsų laišką do
mės, mažai mes ką be nuveiksi
me.” Po laišku pasirašė: Jo
nas Vaitiekaitis (jo ranka ir 
laiškas parašytas), Medickas, J. 
Kubilius* Petrauskas ir “1-mo 
Pulko Raudonosios armijos 13 
eskadrono vadas” (?) šipilo.

To laiško autoriai girias, kad 
jie naudojosi Pilsudskio dole
riais ne Plečkaičio naudai, kad

Karaliaučiuj, bet ir 
Prūsuos. Kada 
jiems rast LKP

autoriai 
Plečkai- 
yra nuo 
imam i 

3 (10), 
plečkaitininkų 

Plečkaičio

Tiesa, javų: nuo 10 iki 15 nuošim
čių ant kviečių ir 23 nuo
šimčius ant rugių.

Planas buvo mierijamas 
pagerinimui santikių tarp 
miesto ir kaimo, pakeliant 
kainas už valstiečių produk
tus, kad tuo būdu suteikus 
jiems geresnę progą nusi
pirkti fabrikų tavorus, ku
rie jiems yra reikalingi.

velt komunistus į kokią nors 
purviną istoriją. Komunistai 
su panieka atmeta provokaci
nius Vaitiekaičio siūlymus pri
imt jų “jėgoms” Lietuvoj ir 
pataria Plečkaičiui nesinaudot 
daugiau panašiomis kvailomis 
priemonėmis.

Lietuvos Komunistas.
(“Balsas”)

FRACKVILLE, PA
Kas Kam Patinka ar ’ 

Nepatinka
Gegužės 17 d. priešfašisti- 

nio komiteto surengtame pik
nike Minersvilles pušyne, man 

žinomą, o' labai patiko draugo Seno Vin-

beletristas, poetas ir 
tai labai geras!

d.

Nei egališkai Buvo Padėta
prie Darbo Suvirs 4,000

I Vaiky
ALBANY, N. Y — Su

virs 4000 vaikų’ buvo nele- 
1 gališkai pristatyti prie dar- 
jbo New Yorko valstijoj bė- 
gyj pereitų metų, sulig pa
skelbtų valstijos darbo de- 
partmento skaitlinių.

Dirbo 1,168 vaikai netu
rinti nei po 14 metų am
žiaus; 2,055 vaikai dirbo be 
valdžios leidimų dirbti; 237 
dirbo nelegališkas valan
das, ir 407 dirbo nelegeliš- 
kas valandas ir neturėjo 
leidimu, u

Paskyrė Naują Vidaus Rei
kalų Minister}

SUPERIOR, Wis.— Pre
zidentas Coolidge čia penk
tadienį paskyrė Roy O. 
West iš Chicagos vidaus 
reikalų ministeriu, į vietą 
Dr. Hubert Work, kuris re
zignavo užimdamas Repub- 
likonų Nacionalio Komiteto 
pirmininko vietą.

West yra vice-pirminin- 
kas republikonų finansų 
komiteto. Jis taipgi yrana-

pildomojo komiteto ir uži
ma dar keletą žymesnių vie
tų toj partijoj. Jis yra ad
vokatas, G0 metų amžiaus.

VIETOS ŽINIOS

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.

Pittsburgh, Pa.
3— J. čirvinkas, 230

Carnegie, Pa.
4— F. Pikšris, 1331 

Pittsburgh, Pa.
6— M. E. Custerienė, 

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

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

S. S. Pittsburgh, Pa.
9— Ųv Načajicnė, 1722 Kenneth Ave., 

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

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

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

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

Rices Landing, Pa.
911 Jones Avenue, 
' Pa.

300 Todd St.,

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

ADRESAI
Pirmininkas—Ed. Sheputis, 11343 

Cordon i; 
Valaitis, 
raštininkas 
Russell St. 
7715 Daytęn Ave.; “Laisvės”

J.

Carson Street,

Magazine St.,
Penn

J 009

finansų raštininkas 
1738—22nd St.; nutarimų 

P. Čekanauskas, 9522 
iždininkas—A. Vegela, 

agen
tas—J. Biršton, 2739 Carson Ave.

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

Avenue,’-----------------------------------------——
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Sūnų ir D. D. Valdyba
Del' 1928 m.

E. 74th

Lietuvos

Pirm. M.
Vice-Pirm.
St.; Prot.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokiy Riišiy Šviežus Valgiai, Garniam Lietuviško

ir Amerikcaiško Stiliua
Pavalgius Čia malonu būti, p; 

Inekučiuoti nu kitais, arba ramiai ap
siskaityti.—Syki atsilankę, persitik
rinsiu—Pabandykit I

J. MARČIUKIENĖ 
. Savininkė

asl- 
P&-

5,000 JUODUKŲ MINIA 
SUMUŠĖ 4 POLICISTUS 
HARLEME

Pereitos nedėlios vakare 
negrų apgyventame distrikte 
138th St. ir Lenox Ave., Har 
leme, įvyko pusėtinos mušty- 19_jJ pVcikša? Box Vol, Minden, XvJ 
nes tarp 'policijos ir minios. 
Sulig policijos, tai dalykas dė
josi taip: Lerlain Chatis, po
lium. 559 Lenox Ave., iš pirmo | 
augšto pradėjo šaukti: “Po-j 
lice! Police!” Netoliese bu
vęs policistas Kubeil pasisku
bino -į pagelbą. Jam įpuolus 
tarpduriu minimo namo, buvo' 
sutiktas McDonaldo, kuris spy
rė policistui pilvan, parmušda- 
mas jį. Nežiūrint to smūgio, i 
policistas griebė užpuoliką iri 
abudu susikibę išsirito ant gat
vės.

Minia susirinkus juokėsi ir 
siuntė pagyrimą McDonaldui, 
o pašaipą ir keiksmus policis
tui.

Pribuvus kitam policistui, 
dar labiau minia pradėjo nirš
ti.
Bet minia tiek buvo įsiūtus, 3& 
kad* ėmė plėšyti policistų man
ieras į skudurus. Tos riau- 37- 
sės tęsėsi daugiau pusės valan- 

'dos—- tol, kol nepribuvo kelių 
stočių policijos rezervai.

14— R. Beniuši
North Braddock

15— P. Kavaliauskas.
Woodlawn, Pa.

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

17— T. Treinauskas, P. O. Box 163,
E. Pittsburgh, Pa.

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

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

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

20— A. Botyrius, Box 237, Burgetts
town, Ba.

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

22— P. Cibulskis, 704,2 Lint Court, j 
Maspeth, N. Y.

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

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

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

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

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

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

29— J. Carvalles, Box 2, Coal Center, 
Pa.

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

32— P. Klova, 
Easton, Pa.

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

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

Dar du pribuvo policistai. 35—K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 
Shamokin, Pa.
•K. Vaičiūnas, 929 So. Hobson 
St., Harrisbug, Ill.
L. Aimanas, P. O. Box 568, 
Castle Shannon, Pa.

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

Til< 39—J. Chiplikas, 611 Vandalia St., 
.-. ~. ., ... . Collinsville, 111.policijai pribuvus SU kulkosvai- 40_A< Kirtiklicne, 1388 Andrus St., 

džiais ir apginkluotais auto- Akron, O.
mobiliais, pavyko ^000 įnirtu- ^z.eviėienė, Box 400, Benld,

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

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

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

Cuddy, Pa.
46— P. Rasimov, Box 14, 

Ind.
47— J. Vaitkevičius, 57G8 

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

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

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

Ave., N. S. Pittsburgh, Pa.'
5.1—J. V. Stanislovaitis, 307 Ply- 

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

sted St.. Chicago, Ill.

šią minią išblaškyti ir tuos 4 Į 
pusnuogius policistus išgelbėti.

Be paties McDonaldo, del 
kurio prasidėjo 
tuota dar vienas 
koliojęs policiją, 
jų prasidėjo tos 
dar negalima spręsti iš polici
jos raporto. Bet, kad keturi 
policistai gavo į kailį, tai, tur 
būt, neuždyką. Ypač su juo
dos spalvos žmonėmis arba at
eiviais policija elgiasi gyvuliš
kai, kada juos areštuoja. Taip 
galėjo būt ir čia, kas vėliaus ir 
privedė prie riaušių.

riaušės, areš- 
negras, kuris 
Kaip ištikrų- 
peštynės, tai

TEN IR IŠ LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Mūsų Populiariškais Laivais

NEW YORK, ALBERT BALUN* 
HAMBURG, DEUTSCHLAND, 

RESOLUTE, RELIANCE* 
CLEVELAND, 

WESTPHALIA, THURINGIA

R New Yorko į 
Lr O Kauną ir Atgal 
(Karo taksai ekstra) 

TREČIA K LESA

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del permito ir kitų informaci

jų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
39 Broadway New York

128,
St.,

St.,

13th Street,

Akron, O.

Blanford,

Addison

Box 246,

I D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIR ŠININ K Ų ADR ESA I 

BAYONNE, N. J.
Pirm. B. Stankevičius, 431 Boulevard. 
Vice-pirm. A. Bočis, 68 W. 1 Oth St. 
Prot. Sekr. P. Janiūnas, 128 W. 49th 

St.
Fin. Sekr. T. Stankevičiene, 431 

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

J. Laurinaitis, 348 Avenue C. 
i V. Vaclavičiusy 20 E. 21st St. 
Maršalka L. Rimša, 26 E. 21st 

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

St.
po

Draugysčių Adresai, Kurios į 
Turi “Laisvę” už Organą

I ' • '
BIRfjTĖS DRAUGYSTĖS, MON

TELLO, MASS., VALDYBA:
Pirm. Elzbieta Beniulienė, 90 Porter 

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

St., Montello, Mass.
Fin. Rašt. Kazimiera Čereškienė, 37 

Lansdowne St., Montello, Miass.
Prot. Rast. Teodora žižiene, 673 N.

Main St'., Montello, Mass.
Ižd. Ona Šukienė, 75 Melrose Ave., 

Montello, Mass.
Ligonių Rašt. Marijona Potsus, 184 

Ames St., Montello, Mass.
„ Kasos Apiekūnai;

Kleofasa Sireikienė, 8 Holbrook Ave., 
Montello, Mass.

Vladislava Baronienė, 722 N. Mon
tello St., Montello, Mass.

Viktorija Bartkienė, 58 Trout St., 
Montello, Mass.
St., Montello, Mass.

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

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

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

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

TŽd. 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., r<aš- 
tininkas S. J. Gelmuss, 1309 Mound 
avė.; turto rašt. Z. Ambrasas, 1305 
Gėneva st.; iždininkas A. Tankunas, 
1004 Lockwood avė.; iždo globėjai: 
A. Čyvas, 1917 Mead st.; ir P. Ke
palas, 1212 State st J organizatorius 
K. Kiselis, 1309 Mound avė.

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

DETROIT, A1ICH.
LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-TĖ 

GRAND RAPIDS, MICH.
Valdybos Adresai:

Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk
er Ave.

i Vicc-prez. A. KRASNAUSKAS, 1568 
j Quarry Ave.
Tarimų raštininkas K. RASIKAS, 

R.R. 9, Box 117.
Fin. rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 

—11th St.
Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568 

Quarry Ave.
Ligonių globėjai: J. SKRIPKŪNIE- 

NĖ, 1529 Hamilton Ave., ir K. 
MEČIONIS, 1516 Hamilton Ave.

Trustisai: A. B. ŠATKUS, J. URBO
NAS, J. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS) S. KORSIKAS. 
Visi Grand Rapids, ISIich. 
Draugystes susirinkimai atsibūna 

kas antrų utarninką kiekvieną mene
sį, savam name. 1057 Hamilton Ave.

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. Petravi- 
čia, 160 Melrose St.; M. Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 
kas, 19 Ames St.

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

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

255 Pine St.
Finansų Rašt.—Jonas Poškus, 

113 Court St.
Iždininkas—Martinas . Budreckis, 

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

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

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

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

259 Broadway

St.

St.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ, MOLINE, ILL., 

VALDYBOS ADRESAI
Pirm. B

Avė., E
Vice-pirm

1552—10th

1512—11th

349—10th

Daucenskas, 
Moline, III.

A. Milius, 
Moline, 111.

Prot. sekr. A. Trepkus,
St., Moline, III.

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

Iždininkas P. Cervinskas, 602—5th 
Avė., Moline, 111.

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

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

III.
Maršalka J. Kairis, Plaw Station, 

Moline, 111.

P1TTSBURGHAS IR AP1ELINKĖ
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. šiurmaitienė, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

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

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

VIENYBES DRAUGYSTE, 
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. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligoniu raštininkas ■ W. Gclusevičia, 

51 Glendale St.
Kasierius M. Podžiūnas,

29 Arthur St.
Kasos globėjai:

A. Amsėjus, 129 Ames St.
J. Povilaitis, 222' Ames'1 St.
M. Jazukeyičia, 153 Ames St. 

Maršalka'F. SaWlenas,
20 AFaxon ’ St. Visi Montello, 
Mass.

Phone: Jeffersonr10?®^

A. J. MEYER
Lietuvis Aptiekorius

Kalba Lietuviškai Ir Rusiškai
338 Knickerbocker Ave. ;

(Kampai DeKalb A vemia) 
BROOKLYN, N. Y. 

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

50 Centų už Bonką |

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS
G R

416

(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

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

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

PERSITIKĮUNKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
Jejimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59 Streets 
21 Metai Ęaip Įsteigta New York City

Bell Phone i Poplar 7545ADOLFAS F. STANKUS
1023 MT. VERNON ST

%

GRABORIUS \ 
ir / 

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA1

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

ligas jvaro, 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, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS

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

ANTRA APTIEKA:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. I., N. Y.
, Tel.: Juniper 9796 »

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:
FRANK A. URBAN’S PHARMACY

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____________________ „ORDER BLANK:___________ ___________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 
malonėsit'man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
sU visais nurodymais, kaip vartotu

Vardas
No------
Miestas
Miestas

_ St. ir Avo.
State--------
State_____



VIETOS ŽINIOS
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Tai komi- J C D A D T A C
buvo kar- j D I U K I A 0

IŠVAŽIAVIMAS 
“LAISVĖS” NAUDAI

IŠ priežasties bedarbes 
streikų, 
padėtis pablogėjo. Kad padėti 
dienraščiui ir neduot suvis nu
silpnėti, reikalinga iš draugų 
ir simpatizatorių parama. Nors 
“Laisvė” tiesioginiai taip ir ne-j 
atsišaukė, tačiaus daugeliui! 
draugų yra suprantama, kad 
padėtis prastoka ir skubinasi 
savo dienraščiui į pagelbą. 
Nekuriese didesnėse lietuvių 
kolonijose jau buvo surengta 
pramogos “Laisvės” naudai ir 
buvo neblogos pasekmės.

Centralbrook lyniečiai irgi 
nenori atsilikti nuo kitų ir to
dėl rengia išvažiavimą “Lais
vės” naudai. Išvažiavimas į- 
vyks nedėlioję, liepos 29 d.,i 
Forest Parke. Turėsime pro
gramą, kuri susidės iš dainų 
ir prakalbų. Dainuos Lyros 
Choras iš Maspetho, po vado
vyste drg. Žuko, ir prakalbą 
pasakys mūsų veteranas drg. 
L. Prūseika.

Bus 
gėrimų,
užtikriname? 
ką praleisite ir kartu paremsi-; j0 jr užbaigus sveikino, kaipo 
te darbininkišką dienraštį i Kandidatą darbininkų klasės į 
“Laisvę.” Rengėjai.

užkandžių ir minkštų 
visi būkite, o 

d linksmai lai-

dėjus prof. Thereminui griežt 
su oro muzikos garsais, publi
ka pamatė muzikos srityje 20- 

ir|to amžiaus stebuklą—tik su 
finansinė i rankų pagelba griežt su oro 

muzika gražiu violincelo bal
su, kaip tai: “Naktis”—Rubin- 
steino; “Etudą” Scriabino; St. 
Sains’o “Gulbę” ir kt. žiūri, 
klausais ir nenori tikėti, kad 
žmogus galėtų taip padaryti. 
Naujas dalykas, naujas išradi
mas muzikos srityj, mokslo 
stebuklas iš Sovietų Sąjungos 
padaryto progreso.

Publika pasitiko didele ova
cija prof. Thereminą; po jo 
kiekvieno šitaip sugriežto 
punkto sveikino ir džiaugsmin
gai, su dideliu entuziazmu pa
lydėjo, šaukdami: “Ura, So
vietų Sąjungos pilieti!...” i

Kita, kas taipgi svarbu iš Į 
programos pažymėti, tai drg. 
Benjamino Gitlowo prakalba. 
Jo prakalba pasiekė visus 
virš 20,000 žmonių Stadiume 
ir, kaip prof. Theremino oro 
muzika, smigo širdin. Tai bu
vo puikiai prirengta politiniai- kokįu 
agitacinė prakalba. Gitlowa 
taipgi publika entuziastiškai 

(pasitiko; prakalbos laike plo-

“LAISVĖJE” APSILANKĘ 
SVEČIAI

Pereitą pėtnyčią “Laisvėn” 
buvo užėję dd. A. Barzdienis 
ir P. Krumskis, abu iš Dick
son, Pa. Apžiūrėjo savo dien
raščio spaustuvę, redakciją ir 
administraciją. Papasakojo a- 
pie sunkią ekonominę padėti 
jų anielinkėje. Darbininkai 
vos dieną kitą gauna dirbti į 
savaitę.

Pereitą subatą aplankė 
“Laisvę” drg. žemaitis iš Ha
zleton, Pa. Tai vienas iš se
niausių progresyvių veikėjų toj 
apielinkėj. Drg. žemaitis, po 
apsilankymo savo dienraščio 
ištaigoj, dalyvavo “Daily Wor- 
kerio” koncerte. Jis taipgi pa
pasakojo apie mainierių blo
gą padėtį.

Kartu lankėsi ir drg. K. Uš- 
tupas su žmona ir dukteria, 
taipgi ir drg. Bartkiūtė. Visi 
Tnontelliečiai. Visi, apžiūrėję 
“Laisvės” “raudondvarį,” $ 
rėiosi darbininku dienraščio 
staiga.

i

JAUNUOLIŲ DOMEI

Trečiadienį, 25 d. liepos, 
ivvks Jaunųjų Darbininkų 
Kliubo (Young Workers Club) 
snorto susirinkimas. Visi na
riai ateikite ir atsiveskite sa
vo draugus ir drauges. Nors 
oras i? šiltas, bet iau laikas 
pradėti lavintis rudenio sezo
nui. Prie to. biski pažaidė ne- 
peršilsime. Tat būkite visi ir 
visos. Nare.

(175-6)

20.000 “DAILY
WORKERIO” KONCERTE

Pereitą subatą “Daily Wor- 
kerip” įvykęs koncertas Coney 
Island Stadiume sutraukė pub
likos virš 20.000 žmonių. Ne
žiūrint, kad tamsūs, stori de
besiai kyboio ore ir grsino 
bile minutę išlieti kibirus van
dens, žmonės būrių-būriais rin
kosi į Stadiumą.

Simfonijos orkestrai pradė
jus griežti, buvo bepradedą 
lynot, bet, kadangi taip noriai 
žmonės pulkais rinkosi, tai ir 
stori debesiai, Nulaikę vandenį, 
paslinko toliak, nenorėdami 
pakenkti bolševikų dienraščio 
koncertui. Tiek tamsus lietaus 
debesys padarė gero, kad 
nrof. Theremin buvo atkeltas 
į .vidurį programos. Progra
mos vedėjai manė tikrai, kad 
lietus pakenks visos progra
mos patiekimui, todėl buvo 
priversti šį tą pakeisti.

“T stebuklus mes netikime,” 
pasakė d~g. žemaitis iš Ha- 
zjetono, kuris šalimais sėdėjo, 
“bet daugelis tikinčiųjų žmo
nių pasakytų—vis tiek velnias 
groja tam bolševiku profeso
riui Thereminui.” Tiesa, pra-

j šalies vice-prezidentus.
Roxy baletas su Volpę sim

fonijos orkestrą buvo progra
mos užbaigos dalis.

“Daily Workeriui” liks gra
žaus pelno.

Dar tiek reikia pastebėti, 
kad New Yorke darbininkų 
masėse komunistinis judėjimas 
įgauna daugiau ir daugiau 
pritarimo. Kad ir šitas kon
certas gali būti nesumušamu 
faktu. Diena suniurus, apsi
niaukus, bet virš 20,000 dar
bininkų suplaukė. Kas būtų 
buvę, jeigu būtų skaitus, gra
žus oras? Būtų netilpę į Sta- 
diumą žmonės. Reiškia, ko
munistinis judėjimas auga, bu
joja. Tuomi susipratę darbi
ninkai gali, apsidžiaugę, dar 
su' didesne energija dirbti sa
vo klasės naudai.

KRIAUČIŲ REIKALAI

Kiek kriaučiai nukenčia 
dabartinius lietuvių lokalo 
šininkus, tai jie niekuomet tiek 
nenukentėjo. Paėmus kad ir 
neva tai buvusį pereitą “strei
ką,” kuriame oficialiai daly
vavo tik lietuvių 54 skyrius. 
Fabrikantų nuosavose dirbtu
vėse jokio sustojimo neturėjo. 
Kelios italų ir žydų kontrak
tinės šapos sustojo, atlaikė su
sirinkimus ir vėl sugrįžo dirb
ti. Lietuviai laikėsi veik sa
vaite. Bet, pamatė, kad strei
ką išgalvojo tik mūsų oficie- 
riukai, kurie nesuprato, ką 
jiems' Joint Board o viršininkai 
įsakė veikti, nes jie angliškai 
nesupranta, o Joint Boardo 
viršininkai, lyg tyčia, lietuviš
kai nemoka. Va, ir įvyko tas 
“menkas” nesusipratimas— 
“streikas...”

Kiek teko patirti kelios die
nos atgal, tai šalaviejaus, Mi- 
čiulio ir Augūno dirbtuvių ko
misijos su kokiu ten reikalu

per 
vir-

turėjo lankytis pas 
senbergį į fabriką. ' 
sija džiaugiasi, kad buvo kar
tu ir Augimas, tai tas perkal
bėjo Bubniui, kas liečia komi
sijos atsilankymą pas Rosen- 
bergį. Rosenbergis norėjo pa
sikalbėti su Bubniu, kaipo lie
tuvių delegatu, ypatiškai, bet 
tas stenėjo, stenėjo ir Rosen
bergis nesuprato, ką lietuvių 
delegatas norėjo pasakyti. Ta
da Augimas prišoko ir išklu- 
rnočino, ko Bubnys nori, o jei 
ne Augūnas, tai 
būtų buvę; gal 
komisija šauktis 
ninką, kad jiems 
tėją iš lietuvių kalbos j anglų 
kalbą, taip kad Rosenbergis į 
suprastų.

Tai va, kriaučiai, turėjome 
“streiką” tokį, kurio organiza
cija oficialiai nešaukė, o tik 
kalbėjo apie jį, o mūsų durne
liai oficieriai iššaukė kriaucius 
kovon ir tikrino, kad gausime 
40 valandų ir numuštus dole-Įsius 
rius atgausime. Pasirodė, kad' žiavęs gerokai pačiam skyri- 
organizacija tik vedė kovą už kui.
“ i n ši u r i n s ’ ’—b e d ar b i u fondą, 
su kuriuo fabrikantu Asociaci
ja sutiko ir pasirašė po sutar
tim mokėti į bedarbių -fondą 
no pustrečio cento nuo dolerio, 
be jokio strČ-įko.

Komisijos turi važiuoti su 
____ i reikalu į firmą, vežasi 
savo delegatą, kad tas, kaipo 
atstovas, prieš fabrikantą au
gintų jų reikalus, o kriaučių 
delegatas su savim vežasi kon- 
traktorių Augimą, kad tas bū
tų už perkalbėtoją. Juk tai 
komedija. O tokiomis kome
dijomis kriaučiai nukenčia ga
na daug, kada jų viršininkai 
nesusikalba su kitataučiais.

Dabar ateina 25 d. liepos 
rinkimas delegato ir sekreto
riaus. Tai jau reikia rimtai 
kriaučiams susidomėti, kad ne
išrinkti žmones be liežuvio, 
taip kaip dabar turime, kurie 
tik gali susikalbėti “Vienybė
je,” kokiam bravorėlyj ir lie
tuviškose dirbtuvėse su lietu
viais kriaušiais,’’o pervažiavę 
per tiltą į New Yorką, lyg 
nebyliai, turi su vertėjais vaik
ščioti.

Juk Augūnas ne pirmu kar
tu buvo Bubniui už vertėja. 
Jis buvo visuomet, kuomet tik 
reikėjo su fabrikantais turėti 
konferencijas. O jei darbda
vys būna už vertėją, tai jam 
visgi šiuo bei tuo turi atsily
ginti ir unijos delegatas. Pa
žiūrėkite, pas Augimą algos 
keliais doleriais žemesnės, ten 
ir privilegijų turi daugiau dar
bininkams ant sprandų p. Au
gimas jodinėti, kitą ir lauk iš
mesti. Juk jeigu kiečiau spaus 
Augimą Bubnys, tai tas ne 
kvailys—sustreikuos ir neis bū
ti už klumočiu, o ką tada tu- 

j rėš daryti Bubnys? Pasikart 
—sarmata, o bėgti nuo vietos 
—tai ne ratelninko honoras.

Šie rinkimai turi būt kriau
čiams pamoka, kad žmones dė
ti į atsakomingas vietas to
kius. kurie supranta unijos 
tvarką ir apsipažinę su anglų 
kalba. Tada nereikės vedžio
tis po New Yorką klumočiu, 
kad išverstu, ką delegatas no
ri fabrikantui pasakyti. Tai 
gėda mums, kriaučiams, netu
rėti asmens, kuris anglu kalbą 
vartotų atsakančiai. O mes 
juk tokių turime. Tokį ir 
rinkti delegatu.

X. Zalatorius.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

themainamama nanism niamamamam iibiiisiii

POŽĖLOS MUŠTYNĖS 
SU MEYERSU

kažin Haip 
būt turėjusi 
kokį cuker- 
būtų už ver-

Pereitą penktadienį Chica- 
goj ėmėsi lietuvis ristikas Ka
rolis Požėla su Johnny Meyer
su, buvusiu vidutinio svorio žy
dų čampionu. Chicagds žiūrė
tojai, anot “New York Her
ald-Tribune,” Lai matę kumš
tynes vieton ristynių.

Pradėjus jiemdviem ristis, 
Meyersas stūmęs kumščia į 
Požėlos burną; pastarasis atsi
mokėjęs kumštelėjimu jam. 
Tuomet Meyersas šokęs Požė
lą kumščiuot. Ir, kol referas 
su policija juodu perskyrė, tai 
Požėla su Meyersu viens kitą 
gerokai pasivaišino kumščio- 

pliekdami kaip iš deši- 
taip ir iš kairės kits ki- 

Referui skiriant įsiūtu- 
ristikus, Meyersas užva-

pLIFFSIDE, N. J.
77 kuopos susirinkimas 

27 liepos, M. Mažei- 
3 vai. vakare. Todėl 

i ateiki^, laiku, yra 
taipgi pasistengkit 

mokesčius.—Sekr. V. K.

ALDLD.
bus pėtnyčioj 
kos svetainėj, 
visi nariai 
reikalų. '1 
keti

užsimo-

PHILADELPHIA, PA.
susirinkimas 
Liet. Ameri- 

38 Richmond 
nariai ateikit, 

reikalų. |Kurie dar ne- 
pasistengkit užsimokč- 

Atsiveskit ir naujų narių.—Sekr.

A-LDLiD. 47 kuopos 
25 liepos, 

Kliubo, 31
8 vai. vakare. Vijį 
svarbių 

užsimokėjote 
ti.
P.

kos Ukėsu 
St.

mis, 
nes, 
tam.

PITTSBURGH, PA.
ALDLD. 87 kuopos mėnesinis su

sirinkimas bus nedėlioj, 29 liepos, 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 naujų narių.

Org. A. S.
(174-176)

REIKALAVIMAI

BARBER SHOP IR
BEAUiyPARLOR

A. MOLLYNS
Specialistas ant

Permanent Wave, Nestle 
Circuline

Šiemet tik $10.00

. HI.UI n( I ................ II ■ —

LIETUVIŠKA SKUTYKLA

Marcelling Finger Waving
463. LORIMER STREET

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

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos AntraSas:

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

Tel., Juniper 0776

Tel. Jenifer 7640

RAP. KRUOPAS
FOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi 98 Grand St.)

MASPETH, I

Meyerso- 
Polici jai 

“ringės,” 
pašiepus

REIK ALINGAS kambarys
Richmond Hill apielinkėj. 

būtų, kad kamb. būtu arti 
maica elev. linijos. Turinti 
palikit adresą “Laisvės” 
Ten Kyck St., Brooklyn.

merginai 
Geistina 
prie Ja- 
kambarj, 

ofise, 46 
(174-176)

Tel.

LIETUVIS
Triangle 1450

FOTOGRAFAS
J. LEVANDAUSKAS

THE PLATFORM 
OF THE

CLASS STRUGGLE
64 PAGES OF SMASHING 

FACTS

PRICE:

10c. EACH
30% discount in lots of 

100 or mor e

Tik policijos tvirtos rankos 
įsimaišymas baigęs 
Požėlos kumštynes, 
ristikus vedant iš 
publika švilpus ir 
peštukizmą.

Meyersas tokiuo pasielgimu Į 
netekęs jam skiriamos mašnos 
pinigų už ristynes ir referas 
Požėlai pripažino pergalę.

Tiek 
“New 
Karoli 
strong
turku, o ne lietuviu.—šventas 
Sirvyde, ot tai žioplumas ame-| 
rikonų spaudos! į

Sportas.

IŠRANDAVOJIMAI

turiu pastebėti, kad 
York Herald-Tribune” 
Požėlą, skaito “Turkish 
man,” vadindama jį

PASIRANDAVOJA 5 gražūs ir švie
sūs kambariai. Yra steam heat, 

šiltas vanduo, elektra ir kiti visi pa
rankamai. 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)

PARDAVIMAI
Daugiau Rrookivno ir New 

Yorko žinių Telpa Pus
lapy] 5-tanie

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

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)

IR MALIORIU

į

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

CRAB0R1US

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 0783
Darbq atlieku

Kreipkiteš šiuo adresu:
JONAS STOKES

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

r-- «■» i»ii.Ii»i..i..i..,i.. ■ ■ —«

Telephone: Greenpoint 2321

J. GARŠVA

KRIAUČIAI, TĖMYKITE!
25 d. liepos, 11-27 Arion 

PI., lygiai kaip pusė po sep
tynių vakare, įvyksta kriaučių 
54-to skyriaus ekstra susirinki
mas, kuriame bus rinkimai de
legato ir duoklių sekretoriaus. 
Paskui bus rinkimai bent ke
lių narių į Pildomąją Tarybą, 
į Joint Bonrda ir į boarddi- 
rektorius. Vadinasi, susirinki
mas svarbus; tat 
kriaučiaus unijisto 
rystė atsilankyti į 
susirinkimą. Taip 
vienas atsineškite
knygutę, nes kitaip nebūsite į- 
leisti.

PARSIDUODA 6 ruimų stuba, 
visais fornišiais ir 

naujausiais įtaisymais 
vištininkas ir sodas, 
pėdų, 
čiam Windsor, Conn. 
$5,500, įmokėti reikia 
proga, nes pardavėjas i 
Europą—Mr. Ch. Kuehen, 224 Po- 
quonock Ave., Windsor, Conn.

(170-175)

su 
rogais. Su 

malkinyčia, 
Lotas 55x200

6 mylios nuo Hartford, pa- 
centre. Kaina 
$2,500. Gera 

išvažiuoja į

CASTON ROPSEVICH

kiekvieno 
yra pricle- 
viršminėtą 
pat kięk- 
ir • unijos

Kriaucius.
(175-6)

BROOKLYN, N. Y.

C. W. of A. unijos, lietuvių 54 
skyriaus, susirinkimas įvyks seredos 
vakare, 25 dd. liepos,' unijos svetai
nėj. Visi kriaučiai būkite, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarimui.— 
Kriaucius.

A.

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Bare®

Brooklyn LABOR LYCEUM
PARBININKŲ IŠTAIGA.

Salės dėl Balių, Koncertų, 
fidetų, Vestuvių, Susirinuimų Ir tA.
Pulkui steičius su naujaisiais jtaii^ 
mail. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS,

149—959 Willoughby Ax>
Tat 8842 Starr.

IIQIIIsusiimi

NOW READY

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS
X - Spindulių Diagnoza

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

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

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusi«8 
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.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISTĘ”

NATIONAL PLATFORM 
OF THE 

WORKERS 
(COMMUNIST) PARTY

NATIONAL ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE
43 East 125 Street New York, N. Y.

Make checks and money orders payable to Alexander Trachtenberg, Treas.
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Tel. Lackawanna 2180

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

DR. PETERSON’O

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 Suaugusięm ir Vaikam

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas >
PETRĄ KUNDROTĄ 

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

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksny pasi
matyti.

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

214 Perry Avenue,
J. IR O. VAIGINIS

Maspeth, N. Y.

Automobiliiį Mokykla syt ir sudėt visokius motorus, ir 
* apie elektrą, važiavimą ant viso

kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko. 
kurj veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metu 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., cor. 14th St., N. Y. i
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PASIGERINUS SVEIKATA—PAILGINS JŪS GYVASTĮ
Jei jūsų gydytojas peržiūrėtų, retkarčiais, jūsų kū

no padėtį, jisai suteiktų naudingų patarimų sveikatos 
pagerinimui. Tuomet pasiremdami jojo patarimais, ne 
tik sutaupintumčt 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 Gavti ir Lietuviikq Trejų Devynerių

iPhone, Greenpoint 2017, 2360-S514
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