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Šliupas Skundžiasi Fašis
tui.

Pats Užgiria Fašistus. 
^Tėvynės” Verksnias. 
“Keleivis” ir šliupas. 
Streikas Laimėtas.

Rašo M, Biržietis

Dr. Šliupas prisiuntė fa
šistui Sirvydui laišką, nusi- 
skųsdamas, kad jį persekio
ja Lietuvos fašistai, net ir 
moters neleidę lietuvių ka
pinėse pakavoti. Nusiskun-

mo tokiam pat fašistui.

Nusiskundžia del fašistų, 
o gale savų laiško pasisako 
už fašistus... “Kad nebūtu 
pavojų nuo kaimynų ir pa
vojų nuo naminių įnirtėlių, 
kurie tik savo partijas te
gerbia, tai daug lengviau 
būtų valdžiai demokratybės 
pagrindus įgyvendinti.” 
Reiškia, Šliupas smerkia 
partijas, o kaip tik sykis

mėjas.

“Vienybė” patalpino 
J. Šliupo laišką, kurį 
siuntė Dr. GraiČiunas. 
čiau nesinorėtų tikėti, kad 
D-ras Šliupas taip kalbėtų 
apie savo buvusius priete- 
lius. Tame laiške yra net 
tokis pareiškimas: “Social
demokratai tik savo kišenės 
težiūri; taip pat ir liaudi
ninkai. Ir vieni ir kiti ko- 
liotis moka... O kada val
džioje buvo, tai pasirodė 
liurbiais ir kerštinciais; 
prie jų viešėjo favoritizmai, 
grobstymai vietų ir pelnų 
jieškojimai (kartais labai 
negarbingai). Dirbo tik sa
vo partijai—ne tautai. To-

pri- 
Ta-

Darbininkai Vi»y Salių 
Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Ro» 

težins, o Laimėsite 
Pasauli!

Budavoja Aštuonis Orlaivius 
Lėkimui Per Vandenyną

SUNKŪS METAI LIETU
VOJ; GRASIA BADAS

Meksikos Reakciniai
Elementai Ima Viržy

80 Mėty Senis Nušovė Savo 
Švogerj ir Pats Nusišovė

BERLYNAS. — Sužinota, 
kad Vokietijos viena orlai
vių kompanija budavoja aš
tuonis milžiniškus orlaivius 
gabenimui pasažierių per 
vandenyną.

Sakoma, kad apie rudenį 
bus išbandytas milžiniškas 
orlaivis su dvylika motorų, 
galintis gabenti 50 tonų.

Vokietija tikisi, kad ji bus 
pirmutinė įsteigimui pasa- 
žierinės orlaivių linijos per 
Atlantiką.

Naujas orlaivis bus užvar
dintas Dornier Du-X, ir yra 
specialiai taikomas kelionei 
per Atlantiką. Planuojama 
jį naudoti pradžioj sekančių 
metų; bus naudojamas or
laivių linijoj tarp Hambur
go ar Bremeno ir kurios 
nors vietos Floridoj (Ame
rikoj).

Policija Brutališkai 
, Puolė Streikierius

NEW BEDFORD, Mass.
— Pirmadienio rytą John 
Sullivan, ’ darbdavių atsto
vas, davė signalą policijai 
pulti pikietuojančius strei- 

kiais pat buvo krikščionys (kierius prie Sharp dirbtu-
"demokratai. Visi treji: so

cialdemokratai, liaudininkai 
ir krikščionys demokratai 
yra tikri broliukai, vargu 
vienas nuo kito kuo atski
riami: teisingumo nė pas 
vienus!” Reiškia, sandarie- 

,Čiai ir jų spauda netikėjo 
tam Šliupo laiškui ir už
klausė jo paties, ar teisybė, 
tai Šliupas patvirtina savo 
laišką pirmiaus rašytą Dr. 
Graičiunui, kurį dabar pri
siuntė fašistui Sirvydui, 
kad jis taip rašė. Dabar 
tenka palaukti, ką vėl sar 
dariečiai ir “Tėvynė” pasa
kys ant šio Šliupo laiško. 
Reiškia, patys sau nebepa- 
sitiki, ką patys daro.

vių. Policija • brutališkai 
puolė pikietuotojus, išardė 
jų eiles ir suareštavo šešis 
streikierius, o brutališkai 
sumušė Manuel Mario už 
gelbėjimą vienos moters 
streikierės.

j New Yorką Lekiantis Fran
cuos Orlaivis Sugedo

Morones y Slapstosi

kaime blogos 
Šventas Petras 

birželio 
žmo-

“Lietuvos Žinios” liepos 3 
d. rašo apie gręsiantį Lietu
vai bada:

Šiandien 
naujienos,
praėjo — baigiasi 
mėnuo, o vasarojaus 
nes dar nepasėjo...

Tiesa, daugelis žemesnėse 
vietose jo jau tur būt ir vi
sai neįsės, nes dirvos paplū- 
dusios. Nespėja kiek pra
brinkti ir vėl pripila.

Bulvės supuvo nedygu- 
sioš. Miežiai taip pat. O jei 
kurie anksčiau sėti ir sudy
go, tai ir iš tų naudos ne
daugiau — sumirko vande
ny; miežiai pagelto, o avižos 
bei žirniai paraudo ir stovi 
nuskurdę ir neauga. •

Bendrai, žmonės kalba, 
būsią blogi metai, nes taip

MEXICO CITY.— Gene
rolas Zertuche, policijos vir
šininkas, praneša, kad tik 
ką rezignavęs iš^ ministeri
jos Luis Morones,; geltonasis 
Meksikos darbininkų vadas, 
slapstosi nuo įpolicijos. O po
licija jo jieškjanti.

Atrodo, kad Morones gali 
būt suareštuotas. Mat, jį 
reakcionieriai kaltina nužu
dyme generolo Obregono. 
Jie sako, kad Morones “in
telektualiai atsakomingas” 
nužudyme Obregono.

Iš visko matyt, kad Mek
sikos reakciniai elementai ir 
kunigija ima į viršų.

Tuojaus po nužudymo Ob
regono ir iki nedėįldienio po
licijos viršininkas Zertuche

ATLANTIC CITY, N. J. 
— Andrew Smith, 80 metų 
amžiaus, nušovė savo švoge- 
rį, 78 metų amžiaus. Abu 
jie buvo našliai, gyveno 
kartu ant mažos farmos 
netoli Petersburg. Nesenai 
jie pardavė farmukę už 
$3,000 ir, pasinėrė girtuo
kliavime.

Brady susipyko su Smithu 
del nuolatinio girtuokliavi
mo. Už subarimą Smithas 
nušovė Brady. Paskui pats 
save nusišovė.

Darbininkų Partija Iš
leido Kampanijos 

Štampas

SOV. LAKŪNAS ČUCHN0VSK1S SAKO, 
KAD MATE TRIS ŽMONES ANT LEDO

“Keleivis” pamatė, kad 
Šliupas jau esąs fašistas, 
bet savųjų nemato. Ar ge
resni socialdemokratai? Juk 
dabar soc-dem. lyderiai už
ima svarbias vietas prie fa
šistų vairo ir dirbą del jų 
naudos? Seniaus jie sakė 
“mes' turime boikotuoti fa
šistų visus darbus”, o šian
dien Bielinis, Kairys, Požė
la dirba fašizmui. Tai pasi
rodo, kad jie yr4 nemažes
ni fašistų draugai, negu 
kad Šliupas.

HORTA, Azores Salos.— 
Franci jos orlaivis La Fre- 
gate, kelyj iš Franci jos į 
New Yorką, atlekiant čia 
sugedo. Sugedo vienas mo
toras, ir jis negalės pradėti 
toliaus lėkti per Atlantiką 
tol, kol nebus atgabentas 
naujas motoras, o tas už
ims apie savaitę laiko.

šalto, tokio lietingo ir vasa-1 tvirtino, kad^ žmogžudys pri- 
rojui kenksmingo pavasario 
ir senį žmonės nepamena.

Rugių apie 10% sunaikino 
; birželio 1 d. sniegas. Pas
kiau jie šiek tiek pasitaisė, 
bet ne visai, 
malu augštį neišauga, 
birželio 27 d. rugiai dar ne- 
peržydėjo, nes dienos dau
giausiai lietingos, šaltos ir 
ūkanotos.

Kviečiai šiemet iki šiol at
rodo geriausiai iš visų pasė
lių, mat jie nenukentėjo 
nuo sniego. Bet dar neiš
plaukę ir ką jie duos — ne
žinia.

Daržovių ir sodnu vaisiu 
taip pat nėra, nes anksty- 
besnieji nušalo, vėlyvesnioji 
tebėra nedygę arba jei ir su
dygę, šaltam orui esant, ne
auga.

Pievos ir ganyklos neželia 
ir todėl su 
'sunku.

sipažino, kąd jis nužudė Ob- 
regoną del ’ religinių moty
vų, “kad Kristuj karalius 
galėtų pilnai įviėšpatauti.” 
O dabar preridento Calles 
valdžia permanė savo pla
nus ir pirmadienį policijos 
viršininkas jau pranešė, kad 
katalikų kunigija padedanti 
policijai tyrinėti žmogžudy
stę. Tik ką pati valdžia iš
kėlė aikštėn, kad kunigija 
atsakominga nužudyme Obr 
regono, o dabar jau ta pati 
kunigija padeda “tyrinėti 
žmogžudystę”.

Reakcionieriai, matomai, 
norėdami prikibti prie dar
bininkų judėjimo ir užduoti 
jam didelį smūgį, pasirinko 
Moronesą kaipo auką, ne
žiūrint,, kad Morones nėra 
tikras ir ištikimas darbo 
masių atstovas. Morones 

gyvuliais labai priešinosi kunigijai del to, 
Užtai gyvulių kai- kad ant jo darė spaudimą 

nos labai puolė. Pasiūlymas Meksikos darbininkų klasė.

Šiaudas į nor-
Iki

viršija reikalavimą. Reakcionierių akyse jis

Vokietijos Socialistinis Kabi
netas Uždraudė Manevrus
BERLYNAS.—Nauja Vo

kietijos valdžįa, kontroliuo
jama socialistų, oficialiai 
praneša, kad šiais metais 
nebus rengiami armijos ir 
laivyno manevrai. Valdžia 
norinti sutaupinti pinigus, 
kurie būtų išleisti manev
rams.

Valdžios pareiškimas sa
ko, kad dabartinė šalies fi-“Amer. Lietuvio” spaustu

vės darbininkas laimėjo nansinė padėtis nedaleidžia 
streiką. Ponas Paltanavi- tokiems tikslams leisti pini- 
čius norėjo savo darbinin- gus, bet manevrai galės į- 
ką priversti, kad tas įdėtų. į vykti vėliaus, kuomet page

rės finansinė padėtis.jo biznį gerą sumą pinigų ir 
būtų kaipo “kompanas”. Pa
starasis atsisakė įnešti jam 
reikalaujamą sumą. Tai jį 
paleido nuo darbo ir jieško- 
jo kito darbininko. Žinoma,, 
tokių darbininkų mažai ran
dasi, kad mokėtų spaustu
vės darbą. Taigi atsirado 
vienas kitas, bet sužinoję 
priežastį ir tie atsisakė. Ne 
tik kad darbininkas streiką 
laimėjo, bet Paltanavičius 
dar turėjo keletą dolerių j 
savaitę pridėt algos.

MORGANO ĮSAKYMAI
PREZID. COOLIDGE

SUPERIOR, Wis.— Pas 
prezidentą Coolidge į vaka
ri jos vietą buvo atvykę lai
vyno ministeris Wilbur, ir 
Thomas Cochran, J. P. Mor
gano partneris. Jie laikė 
konferenciją Nicaraguos 
klausime. Cochran davė 
prezidentui Morgano įsaky 
mus.

Javų kainos kyla. Rugių skaitomas svarbiu darbinin- 
30—32 kų vadu, ir ataka ant jo y- 

arti ra pirmutinis žingsnis nu
slopinimui darbininkų judė
jimo Meksikoj. O reakci
niai elementai jau senai 
stengiasi užgniaužti darbi
ninkų judėjimą.

vidutinių centneris 
litai, miežiai ir avižos 
tiek.

Mussolini Sako, kad Tik Ita
lai Tyrinės Dirižablio Nelaimę

ROMA. — Pirmadienį sa
vo prakalboj ministerių ta
rybai diktatorius Mussolini 
pareiškė, kad niekas kitas 
neturės teisės tyrinėti diri
žablio “Italios” ’ tragedijos, 
kąip tik Italija, Italijos žy^ 
mūs valdininkai tyrinės vi
są dalyką, o bile .keno pa
siūlymas tą klausimą kit* ip 
tyrinėti bus atmestas, pa
reiškė Mussolini.

Jis taipgi išreiškė padėką 
visiems tiems, kurie pasižy
mėjo gelbėjimo darbe, ypa
tingai Krasino gelbėtojams.

Smitho Kampanijai Bus 
Užtenkamai Pinigų

NEW YORK.— ~ 
tų Nacionalio Komiteto pir 
mininkas John J. Raskob, 
stambus kapitalistas, pirma
dienį pareiškė, kad gub. 
Smitho rinkimų kampanijai 
nestokuos pinigų ir kad 
butlegerių pinigai nebūsią 
naudojami varymui agitaci
jos už išrinkimą Smitho pre
zidentu.

Jis tikisi, kad stambieji 
kapitalistai sudės užtektinai 
pinigų.

Lakūnas Lindberghas j Pus
metį Susikuopė $204,000
WASHINGTON.— Už į- 

plaūkas sumokėtos taksos 
parodo,* kad tik per: vieną 
pusmetį 1927 metų pagarsė
jęs lakūnas pulk. Lindber
ghas susikuopė suvirs $204,- 
000.

Jis daug pinigų pradėjo 
gauti, kuomet perlėkė per 
Atlantiką orlaiviu. Pirma 
to jis neuždirbdavo daugiau 
kaip $6,000 į metus.

Jo įplaukos buvo iš įvai
kių šaltinių. Už perlėkimą

Maskvos Laikraščio Korespondentas Paduoda Faktus, 
Kaip Fašistai Atėmė nuo Malmgreno Maistą ir Drabužius

J*------
dienas. Sąryšy j su tais at
sitikimais tokios diskusijos 

eina apie tragišką liki- 
Dr. Malmgreno.”
Publika Reikalauja 

Tyrinėjimo
Publika susidomėjus ta 

tragedija. Visur girdisi rei
kalavimas, kad visas daly
kas būtų viešai tyrinėjamas.

Profesorius Samoilovic, 
galva gelbėjimo ekspedici
jos ant laivo Krasino, pra
neša, kad jis kąlbėjosi su 
generolu Nobile. Nobile 
prašė leisti jam darbuotis 
su laivu Krasinu gelbėjimo 
darbe. Samoilovič jarri at
sakė, kad jis gavęs leidimą 
priimti jį ant Krasino. Bet 
Nobilę paskui pranešė, kad 
Italijos valdžia neleidžia 
jam toliaus darbuotis gelbė
jimo darbe.

Sovietų žinių agentūros 
Tass korespondentas ant 
Krasino praneša, kad kapi
tonas Zappi, kuomet jį Krą- 
sinas išgelbėjo, atsisakė iš
duoti laiškus, kuriuos prpfe-

MASKVA.— Maskvoj vėl 
didelis sujudimas apie nau
jai iškeltus faktus, kaip fa
šistai brutališkai pasielgė 
ant ledo su švedų moksli
ninku Finn Malmgrenu.

Čia gauta platesni prane
šimai nuo Sovietų kores
pondento, kuris randasi ant 
ledlaužio Krasino, kuris iš
gelbėjo nuo ledo kapitonus 
Zappi ir Mariano ir dar 
penkis “Italios” žmones. Iš
gelbėti fašistai Zappi ir Ma
riano, kurie kartu buvo su 
Malmgrenu, tuoj po išgelbė
jimo pasakojo, kad jie iška
sę lede duobę, ir -palikę

v • 
čia
mą

NEW YORK.— Darbinin
kų (Komunistų) Partijos Malmgreną mirštant. Malm- 
Centralinis Komitetas išlei- gren negalėjęs toliaus ke- 
do rinkimų kampanijos ases- liauti iš priežasties sužeidi- 
mentų štampas, kurios bus'mo; liepęs jiems keliauti ir 
pardavinėjamos nariams poįbandytį kitus išgelbėti, o jį 
visą šalį, kad tuo būdu su-!palikti.
kėlus keletą tūkstančių do
lerių rinkimų kampanijai.

Centralinis Pildomasis 
Komitetas laiške praneša 
nariams, kad kiekvienas na
rys turės pasipirkti po vie
ną tų štampų; nariai priva
lo jas pirkti, kaip ir duok
lių štampas.

Bet dabar abejojama, ar 
šis fašistų pasakojimas yra 
teisingas. Pas žmones kyla 
visokių minčių. Malmgren 
labai buvo susipykęs su No
bile. Sakoma, Nobile ant 
ledo jį sumušęs, kuomet jie-ieuo jį suinusęs, Kuumei jie- —
du susiginčino susikūlus di- ®,or^u® Behounek buvo

Gręsia Badas 200,000
Anglijos Bedarbiu

kęs Dr. Malmgremii pirma 
jų atsiskyrimo nuo Nobile 
grupės. Jis taipgi atsisakė 
išduo'ti savo užrašus.

LONDONAS. — 200,000 
Anglijos darbininkų gręsia 
badas. Jie neturi darbo ir 
nieku būdu negali jo gauti. 
Kad išgelbėjus juos nuo ba
do, tai visus juos reikia kur 
nors kitur išgabenti, pasak 
raporto tam tikros industri
nės tarybos — Industrial 
Transference Board.

Didžiuma jų yra mainie- 
riai, kurie neturi pinigų iš
keliauti į kitas vietas, kur 
jie gal šiaip taip galėtų su
sirasti darbą. Jų likimas 
yra tragiškas.

Nurodoma, kad jie turėtų 
išvažiuoti į Australiją arba 
Kanadą. Bet kelionė daug 
kainuoja ir jie to negali pa
daryti.

Bet, tuo pačiu sykiu pra
nešimai sako, kad Anglijos 
kapitalistams labai geri lai
kai. Kapitalistai kraunasi 
turtus.

rižabliui. Dabar kyla toks 
klausimas, ar fašistai Zappi 
ir Mariano nenužudė jį tiks
liai, kad jis negalėtų iškelti 
nemalonių dalykų apie diri
žablio tragediją? Nobile i e # ai«
dar ir iki šiol neišdavė pil- Sovietai DalVVaUS AI1C“ 
nesmo raporto apie dinzab- . -a •> •
no nelaimę — kodei ir kaip jaus Kongrese Amerikoj o vmlmwinta nelaimė įvyko.
Sovietą Lakūnas Mate Tris MASKVA.— Sovietų Ša- 

lies Ekonomijos AugŠČiau- 
sia Taryba nutarė dalyvau
ti Tarptautiniam Aliejaus 
Kongrese ir Parodoj Jungti
nėse Valstijose rugsėjo mė
nesį. Rengiamas kongresui 
specialis raportas apie alie
jaus pramonę Sovietų Są
jungoj. :

Ant Ledo
Sovietų lakūnas, kuris pir

mutinis pamatė ant ledo 
Mariano ir Zappi, tvirtina, 
kad jis matė tris žmones ir 
kad jis tatai gali įrodyti pa
veikslais, kurie tuo laiku 
buvo traukiami. Bet pa
veikslai dar neišdirbti. Čuch- 
novskis tvirtina, kad ant le
do du vyrai stovėjo, o vie
nas gulėjo. Buvo njanoma, 
l<ad gulėjo Malmgrenas. 
Čuchnovskis nusistebėjo, 
kuomet sužinojo, kad tik du 
surado ant ledo. Kurgi din
go trečias? Tai klausimas, 
kuris neduoda fašistams ra
mybės.
Atėmė Drabužius ir Maistą

Korespondentas laikraščio 
“Vakarinė Maskva” nuo 
Krasino praneša sekantį la
bai įdomų faktą:

“Štai faktai — kapitonai 
Zappi ir Mariano paliko Dr. 
Malmgreną ant lendo, pa
ėmę nuo jo drabužius ir 
maistą. Bet kuomet juos 
atrado Krasinas, kapitonas 
Mariano sirgo ir gulėjo. Jis 
buvo apsirengęs vienu siu
tu, kuomet kapitonas Zappi 
buvo apsiavęs trimis poro
mis kailinių čevervkų ir bu
vo apsivilkęs trimis siutais, 
kurių vienas priklausė Dr. 
Malmgrenui.

“Tikėdamas mirties, kapi
tonas Mariano leido kapito
nui Zappi valgyti jo (Malm- 
greno) lavoną. Daktaras 
mano, kad kapitonas Zappi 
badavo dauginusia penkias

Bitės Papjovė Arklius
Stanevičių kaime, Garlia

vos valse, pas eigulį Janu
šauską birželio mėn. atva
žiavo iš Mauručių Varšaus- 
kis su* pbra arklių. Palikęs 
savo pakinkytus arklius ei
gulio kieme, nuėjo į mišką 
apžiūrėti biržės. Bitės už
puolę abu’ arklius taip su
gylė, kad vienas tuč tuojau 
krito, o kitas vakare.

Žmonės, pamatę užpultus 
arklius, įvairais būdais gy
nė, bet niekaip negalėjo iš
gelbėti. Vienas gynusių vy
riškių turėjo pasislėpti nuo 
bičių vandenyje.

VĖL SĖJA VASAROJŲ

ŠIAULĖNAI, Šiaulių aps. 
— Po didelių lietų ir potvi- 
nių vėl ūkininkai pradėjo 
sėti vasarojų — išpuvusį ir 
dar nesėtą. Kas turi sėklos 
sėja, o kas neturi — pirkti 

ir 
kviečiai 43 lt., avižos 30 lt., 
miežiai 42 lt., bulvės 10—11 
litų.

Demokra-lper Atlantiką jis gavo do-i?e*’ ’ 0 t's lietu \ R1 . . (liteto nir- van* *25 000 PasVni in kP 1 brangu: (centner.) rugiai ivaną $25,000. Paskui jo ke
lionė po kiekvieną valstiją 
del Guggenheimo ^ąvįacijos 
interesų atnešdavojam po 
$300 į dieną. J

Nesisekė Pamesti Kūdikį

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI

NUŽUDĖ TĖVĄ

29 d. Liepos Baltimorėj, Md. 
Rengia Progresyvės Drapgijos 

ANT MATULIONIO ŪKfiS 
(Patapsco River)

Kaunas.— E. šlapikaitė, 
gyv. Biržų gat. 6, norėjo pa
mesti savo kūdikį, bet buvo 
piliečių pastebėta ir įduota 
policijai. • J

Pumpėnuose suimta viena 
moteris su savo suaugusiais 
vaikais. Mat, vienas vaikas 
norėjęs vesti, bet tėvas ne
sutikęs, tada sūnus tėvą nu
žudęs. Vedama kvota.

12 Rugpjūčio, Norwood, Masi.
Rengia L. L. R. Choras 
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MAINIERIAI, BUDAVOK1TE NAUJĄ UNIJĄ
Rinkite Delegatus j Pittsburgho Suvažiavimą, Kuris 

Įvyks Rugsėjo 9—16 dd.

dininkai-parsidavėliai tikisi pa
taikant savininkams, kurie da-

Jungtinės Mainierių Unijos
Pildomoji Taryba (per savo
Taktikos Komitetą),* vadovu- bar trauks į savo juoduosius 
beje John L. Lewiso, nutarė ..
atsisakyti nuo angliakasiams t__ v __
mokėtos algos pagal Jackson-j narius^

sąrašus ir boikotuos veikliau
dalyvavusius streike eilinius

Pennsylvanijos ir Ohio mai
nieriams tatai reiškia, kad 
streiką pardavė tie gaivalai, 
kuriems mokama augštos al- 

iš paprastų angliakasių

villės sutarti. Sutartys tarp 
mainierių ir kasyklų savinin
kų, apimančios visos šalies 
angliakasius, ir bendrai nusta
tomas jiems visoje šalyje už- gos 
darbis tapo galutinai panai- prakaito ir kraujo ir nesuskai- 

Dabar visuose distrik- tomų jų kentėjimų. Šiems mai
nieriams buvo, taip sakant, 
peiliu durta į nugarą, kuomet 
jie kovojo prieš savininkus, 
prieš jų indžionkšinus, prieš 
policinį terorą ir prieš anglia
kasių mėtymus iš kompaninių 
bakūžių.—Argi galėtų atlikt 
šlykštesnį, bjauresnį darbą 
koks atviras streiklaužis, kaip 
kad atliko lewisine mašįna?

Pennsylvanijos ir Ohio mai
nierių streikas dabar galutinai 
prakištas. Unija yra sunaikin
ta. Lewis, Murray, Fagan, 
Hall, Fishwick, Cappelini ir

kinta.
tuose bus kapojama uždarbiai

Tai dar viena Lewiso ma
šinos atlikta pardavystė. Su- 
žiniai ir didžiumoje atsitikimų 
susitarę su bosais, tos mašinos 
vadai; žingsnis po žingsnio, 
pardavė mainierius. Unija li- 
iko -sudraskyta į Iskyvytus, ir 
dabar iš jos tik griovėsiai be
liko. Angliakasiams gręsia 
neunijinės (open shop) sąly
gos ir badavimas. Mainierių 
ateitis dabar glūdi tik štai ka
me 
kutintus likučius Lewiso maši-
mėj jie turi laukan iššluot pas- kiti ’tos kompa’nijos nenaudė 
kutintus likučius Lewiso masi- - - I1XM
nos ir susijungi delei įsteigimo ūkišką“ dart.,’

liai davedė iki galo savo par-

naujos unijos,—galingos uni
jos, kuri išreikštų didvyriškų 
kovų dvasią, kuria mainieriai kasyklų 
pasižymėjo praeityje. Toks tai 
turi; būt sekamas žingsnis, ku
rio padarymui reikia įtempt vi
sas pastangas.

Daug buvo padaryta pard.ar 
vysčių praeityje. 1919 metais 
John L. Lewis išdavė visos ša
lies angliakasių streiką; 1923 
m. jisai pardavė 100,000 ne
organizuotų mainierių, kurie 
buvo išėję streikai! ir jau pri
sidėję prie unijos. Jis parda
vė kietųjų anglių mainierius 
ir West Virginijos mainierius;

Penkiolika mėnesių atgal 
savininkai užsimojo 

sunaikint uniją, visų pirma iš
tempdami ir sukoncentruoda
mi savo pastangas prieš Perin- 
sylvanijos ir Ohio organizuo
tus mainierius. Juos karštai 
rėmė visa samdytojų klasė. 
Jiems , visutėliai tarnavo teis
mai ir policija. Bet galin-

Lanksiieji Nugarkauliai. •
“Lietuvos Aidas”, Smeto

nos-Voldemaro gramofonas, 
birželio 30 d. raliuoja apie 
prasidėjusį tautininkų-fa- 
šistų sąjungos suvažiavimą 
Kaune, ir stato* klausimą: 
ar prisiimt opozicines parti
jas (liaudininkus ir social
demokratus) į, valdžią, arI 
geriau galima būtų apsieiti 
be jųjų talkos? Esančios 
dvi nuomonės. z Vieni fašis
tai tokiai talkai pritaria, 
kiįti priešinusi. Pats “Lie
tuvos Aidas” skaito fašis
tus drūtesniais už liaudinin
kus ir socialdemokratus, 
paėmus juos krūvon, ir sa
ko:

“Yra gana gerai pagrįsta 
nuomonė, kad politikos darbe 
stipresniems nėra reikalo 
jieškoti silpnesniųjų, paramos, 
kad stipresnio susidėjimas su 
silpnesniuoju išeina silpnes
niojo naudai, bet stipresniojo 
nenaudai. Todėl ir tautinin
kams (fašistams) nesą ma
žiausio reikalo dabar jieškoti 
silpnesniųjų paraitos, ypač 
turint galvoj, kad mūsų vals
tybės gyvenimas yra viduj 
gana sutvarkytas ir joki ypa
tingi pavojai jam negręsia.”
Šitoks fašistų pasididžia

vimas nėra nieks daugiau, 
tik akių dūmimas ir blofas.

Berods, ir socialistai ir 
liaudininkai šiandien turi 
ne kažin kiek intakos Lietu
vos darbininkų ir valstiečių 
miniose. Bet kuomet' jie
gražiuoju atidavė šalies1 g‘f i 
lią į varšavaujančių fašisti
nių rakalių nagusį kuomet 
jų vadai po to ausis riiileido 
ir šaukė žmones nesiprie
šinti Smetonos-Voldemaro 
gengei, o paskui dar. pleč-

tenka pabrėžti, kad su kon
stitucijos pakeitimo faktu jos 
skaitosi. . . Tuo svarbiausios 
priežastys, skyrusios opozici
ją nuo tautininkų (skaityt, 
fašistų) kol nebuvo pakeista 
valstybės konstitucija, dabar 
yra išnykusios. Iš opozicijos 
partijų tenka girdėti balsų, 
kad būti opozicijoj dabar lyg 
ir nėra prasmės, nei pagrin
do... sukalbamesnieji žmo
nės nori bendradarbiauti.”
Fašistai tikisi, kad jau 

dabar gana lankstūs social
demokratų 1 ir liaudininkų 
nugarkauliai kai del fašis
tų pasidairysią dar lankstes
ni (gal būt, net ir už šliauž- 
lių nugarkaulius). Tuomet 
jau galima bus liaudininkus 
bei socialistus prisiimti, at- 
viron talkon, kaipo pagelbi- 
nius specialistus kovoj prieš 
darbininkų ir valstiečių ma
ses.

Tokius planus bedaryda
mi, tačiaus, fašistai pamirš
ta, jog miniose- yra vis au
gančių revoliucinių spėkų, 
nepalyginamai skaitlinges- 
nių už fašistus, socialistus 
ir liaudininkus, paėmus 
juos juos bendrai. Toms re
voliucinėms spėkoms vado
vauja komunistai, kurie su 
savo rėmėjais vieni tesior- 
ganizubja į žūtbūtinę kovą 
prieš fašizmą su jo fabri
kantais, 'dvarininkais, kuni
gais ir profesionaliais Var
šuvos agentais.

Kapsiškai-Zanavykiška 
trejanka

giausi samdytojų talkininkai ir udi. PieSC
įrankiai—tai buvo vadai Jung- kaitimai socialistai pasirodė 
tinės Mainierių Unijos. " tiesioginiais Lenkijos agen-

Jau nukapota uždarbiai tais,—tai jų vardas pri- 
streiko distriktuose ir neuniji-j spaustose darbo miniose nu- 
nėse kasyklose. Netiesioginiai Į smuko taip, kaip Šalnos pa- 

i uždarbiu kapojimai įvyko vi- 
jis sunaikino angliakasių dis- jsur> praradus unijines sąlygas.

! Dabar prasidės uždarbio kapo
jimai vadinamuose organizuo
tuose distriktuose. Ir taip eis, 
kaip kokiu užburtu ratu.

Prieš tokius dalykus, kurie 
dabar dedasi, mes išanksto 
p a,k a r t ot i n a i persergėjome.
Kalbėdami apie paprastų, eili
nių narių reikalus, mes iškėlė
me Unijos Gelbėjimo progra
mą, kuomet unija atsidūrė kri- 
zyje. Mes reikalavome kovot 
prieš algų apkarpymus. Mes 
reikalavome daryt tokią sutar
tį su kasyklų savininkais, kuri 
apimtų Visos šalies organizuo
tus mainierius; mes reikalavi
me suorganizuot neorganizul- 
tus kasyklų darbininkus; mes 
stojome už šešių valandų dar
bo dieną, penkių dienų darbo 
savaitę... Mes reikalavome 

v, , ^kovingos politikos delei unijos
lyty Uždarbių ir daFbo sąlygų. atbudavojimd ir tuo tikslu ra-

Norėdama pridengt dabartį- gįnOme veikliai dalyvaut strei- 
nę savo pardavystę, Unijos ke, daryt masinius pikietavi- 
Pildomoji Taryba nuduoda va- L .... ...............
ranti derybas su savininkais džionkšinus, kovot prieš mai- 
atskiruqse distriktuose delei ni- 
padarymo sutarčių su ;“’~ 
Bet šitaip dalykams stovint, 
Lewiso mašina negali iš savi
ninkų išgaut kitokių sutarčių, 
kaip tik skebines (opėn shop) 
sutartis, kurios reikš blogiau, 
negu vergiškas sąlygas mainie
riams. Tos rūšies sutartys 
mainieriams bus prigavingos, 
klastingos sutartys; jomis dar 
toliau bus skaldoma kasyklų 
darbininkų eilės, vienas dis- 
triktas pastatomas prieš kitą; 
tai bus savotiškos varžytinės, 
kuris distriktas. galima būtų 
priverst vergaut bosams kuo 
žemiausiomis algomis.

Pati Lewiso masina nesitiki rimus su kasyklų savininkais i stebėtinų pergalių. '__ _
isgaut net piigavmgų distiikti- mėtyt laukant streikierius is'mątais ir toje dvasioje ir bus 
n iii , filiJurZin an hnaoia Ir o i i\ '1.__ __________________________ 11.. _.i . . ■ .

triktus Kansase, Naujojoj ško-Į 
tijoj ir kitose srityse. Perei
tą rudenį jis padarė atskiras 
sutartis su savininkais, iš
traukdamas kelis distriktus iš 
kovos lauko ir palikdamas 
Pennsylvanijos ir Ohio ang
liakasius vienus-streikuot prieš 
susijungusius kasyklų savinin
kus.

Bet paskutinis žingsnis Mai
nierių Unijos Tarptautinės Pil
domosios Tarybos tai jau už
baigia visą tą pardavj^sčių ei
lę. Tas žingsnis sulaužo net 
nutarimą paskutinio Mainie
rių Unijos suvažiavimo, .kuris, 
beje, buvo prikimštas neteisė
tai pravestų lewisiniu delega
tų; o vis dėlto ir toks suva
žiavimas nusprendė nei žings
nio. neatsitraukt atgal • nuo 
Jacksonvillės sutarties nusta-

gauta lepšė rudenį. Tačiaus 
ne visi suprato ir įkainavo 
tas jų pardavystes; todėl 
dar ir šiandieną liaudinin
kai ir socialistai galėtų pa
sirodyti su didesniu skai
čium pasekėjų, negu atvi
rieji fašistiniai juodašim
čiai, jeigu bent pirštu paju
dintų prieš kruvinuosius 
Kauno valdonus. To, žino
ma, jie nedaro ir nedarys, 
nors plačiose darbo minio
se skersai išilgai Lietuvos 
verda priešfašistinis krau
jas ir pagieža prieš tironus.

Kad socialistai ir liaudi
ninkai yra “rankas kry
žium- sudėję”, tą faktą pa
žymi ir “Lietuvos Aidas”, 
rašydamas:

“Konstitucija (fašistiniai) 
pakeista. Sprendžiant iš o- 
pozicijos partijų ; spaudos,

mus, masiniai kovot prieš in-

nierių mėtymus iš bakūžių,
teikt streikuojantiems mainie- 

vi n i • .• i Vi . -v

dai, tuo laiku visai apleidę ko
vojančius mainierius, padarė 
suokalbį su savininkais ir pa
sirašė atskiras sutartis su jai
siais. Jie/ braukė laukąn pa
žangius mainierius, lokalus ir 
ištisus distriktus iš unijos, tuo 
pačiu žygiu tęsdami savo pra
žūtingą darbą. ,

... D . *Mes su eiliniais unijos na-

riams tinkamos pagelbos ir iš- 
plėtot streiką taip, kad jis ap
imtų visas šios šalies kasyklas, 
taip kad mainieriai galėtų lai
mėt pergalę.

Vieton mokėt iš unijos iždo 
pašelpą mainieriams, Lewiso j 
mašina mokėjo riebias algas |riais nusprendėme, kad unija 
pati sau ir savo samdytiems;turi gyvuot. Mes pasiryžom©I . . . •

Ne Dievas, Bet Bolševikai

Kada Italijos orlaivį, Italia, 
ištiko nelaimė ir jisai susikūlė 
prie šiaurės poliaus, tai ne tik 
paprasti kunigai, bet ir patsai 
popiežius, prašė dievą, kad 
tuos žmones išgelbėtų-iš nelai
mės, kurie, netekę orlaivio, at
sidūrė šalčio ir bado nasruose.

Bet... nei dievas išgelbėjo 
tuos nelaiminguosius, nei kitų 
dievotų šalių orlaiviai bei lai
vai, o tik nieko su dievu bend
ro neturinti Sovietų bolševikai. 
Tik Sovietai, jaunosios Rusijos 
didvyriai parodė pasauliui, ką 
jie gali ir kaip jie rūpinasi ne
laimingų žmonių likimu, ne
paisant ir to, kad daugelis iš 
nelaimingųjų buvo atkaklūs 
bolševikų priešai.

Dabar kyla klausimas: jei
gu tokia nelaimė būtų ištikus 
Sovietų orlaivį, ar Italijos fa
šistai būtų pajudinę bent vie
ną pirštą bolševikų gelbėjime 
iš mirties nasrų?... Ne ir 
dar kartą ne! Italijos ar ki
tos kapitalistinės šalies orlai
viams kad ir būtų pasitaikę 
pkinatyti, >kAip: aklai vištai 
grūdas, ant ledo bolševikus, 
tai, veikiausia, būtų nusidavę, 
kad nemato jų ir’ nulėkę sa
vais keliais—stipkite, prakeik
ti bolševikai! Tai tokią pa- 
gelbą būtų gavę bolševikai nuo 
fašistų, ar kitų savo priešų.

Į Kaip tik jo orlaivį ištiko ka
tastrofą ir pirmutiniui orlai
viui atlėkus juos gelbėti, No
bile pats pirmutinis šoko į or
laivį ir išnešė , iš vargingos pa
dėties savo kudašių, o savo 
draugus paliko dievo apveiz- 
dai—šalčio, bado ir mirties 
nasruose.

Nobile šiuom savo pasielgi
mu norėjo per savo/draugų la
vonus įkopti į didvyjrius ir gau
ti garbės vainiką. I Jis manė, 
kad jo visa įgula, palikus to
kioj pavojingoj padėtyj, netru
kus išmirs badu ir štai, tik 
vienas Nobile, įsmeigęs kryžių 
ant šiaurės ašigalio, garbingai 
išliko gyvas iš šešiolikos savo 
sąkeleivių 1928 metuose!

Ar reikėjo dar didesnio 
“didvyrio” šiame niekšysčių 
pilname pasaulyje? Skymas 
geras, bet... O tie “prakeik
ti” bolševikai ėmė ir atėjo su 
Savo neprašyta iš “didvyrio” 
pusės 'pagalba, sugadino visą 
Nobile planą. Ne tik išgelbė
jo nelaiminguosius žmones, 
bet numaskavo ir patį Nobile 
ir, kad kokios, tai tas bailys ir 
niekšas dar turės pasiaiškinti 
prieš pasaulį, kodėl jis taip 
kiauliškai pasielgė?

Jeigu bolševikai būtų neiš- 
gelbėję to niekšo paliktus sa
vo sąkeleivius ir jie, pagal No
bile norą, būtų visi išmirę,— 
Nobile visas kapitalistinis pa
saulis būtų klojęs laurų vai
nikus po jo kojomis. Bet da
bar tik mykia tas kapitalisti
nis pasaulis ir nežino, nė ką 
besakyti ? Plūsti bolševikus 
už išgelbėjimą žmonių, visgi 
trūksta jiems drąsos; girti 
juos nesinori. Tai burbuliuo
ja, parpsi, kosti, kranksi, kol 
ištaria Sovietų bolševikai, o, 
tankiausia, pasitenkina viso la
bo tik rusais.
Tik Tie Žmonės ir Kantrūs

“Laisvės” num. 168, po ant- 
galviu “Kodėl Jie Rėkia Apie 
šmugelį,” drg. Valstiečio Su

muš surpkuoja, kiek tautinin
kai, menševikai, sandariečiai 
ir kiti smugelninkai yrh' išvi
lioję' ils Amerikos darbininkų 
pinigų visdkioms bendroVėnis1, 
laivynams, bankams.
kams ir kitokiems pramonės 
centrams kurti Lietuvoje, Tie 
visi pinigai, sumoje apie kelio
likos šimtų tūkstančių dolerių, 
žuvo tų šmugelninkų kišeniuo- 
se, o Lietuva, kaip turėjo ant 
savo pečių lozoriaus ronas bei 
tarbas, taip'ir tebeturi. Tik 
dabar aš supratau, kodėl tie 
smugelninkai taip rėkia ant 
bolševikų, kad jie nori Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje mi- 
lioną dolerių nusinešti į Mask
vą. .. O tai todėl, kad nu
kreipti žmonių atydą nuo savo 
šmugeliškų darbų.

Tai čigoniška taktika. Juk 
ir čigonas, kuomet jį žmonės 
vejasi su vogtu arkliu, lekia 
ant to arklio ir rėkia, kiek jo 
nasrai leidžia: “Laikykit, pa- 
niužės, vagį, kaip dievą myli
te—laikykit!” Ir kur jūs ra
site tokius gudruolius, jei ne 
tarpe ponų inteligentų ?

Sakau sau: Tie Amerikos 
darbininkai tik ir kantrūs. 
Tiek pinigų iš jų iššmugelia- 
vo visokio plauko ponai, o jie 
vis dar dantis sukandę kenčia 
ir dar vis nenusigrįžta nuo tų 
ponų, kurie juos taip bjauriai 
apgaudinėja ir tyčiojasi iš jų.

Senas Vincas.

lunas. Kelios draugės, taip pat 
gerai darbuojasi apskrity.

Dvyliktam apskričiui reikia 
iškelti obalsis: 500 narių! šie
met tas skaičius sunku bus pa
siekti, bet kitais metais —V tai 
jau tikrai! Taigi, į darbą visi!

DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. PRŪSEIKA, Pirmininkas J. ALEKSĮ S, Sekretorius

15 Union Square, New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
IG. BACHES, Iždininkas, Box 853, Union Co., Union, N. J.
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Nauja Kuopa
Mums praneša, kad Hart, 

Mich., įsikūrė nauja kuopa. Jos 
nariai—farmeriai.

Sveikiname naujos kuopos 
veikėjus ir velijant jiems ge
riausios kloties išauginti didžiu
lę kuopą.

jų tin-

pernai 
narius.

ir

mušeikoms, kurie ardė pikie- 
tuojančių streikierių eiles. Vie
toj masinio pikietavimo, lewi- 
siniai liepė streikuojantiems 
angliakasiams būti namie, ne
laikyti vietinių lokalų susirin-i 
kimų; ir tie vadai darė susita- ninku, kurie praeityje laimėjo 

su kasyklų savininkais1! stebėtinų pergaliu. Tais pa-

nių sutarčių su bosais, kaip kompaninių stubelių. Jie vi- sukurta nauja unija/ 
> jog siškai atsisakė teikti bent ko

kios paramos tiem 'lokalam,! 
kurie reikalavo ištikrųjų kovoti 
prieš savininkus bei patys ko-' 
vojo. Po rlešių menesių strei-

pastatyt naują uniją ant grio- 
vesių senosios. Ir ta nauja 
unija bus pastatyta, todėl kad 
jinai reiškia suviehytas pastan
gas kovingųjų eilinių narių, 

! paprastų angliakasių, tų darbi-

kad parodo tas faktas,
•nijos Pildomoji Taryba įsako

vo valdininkams varyt mai
nus atgal į darbą, pirma

bus padaryta bet kokios
•n. Tuo būdu unijos vai-i ko, Lewis ir kiti jo, plauko va

NACIONALIO MAINIERIŲ 
SUVAŽIAVIMO RENGIMO 
KOMISIJA:

- John J. Watt, Pirmininkas.
-I Pat H. Toohey, Sekretorius.

Lėkė Kaip Kalakutas, O 
Nutūpė, Kaip Kiaulė

Didžiausia kiaule, bailiu 
niekšu pasirodė patsai tos ęks-
pedicijos vadas Nobile. Fašis
tas fašistiškai ir pasielgė, nė
ra ko ir sakyti.

Nobile, kaipo vadas tos eks
pedicijos nunešti kryžių ant 
šiaurės poliaus, nešė ant sa
vęs ir atsakomybę, tokią gar
bingą ir didvyrišką, kaip ir lai
vo kapitonas: jeigu laivas 
skęsta, kapitonas privalo pats 
paskutinis apleisti laivą, ar 
didvyriškai eiti su laivu ant 
jūrų dugno—būti ant laivo, iki 
paskutinis žmogus nebus įso- 
dytas į gelbėjimosi valtelę.

Ar taip pasielgė fašistas No
bile;? Kas jums duds. Tai ne 
fašistui skaitytis su kokiomis 
bent taisyklėmis ar. garbę.

Mūsų Draugija Scrantono- 
Wilkes Barre Apielinkėje
Pittston, Pa.— XII apskričio 

konferencija įvyko 15 liepos. 
Konferencijoj dalyvayo virš 20 
delegatų nuo įvairių kuopų ir 
beveik visi nariai apskričio ko
miteto. Skaitlingiausia buvo 
atstovaujama Scrantono kuopa. 
Jinai jau turi šiemet daugiau 
užsimokėjusių narių, '„negu per
nai kad turėjo. Tikrai galima 
sakyti, kad skaičius jos narių 
nebus mažesnis, negu 75. Taj 
kuopai įvairių skerspainių daro 
tūli fašistuojanti gaivalai, bet 
mes manome, kad greitai kuo
pa pajėgs apsiginti nuo 
karnų legaliu būdu.

Pačiame Pittstone 
mūsų kuopa turėjo 33
Šiai kuopai reikėtų smarkiau 
subrusti. Wilkes Barre kuopa 
pernai turėjo 37 narius, .šie
met dar tiek nepasimokėjo. Pa
čiam Wilkes Barre’y yra daug 
gerų pirmeiviškų žmonių. Nėra 
jokios abejonės, kad Wilkes 
Barre kuopa turėtų bent jau 50 
narių, jeigu kiekvienas dabarti
nis narys ištikrųjų pasidarbuo
tų. Plymouth, Pa., draugai vei
kia gerai.

Plymouth tai tasai miestelis, į 
kuriame pirm keturių dešimtų • 
metų įsikūrė “Vienybė”, sme- 
tongalvių laikraštis. Jokio tau
tinio judėjimo tame mieste be
veik visai nėra. Pačią “Vieny
bę” retai kas skaito, o mūsų 
kuopa turi 40 narių ir vis dar' 
auga. Pagyrimo už tai verti 
draugai plymouthiečiai.

Inkerman, Pa., kuopelė vis 
ant vietos stovi. Ji turėjo ir 
Ituri 12 narių. Vis tik reikėtų 
gauti' bent kelius naujus narius.

Į konferenciją atvyko delega
tai naujai susitvėrusių kuopų— 

’ Lee Park (kitopa turi 8 narius, 
bet gali turėti'akugiau) ir Ed
wardsville. Pasthrąjam /mies- 

. tely kubpbj jau yra- 17 nariui— 
■ iš to Skaičiaūs 8 nauji, o kiti iš 

kitų kuopų persikėlė. Abiem 
naujom .kuopom reikia palinkė- 

, ti geriausio pasisekimo.
Labai negerai, kad tūlos kuo- 

'■ pos neprisiuntė delegatų. Ypač 
man nepatiko, kad niekas neat
vyko iš Binghamton, N. Y. To
ji kuopa turėtų tuoj pranešti 
apskričio komitetui, kaip jinai! 
šiemet stovi. Jokiu būdu kuo
pai nevalia nupulti. Nanticoke 
ir Miners Mills kuopos turi, ro
dosi, apie 30 narių kiekviena. 
Tai neblogai, tik kodėl 
rencijoje nebuvo iš tų 
delegatų ?

Toliaus nuo apskričio 
randasi dar nedidelės kuopelės 
Throop,- Pa., ,ir Forest City. 
Pirmesniame mieste yra 9 na
riai, o antrame 17.

Apskričio komitetas,, išredo, 
darbuojasi neblogai. Labai ge
rai, kad sutverta naujos kuopos 
Lee Park ir Edwardsville. Gir
dėjau, kad bus daroma bandy
mų dar kelias kuopas sutverti.

Pereitais metais gerai stovin
čių narių XII apskričio rube- 
žiuose buvo apie 325. Manau, 
kad jeigu šieJiet apskričio ko
mitetas dar smalkiau prižiūrės 
kuopas ir nei vienai jų neleis 
nupulti, jeigu visos kuopos ban
dys gauti po kelius naujus na
rius ir dar kelios naujos kuopos 
įsikurs, tai šiuos metus galėtu
me baigti bent su 400 narių.

Man teko trumpai pakalbėti 
konferencijoj apie Draugijos 
reikalus. Kaip ir paprastai, su 
raštais mes šiemet susivėluosi
me. Pirmutinė knyga bus ga
tava apie pabaigą šio mėnesio, 
vadinasi, nariai ją gaus rugpjū
čio mėnesį. Bet suvėlinimas 
knygos išleidimo mėnesiu-kitu 
negali sukliudyti Draugijos vei
kimą. Būtinai reikia bandyti 
surišti kuopos mitingus su ko
kiom nors diskusijom ar trum
pom prakalbėlėm.

Man neteko iki galo išbūti 
konferencijoj, nes reikėjo vykti 
namo. ' Draugai, veikiausia,‘dar 
apsvarstė visą eilę kitokių rei
kalų./ ( .

.pažymėsiu, kad konferencijoj 
pirmininkavo d.. Indriulis, o' se
kretoriavo d. Stankevičius. Ap
skričio organizatorium yra d. 

triotas, ar Maskvos agentas ?'Stanionis, o sekretorium d. Va-

APIE BARBUSSE’S KNYGĄ 
“ UGNYJE”

ši uturninką užbaigtą, spaus
dinti garsioji Barbusse’s; knyga 
Ugnyje. Pabaigoje savaitės da
lis knygos bus jau apdaryta. Su 
sekančia savaite prasidės kny
gos siuntinėjimas. Arti Centro 
esančios kuopos, jei mato reika
lą, gali pranešti, kad sutinka, 
knygą atsiimti. Tuomet bent 
kiek sumažėtu išlaidos.

Pasitikime, 
knygą nariai
ir atleis už suvėlintą 
dima. *c

kad Barbusse’s 
maloniai priims 

jos išlei-

pirmojo, 
valdyba 

apie kuopų 
Toko patėmyti, kad 19

Būtų geistina, kad 
chicagiškio, apskričio 
praneštų Centrui 
stovį.
kp. neturi dar nei šimto pasi
mokė jusiu narių. Raginant 
pirmo apskričio valdybą gyvai 
susidomėti visų kuopų reikalais.

L. Pruseika.

“KIB1RKŠTIEČIAI” IR 
PROLETARINIAI POETAI.

fabri-

AR PATRIOTAS, AR 
MASKVOS AGENTAS

Tokį klausimą stato “Bal
sas” kas link p. Martyno 
Jankaus, rašydamaš: '

Šių dienų patriotai Martyną 
Jankų kelia į padanges, kaip 
Klaipėdos krašto lietuvių tė
vą ir, žinoma, kartu, kaip pa
prastai, keikia Maskvą. Bet 
štai 1923 metais balandžio mė
nesį 14 d. Martynas Jankus, 
būdamas Paryžiuj, kad tenai 
išmaldautų Klaipėdą Lietuvai, 
taip rašė vienam savo pažįsta
mam Maskvos gyventojui: 
“Aš taip rpkuoju, kad mes 
šiandien sjĮi.į vįeMp^ęiais:1 (fran- 
cūzais) susįp'ešime ir tada jau 
mums kitos išeigos nebus, 
kaip laukti pagelbos iš Mas
kvos”......... • 4 x

Tegu dabar patriotai pasa
ko, kas tas Jankus: didis pa- . . . /r _ . i__  '___ i._ o

konfe- 
kuopų

centro

Savo laiku- amėrikfečiąms 
teko girdėti apie pasiginči
jamus tabp ’ “kibirkštiečiii” 
ir “Lietuvių-: rrolėtarlnių 
Poetų ‘ ir \ Rašytojų Sąjun
gos”. Dabar, “Raudonasis 
Artojas” (leidžiamas Mins
ke) praneša apie tos orga
nizacijos konferenciją, ku
rioj prieita prie santaikos. 
Apie tai rašo drg. Vit. Ser
bentą (liepos 1 d.):

“Drg. Staselis apsistojo ties 
padarytomis Lietuvių Prolet. 
Poetų Sąjungos klaidomis, 
kliudžiusiomis pasekmingai 
vaiyti kūrybos darbą. Prin
cipiniai ginčai galų gale bai
gėsi nauju susijungimu visų 
proletarinių rašytojų į naują 
organizaciją. ? “Kibirkštiečių ’ ’ 
grupė, anksčiau stovėjusi nuo
šaliai nuo bendrų Sovietų Są
jungos proletarinių rašytojų 
organizacijų, dabar susilieja 
su buvusia Liet. Prolet. Poetų 
Sąjunga, keletas narių kurios 
likosi stovėti organizacinių rė
melių šalyje (nuošaliai?) To- 
kis organizacinis žingsnis, ga
limas daiktas, duos daug vai
si ilgesnį^ darbą”. 1 ' ,

To ir mes pageidaujame.

JUOKAI NE JUOKAI
Atsikelti Sunkiausia

Mokytojas:—Kuris 
jūs manote, farmeriui 
klausias išmokti ?

Mokinys:—Atsikelti 5 
landą ryte.

darbas, 
sun-

va-

Svarbus Supuolimas
—Ko verki, vaikutis?
—Bū-ū-ū-ū. . . Kalėdos ir 

mano gimtadienis supuola tą 
pačią dieną...

)

/

Trumpa Bausmė
—Ant- kiek laiko tu esi nu

teistas kalėti ?
—-Ant dviejų savaičių.
—Už ką?
—Už nužudymą pačios.
—Už nužudymą pačios tik 

dvi savaiti kalėti ? 4
—Taip. O po dviejų savai 

čių mane pakars. . .
Surinko Es-Džei.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ
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fSereda, Liepos 25 d., 1928 Puslapis Trečias

DARBININKU SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠK1AUČIUS 

341 Walnut Street, Newark, N. J.

Neuritas—Strčndieglis 'ta.
Drauge gydytojau, noriu gau

ti patarimo. Man jau per kokį 
desėtką metų dažnai užeidavo 
skaudėjimas strėnų, taip kad 
kartais ir po savaitę laiko rei
kėdavo persikreipusiam vaikšti
nėti. Gydytojai sakydavo, kad 
tai nuo darbo, kad tai reumatiz
mas ir t.t. Duodavo vaistų, ir 
skaudėjimas ar tai nuo vaistu 
ar taip sau, savaime pereidavo.

Apie 3 metus atgal, kai įsi
smagino skaudėt, tai nė dirbti 
negalėjau. Gydytojas pripaži
no, kad tai neuritas, ir davė 
vaistų, bet nieko nepalengvino. 
Nuėjau ligoninėn, tai išėmė 
man adenoidus ir davė vaistų, 
bet skaudėt man nenustojo, tik 
šiek tiek sumažėjo ir ausyse 
pradėjo ūžti. Paskui vartojau 
visokių vaistų iš vaistinės ir 
kartais palengvėdavo, paskui ir 
vėl užeidavo, ypač kai vėjas 
mane perpučia.

Pirm 4 mėnesių aš išsimau
dęs lyg kiek sušalau, ir man 
strėnas pradėjo taip smarkiai 
ėsti, kad jau tiesiai ir paeiti 
nebegalėjau ir naktimis užmigt 
pelabai teduodavo. Bet vis da 
nepaisydavau ir dirbau sirgda
mas. Kaip vieną dieną, darbe 
pasilenkus visai nesunkų daik
telį paimti, man dilgterėjo, ma
ne suėmė tokie skausmai, kad 
jau ir pasikelti nebegalėjau. Ir 
štai trys mėnesiai, kaip iš lovos 
nebesikeliu. Dabar esu vėl li
goninėj. Mane visą visaip išeg- 
zaminavo ir atvaizdus nutrau
kė. Nieko aiškaus nesurado ir

Jums pataria masažavimą, 
braukymą, pataria karštas 
maudynes. Tai iš teisybės ir 
.yra visų geriausis Jums gydy
mo būdas—fizinis gydymas, fi
zinės priemonės. Maudytis li
goninės loviuose bei geldose ne
sibijokite, nes ten yra atatin- 

jkarnos apsaugos. Jeigu ir pa- 
įsitaiko kokiam apsikrėtėliui iš
simaudyti, tai tuoj po tam tą 
vietą dizinfektuoja, kad kiti ne- 
•apsikrėstų. Jūsų, Drauge, bai
gmė čia visai tuščia. Jūs nesi
drovėkite nieko ir maudykitės, 

i kaip Jums patarta.
į Apart to, gerai yra ant strė- 
jnų dėti karšti ir šalti kompre
sai pakaitomis arba šiaip- ko- 
I kie tai karšti tai šalti daiktai— 
(karšto vandens maišas ir su
grūsto ledo maišelis. Tokie 
glostymai puikiai paakstina 
kraujo bėgiojimą pažeistose vie
tose, o tatai padeda sugedu
sioms nervams greičiau pasi
taisyti.

■ M-it, reikia Jums žinoti,- kad 
vneįviĮr-įdegimas yra marūdnas 
.dj/ktas. Nervų plūšeliai arba 
fibros sugenda, pavirsta tau
kais, išsigema, ir paskui ta iš
sigimusi medžiaga išsivaikšto 
ir prasišalina per valomųjų or
ganų ir liaukų takus. Toks 
degenaracijos procesas užsitę
sia keletą mėnesių. Paskui se
ka uaujiį plušelių ataugintas. 
Nevisiems sugedusiems plušams 
lemta pasekmingai ataugti. 
Daugelis jų įstringa mėsosna 
arba juos suspaudžia koki ankš-

Kaip ten nebuvę, bet pasi
taisymo -eiga nebus toki sparti. 
Pažeistas dirksnis yra opus 

I daiktas. Kad ir kiek atsigau
na, tai greičiau ir vėl į jį 
i įsimeta. Vadinasi, reikia 
i mažai atsargumo, 
i Beje, dar turiu vieną 
svarbų punktą priminti, 
irgi fizinė priemonė—maistas. 
Kad pažeisto nervo plūšeliai ge
riau galėtų atsigauti, ataugti, 
tai būtinąi reikia atatinkamos 
jiems medžiagos. Gerai paren
kamas maistas ir suteikia tos 

‘medžiagos. Ypač svarbu yra 
vartoti kiaušiniu, daugiau ža
lių ar kiek apvirintų kiaušinių. 
Tryniai yra turtingi fosforu, 
siera, geležia, kalkėmis ir kito
kiomis medžiagomis, labai es
mingomis nervų bei smegenų 
audiniams. Jei galima, suger- 
ikite po 6—10 žalių kiaušinių į 
dieną. Ir taip darykite keletą 
mėnesių, apart, žinoma, ir kito
kio įvairaus maisto.

Kaip minėjau, Jūsų nuotikyj 
vaistai nedaug tepadeda, nors 
ii- yra kiek naudos iš iodo, fos
foro, geležies ir kitokių prepa
ratų. Kartais neprošalį esti ir 
i atatinkamo liaukų preparato 
, vartoti.

kas
ne-

itin 
Tai

FAŠISTINIU MOKYTOJŲ 
SĄJUNGĄ

Prieš Lietuvos Mokytojų

į policijos stotį prašydama, su
rasti jos dvi dukteris, viena 17 
ir kita 15 m. amžiaus, kurios 
išėjo iš namų l*d. liepos ir

nesugrįžta. Motina bijo, kad 
jos kartais nebūtų pakliuvę į 
paleistuvystės namus. .

Lietuviškas Skaptukas.

pradėjo spėlioti, ar tik nebus 
man nugarkaulyj koks tumeris, 
koks naujikas. žadėjo dar dau
giau tyrinėti, leisti kokių ten 
aliejų į nugarkaulio skysčius ir 
paštai^ operaciją daryti, bet ki
taip išėjo. Ar gal jie daugiau 
iš manęs pinigų norėjo ar ko, 
bet už trejeto savaičių aš be 
jokių vaistų pradėjau kiek ge- 

ę^au-jaustis ir kojose ėmė kiek 
daugiau stiprumo rastis. Man 
pasisakius apie tai gydytojams, 
pradėjo duoti iodo vaistų ir 
apie operaciją daugiau nebemi
nėjo. Patarė braukyti kojas ir 
imti karštas maudynes (ką 
pirmiau skaitė be vertės), bet 
aš bijau ligoninės maudynėj 
maudytis, kad kartais kuo ne- 
užsikrėtus, kai ten l„ -------
mis ligomis maišosi svieto.

Tai dabar patarkit man, kaip 
čia man geriau daryt. Ar gali
ma be operacijos apseiti ir ar 
galėsiu kada nors visai 
sveikti. Man čia maistą 
paprastą, daugiau mėsįškų, o 

 

daržovių labai šykščiai. /Aš esu 
44 metų amžiaus, ved 
180 sv., 5 p. 8 c 
lų jau kokie me 
vartoju. Pirmiau 
Pirma dirbdavau 
k>au lengviau.

’ Aš dabar kojoje nors ir tu
riu kiek stiprumo, bet kojų pir
štus ir per riešelį visai silpnai 
tegaliu pajudinti, o per strėnas 
tai visai negali 
taip kad ne tik a 
atsiklaupti negal 
ką per “Laisvę”

nervų plūšeliai ir 
da blogumas tuč 
greit nepraeina.

•'

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

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

Lietuvaite
FOTOGRAFISTĖ

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedeliomis nuo 9:30 ryte iki
S po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

*

SKAITYKITESVIESKITĖS-MOKYKITĖS
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą:

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

Ką Mes Matėme 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 pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas. 
Knygelė iš 64 puslapių. Kaina........................................... 15c

Priešfašistinė Vienybė ■
Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos, 
žurnaliukas 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina.......................................................................................  15c

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

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai '
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų

Labai

J • Pi&njok&B
Brockton, Masš. 
nuolatos i sa^o

k:

■

Jį

J. VARNELIS
651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Jefferson 10090

k

>

Draugas B. 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave., « 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par- " 
sutraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci- 

‘ garai žmonėms.
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main St.,

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

Daugybė Brooklyn© ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą ii- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai,' savo miestuose pas biznierius ‘ 
visur reikalaukite viršuj paminėtais ’ , 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barberius, Kliubuose tr ito- 
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujoku Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUB 

Brooklyn, N. Y.

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

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

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

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

Antrašas:
U.S.S.R., MINSK
Bove t ska j a, CKKPB. (b)

Kuriem neparanku užsiprenumeruoti 
tiesiai i* Rusijos, tie galite užsiprenu
meruoti per "Laisvę”, 45 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. T. Kaina >1.25, 
persiuntimas veltui.

4$1,000 TIK UŽ 60 CENTŲ
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstanti* dolerių 
žmogui reiSkia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių sb- 
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir jvairiu nesmagw- 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksinį kalną parodytum, tai jam 
malonesnė būtų ®veikata? negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs^cipimtu kokių nors nesmagumų, 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolių 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

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

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

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

M.
25 Gillet St.

i Profesinę Sąjungą fašistai 
sukūrė savo Tautininkų 
|Dr. “ — ” '
! Mokytojų Sąjungą. Į ją, 
kaip rašo “Lietuvos Aidas” 

Į(nr. 121) būsią priimami 
tiktai gryni tautininkai (fa
šistai) ; jos pagrindan bū
sią padėta “tautiškumas ir 
krikščioniška dorove”. O 
vis dėlto tą savo padarą fa
šistai drįsta vadinti “nepar- 
tišku”, “nepolitiniu”.

Tai panašu į Amerikos 
lietuvių tautininkų monus: 
■kad ir pasiučiausį reakcijos 
vajų varydami prieš darbi
ninkų. reikalus ir prieš pro- 
letariniai-pažengesnę politi
šką,—jie vis tiek tituluoja 
|save “bepartyviškais”.

Lietuvos Mokytojų 
fesinėje Sąjungoje, 
socialdemokratu ir v

Basanavičiaus Vardo ....... ________________ ___________
•vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir čiarnio. 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetų;
laiškai 
Knyga

1
jsu paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 

jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų.
iš 128 puslapių. Kaina..............................................35c

Revoliucijos Giesmes
Tik dabar gįavome 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 ątsakymąis 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
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaina ............................................20c

I

Pat arimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

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

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-i 
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai! 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo 

. Kaina....

pardavinėtojai visuose

DR. ZINS
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

X-spinduliai

Mano kainos prieinamos

DR. ZINS

ŽODYNĖLIS

IS 18,000 ŽODŽIU'

KAINA $1.25

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

ZUKAITIS
Spencerport, N. Y.

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

I

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

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 
ir 

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

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

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

G'kllo visokias chroniškas ligas, 
plaučių, vidurių ir kraujo 

specialistas.

f1

ti vieta, kaulas arba sausgyslės, 
ir taip tokios fibros nebeįsten
gia sau paskirtų vietų surasti. 
Tačiau, jei didelių kliūčių ir 
spaudimo toms fibroms pake
liui nepasitaiko, tai jos pdleng- 
vėlia atauga.

Jei 'pažeisti 
atauga, tai 
tuojau taip
Mąt gi, taip ilgą laiką be ner
vų globos išbuvę raumenys to
se vietose ilgainiui gerokai su- 
liaunėja, suglemba, apvysta, 
suminkštėja. Raumenų naivė
lės vietomis susitraukia ir net 
pavirsta prastosios rūšies jun- 
giamasiais audiniais. Raume- 
mys tuomet nevartojama, ne
mankštinama, todėl kraujo apy- 

su visokio- *taka Juose esti silpnutėlė, ypač 
kai ir nervų kontrolės t a pi tar
pui veik nėra. Bet ir su svei
kais nervais—tik nevartok ko
kio organo bei raumenų ilgesnį 
laiką, tai tuoj pamatysi, kad 
tas organas jau apsilpęs. Taip 
jau gamtoje visur patvarkyta, 
kad, kur mažiau darbo, mažiau 
vartonės, ten mažiau ir kraujo 
priplaukia, ten menkesnė 
medžiagų apykaita.

Ir ne tik raumenys. Nuo 
kio nervų pažeidimo ir nuo 
dėsiu stokos, negerai pasidaro 
ir kitiems ten audiniams. Įvai
rūs raiščiai, sausgyslės, kremz
lės, net ir patys kaulai ima po 
truputį menkėti ir silpnėti. 
Priežastis vis ta pati. Nėra 
judėjimo, nėra prasimankštini- 
mo, nėra prideramų funkcijų, 
tai nėra ii* tokio gero kraujo 
bėgiojimo po tokias vietas. Pa
sekmėje visa kas eina silpnyn, 
liaunyn.

Ir paskui kad ir nervai ima 
atsigauti, tai ilgą laiką tie visi 
suliaunėję raumenys, raiščiai ir 
kaulai neįstengia atsigauti, čia 
visiems tiems nariams gali pa-

pa- 
uoda

, sveriu 
ūgjb. Svaiga

 

lai 'kaip nebe
vartodavau, 

sunkokai, pas-

ir

to-
ju-

Pro- 
apart 

ir liaudi
ninku, buvo ir darbininkiš- V- 7
kai pažangių žmonių ir ko
munistų.

Fašistams pasigrobus val
džios vairą, progresyviai 
tos sąjungos nariai buvo iš
mėtyti iš mokyklų; kiti ap
tilo arba slapta veikia.

Dabar gi, susikūrus fa
šistinei mokytojų organiza
cijai, prasidės juo aršesnis 
trėmimas pažangiųjų moky
tojų. Fašistinių mokytojų 
šaika tarnaus Smetonai, 
kaipo šnipai ir skebai, prieš 
politiniai doresnius mokini
mo profesijos žmones.

Tel., Stagg 5043

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

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street! 
Brooklyn, N. Y.

Ger

BALTIMORE, MD.
j Susivaldyti, 
tsistoti, bet ir 
u. Patarkite 

____ arba “Vilnį” 
arba ir per laišką, tai bus labai 
jums už tai ačiū.

Atsakymas.—
Iš viso ko matyt, kad Jums, 

Drauguti, veikiausia ir bus ne
uritis, sėdamojo nervo įdegi
mas. Kad ten kur nugarkau-
lyj augtų Jums koks naujikas, 
nesinorėtų daleisti, nors, antra 
vertus, ir taip pasitaiko. Ta
čiau Jūsų ligotumo istorija to 
nepatvirtina. Jei tikrai kas 
Jums augtų nugarkaulio tuštu
me, tai to naujiko spaudimas į 
nervus, į smegenis vis eitų di
dyn ir didyn, bet to nesimatyt 
Jūsų nuotikyj.

Vadinas, Jums nuo pakarto
jamų nusišaldymų ir nuo persi
tempimų įsitaisė kroninis ner
vo ir jo šakų įdegimas. O tai 
yra nekoks dalykas. Įkirus jis,

dėti daugiausia įvairios fizinės 
priemonės. Kompresai, masa
žai, braukymai, maudynės, šil
dymai, kaitinimai, kepinimai, 
diatermija arba elektriniai per- 
šildinėjimai, elektrinis masa
žas, virbinimas—vibracija, sau
lės šviesa, ultra-violetieji spin
duliai ir t.t.—tai yra geriau
sios gydymo priemonės, kai es
ti nervų įdegimamas kur įsime
tęs. Tiesą sakius, fizinės prie
monės ir bet kada labai daug 
reiškia, labai daug padeda.

Ar Jums kada teks visai pa-
nuobodus ir nelabai pasiduoda si taisyt? Tai yra klausimas, į 
gydymui. Jokių specialių tam kurį nelengva tikrai atsakyti, 
vaistų nėra. Tik tam kartui Esu tos nuomonės, kad ten, li-
kiek skausmo aštrumą apmalši
na, bet nervo atsteigti, atgau- 
ginti neataugina. TodeL pasi
taisymo eiga yra labai negrei-

goninėje patyrę gydytojai leng
viau galėtų permatyt visą da
lykų stovį ii* lengviau galėtų 
numatyti galimybes.

Jau buvau “Laisvėje” rašęs, 
kad Hagertown miestelyj siau- x 
čia rauplės, ypatingai vaikų augščiau minėtą knygą ii* skaitykite ją. 
tarpe. Iš tos priežasties val
džia uždarė bažnyčias ir visas 
kitas viešas įstaigas. Tūli fa
natikai pradėjo veržtis į baž
nyčias, todėl policija buvo pri
versta tokius nenuoramas are
štuoti ir paskui jie užsimokėjo 
bausmes. O kurie nenorėjo 
mokėti bausmių, tuos uždarė 
į belanges. Dabar valdžia pa
statė * prie kiekvienos bažny
čios durų policiją, kuri žiūri, 
kad tikintieji nesiveržtų į baž
nyčią. z

Rašant šią žinią, jau septy
nios šeimynos buvo už grotų.

Orui sušilus, kiekvienas sten
giasi išvažiuoti kur nors prie 
vandens ir pasimaudyti. To
dėl labai daug ir nelaimių 
įvyksta. Tik bėgiu dviejų die
nų nuskendo devyni žmonės.

Ant Calvert St. policija už
klupo plėšikus beplėšiaht tur
čių namą.. Plėšikų tarpe buvo 
trys moterys ir du vyrai. Visi 
tapo suareštuoti.

Tūla Ona Ekienė, gyvenan
ti 2200 Penros Avė., kreipėsi

įsigykite 
. . .$2.00

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

rašytoj o

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
. Charakteristika

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

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

Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yrą ir greit visos išeis

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84nr Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Labai Parankus Kišeninis

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



/ Puslapis Ketvirtas

GINČĄ BAIGIANT
(Diskusinis

Patiks, ar ne drg. J. Buivy
dui, bet ir dar sykį išstosiu 
prieš jį su “botagine” kritika. 
Ir “botaguosiu” ne už tai, kam 
S. Vinco raštus kritikuoja, bet 
kam kritikuodamas pats save 
susikritikuoja.

Straipsnyj “Kritikuotinas 
Kritikas,” paties drg. J. Buivy
do “bibliografijoš” ištraukomis 
esu prirodęs, kaip jis tuos pa
čius dalykus ir gyrė ir peikė, 
ir vienaip ir kitaip aiškino, 
nors jų prasmė buvo tiktai vie
naip tesuprantama.

Kaip drg. J. Buivydas į ma
no pastabas atsiliepė, skaityto-

straipsnis)
jai matė. Mano kritika .jam— 
“botagine kritika”; aš “poe^- 
tiškai” ginąs S. Vinco brošiū- 

įraitę; man svarbu esą jo am- 
i žius, ir pasisako turįs “apie 
35 metus,” nors aš jo neklau
siau, o tiktai pastebėjau, jog 
kreivai S. Vincą kritikuojant, 
galima tokio klausimo susi
laukti. Be to, suprantama, drg. 
J. Buivydas kalba-argumen- 
tuoja ir pačiu diskusuojamu 
klausimu. O tas man ir svar
bu. Apie tai aš ir kalbėsiu, 
palikdamas drg. J. B. aštru
mus ir nepamatuotus priekaiš
tus šalyj.

Drg. J. Buivydas kritikai Se
no Vinco gražiaraščių, tilpusių 
brošiū raitė j “Paslaptis,” nau
doja tokį sausą kritikos mastą, 
kokis galimas tiktai politinių 
partijų teziams arba šiaip mok
sliniams raštams. Skaitant jo 
kritiką, taip ir jauti jo pagei
davimą: “Kalbėk įrodinėji
mais, o ne vaizdais-paveiks- 
lais. . . ” Gražiaraščiuose, sulig 
drg. J. Buivydo, jeigu kas ra
šoma, tai posakiai, sakiniai ar 
žodžiai turi turėti tikrąją pras
mę. Jeigu kame pasirodo ne
tikros prasmės, tai jau, sulig 
J. B., autoriaus logika išvažia
vo atostogų ir negrįžo...

Bet netaip yra dailiosios li
teratūros pasaulyj, drg. J. Bui
vyde. Menininkai rašytojai 
(ir ne tiktai rašytojai) daug

Adomo Jomikas išplėšt Joną ir palikt jį vieną senatvėj. Jo
nas dar sykį tėvą pabučiavo ir raminda- 
Imas pusbalsiai tarė: “Neverk, tėveli, aš su
grįšiu.” Norėjo tėvui parodyt linksmą 
šypsantį veidą, bet jam tas nelabai pasise
kė: jam akyse stovėjo šmėkla kareivių— 
budelių su šautuvais ir lyg kad kas sakė, 
jog “paskutinį sykį pabučiavai savo augin
toją, paskutinį sykį uždarei tos pusiau su
griuvusios bakūžės duris, ir daugiau nebe- 
vaikštinėsi tais takeliais, kur linksmai pra
leidai savo kūdikystės dienas.”

Surakintas šiurpingais skausmo dieg
liais, jis nudūlino į mišką. Čia sunku įsi
vaizduot, kaip jis perleido tą naktį vienas 
miške, nežinodamas, kas atsitiks su jo tė
vu, kada tie sužvėrėję gaivalai darys kra
tą. Jam labai buvo gaila savo brangių 
draugų, kuriuos paliko apsiaustus žmogžu- 

Nežiūrint to baisaus suvaržymo ir per-jdžių. Bet jam išeitis tik viena—jis turėjo 
sekiojimo, Jonas, Stasys ir jų draugas Ic-!pasislėpt, nenorėdamas apleisti tos apielin- 
kus varė pradėtąjį darbą pirmyn. Dienos ’ ' '
laiku jie siūdavo, o naktį sulenda į skiepą, 
kur buvo įrengta mažiukė spausdinamoji 
mašinėlė ir buvo keletas dėžių raidžių ir 
kiti spaustuvėlės įtaisai. Darbas ėjo kiek
vieną naktį: spausdindavo plakatus ir at
sišaukimus j darbininkų eiles, nurodydami, 
ką jie turi daryt, kad nusikratyt tuos bu
delius, kurie plukdo Lietuvos liaudį krau
juose.

Vieną vakarą, kada atsišaukimai jau 
buvo atspausdinti, Ickus, paėmęs» didelį 

’jų pluoštą, išėjo pas kitus draugus, kad 
jam pagelbėtų išnešiot. Tai buvo narsus, 
energijos pilnas vyras, pasirengęs už dar
bininkų laisvę kovot iki mirties.

Ickui išėjus, gatvėje pasigirdo balsas,; 
“stok”. Stasys su Jonu suprato, jog tai! 
Ickus papuolė į kareivių žvėriškus nagus;! 
ir jiedu neapsiriko: tai buvo karininkas į 

(oficierius) ir keturi kareiviai. Nieko ne
laukę, surakina Ickaus rankas ir veda Sta
sio stubos link. “Jonai, mes esame pavoju
je”, tarė Stasys; “tu dar jaunas ir vikrus; 
tai šok per langą ir bėk, kol dar nesi jų| 
auka! Varyk toliaus tą prakilnų darbą;! 
žadink liaudį iš miego; aiškink, kas yra! 
mūsų priešai; lai stiprėja kova už laisvę,! 
nes be kovos nepasieksim savo tikslo ir ne-! 
laimėsim, kas mum priklauso. Aš be ko-! 
ios neišbėgsiu; turiu pasilikt čia ir laukt, 
Koks likimas mane sutiks.” Priėjo prie 
Jono ir paspaudė karštai jo dešinę.

Jonas išlindo per langą ir leidosi vien
kiemio link, kovodamas su nematoma spė
ka, kuri veržėsi iš jo krūtinės, traukdama' 
jį atgal į miestelį. Jo širdjs jaute ką to- 

• kio baisaus; jis žinojo, kas atsitiks su jo

JONO GYVENIMAS ir MIRTIS
{Iš Mano Atsiminimu)

(Tąsa)
Keturių Nužudymas

Lietuvoj atsivėrė tikras “pragaras”: 
areštai, kankinimai ir šaudymai laisvai 
mąstančių darbininkų neturėjo galo. Ko
kia davatka ar kunigas, turėdami nuožiū
rą ar piktumą ant kokio žmogaus, praneša 
tai budelių gaujai, jog tas ar ta priklauso 
prie “raudonųjų”, to ir gana; nereikia dau
giau jokių prirodymų ir kankina visokiais 
būdais, ant galo, sušaudo bė teismo.

kės, ir, kaip išauš, nueit pas tėvą, viską su
žinot ir už keleto dienų grįžt į miestelį.

NE JAM TRUKDYTI!

• kio baisaus; jis žinojo, kas
I draugais, su kuriais dirbo tą neįkainuoja

mą darbą.
Sustiprinęs savo dvasinį stovį, Jonas 

manė sau: “Ne! Aš į miestelį dabar nega-; 
liu grįžt; geriau pasislėpsiu, ne del to, kadi 
išvengt mirties, bet del to, kad tęst kovą, ir 
kada mūsų spėkos bus gana tvirtos, gavę 
progos, galėsim atkeršyt žmogžudžiam.”! *1 ji • • j • • iTaip .bemąstydamas prisiartino prie durų! 
tėvo bakūžės.

Viduj buvo tamsu ir tyku; Antanas, 
tėvas, jau miegojo. Pabeldė Jonas porą 
sykių į duris. Antanas pažiūrėjo per lan
gą; mėnulio šviesoje pažino Joną ir, atida
ręs duris, pamatė savo sūnų tokį susijaudi
nusį; paklausė:

“Sakyk greitai, kas atsitiko. Juk tu 
bę reikalo naktį nebėgiosi...”

“Miestelyj eina krata; Ickų suarešta
vo, ir Stasio stubą apgulė kareiviai; aš ma
nau, jie ateis ir čia šią naktį, bet tu, tėveli, 
neturi išsigąst; pasakyk jiems, kad aš . čia 
buvau, bet išėjau atgal į miestelį.”

Jonas apsikabino žilaplaukio tėvo kak
lą; ašaros krito iš akių, lyg rytmetinės ra
sos karoliai. “Aš ateisiu rytoj ir pasaky
siu, kaip viskas apsivers.” >

Tėvas laikė tvirtai suspaudęs Joną, tą 
vienintelį savo turtą, apie kurį tiek daug 
rūpinosi, ir visus savo takus ašaromis nu
plovė karo laike, kada Jonas buvo mena
mai “pražuvęs”; o dabar ir vėl bando iš jo 14-VI-28.

Kai taką pradėjome tiesti
Į skaidrųjį rūmą,—

Jau senas laikas.
O priešas mumysna vis šaukė: -

“Jūs nieko n’išmanot!
„ “Jūs darbas—paikas!”

Bet mes neatbojom jo šauksmo;
Vis dirbome savo;

Pirmyn vis ėjom.
Ir taip nuoširdžiai mums bedirbant, 

Mes gavom draugužių— 
Daugiau sekėjų.

Mūs darbas vis darės žymesnis.
“Pasieksite tikslą!”—

Likimas sakė.
Pilni mes drąsos, atsidėję;

Mums viltys ir džiaugsmas 
Širdyse plakė.

II.
Gi priešas, tatai pastebėjęs,

Pradėjo mus pulti,
Mumis trukdyti.

Pavydas jį ėmė didžiausias,
Kad žengėm be baimės x

Į skaisčią sritį!
Jis siundė ant mūsų perkūnus, 

Ugningą prakeiksmą,— 
Mums žūtį lėmė!

Bet jojo troškimai piktieji,
Mumis neužkliudę, 

Byrėti ėmė...
Kad savąjį darbą mums tęsti, -

O priešą atremti,—
Kova iškilo!

Nors kautis reikėjo sunkokai,
Bet dvasioj nepuolėm,—

Mūs ūpas kilo!
III.

Kova ir šiandieną dar tęsias, 
Mūs žygis—nelengvas;

Du darbu darom:
Ir priešą mes turim atmušti,

Ir rytdienai naują 
Kūrybą varom.

Bet džiaugsmas širdyse mums plaka, 
Mūs eilės vis auga,

Jėga, didėja!
Ir skaidrios pašvaistės jau matos— 

Narsos mums priduoda
Užu idėją!

Mes žinom kur einam, ko siekiam:
Mes tiesiame taką

Į skaisčią sritį! X
Šalin tegul traukiasi priešas,

Nes darbo galiūnai
Ne jam trukdyti!!

Buolio Sūnus.

ką išveda alegorinėj prasmėj; 
daugeliui negyvų daiktų duo
da ne tiktai minčių, jausmų, 
bet ir judėjimų, žinoma, tas 
daromajam, jog patolinus sa
vo nsinenį, per kitus stipriau 
galėjus veikti į skaitytojų jaus
mą ir protą. Negyvus daiktus 
verčia gyvais, duoda jiems sie
lą, imama jie, kaip esybės, tu
rinti privalumų, ypatybių ir tt.

Pavyzdžiui, paimkim M. 
Gorkio “Daina Apie Sakalą.” 
Ach, kiek ten ^keistybių,” drg. 
Buivyde! Pirmame sakinyje 
ten M. Gorkis pradeda: “Jūra 
snaudžia.” Čia jau, vaduo
jantis J. B. supratimų^nelo- 
ginga. Snausti, ber^flsj gali 
tiktai žmogus, ar kitas koks 
gyvas sutvėrimas, o ne jūra.

Toliaus. Pas M. Gorkį upe
lis puola jūron, “piktai kauk
damas.” Sulig “realisto” J. 
B., piktai kaukti galėtų tiktai 
vilkas, ar šuo.

Dar daugiau. Skaitydami 
M. Gorkio “Daina Apie Saka
lą” randame, jog ten duodama 
kalbėti ir jūrai, ir gyvatei, ir 
sakalui. Ir, jeigu visa tai im
ti tikrąja prasme—M. Gorkį 
J. Buivydas savo kritika su
muštų, kaip seną lėkštę. Bet 
... tas nelabasis “bet”! Jei
gu M. Gorkio gražiaraščius 
imsime taip, kaip J. B. ima 
drg. Seno Vinco pasakymą “aš 
eisiu per uolas, griovius ir kal
nus. . .į naują pasaulį,”—ge
riau nesisakyt, kiek metų tu
ri! Juk kam dar nežinoma, 
kad M. Gorkio “Sakale” ale- 
gorinama kova prieš tamsą, 
kiltumas, laisves bei šviesos 
troškimas! \

Ak, beje, S. Vinco negalima 
lygint prie taip garsaus prole
tarinės Rusijos M. Gorkio; net 
pats Senas Vincas prieš tai už
protestuotų. Nelyginu, ne! 
Bet visgi S. Vincą aš pavadin
siu mūsiškiu Gorkiu, rašyto j u- 
menininku. Ir jis, įsakydamas 
savo dialogo charakteriui eiti 
per “uolas, griovius ir kalnus,” 
neturėjo rūintyj Dubysos grio
vius ir kalnus. Jo “griovius” 
ir “kalnus” reikia suprast ale
gorijos šviesoje — skaudulin
gą gyvenimo kelionę, sunkią 
su nelygiu priešu kovą.

Ir ne tiktai S. Vincas yra 
tokiuo “nusidėjėliu.” štai kad 
ir velionis Vaidylos Ainis (J. 
Janonis), kurį statome pavyz
džiu proletarų poetams, yra 
taip pat “suklupęs.” Jis savo 
eilėse “Į Ateitį šviesią” rišę:

“Į ateitį šviesią pasaulis jau 
tiesia

Ir lygina .kelią per augštį kal
nų.

Vergiją ir gamtą įveikti juk 
lemta

Tvirtajam narsumui draugų 
milžinų.

Ne vienas parpuola, belip- 
dams per uolą;

No vienas pabėga, pabūgęs 
mirties,

Bet minios vis eina, ir perga
lės dainą

Dainuoja siekėjai šviesios 
ateities.”

Čia lyg ir sekimas S. Vin
co, drg. Buivyde, ar ne? Bet

Vaidylos Ainis jau miręs ir 
daugiau “nenusidės.” Tačiaus, 
dar yra dailiosios literatūros 
“šaldra,” Vacius žalioms, Jo
nas Kaškaitis, J. Skribliukas, 
Buolio Sūnus ir. kiti, kurių raš
tuose yra Seno Vinco mėgia
mo “raugo.” Pasiaštrinki, drg. 
Buivyde, savo plunksną ir prieš 
juos!

Nemenko užsispyrimo rodo 
drg. J. Buivydas ginče delei 
dialogo “Kapitalistas ir šmėk
la.” Tame dialoge, kaip jau 
aną syk esu rašęs,'vaizduoja
ma grobuonis, turčius, kuriam j 
darbininkų susipratimo kilimas 
įvarė kinkų drebėjimą iki to
kio laipsnio, Jog jis net iš pro
to išsikraustė. Geresniam at* 
vaizdinimui kalbamo kapitalis
to sugedusios vaidentuvės, di
alogo autorius sudarė dar vie
ną charakterį, būtent—šmėk
lą, kurią “mato” ir “girdi” tik
tai kalbamo kapitalisto suge
dusi vaidentuvė. Scenoj, su
prantama, su pagelba akto
riaus, perduodama publikai 
visa tai, ką “mato” ir “girdi” 
pamišėlis kapitalistas. Ir to
dėl matome šmėklą-aktorių. da
rant visa tai, kas dedasi auto
riaus piešiamo charakteriaus- 
kapitalisto nenormalėj vaiden
tuvėj.

Ar autorius visa tai atliko 
tobulai, ar ne—čia nekalbėsi
me. Bet jo panaudotas būdas 
perdavimui charaktoriaus ka
pitalisto sugedusios vaidintu- 
vės veikimo—nėra naujanybe 
vaidybos menui. Vaidyboje 
(ypač judžiuose) labai tankiai 
tenka matyt ne tik tai, kas 
dedasi vieno ar kito charakto
riaus nenormalėje vaidintuvė- 
je, bet ir ištisi sapnai su viso
kiomis “baisybėmis” ar kvai
lybėmis. Visa tai, supranta
ma, atlieka aktoriai.

Bet visa tai, kas beletristi
koje ar vaidyboje yra papras
tu dalyku, tai d. J. B-dui iš
rodo “navatniu,” negirdėtu. 
Jeigu kalnais ir grioviais ale- 
gorinama aštri ir sunki kova, 
t—jam. navatna, nesupranta
ma; užtiko scenišką kūrinėlį,, 
kur vieno charaktoriaus (šmė
klos) pagelba bandoma paro
dyt, kas dedasi kito charakto
riaus (kapitalisto) nenormalėj 
vaidintuvėj,— vėl stebisi, jam 
atrodo negalimu dalyku. Ir 
jis, it naują tiesą suradęs, išdi
džiai pareiškia: “Šmėklos su 
revolveriais rankose nešaudo.” 
Aišku, aišku! Bet galima dar 
radikališkiau pasakyti, būtent: 
tokio daikto, kaip kad šmėkla, 
visiškai nėra. Ir nei pats J. 
B-das, nei aš, neigi S. Vincas 
(net ir tuomet, kuomet rašė 
kalbamą dialogą) netikime į 
jokių šmėklų buvimą. Tad 
kuriems galams J. B. užsima
nė S. Vinco piešiamą šmėklą 
sumaišyti su “tikra šmėkla. . . 
mirusiųjų šmėkla. . . iš kapų 
šmėkla?!” Ir tai dar, kuomet 
S. Vinco charaktorius-šmėkla 
aiškiai' pasako: “. . .aš darbi
ninkų dvasia. Aš esu socializ
mas.” Nejaugi J. B. mano, 
jog S. Vincas tuomet dar ne
žinojo skirtumo tarpe socializ
mo ir “boogy man’o”? Ne-

(Pabaiga ant 5 pusi.)

Ad. No. B-32
Nuo Inkstų ir Pūsles 

Įritacijos
Vyrai ir moterys, kurie turi inkstų arba 

pūslės iritacijas, pertenku Šlapinimosi naktį, 
deginančius skausmus strėnose arba pana
šius simptomus iš priežasties inkstų iritaci- 
jos arba pūslės, turėtų vartoti Nuga-Tonc 
tik per keletą dienų ir pastebėti, kaip tie 
nemalonūs simptomai greit pranyks.

Nuga-Tono yra sveikatos vadovu virš mili- 
ono žmonių jau daugiau, kaip 35 metai. 
Stiprina silpnus nervus, suteikia naujos jė
gos visiems kūno organams ir jų veikimui, 
pataiso apetitą ir virškinimą. Specialiai yra 
geros del padauginimo svarumo menkiems 
žmonėms ir abclnai pataisymo sveikatos. 
Nusipirkit butelį šiandien. Visi vaistininkai 
parduoda Nuga-Tone. Jos turi suteikti pilną 
už.ganėdinimą arba pinigai grąžinami.

SUGEDĘ DANTYS— 
SUIRUS SVEIKATA

Ižegzaminuojam dykai. 
Savo darbą garantuojam. 
Taisome ant iimokesčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chirurgai-Dentistai

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

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave. 
(Kampas Bth Avė.)

Jau Antri \Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laiktaitj 

“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 susina- t 
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 išrašydt’ii J 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Isidomėkit “Rytojaus” | 

naują antrašą: |
“RYTOJUS” ’

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

PAVASARIO ŽINIA
Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis 

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

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

ir padarau nau- 
Sutaisau viską, 
tik reikalinga 

inžino:

Elektriką, karberc*- 
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.

I

Fl

M RA M RAAAFĄ įlĄi■MM RAIMI

El 
S

t.vi n.HTi.r.rt.i »j.ikijxntn
hone, Stagg 8826 

9745

MARCY BATHS
MOTERIMS VYRAMS

tt

m IN THE

PanedSliais dien^ 
ir naktį

Utarninkais iki 12 vai 
nakties

VAIKAI
įleidžiami Utarninkaia

Naujoviškiausia To* Rūšies įstaiga Brooklyn^

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedėliomis 
diena ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN. N. Y

Hi '

Varpąs Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
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SHOW-DOWN IN THE 
MINERS’ UNION

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

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

THE BRITISH LEFT WING
MOVEMENT TODAY

By HARRY POLLITT (Secre
tary of Minority Movement.)

LEFT WING WINS SHOE
STRIKE AT HAVERHILL

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

MINERS SMASH LEWIS
MACHINE

Cover—by FRED ELLIS.
Other articles, illustrations, 

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

ORDER A BUNDLE. !

FREE PREMIUMS UNTIL MAY 15 X

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

Report of the Rank
Delegation.

STRIKE
STRATEGY

By WM. Z. FOSTER.

and File

One Book Free ,
RUSSIA AFTER TEN YEARS 1

By the First American Trade ,
Union Delegation. 1

With year’s sub....................... $3.00
MISLEAD’fcRS OF LABOR

By WM. Z. FOSTER.
WHITHER CHINA
- By SCOTT' NEARING.

LEFT WING
UNIONISM

By DAVID J. SAPOSS.

A. M. 1BALCHUNAS, Savininkas Telephone Stagg 6588

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

By ROBERT W. DUNN.
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Labor Unity, 2 W. 15th St., New York City
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GINČĄ BAIGIANT

parinkimas tinka-į 
Nieks ir nesako,:

gu S. Vinco ras 
mi, tai jie bųš 
tam tikrai paskirtų žmonių, tu
rinčių daugiau supratimo apie 
dailiaja literatūrą, negu m u-

' E K I 8 V 1 ’

Greatneckietis.

W. FRANKFORT, ILL.

ir

t VIETOS ŽINIOS
Drg. Benjamin Maršrutas

prasideda šiomis
Choro Sekr.

*•

4 ‘,J

d., McAdoo, Pa.
47 W. Blaine St 

Luzerne, Pa.

jis “mato” ir

suoti už Darbininkų Partijos 
statomus kandidatus. Mitin
gai labai svarbūs, tat visi da
lyvaukite.

d. rugpjūčio.
Laisvės

Kodėl algos kapoja- Conn. Valstijoj, 
Delko u- ta, kad tokia < 

ir tt. d. rugpjūčio, o turėjo būti 12!

(Tąsa nuo 4-to pusi.)
jaugi J. B. mano, ikad keno 
nors sugedusioj vaidintuvėj 
yra tam tikros ribos, jog gali 
rodytis ne tas, kas rodosi, bet 
tas, kas norėtųsi matyt? Taip 
nėra, drg. J. B. Pamišėliams 
“rodosi” tokie dalykai, kokių 
visai nėra ir būti negali. Pav., 
karo lauke pamišusiam karei
viui gali rodytis visokios bai- 
šenybės-šmėklos ne tik su re
volveriais rankose, bet net su 
baubiančiomis kanuolėmis, ir, 
norint perstatyt jo vaidintuvę 
scenoj, nebus nusidėjimas, su-

Drg. J. B-d as sako, jog jis, 
peržvelgdamas kalbamą S. 
Vinco brošiūraitę, turėjęs vien 
tiktai gerą tikslą—“peržvelgti , 
S. Vinco raštus, kad leidžiant i 
jo veikalų knygą galima būtų i 
padaryt 
minusių. 
kad tame esama blogo tikslo. 
Buvo tiktai pastebėta, jog iš 
tokios “peržvalgos” jokios 

 

praktikinės naudos nėra. Jei- 
i bus leidžia-

du.
Baigdamas savo repliką, J. 

B. dar porą nesąmonių 
ko. Jis rašo: “...galim 
užsidaryti savo armo 
Niekas to nepageidauja, 
čiaus, drauguži, bandyk gro
ti” taip, kad neliktumei

Arba vėl:
tyje daugiau kreips • domės 
kritikavimo pusę, o ne į ‘poe
tiškus’ bbtagus. gal ir įtikrins 
mane, kad Šmėklos su revolve
riais pasieniais vaikščioja 
/pabraukta mano.—G.). Tiki
nimu, kad šmėklos vaikščioja, 
aš neužsiimu. Nepatariu tuomi j 
užsiimti nei tamstai.

Rūgo.jate delei mano juo- ! 
. kaujančio stiliaus? .Bandyki 

rašyt rimčiau,..o nieks nesišai- 
pys.

Pranešimas

Naktį iš 16 į 17 d. balan
džio (?—Red.) šių metų, Sta
nislovas Uksas rastas miega
mojo kambario drabužinėj šė
poj keturiais šūviais peršau
tas. Jo moteris sakosi pabū
gus, kaip pradėjo šaudyti, 
sakosi nežinanti, kas šaudė.

Stan. Uksas
Stanislovas Uksas paeina iš 

Lietuvos, Viekšnių parapijos, 
Ramoniškių kaimo. Prigulėjo 
prie SLA. 191 kuopos, APLA. 
36 kuopos ir ALDLD. 118 kuo
pos.

Kas norite platesnių žinių, 
tai kreipkitės šiuo antrašu : J. 
A. Uksas, 701 Boggate St.,

Tat šių kolonijų lietuviai da-i 
lyvaukite. Maršrutą rengia A-l 

,'merikos Darbininkų Partijos' 
| branduoliai, kad supažindinus 
darbininkus, kode! jie turi bal- TAUTININKŲ 

“MONKI BIZNIAIS

Komitetas.
NUO RED.—Maršrutas pra

sidėjo panedėlį, o pranešimas 
gautas utarninko ryte.

DAINŲ DIEN CONN. 
VALSTIJOJ

Draugas Herbert Benjamin j 
laikys maršrutą. Jis kalbės! 
Įvairiais klausimais: Kodėl da
bar taip žymiai apsireiškė be- pranešimas apie 
darbe? V.................................. '
mos darbininkams? 
nijos visur krikdomos?

Maršrutas 
dienomis:

Klaidos Atitaisymas
“Laisvės” num. 171 tilpo | gus, jam sekasi.”

j “Dainų Dieną! O bendrovės šulas atsakinė- 
” kur pasaky-’jo: “Hm, kalba... hm—no į 
diena įvyks 4 dalyką.”

Bet jinai, .po nenugirdus ge-

Adan’s Hall,
Liepos 26 d

Italian Hall, 206 Oliver St.
Liepos 27 d., Scranton, Pa., 

Hulbert’s Hall, 117 Wyoming 
Ave.

domės į kalbėtoją, sako:
“Man rodosi, aš jį esu ma-l

New Yorke teismo įsakymu | čiusi; rodos, pažįstu. Gerai!
I pirmadienį- uždaryta 14 smuk- ; kalba, jam sekasi’.”
lių. Brooklyne tederalio teisė-į O tas ponas kramtė, lūpą* ir 
jo Inch įsakymu uždaryta 10 daugiau klausės,:kaip;Mažeika 
Paliūnų ir 8 padėta po kauci-jjąm ir kitiem jo plauko akėjo 
ja. ; į'kailį, negu į tos dainininkės j

Visokiu Rūšių

į
r:." a.

“Toasting” tikrai padaro tabakui du dalyku—pirma, 
tatai pagerina kvapsnį, o antra, prašalina nešvarumus.

1023 MT. VERNON ST PHILADELPHIA. PA.

į ................................................................. ....................................................... ............. Į-į—Į-,.....Į-r-nffiff-- f

JUOZAS KAVALIAUSKASdaktarai birželyje 1927 m. rašė, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai

“It’s toast
Nei Jokio Gerkles Erzinimo Nei Jokia Kosulio,

' ..•.J?.Vr.-<>Arr,<?r'r"n TobaccoCoi, Manufacturers

“NEREGĖ MERGINA
Su Mažeikos prakalba pasi-j ELGETA” 

baigė T. D. A. 17 kuopos pro-' --------- '
grama, žmonės, kurie girdū- 

Į jo bolševikų prakalbas, gavo 
I gerą įspūdi, išskyrus kelis be 
į .šulų, sufanatizėjtįsius Sirvydo 
j pakalikus.
I Išvažiavimas nusisekė pui- 
j kiai. Pelno liks T. D. A. 
' kuopai. Rep.

alia vio-j

(Tąsa nuos6-to pusi.) 
slepiasi už jūsų, ‘džentclm 
nų,’ nugaros.”

Man teko stovėti
i no Atstatymo Bendrovės šu-:
jlo, kuris labai žingeidžiai i>y POLICIJOS ŽIAURUMAS 
Inervuotai klausosi Mažeikos
prakalbos. Su juom buvo tūla 
dainininkė, kuri į jį porą kartui

i kreipėsi šiais žodžiais:
“Tai gerai kalba tas žmo-

Vakar šiame skyriuje buvo 
platokai rašyta apie Harlemo 
kilusias muštynes pereitą nė- 
dėldienį. P.oliemanai savo pra
nešime/ sako, kad juos negrai 
užpuolę, 
dalykas kaip tik 
Policistui 
šaut

Bet dabar paaiškėjo 
priešingai.

Kubeil žiauriai mu- 
reštuotą negrą, jo drau- 

gai bandė jį apgint nuo poli
cijos brutališkumo. Ir čia po

licija surengė muštynes. , 
I. Policija, pribuvus su’ugnia- 
! gešių vežimais ir motorcikliais, 
mėtėsi Į minią ir daugelį mi
nioje 'sužeidė. To viso kalti
ninkė yra policija, o ne tos a- 
pielinkės žmones.

New Yorko “Worldo” tula 
moteris rašėja, kurios vardas 
slepiamas, padarė elgetų tyri
nėjimą ant Broadway. Išsiė
mė leidimą ir, apsimetus nere
ge elgeta, po porą valandų 

j ant Broa/iway pažebravodavo 
aukų-almužnos.

Pirmadienį ant Broadway ir 
34th St., New Yorke, ji, laike 
dviejų valandų, surinko $10.- 

’72; pereita subata, į tiek pat 
laiko, $12.85.

Ji sakosi sutikus “neregį” 
ubagą, su kuriuom abu skaitę 
leidimus (laisnius). Pasirodo, 
kad ir matančiam galima gaut 
leidimą ž’ebravoti. Kita, tai 
“Worldo” vyriausias-bus tiks
las parodyti Amerikos publi
kai, kad yra nauja “proga” 
lengvai užsidirbti pinigų.. Ma
tote, Amerikoj ir ubagai gerąi 
gyveną. Yra progų,' bet -jo
mis .naudotis ,ne visi mokėtų.

Tai vis, savos rūšies buržua
zijos laikraštinė : propaganda 
apie gerumą Amerikos.

Puslapis I’eaktasLIETUVIŲ VALGYKLA
Šviežos

asl- 
pa-

Valgiai, Gaminami Lietuviška
ir Amerikoniška Stilium

Pavalgiais tia malonu būti, 
Inekučiuoti su kitais, arba ram.«* jK~- 
siskaityti.—Syki atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pabandykit!Lorimer Restaurant

J. MARčlUKIENfi 
Savininke

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

Phonei Jefferson IMffl

A. J. MEYER
TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS
Lietuvis Aptiekoriui

Kalba Lietuvilkal ir Rnaižkai
338 Knickerbocker Ave.

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

GASTRETONE
vaistas (liekarsta) nuo vidurių 
nemalimo arba nevirškinimo ir 

. nuo visų vidurių ir kepenų 
(jaknų) nesveikumų. Padarytas 
grynai iš augalų.

50 Centy už Bonką

GRABORIUS 
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

AMERICAN
AUTO SCHOOL
‘Tai Mokykla su Reputacija.1PHONE: REGENT 2177-0474

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokią 
išdirbinių 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, mechaniką, 
taipgi ir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59 Streets 
21 Metai Kaip Įsteigta Nevr York City

Bell PhonGi Poplar 754K

ADOLFAS F. STANKUS
GRABORIUS

BALZAMUOTOJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JA S

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

1439 South 2nd „Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI!
Bell____________ -— Oregon 5136
Keystone_____________ Main 966t

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčiij 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:_______________________

/ Vardas
No____

/ Miestas
Miestas

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENAI DOLERĮ, už kurį 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS' ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

-------------  St. ir Avė.
_____ State....... ...........
---------State--------------
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fSereda, Liepos 25 d., 1928 /' Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
MĖNESINIS A.L.D.L.D.
1 KUOPOS SUSIRINKIMAS

riezų šaiką—Smetonos valdžią 
ir prašė, ka.d būtume dėkingi, 
“amžiną atsilsį. Hardingo ad- 

Amerikos Lietuvių Darbinin-
kų Literatūros Draugijos 1 k p. 
susirinkimas įvyks ketverge, 26 
d. liepos, 8 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje.

Draugai ir draugės, visi tie, 
kurie dar nesate užsimokėję 
mokestis už 1928 metus, turite 
pilną teisę užsimokėti, nes Pil
domasis Komitetas pailgino 
užsimokėjimo laiką.

Visi tie, kurie buvote išrink
ti delegatais į Antro Apskričio 
konferenciją, ateikit ir išduo- 
kit raportą.

Finanšų 
A. Deikus, 
L.D.L.D.* 1
sekančiam susirinkime perskai
tys vardus tų narių, kurie iki 
šiol dar nėra užsimokėję už 
1928 metais. Taigi visi, kurie 
nenorite, kad jūsų vaidas 
skambėtų tame neužsimokėju
sių liste, ateikit 26 d. liepos 
užsimokėti.

Nauja knyga, “Ugnyje,” jau 
užbaigta spausdinti ir tuojau 
ją gausim.

A.L.D.L.D. 1 kuopos
org. J. Jankūnas.

raštininkas drg. 
tikiu, išpildys A. 
kuopos tarimą ir

TIEMS, KURIE TURITE 
AUTOMOBILIUS

žinote, kad 19 d. rugpjūčio, 
Lindeno apielinkėj, įvyksta A. 
L.D.L.D. II Apskričio spaudos 
naudai piknikas. Mūsų visų 
pareiga dėti pastangų, kad šis 
piknikas pavyktų, kad jis bū- , .

i • j i • i rY vi ii UI et L L4 i U I (Itų skaitlingas. 1 J
ALDLD. 185 kuopa išrinko 

komisiją, kuriai pavedė orga
nizuoti automobilistus važiuo
ti į tą pikniką. Todėl atsišau
kiu į visus Brooklyno ir apie- 
linkės tuos draugus, kurie pri
jaučiu . šiai organizacijai ir 
turi automobilius ir kviečiu 
juos važiuoti į tą pikniką. Kad 
važiuoti organizuotai, išanks- 
to prašau pranešti man, kurie 
mano važiuoti, ir sykiu pažy
mėti, kiek galės paimti pašali
nių ypatų nuvežti.

Pranešimus siųskite : V. 
Paukštys, 46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y., arba 101-54 
—110th St., Richmond Hill, N.

Pasistengkite pranešti anks
čiau, kad galima būtų dalykai 
geriau sutvarkyti.

Aš tikiu, kad didysis Broąk- 
lynas parodys, ką jis gali. 
Piknike kiekviena kolonija tu-i 

, rėš savo vietas ir paskui bus 
skiriamos dovanos, kurios ko
lonijos bus daugiau žmonių.

V. Paukštys.

VISI TĖMYKIT GERAI

■

Centralbrooklyniečiai rengia 
išvažiavimą dienraščio “Lais
vės” naudai. Išvažiavimas į- 
vyks nedėlioję, liepos 29 d., 
Forest Parke. Buš graži, pla
ti programa, kuri susidės iš 
dainų ir prakalbų. Dainuos 
Lyros Choras iš Maspetho, po 
vadovyste drg. Žuko, ir pra
kalbą pasakys mūsų veteranas 
drg. L. Prūseika.

Bus užkandžių ir minkštų 
gėrimų. Atsilankę nesigailėsi
te parėmę mūsų, darbininkų, 
dienraštį “Laisvę,” kuris vie
natinis šioj apielinkėj pridera
mai gina darbininkų reikalus. 
Būkime visi ir visos; kartu pa- 
kvieskime mūsų kaimynus, kad 
susipažintų su darbininkiškos 
spaudos svarba. Čia, šiame iš
važiavime kaip tik ir bus pla
čiai nušviesta darbininkiškos 
laikraštljos rolė darbininkų 
k laši nė j kovoj. J.

ministraeijai už Lietuvos pri
pažinimą de jure.” Ragino 
gerbti Amerikos “džentelma- 
nų” valdžią ir kartu stengtis 
patiem pastoti “džentelma
nais.'’

Strumskis, juodosios “SLA. 
Sargybos Bokšto archaniuo- 
las,” pasigyrė, kad atstovau
jąs SLA. 38 kuopą ir, pasidė-^ 
kavojant “jo didenybei,” buvę 
apsaugota Baltimorės seime 
milionas dolerių nuo bolševi
kų pasiglemžimo.

Adv. Jurevičius ragino vi
sus, kad taptų piliečiais ir kad 
balsuotų : “Balsuokit bile už 
ką, tik balsuokit,”—už demo
kratus ar republikonus, bal
suokit, už ką jum patinka.

Jauniklis širvydukas pasa
kė, kad Amerikoj lietuviai 
smunka. Sako: “10 metų at
gal turėjome T. M. D. su 4,000 
narių. Dabar. . .dabar, .toji 
draugija susilpo, kaip ir pašel- 
pinės senos draugijos.” “šven- I 
to” tėvo Sirvydo sūnuš^ųrėjo 
galvoj savo draugijas, kurios : 

j merdi ir randasi ant mirties 1 
j patalo: T. M. D., Sandarą ir 
'tautininkų valdomus kliubus.

Šv. Jurgio parapijos choras 
prastai sudainavo himnus ir 
kelias daineles su “Mes Be 
Vilniaus Nenurimsim.”

Po dainų, sako, Sirvydo su
manymu, p. Bukšnaitis buvo 
perstatytas kalbėti, kad pro
gresyviam pakenkus, t. y., T. 
Darb. Apsigynimo 17 kuopai, 

išvažiavimą. 
Tiesiog galima pasakyti, kad 
Biikšnaitis buvo pastatytas 
juokus krėsti, nors juokai bu
vo ne tokio tipo, kokių Sirvy
do šaika pageidavo, bet žmo
nės iš tų juokų nieko gero ne
patyrė : p. Bukšnaitis pakal
bėjo apie Lietuvos “blakes” ir 
kitus galus.* ‘

Beje, Sirvydas skaitė dėka
vonės telegramą prezidentui 
Coolidge’iui už Lietuvos pri
pažinimą. Iš poros šimtų žmo
nių vos apie 50 pakėlė rankas. 
Po visų “monki biznių,” ku
riuos bandė ilgiausiai tęsti, 
kad tik pakenkus T. D. A. 17j D. ir Sandaroje nėra bolševi- 
kuopai, keli (be visų šulų) as-' kų, o kodėl jos kojas krato? 
menys, bėgiodami po girią, re- šiandieną tik pasidėkavojant 
kė nesavu balsu: “Sirvydas! 
[Sirvydas!... ” norėdami suor- 
įganizuoti savo sekėjus kitoj 
[vietoj, kad tik jie negalėtų iš
girsti komunistų kalbėtoją. 
■ Bet viską jiem nunešė rudis 
ant uodegos. Išskyrus karš
tuolius fašistus, visi pametę 
Sirvydą ir automobilius atėjo 
T. D. A. 17 kuopos progra
mos klausytis.
T. D. A. 17 Kuopos 
Išvažiavimo Programa

Pirmiausia aidiečiai, nors ir 
be mokytojo, sudainavo visą 
eilę dainelių. Po dainų, išva
žiavimo programos vedėja 
drg. Jeskevičiūtė pasakė gerą 
įžanginę prakalbą apie Tarpt. 
Darbininkų Apsigynimo orga
nizaciją ir jos tikslą.

Pirmu kalbėtojum buvo drg. 
Abekas. Jis pradžioj savo 
kalbos tinkamai pasijuokė iš

p. BukšnaiČio kalbos ir širvy-!kos lietuviai darbininkai, 
do tautiilinkų-fašistų. Plačiai! tie patys “džentelmanai 
nurodė apie T. D. A. organiza-iganizavo, rėmė ir Šerus par
tijos svarbą klasių kovos lau
ke.

Antras kalbėjo drg. J. Ma
žeika. Pastarasis labai gerai 
vanojo kailį fašistams, įvairių kalbėtojas: 
bendrovių organizatoriams ir Į 
šmugelninkams, kurie yra nu
nešę lietuvių darbininkų šim
tus tūkstančių sunkiai uždirb
tų dolerių.

Kalbėtojas sako: “Tik va 
nesenai visi girdėjote fašistą 
Sirvydą ir kitus giriant Har
dingo ir Coolidge’iaus valdžią, 
šiandieną jie sakosi apvaikš- 
čioją 6 metų sukaktuves, kaip 
Amerika pripažino Lietuvos 
'respubliką? Kodėl tik 6 me
tai? Juk pereitą vasario mė
nesį Lietuva apvaikščiojo 10 
metų neprigulmybės jubilėjų. 
Kodėl Amerikos valdžia, toji 
Sirvydo giriamoji valdžia, lau
kė keturis ir pusę metų, o iš 
sykio nepripažino Lietuvos res
publikos? Ogi todėl, kad 
’geroji’ Amerikos valdžia ti
kėjo į nedalinamą caro Mikės 
imperiją; Amerikos valdžia 
per puspenktų metų tikėjo, 
kad bolševikų valdžia grius, 

 

ir caras Mikė sugrįš/ prisikėlęs 
iš numirusių.

“Sai jums geru 
tautininkų giriamos^ Amerikos. 
Darbininakms labai gerai ži
nomas p. Coolidge, kaipo pir
mos klasės streiklaužys ir 
Wall Streeto reikalų gynėjas. 
Jam Sirvydo tautininkai siun
čia dėkavonės telegramą už 
Amerikos valdžios 4 ir pusę 
metų laukimą, gal carb dėdė 

Nikalojus užsirioglins ant Ru
sijos liaudies sprando ir Lie
tuva, kaipo nedalinamos Rusi
jos imperijos dalis, pasiliks 
čielybėje.

“Lietuva įsigijo neprigul- 
mybę tik dėka 1917 metų Ru
sijos revoliucijai. Sovietai pir
mi pripažino Lietuvai nepri- 
gulmybę, nelaukė, kaip Ame
rika, kad caras prisikels šeš
tuose metuose po jo nuverti
mo.

“Ponas Strumskis gyrėsi, 
kad apgynęs SLA. milioną do
lerių nuo bolševikų užgriebi
mo Baltimorės seime. Ar ne 
juokinga? Kur ir kada bolše
vikai yra siekę arba nukniau
kę kokios draugijos pinigus?

“Jaunasis Sirvydas teisybę 
pasakė, kad tautininkų valdo
mos draugijos nyksta. T. M.

davinėjo įvairių bendrovių, ku
rios amerikiečiams lietuviams 
kainavo ne šimtus tūkstančių, 
bet milionus dolerių. Sako

“Kokią naudą turėjo ameri-> 
kiečiai lietuviai darbininkai iš 
tų visų “atstatymo bendrovių” 
ir kitų visų bendrovių ? Ogi 
tokią, kad jų sunkiai užprocia-j 
voti centai 
tautininkų ir klerikalų biznie
rių, tų bendrovių tvėrėjų. ,

“Na, ir šitie mekleriai da
bar nori, kad jūs būtumėte 
‘džentelmanais’; kad jūs svei
kintumėte caro šalininkų sai
ką Amerikoj. Ne! Darbinin
kai lietuviai, jūs turite kartą 
ant visados pasakyti tiems po
nams bendrovių tvėrėjams: 
Jūs nunešėt tūkstančius 
uždirbtų dolerių iš mūsų, pras
čiokų, kišenių; lauk iš mūsų 
tarpo! Mes pažįstame, kas

(Tąsta ant pusi. 5)

dingo kišeniuose!

mūsų

o

o

B
TAUTININKŲ 
“MONKI BIZNIAI”

8k

Pereitą nedėldienį Forest 
Parke Brooklyno tautinin
kų kliubas turėjo “iškilmin
gą” paminėjirfią 6 metų su
kaktuvių, kaip Jungtinės Vals
tijos pripažino Lietuvos res
publiką.

Senis Sirvydas pasakojo, kad 
jų kliubas nesąs kokia politi
ne partija, kaip ir patys tauti
ninkai. Gyrė Lietuvos galva- nJ

i

as Sirvydų-

CLIFFSIDE, N. J.

ALDLD. 77 kuopos susirinkimas 
bus pėtnyčioj, 27 liepos, M. Mažei
kos svetainėj, 8 vai. vakare. Todėl 
visi nariai ateikit laiku, yra svarbių 
reikalų. Taipgi pasistengkit užsimo
kėti mokesčius.—Sekr. V. K. 175-6

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 4>7 kuopos susirinkimas 

bus seredoj, 25 liepos, Liet. Ameri
kos Ukėsų Kliube, 3138 Richmond 
St., 8 vai. vakare. Visi nariai ateikit, 
yra svarbių reikalų. Kurie dar ne- 
užsimokčjote, pasistengkit užsimokė
tiI ti. Atsiveskit ir nauju narių.—Sekr.

|P. Zaleckas. s 175-6
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.
1174-176)

PAJIEŠKOJIMAI

Į vau.

TEATRAS DAINOS-MUZIKA

PAJIEŠKAU savo tetos Antaninos 
AdomaiČiukės-Ivonaitienės. Ji su

grįžo Lietuvon .1914 m., o jos vyras 
pasiliko Boston, Mass. Aš atvažia
vau i Ameriką 1923 m., tuo laiku ji 
irgi rengėsi važiuoti Į Ameriką. Nuo 
to laiko jokios žinios apie ją nega- 

Ji pati malones atsišaukti ar- 
kas žinot pranęškit.—Miss N. 

Adomaitytė, 52 Dodson Lane, Wilkes- 
Barre, Pa. 176-7

JUDŽIAI Iš MAINIERIŲ 
KOVOS LAUKO

REIKALAVIMAI

Mainierių Gelbėjimo Komi
tetas savo piknike, kuris bus 
Pleasant Bay Parke, 5 d. rug
pjūčio, rodys judžius iš mai
nierių kovos lauko.

Programos išpildyme daly
vaus: vengrų, lietuvių ir uk- 
rainų darbininkų chorai; taip
gi ir kitų tautų darbininkai su
darys toje programoje savo 
dalis, kurios susidės iš muzi
kos, šokių ir atletikos.

Numatoma, kad 
20,000 darbininkų 
paremti mainierius
sunkioj jų kovoj ne tik su mai
nų baronais, policija, mušeiko
mis, bet ir su ligomis ir ba
du. Darbininkai turi plačiau
siomis masėmis suplaukti į šį 
pikniką, kur judžiųose galės 
pamatyti ctikVąjj dalykų stovį 
miainierių streiko lauke.
------------------------------ i-------- 1,..... ■

merginai 
Geistina 
prie Ja
kam bar j, 

.ofise, 46 
(174-176)

REIKALINGAS kambarys
Richmond Hill apielinkėj. 

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

IŠRANDAVOJIM^I

FASIRANDAVOJA 4 kambariai su 
visais vėliausios mados Įtaisymais. 

Randa $25 į mėnesį. Kreipkitės šiuo 
antrašu: 473 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. ' 176-81

mažiausia 
atsilankys 
šioj taip

PARDAVIMAI

GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

LIETUVIŠKA SKUTYKLA

A. MOLLYNS
Specialistas ant

Permanent Wave, Nestle 
Circuline

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.

Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776

DR. PETERSON’O

•į 
į

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

Telephone: Greenpoint 2321

J. GARŠVA

Šiemet tik $10.00
Marcelling Finger Waving 

463 LORIMĘR STREET 
3 Durys nuo Grand St. 

BROOKLYN, N. Y.

BARBER SHOP IR 
BEAUTY PARLOR

Triangle 1450

FOTOGRAFAS
Tel.

LIETUVIS
IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius paveiks- 
1 u s Įvairiomis 
spalvomis
naujina senus ir 
krajavus ir su
daro su ameriko 
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu: 
STOKES

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

Tel: Jampcr 7646

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS 

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

MASPETH, L. I.

J. LEVANDAUSKAS

PARSIDUODA 2 šeimynų namas, po 
num.’ 23 Meta PI., Maspeth, N. Y., 

J I kambarių^ du porčiai, 2 karų ga- 
radžius, visi naujausi Įtaisymai. Tak
sų nereikia mokėti. Kaina $9,500. 
Savininkas važiuoja Lietuvon, todėl 
labai pigiai parduoda. Kreipkitės 
pas savininką: John Botkes, 1016— 
4,4th St., Brooklyn, N. Y. Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusi*fi 
ant visokių kapinių; paršam do au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

PARSIDUODA grosemč, 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)

bolševikams SLA. išaugo, su
stiprėjo. Keno valdomos S.L. 
A. kuopos yra didžiausios Su
sivienijime, ar ne progresyvių- 
bolševikų ?

“Kas gali tikėti p. Strums- 
kių nonsensams, kad bolševikai 
siekia SLA. pinigų ? Tie po
nai, įvairių bendrovių tvėrėjai, 
dar drįsta taip kalbėti. Juk 
kas nunešė šimtus tūkstančių 
dolerių su įvairiomis bendrovė
mis ir bonais—tai vis tokio ti
po žmonės, kurie nori savo 
griekus primesti bolševikams.

“Bolševikų ALDLD. ir kitos 
draugijos auga, bujoja, o tau
tininkų valdomos — puola, 
smunka, patys jie prisipažįs-

Toliaus kalbėtojas nurodė, 
kad iš tokio tipo “tautos gy
nėjų,” kaip tų, kurie šitą pa
minėjimą surengė, nieko ge
resnio ir negali tikėtis Ameri-

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, 
j Joint Boarda ir į boarddi- 
rektorius. Vadinasi, susirinki
mas svarbus; tat 
kriaučiaus unijisto 
rystė atsilankyti į 
susirinkimą. Taip 
vienas atsineškite
knygutę, nes kitaip nebūsite į- 
leisti. Kriaučius.

(175-6)

CASTON ROPSEVICH

kiekvieno 
yra pride- 
viršminėtą 
pat kiek- 
ir unijos

PRANEŠIMAI Iš KITUR
MOLINE, ILL.
Pikniką rengia Teisybes 

Vyrų ir Moterų Draugystė 
29 liepos, J. Veličkos dar- 

visus vyrus

Smagų 
Mylėtojų 
nedėlioj, 
že. Kviečiame visus vyrus ir mo
teris narius atsilankyti ir savo drau
gus bei pažįstamus atsivesti. Bus la
bai smagus pasilinksminimas, todėl 
nepraleiskite šios progos.—Rengėjai. 

176-7
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THE PLATFORM
OF THE

CLASS STRUGGLE
64 PAGES OF SMASHING

FACTS

PRICE:

10c. EACH
30% discount in lots of 

100 or more

[°HIEIIIBHiaillBIIIBIIIBIIIBI]

NOW READY

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA $1.50 UŽ DĖŽŲ 
SU PRISIUNTIMU |l.ęp

Ją galite gauti pas------------
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
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.

229

BBKOB

MALONAUS PASIMATYMO

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue,

UŽEIGA z
Jūs pažįstate mus, mes pažjstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

Automobilių Mokykla
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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

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.

Maspeth, N. Y.

Praktikos pamokos Išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kurj veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai Žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th StM N. Yr

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 sutaupintumėt pinigą, bet ir nereikalingai sugaištą 
laiką, ką galėtumėt panaudoti kitiems pagerinimo gy
venimo tikslams.

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

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas 

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
čia Galite Gauti ir Lietuviškų Trejų Devyncrių

iPhone, Greenpoint 2017, 2360-8514




