
Sovietai Siunčia Trečią 
Ledlaužį Jieškoti Din

gusiu Žmonių
MASKVA.— Sovietų Gel

bėjimo Komisija trečiadienį 
davė įsakymą ledlaužiui Se- 
bov tyrinėti sritį apie Franz 
Josef Žemę ir jieškoti din
gusių žmonių.

Sebov yra Sovietų trečias 
ledlaužis, siunčiamas jieško
ti dingusių dirižablio “Ita- 
lios” šešių .žmonių ir Am- c c

undseno grupės. Jis dabar 
randasi šiauriniuose vande
nyse. Jis taipgi turi ir or-

Ledlaužis Krasinas dabar 
plaukia į Stavanger, Norve
giją, kur jis bus sutaisytas. 
Jo propeleris sugedęs. Iš 
Leningrado bus orlaiviu pa
siustos orlaivio dalvs, reika- 
lingos gutaisymui čuchnov- 
skio orlaivio. Po sutaisymo 
Krasinas vėl toliaus tęs jieš- 
kojimo darbą.

Antras Sovietų ledlaužis 
Maliginas trečiadienio rytą
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Kita nota bus pasiųsta ^yga nesubars Lenkijos.

Komunistų Partija
šininkų suareštuoti už dali- gįanį į Lietuvos protestus Žinoma, Lietuvos dvarponių mmfi bAmunicfinna Ii f ov’D rn _ r3 . ~ -Z ... d.. . . , . • n v. , . , • i •

KOVOJA PRIEŠ RADIO

Sąmokslas Prieš Radio

ROKIŠKIS.— Birželio 17no

kuogreičiausia galėtų užim
ti Lietuvą.

Oficialis Lietuvos fašistų
Lietuvos Aidas”

CAMP DEVENS, Mass.— 
Keturi Jaunųjų Darbininkų 
(Komunistų) Partijos na
riai čia buvo militarinių vir-

MEXICO CITY.— Tr-ečia-|prieš imperializmą; sudar^- 
dienį Meksikos Komunistų |ti suvienytą darbininkų ir

VARŠAVA.—Lenkijos už
sieniu reikalu 

V v

Tautų Lygai.
Sakoma, abiejų šalių fa

šistinės valdžios lenktyniuo- 
ja pasiuntime kuodaugiau-

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XVIII, Dienraičio X

testo” notą Lietuvos val
džiai prieš nužudymą ir su
žeidimą Lenkijos kareivių I 
ant rubežiaus. •

plono ^iūlelio įtemptuose 
i Lenkijos-Lietuvos santi
muose. Sako, kad siūlas ga
li nutrūkti, “jeigu Tautų

ministeris organas
Zaleskis rengia “aštrią pro- rašo> kad taika kabo ant VY /A 4- o T intiwAo vol

prieš Lenkijos militarinius atstovai fašistai taip kariau- 
manevrus Vilniaus distrikte, tų, kad Pilsudskio armija 
ten manevrai būsią per- 1 
traukti.

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraitis
Ileina Kasdien Apart

Nedėldieniu

Darbininkai Visų šalių 
Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Re

težius, o Laimėsite 
Pasauli!

Meksikos Kompartija Šaukia Darbininkus 
Vienytis Prieš Reakcionierius

Partija išleido atsišaukimą 
i Meksikos darbininkų ma
ses. Šaukia darbininkus ir 
valstiečių^ vienyti savo spė
kas prieš klerikalų ir kitų 
reakcionierių užsimojimą 
sunaikinti darbininkų judė
jimą.

Tuo pačiu sykiu *Naciona- 
lė Valstiečių Lyga, suside- 

sugrįžo į Archangelską po danti iš kovojančių ir pa- 
nepavykusio jieškojimo Ji n-'žangiųjų valstiečių/ išleido 
gūsių žmonių. “ " ’ *

* Daugiausia Diskusuojama 
Apie Malmgreną

Erich Stoll, vokietys kru
tamu paveikslų ėmėjas, tre-

panašų atsišaukimą j darbi
ninkus ir valstiečius, reika
laudami vest kovą prieš re
akcines spėkas. Lygos pa
reiškime atspausdinta kleri
kalų organizacijos Kolumbo

čiadienį atvyko į Spitzber-1 Vyčiai prisieka, kurioj tos 
gen. Laikraščiai ten rašo,|AV"Qr‘1'7oniir‘° 
kad jis pasakojo, jog švar

valstiečių organizaciją ko
vai už perdalirųmą visų že
mių valstiečiams ir už pa
naikinimą baltgvardiečių.

Reakciniai Obregono pa
sekėjai, kurie susivienijo su 
klerikalais, kad sunaikinti 
darbininkų judėjimą, kalba 
apie pastatymą savo žmo
gaus laikinu prezidentu, 
kuomet išsibaigs prezidento 
Calles terminas. Jie planuo
ja prezidentu paskirti 
Aaron Saenz,. Nuevo Leon 
valstijos gubernatorių, arti
mą Obregono draugą. Tre
čiadienio vakarą preziden
tas Calles pasiuntė savo 
pranešimą armijos vadams, 
išreikšdamas jiems padėką 
už jų paramą šiuo tarpu. 
Calles, nujausdamas, kad jo 
valdžiai būtu didelis smū
gis, nenori kaltinti žmogžu- 
jdystėj Darbo Partijos ir 

savo Darbo Federacijos vadų,

♦K.

%®

Krasinas Pribuvo j Pagelbą 
į Ledus Susikūlusiam Laivui

HAMBURG, Vokietija.— 
Vokietijos laivas Monte 

i Cervantes, su 1,50.0 pasažie- 
rių ekskursantų, plaukiantis 
į Spitzbergen, susikūlė į 
plaukiojančius ledus. Tuo
jau šaukėsi pagalbos signa
lais SOS. Sovietu ledlaužis 
Krasinas, kuris buvo Kings 
Bay apielinkėj, aplaikė sig
nalus ir pribuvo į pagelbą. 
Monte Cervantes buvo tik 
biskį pramuštas.. Krasino 

! narūnai nusileidę į vandenį
N. Bucharinas, Komun- 'apžiūrėjo laivą ir surado, 

Internacionalo pirmininkas. Da- ]aivds nelabai sugadin- 
bar Kominterno kongrese pla-jįas. Laivas nuvykęs į Bell 
čiai diskųsuojami jo patiekti,Bay 
teziai. :______ \____

LENKIJA RENGIASI PASIUSTI 
LIETUVAI AŠTRIA PROTESTO NOTĄ

Ar Tik Nebus Abiejų Saliu Provokacinis “Susipjovimas,” 
kad Lenkija Gaiety Užgriebti Lietuvą

organizacijos nariai pasiža
da žmogžudystėmis ir spė- 

biausias ginčas ant ledlau Į^a Kovot prieš valdžią. Ly- 
žio Krasino buvo, tai apie Ii- £a reikalauja, kad visi Ko- 
kimą švedo Malmgreno. |lumbo Vyčių viršininkai bū- 

Mariano ir Zappi, išgelbė- W suareštuoti, 
ti italai, tvirtino, kad jie 
palikę ant ledo Malmgreną pareiškime pasmerkia Obre- kaip to reikalauja Obregono 
mirštantį kiek dienų pirma |gono nužudymą. Reikalam [pasekėjai.
jų išgelbėjimo, o Sovietų la-įja panaikinti klerikalų suki-' 
kūnas Čuchnovskis, 
pirmutinis juos pamatė ant ninkus 
ledo, tvirtino, kad jis matė - ------
tris žmones ant ledo: du sto-'-- 
vėjo, o vienas kaip miręs j 
gulėjo, ir jis mano, kad tai; sakė Pagelbėti Italy Laivui 
buvo Malmgrenas. Stoll sa-, _____ ' J
kė, kad Čuchnovskis ir kapi-1 . OSLO, Norvegija.— Ank- 
tonas Zappi tankiai ginčino- sįį ketvirtadienio rytą į 
si del to, kad Čuchnovskis Narvik prieplauką atplaukė 
atsisakęs padaryti paveiks- Italijos laivas Citta di Mila-

PriepTaukos’dar- (L P° pamaldų senesnieji vy-

Sakoma, Morones, Darbo 
kuris Įima apginkluojant darbi- Partijos vadas, slaptai išvy- 

valstiečius; kovoti kęs į Europą.

■Norvegijos Darbininkai Atsi- KAIP LIETUVOS DAVATKOS

lūs, kuriuos jis nuėmė lėk-_ . v . x , , . — su išgelbėtais “Italics”
damas virs jų. Čuchnovskis žmonėmis.
sakė, kad negatyvai (pa- bininkai atsisakė pagelbėti rai ir moterys pulkavo ant
veikslų stiklai) yra 1 
brangūs, kad iš jų neturi į 
būt daromi paveikslai tol 
kol nebus tinkamos tam dar 
bu i sąlygos.

taię pririšti laivą, tai vienas lai- šventoriaus ir ’tarėsi, kaip 
1 išnaikinti “radias”. Girdi, 

■Išgelbėtieji nei vienas nesi- ia(Uo lietų užtraukia ir per-

jvo darbininkas iššoko 
krantą ir atliko ta darbą.

Aukso Išvežimas iš 
Amerikos Birž. Mėn

WASHINGTON.— Perei
tą pėtnyčią išleista Jungti
nių Valstijų prekybos sky
riaus atskaita už birželio 
mėn. parodo, kad tame mė
nesyj išvežta aukso užsię- 
nin viso $99,931,896. Tai di
džiausias rekordas aukso iš
vežimo pokariniu laiku.

Franci] a gavo $81,553,- 
912, Anglija — $10,013,801, 
Italija — $4,000,000, Argen
tina — $1,000,000, Hejaz, 
Arabija — $1,146,205. Pasi
rodo, kad Francijon išvežta 
visos birželio mėn. sumos 
81 nuošimtis aukso.

Už pirmus 6 mėn. 1928 
Jungtinės Valstijos'- neteko 
aukso $372,542,000. Reiškia,

Dalina Komunistu Laik
raščius Amerikos 

Kareiviams

Ar tik tas abiejų šalių fa
šistinių valdžių neva “susi

ję x.vxMvxcxvxfexcvvx-(Pjovimas” nebus koks nors
šia dokumentų Tautų Ly- (provokacinis, . susitartas 
gai. ' 1 i žingsnis, kad Lenkija turė-

Lenkijos valdžia sako, kad'tų prdgą pasigriebti Lietu- 
ji esanti pasiryžus vengti vą. Susikirtimai ant rube- 
atvįro susikirtimo šiuo tar-įžiaus taipgi galų būt fašistų 
pu ir. pareiškia, kad jeigu 
karas kiltų, tai už tai būtų 
įkalta kaimynė valstybė — 
'Lietuva; o Lenkija griebtų
si ginklo tik save “apsigin
ti”. ’ .

Lenkijos valdžia pareiškė Itu laiku gali kilti “karas” 
trečiadienį, kad atsižvel-1 tarp Lietuvos ir Lenkijos.

tiksliai išprovokuotas sky- 
mas. Jeigu Lietuvos fašis
tų organas “Lietuvos Ai
das” kalba apie taikos ka
bojimą ant plono siūlelio, 
tai jis turi mintyj, kad grei-

Ragina Remti Indijos 
Komunistu Partiją

įrodė prieplaukoj; jie vyks 
I traukiniu Italijon. Vienas 
jūreivis pastatytas su dur
tuvu piie laivo tiltelio. Tas 
susirinkusius labai mustebi- 
no. C

MASKVA.— Komunistų 
Internacionalo Kongreso 
šeštoj sesijoj, diskusuojaut 
Bucharino patiektus tezius, 
Sikander, Indijos komu įriš
tų atstovas, pareiškė, kad 
Indijos darbininkų padėtis 
vis darosi blogesnė iš prie
žasties bendro spaudimo 
Anglijos ir Indijos kapita
listų, bet darbininkai prade
da priešintis: Komumstų 
Internacionalas turi išdirbti 
programą, kad pagelbėti In
dijos Komunistų Partijai 
patapti masine partija, sakė 
kalbėtojas.

Bodeman iš Šveicarijos 
pareiškė, kad Kominternas 
turi daugiau domės kreipti 
į mažąsias partijas.

Tede ran iš Danijos pareiš
kė, kad Danijos Komunistų

VARO KALINIUS
DIRBTI KASYKLOSE

RALEIGH, N. C.— North 
Carolina pasiuntė 82 kali
nius dirbti į kasyklas. Orga
nizuoti darbininkai prieš tai 
protestuoja. Valstija per- 
samdo kalinius kasyklų sa
vininkams.

ŪKININKAI ATLEIDŽIA 
SAMDININKUS

VIEKŠNIAI.— Dėlėj dide
lių liūčių kai kurie ūkinin
kai, matydami, kad patys 
neturės . ko veikti, atleido 
savo samdininkus.

Miestelyje- gana didelis 
skaičius j ieškančių darbo.

Nori Pabėgti iš Lietuvos
Kaunas.— Birželio mėn. 

emigracija buvo sumažėjusi. 
Bet pirmomis šio mėnesio

Partija gerai progresuoja, dienomis labai daug žmonių 
jos narių skaičius dvigubai stovi eilėse, vidaus reikalu 
paaugo.

SUĖMĖ SOCIALISTĄ

KLAIPĖDA.— Klaipėdo
je suimtas buv. Socialdemo
kratų frakcijos Seimo narys 
p. Januškis, kuris esąs kalti
namas palaikyme santykių 
su Plečkaičiu.

ministerijos pasų skyriuje. 
Daugiausia, matyt, ruošiasi 
važiuoti kaimiečiui.

ROKIŠKIS.— Birželio 25 
d. turgui nebuvo rugių. Žy-

kūnas prie jų limpa. “Susi
tarkime, girdi, vyrai ir da- 
loj visas antenas”. Buvo net 
rimtų grasinimų, kad ante
nos būtų nuimtos. Moterė
lės sakė esą reikią duoti 
prašymas prezidentui. Ki
tos kunigus vadino padūkė
liais už tai, kad jie negina 
radio.

nimą komunistinės literatū
ros militarinio muštro besi
lavinantiems piliečiams ir 
milicijos nariams.

Šimtai kopijų “Young 
Worker”, kuriame telpa lai
škai į kareivius, tapo pa
skleista .pirma, .negu, milita* 
riniai viršininkai pastebėjoj 
kad tai yra komunistinė li-| 
teratūra.

Oficieriai bandė kalėjimu 
ipagąsdinti suareštuotus, bet 

ttėrda^rauJšvežė“"kitasi]a.ur!iejj darbininkai pareis- 
šalis, ne kaip gavo iš’ jų. 
Pereitais metais tuom pat 
laiku Amerikon buvo įvežta 
$131,501,000 aukso daugiau, 
negu išvežta.

1920 m. buvo išvežta $315,- 
880,406 aukso daugiau, ne
gu įvežta. Gi nuo 1920 m. 
iki 1928 Amerika gavo apie 
$2,000,000,000 daugiau, ne
gu išvežė. Išrodytų taip, 
kad ką per 7 mt. europiškos 
ir kitos šalys vežė Ameri
kon auksą, dabar išsiveža. 
Kitaip sakant, Amerikos 
auksu Europos pinigų kur
sas pasilaiko.

ke, kad jie nebijo, kad juos 
organizacija apgins, kad 
“Young Worker” yra lega- 
liškas laikraštis ir kad jie 
ant toliaus jį platins tarp 
kareiviu. Po to oficieriai 
juos paliuosavo.

Šimtai kopijų “Daily Wor- 
kerio” ir “Young Workerio” 
tapo paskleista tarp karei
viu iš Ft. Jay, Governor’s 
Island, ant Battery Park 
New Yorke. Skleidė jau
nieji komunistai. Kareiviai 
su noru ėmė laikraščius.

Suareštavo 125 Strei- 
kierius New Bedforde
NEW BEDFORD, Mass. 

— Trečiadienį policija už
puolė pikietuotojus prie 
Sharp kompanijos dirbtu
vių ir suareštavo 125 strei- c-

Didžiuma suareštuotų y- 
ra nariai Tekstilės Dirbtu
vių Komitetų. Manoma, kad 
apie 50 yra nariai United

1,000 Amerikonu Ap
lankys Sovietu Sąjungą

NEW YORK. — Sovietų 
Sąjungos biznio įstaiga Am- 
torg praneša, kad suvirš 
1000 amerikonų apsilankys 
Sovietų Sąjungoj šiais me
tais. Tai dar pirmu karįu 
tiek daug amerikonų apsi
lankys Sovietų Sąjungoj nuo 
to laiko, kaip gyvuoja dar
bininkų valdžia. Taipgi

Ragina Mainierius Nemokei Duoklių
Lewiso Mašinai, o Būdavot Nau ją Uniją

PITTSBURGH.— Mainie- kinta jos vadų netinkamu •KT ....... I?.. T r _ • J . j . . . , . -i t Į

Textile Unijbs, kurią valdo daug, turistų vyksta iš ki- 
geltonieji vad&i.

Streikieriams ginantis 
nuo brutališko policijos už
puolimo, septyni policistai 
tapo sužeisti.

Teisėjas Milliken distrik- 
to teisme išnešė nuosprendį, 
kad pikietavimas uždrau
džiama. Tokio nuospren
džio reikalavo tekstilės dirb
tuvių savininkai. Vaduojan
tis tuo nuosprendžiu polici
ja užpuolė pikietuotojus.

Lietuvoj Paskersta 29,218 
Gyvulių

Kaunas.— Per birželio m. 
“Maisto” skerdyklose pa
skersta galvijų ~ 1,506, ’ 
kiaulių — 597, veršių 1,931. 
Iš viso per šių metų 4-mą 
pusmetį /paskersta: galvijų 
— 6,090, kiaulių — 7,254, 
veršių ir avių — 12,874, ben
drai 29,218 galvijų.

Pastaruoju metu “Mais
tas” supirkinėjo didelius bu
lius išgabenimui užsienin.

PAAUKOJO GYVASTĮ
Už PAČIĄ

BERLYNAS. — Martin 
Van Halder, 28 metų am
žiaus, mechanikas iš Mil
waukee, Wis., paaukojo gy
vastį už savo pačią. Pabė
gęs iš Brandenburg kalėji
mo, Albert Flattau atėjo į 

ir kėsinosi 
nušauti Halderio pačią už 
išdavystę. Ji pirmiaus bu
vo Flattau pati. Halder ją 
išgelbėjo. Abu vyrai šoko į 
kovą. Halder tapo nušau
tas. Flattau? užsitaisęs ba
rikadas apartmente, per dvi 
valandas nedasileido polich 
ja. bet vėliaus, sužeistas, pa- j 
'si davė.

rių Nacionalis. Komitetas, pasielgimu, ir dabar.mes su-1jų apartmentą i
Surengimui Konvencijos an- Įsiduriame
tradienį čia savo susirinki
me vienbalsiai nutarė atsi
šaukti į visus mainierių 
unijos lokalus visoj šalyj ra
ginant juos galutinai nu
traukti ryšius su Lewiso 
mašina; nemokėti daugiau 
duoklių pardavikiškiems 
Lewiso mašinos viršinin
kams, bet prisidėti prie to 
komiteto ir atsiųsti savo de
legatus į nacionalę konven
ciją, kuri prasidės šiame 
mieste rugsėjo 9 d. ir tęsis 
iki rugsėjo 16 d.

“Šiandien prieš mus stovi 
nauja situacija,” pareiškė

su i būdavo j imu 
naujos unijos, kuri galėtų 
vesti mainierių kovą. Neor
ganizuoti mainieriai yivr 
pasirengę organizuotis į 
uniją, kuri galėtų gerai va
dovauti ir kuri būtų eilinių 
narių kontroliuojama.”

DIRBTINĖ VILNA

dai pakelėse stovėjo ir iš komiteto pirmininkas Watt, 
ūkininkų supirkinėjo. Bied- atidarydamas sesiją. “Uni- 
nuomenė labai nusiminusi, ja, kuri gyvąvo anglies pra
neš iš spekuliantų rankų už monėj, United Mine Work- 
pūdą moką po 15 litų. ers of America, tapo sunai-

LONDONAS.—Laikraštis 
“Evening Standard” rašo, 
kad mokslininkai pagamino 
dirbtinę vilną. Tyrinėjimas 
buvo“ daromas per keletą 
metų, ir pagalios pavyko pa
gaminti puikią vilną. Sako
ma, greitai bus pradėta ga
minti didele skale; pigiai 
kainuos.

Žuvo Sovietų Lakūnas
MASKVA.— Žuvo Sovie- 

tų lakūnas A. Pavlovas, nu
kritus jo 'orlaiviui1 orlaivių 
lauke. Kad nesužeidus žiū
rėtojų, jis paaukojo savo 
gyvastį, pasak Maskvos 
laikraščių aprašymo.

Pavlo.vaš lakiojo aviaci
jos parodoj, ir jis visaip or
laiviu išsiraitė. Buvo susi
rinkę pažiūrėti jį lakmipnt 
žymūs aviacijos viršininkė 
ir svečiai iš užsienio. J°m

- ------- belakiojau t ūmai orlaivis 
ORLAIVIAI BOMBARDA- nukrito žemėn už keliu iar- 

VO SANDINO KEMPĘ dų nuo žiūrėtojų. Orlaivis 
MANAGUA, Nicaragua. | buvo mažas, jo paties pa-

— Trečiadieni< skvadnonas, darytas.
Amerikos ^orlaivių lekibio1 Nekurie aviacijos eksper- 
apie Sandino kariuomenės tai sako, kad Pavlovas galė- 
stovyklą, kuri randasi už jo išgelbėti savo gyvastį nu- 
apie 5Q mylių nuo Mūra, sileidžiant tarp žiūrėtoju, 
prie Honduras rubežiaus, ir | be t jis, matomai, nusprendė 
mėtė bombas. j geriau savo gyvastį paau-

Abejojama, ar Sandino y-ikoti, negu kitų gyvastį pa
ra pabėgęs. > 'statyti pavojun.

‘LAISVĖS’ NAUDAI PIKNIKAI

Didelis piknikas turi būt 
2 Rugsėjo Philadelphijoje.

5 Rugpjūčio, Cleveland, Ohio. 
Rengia Korespondentų Biuras, 

ANT NEUROS FARMOS, 
Brunswick, Ohio.

29 d. Liepos Baltimore], Md. 
Rengia progresyvės draugijos 

ANT MATULIONIO ŪKĖS 
(Patapsco River)

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

ANT ANTANO ALIUKO
ŪKĖS

Ant Kranto New Pond Ežero
19 Rugpjūčio, Linden, N. J. 
Rengia A.L.D.L.D. II Apskritis, 

ANT WILICK’S FARMOS
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Apsigynimo Savaitė Sovietuose
Sovietų Sąjunga apvaikš- 

čioja apsigynimo savaitę.
Kada imperialistai pra

dės karą prieš Sovietus, ti
krai’ niekas negalėtų pasa
kyt, bet kad jie prie to ruo
šiasi, tai visiems aišku; ir 
tą pavojų visuomet tenka 
laikyt mintyje pirmajai 
Darbininku ir Valstiečiu 
Respublikai.

Apsigynimo savaitėj So
vietai plačiau supažindina 
minias su kapitalistinių ša
lių kariniais planais, daro
mais prieš Raudonąją Res
publiką, ir skatina darbo 
žmones būt prisirengusius 
apgint savo proletarinę tė
vynę, atmušt visus galimus 
imperialistų kariškus užsi
mojimus prieš jąją.

Apvaikščiojant apsigyni- 
• ipo savaitę, pabrėžiama 
kiekvieno darbininko ir 
darbininkės pareiga, kiek
vieno valštiečio ir valstie
tės prievolė, kiekvieno jau
nuolio ir jaunuolės uždavi
nys—mokėt arba
varto t ginklą.

Pastaraisiais metais išsi-i 
plėtojo Sovietinės Orlaivi-

kai žino, jog toks priekaiš
tas—tai plikutėlis šmeižtas.

Kaip Raudonoji Armija, 
taip Osoaviachimas bei mi
nių kariškas lavinimas So
vietuose nėra jokiomis už
puolimo, o tik apsigynimo 
priemonėmis. Raudonoji 
Armija—tai vienintelė pa
saulyje armija, kuri netar
nauja jokiam imperializ
mui, jokiam svetimų šalių 
grobimui.

Sovietų Sąjunga, kovoda
ma už santaiką, ne kartą 
darė griežtų pasiūlymų, 
kad visos šalys visai nusi
ginkluotų. Kapitalistinių 
valstybių valdžios, kurios 
yra grobikiškos iš pačios 
savo prigimties, nenorėjo 
ir nenori suprast

Kaip Jie Myli Savo ’' 
Darbininkus.

Po pasaulinio karo Ame
rikos kapitalistai yra įdėję 
jau keliolika bilionų dolerių 
į užsienių fabrikus, kasyk
las ir įvairias kitas biznio 
įmones. ' Per paskutinius 
šešis mėnesius šitokiais ke
liais nuplaukė užsienin 
$840,000,000 kapitalo. Gau
dami pigesnių darbo rankų 
užsieniuose, Amerikos kapi
talistai ten juo riebiau pel- 
nininkaujasi. Ten pagamina
mus tavorus pardavinėja 
užsienio'^rinkose’, tuo būdu 
užimant vietą Amerikos fa
brikų dirbinių ir mažinant 
darbus šios šalies alginiams 
vergams. Tuo pačiu laiku 
vis begėdiškiau jie kramto 
uždarbius Amerikos darbi
ninkams, norėdami jų dar
bo mokesnį numušt iki to 
laipsnio, kaip kad užsie
niuose. Tai taip Amerikos 
kapitalistai rodo “palanku
mą” savo šalies > piliečiams- 
darbininkams.

ir Čuchnovskis būtų ateivy- 
bės viršininkų sutūrėti ir 
kamantinėj ami, kaipo nu
žiūrimi “nepageidaujami 
svetimšaliai”.

Dalykas, mat, tame, kad 
Amerika vis dar nepripažįs
ta Sovietų vyriausybės.

Ištikro, sako Evening Te
legram, turi pasikukčiuoda- 
mas juoktis karo dievaitis 
iš Amerikos valdovų, kurie 
renką .įvairių šalių parašus 
po savb, nieko• nereiškiančiu 
“taikos pląiiu”, o taip at
šiauriai elgiasi1 su ‘Sovietų 
Sąjunga ir su- jos visapa- 
sauliniai pasimėjusiais žmo
nėmis, kuriuos Evening Te-.: 
legram vadina “tokiais-did
vyriais, kurių vardai bus 
įrašyti į skaičių visų amžių 
nemirštamųjų narsuolių.”

Ir -taip rašo ne* koks kai
riųjų laikraštis,, bet truputį 
pažangesnės buržuazijos or
ganas, kuriam atrodo, kad 
Amerikos valdžios kiaulystė • *1 1 • •jau perdaug toli nueina.

Kur “Geros Valios Ambasa-ir nenori suprast sovieti- .
nes visiško nusiginklavimo donai , o Kur Ne.- 
programos. Jos statydina
si vis daugiau ir vis galin
gesnių šarvuotlaivių, tan
kų, nuodingų dujų fabrikų, 
šarvuotų orlaivių bei lėktu
vų. Jos ginkluojasi ir vie- 

išmokt nos Ppieš kitas ir prieš So
vietų Sąjungą, apie kariš
ką žygį prieš kurią vis at
viriau kalba Anglijos, Fran
ci jos, Lenkijos ir kitų kraš-K *as*«ramo organizacija, vadinama 

“Osoaviachim”. Joj yra jau 
3,000,000 narių, abiejų ly-. 
čią (įrbininkų ir valstiečių. 
Bėgyje vienų metų susiorga
nizavę tūkstančiai naujų ra
telių mokintis kariško mok
slo; įsisteigė šimtai naujų 
šaudymo galerijų; įsikūrė 
didelis skaičius “Osoaviachi- 
mo” kuopelių fabrikuose, so
džiuose ir mokyklose.

Atsakydami į Anglijos 
užsienio reikalų ministerio 
Chamberlaino grūmojimus, 
Sovietų darbininkai ir vals
tiečiai sudėjo 6,000,000 rub
lių apsigynimo reikalui; 
šiomis aukomis įtaisyta 
Raudonajai Armijai desėt- 
kdi naujų orlaivių, “tankų”, 
įsteigta cheminio apsigyni- i 
mo institutas ir t.t. >

Rengdamiesi apvaikščiot 
šiemetinę apsigynimo savai
tę, Sovietai

jie nekaltina Sovietų Są
jungos darbininkus ir vals
tiečius, sergstinčius savo 
krauju pasiektus laimėji- Ibųržuazinės 
mus, i..........
socializmo kūrybos. ___
met pasaulio imperialistai, 
dantimis grieždami, džiovi
na paraką ir galanda dur
tuvus Idelei naujo karo 
prieš Sovietus, tai Sovietų 
darbininkai ir valstiečiai 
nemato kitokios išeities, 
kaip tik drūtint karinę ga
lią savo garbingos Raudo
nosios Armijos ir su pasi
ryžimu rengtis, apgint savo 
sovietinę tčvyfię nuo kapi
talistinių užsienio vilkų.

Rusų-Amerikonų Preky
bos Rūmas, New Yorke, 
pakvietė Sovietų ledlaužio 
“Krasino” kapitoną prof. • 
Samoilovičių ir J 
Čuchnovskį atsilankyt Ame-Į 
rikon: norima juodu pa
gerbt, kaipo didvyriškus 
gelbėtojus “Italics” orlaivi- 
ninkų ir, žinoma, tuo pačiu 
žygiu pabrėžt,, kad Sovietų 
šalies žmonės , nėra! : tokie 
“laukiniai”, kaip kad, .iki 
šiol vaizduodavosi vidutinis 
amerikonas,

stovinčius sargyboje jpliovonių. 
mio kūrybos. Kuo- T.

KARO PROVOKACIJA
Lietuva permaža ir persilpna,

persergėjo kad galėtų tikėtis ginklais at- 
prieš buožių ir slaptų prie- griebt Vilnių nuo Lenkų.
šininfyi skleidžiamus gan
dus, Kur kuždama, būk So
vietai vargu ^bepajėgtų ap
sigint nuo kariško užpuoli
mo iš imperialistų pusės; 
būk Sovietų karo įrankiai 
esą permenki ir t.t. Taip 
šneka gaivalai, kurie norė- 

. tų matyt Raudonąją Respu
bliką parblokštą po kojo- Bet reikia pabrėžt, jog de- 
mis imperialistinių grobi
kų; tie pasalingi šnabždėto- 
jai stengiasi pakirst pasiti
kėjimą jėgomis revoliucinių 
minių. Tačiaus Sovietų 
proletaruose ir valstiečių 
masėse viešpatauja toks 
ūpas ir supratimas: jeigu 
po pasaulinio karo beveik 
plikomis rankomis apsigy- 
nėme nuo vNų užpuolusių 
imperialistinių nevidonų ir 
naminių caristinių gau
jų, tai juo labiau dabar mo
kėsime pasitikt priešus, tik
tai budėkime ir rengkimės, 
kad nebūtume užklupti iš 
netyčių.

Tarptautinė buržuazija ir 
jos lekajai socialdemokra
tai, -suprantama, ambrija ir 
ambrys, kad Sovietai “plė
toja dįdžiausį militarizmą”. 
Tačiaus’visu Šalių darbiniu- v v

Londono laikraščiai rašo, kad 
Lietuva tikisi to tikslo pasiekt 
su Sovietų pagelba. Jeigu Len
kai pultų Lietuvą, tai Sovietų 
Sąjunga, sako, tuojaus stotų 
talkon Lietuvai. Lietuvos mi
nisteris pirmininkas Voldema
ras gavęs tokį užtikrinimą iš 
Sovietų vyriausybės.

Sako,

Viena 
kus bus

Moters Mesa Pati 
Gardžiausia
nepaprasta byla netru-
nagrinėjama Kašaruo-

O Kaip Apie Vienos 
“Schutzbundą”?

“Naujienos” mėgina 
sint Vienos, Austrijos 
tinės, socialistinę valdybą 
ir šiaip socialdemokratus 

x---—.kurie suvaidino tokią bude- 
lakūnąipgięą roię pernykščiose lie-

tei-
sos-

Kaltinamųjų suole — čigonų 
būrys. Visi nusikaltėliai jau
nikliai. Patsai jų vadas tik 21 
m. amžiaus. Tuo tarpu nusi
kaltėliai sėdi kalėjime ir mielai 
pasakojasi apie savo žygdar
bius lankantiems juos žurnalis
tams.

Visas tas jaunų čigonų būrys 
kaltinamas ne tik piešimais ir 
žudymais, bet ir žmonių mėsos 
valgymu.

Gaujos vadas — Aleksandras 
Filkė, visiškai laukinis žmogus. 
Kai laikraštininkas jo paklausė, 
ar jis nejaučia ko nors pana
šaus į sąžinės graužimą, Filkė 
traukę pečiais, ir nustebintai 
žvalgosi.

Laikraštininko paklaustas, 
kiek jis per savo gyvenimą su
valgė žmonių, dešimtį, ar dvyli
ką, čigonas'šypsodamasi atsako:

—Kur ten dešimts dvylika. 
Suvalgiau nemažiau, kai “du 
po dešimt”.

Jis sako “du po dešimt’-’ to
dėl, kad jis moka skaičiuoti tik I 
ant pirštų. y

žmogėdros atvirai pasipasa
koja, kaip jie tikrai su gyvuliš
ku gudrumu sekdavo savo au
kas, nužudydavo jas ir parsine
šę stovyklon pjaustė į dalis. 
Paskui, iš tos mėsos čigonės ga
mino gardumynus.

—Valgiai buvo labai gardūs, 
— pasakoja Filkė, — bet mote-

riškės mėsa daug gardesnė, kaip 
vyro.

Kitas gaujos dalyvis svajoda
mas pastebi: .

—Taip, labąi gardi. Gardes
nė, kaip kiauliena.

—Ne, kaip kepta aviena,— 
prideda trečias.

Matyt, kad žmogiena iš tiesų 
gardūs patiekalai, nes čigonai 
į savo puotas kviesdavo svečių.

Kadangi žmogėdrų aukos dau
giausia' buvo kontrabandinin
kai, kurių niekas negalėjo pa
sigesti, tai jie ilgai varė savo 
darbą niekieno nepastebėti.

Bet dažnai jie žudė ne tik 
pasiplėšimo tikslais. Jie žudė 
mėsai. Tada į jų rankas pa
tekdavo ir elgetos, darbininkai, 
net vaikai.

Filkė štai ką pasakoja apie 
savo darbuotės būdus:

—Kartą mes pamatėm einan
tį keliu dailų vaikiną. 1_____
su pradėjom su juo kalbėti, o 
vienas iš užpakalio smogė vai
kiną peiliu. Tas dailus vaiki
nas buvo 13 metų gimnazistas 
Jonas Onderko.

čigonai įkliuvo del turtingo 
pirklio. Suprantama, kad din
gusiu pirkliu labai susirūpino 
kreditoriai. Jie pranešė polici
jai, ši pradėjo' sekti ir baisi is
torija iškilo aikštėn.

Iš karto buvo manoma, kad 
čigonai plėšė ir žudė. Tik vė
liau iš neatsargių čigonių pa
reiškimų tardytojui paaiškėjo 
žmogėdystė.

Filkė klausinėja laikraštinin
kų, kas jo laukia—kulka, ar kil
pa.

KAUNAS.—šiomis dienomis 
fašistinės Lietuvos sostinėj— 
Kaune eina derybos tarp Lenki
jos imperialistų ir Lietuvos 
kraugerių vyriausybės. Lietuvos 
engėjai pardavinėja Li'etuvą 
gruobonims urmu ir po gabalą 
O kad sklandžiau eitų gešeftas, 
automobiliais veža šampaną ir 
kekšių būrius į “Lietuvos” vieš
butį, kuriame riogso lenkų de
legacija. Teko girdėti, kad vien v 
tiktai “poniškoms” kekšėms pa
skirta 100,000 litų. Mat, aristo
kratiškos kekšės paprastai iš 
spekuliantų ima po 100 litų už 
pasinaudojimą, o iš tokių augš- 
tų ponų reikalauja dešimterio
pai brangiau: žinoma,.“darbas" 
darbui nelygus...

Tautininkų . fašistų ^aikraščiai 
susiriesdami giria įvykusią že-
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pos menesio skerdynėse ta
me mieste, kur buvo pa
skersta apie 100 darbinin
kų, protestavusių prieš fa
šistinį teisųią.. Nes tas teis
mas išteisino (Saviškius kri- 
minailistųsd kurie žudė dar
bininkų Veikėjus.

prisiskąi^tęst, Nei, nfiesip .majoras (bur- jo$ j ūkanos, kas' vialdnda vis 1A- 
; mistras), socialistas Zeitz, biAū ' siunta kraugeriai, vis

LIETUVOS DARBININKŲ VARGAI
ŠIAULIAI.—Kas mėnuo, kas.ir neperspėjęs išanksto, o liku- 

savaitę, kas dieną vis labiau ir 
labiau niaukiasi Lietuvos pa
dangė, tirštėja žiaurios l’eakci-

laikraštijos

nuskridęsLindberghaš, 
Paryžiun, kapitonas Car
ranza, atlėkęs iš Meksikos, 
ir kiti lakūnai, oro keliais, 
atsilankantieji į svetimas 
šalis, buvo bubnijami, kaipo 
“geros valios ambasado
riai.”

Bet Amerikos valstybės 
ministerija kratosi nuo Sa- 
moilovičiaus ir Čuchhovs- 
kio, tartum jie ne būtų už
sitarnavę dešimt sykių dau
giau garbės, negu Lind- 
berghai ir,kiti kapitalisti
nių saliu lakūnai.

New Yorko Evening ^Te
legram (liepos 25 d.) rašo, 
jog Jungtinių Valstijų vi
daus reikalų ministerija pa
reiškė, kad valdžia negalė
sianti suteikt oficialio priė
mimo Samoilovičiui ir čuch- 
novskiui. “Net vietiniai 
valdininkai New Yorke, be 
abejo, susiturėtų nuo daly
vavimo bet kokiame jųdvie
jų priėmime.” Toliau, aiš
kinama, kad SamOiloviČius

sėtkas dienų atgal Sovietai per
sergėjo Lietuvą, kad Kauno val
džia neprovokuotų Lenkijos į ka
rą. Lietuvos valdininkai, ta- 
čiaus, atrodo, nepaiko to perspė
jimo: Lietuvos šauliai ties Nau- 
jatrakiais nukovė vieną pasie
nin! Lenkų kareivį ir sužeidė 
kitą, kuomet lenkai darė ma
nevrus Vilnijoj ties Lietuvos 
siena.

Del to kilo Varža voj didelis 
subruzdimas; Lenkijos laikraš
čiai pilni kariškų rašymų prieš 
Lietuvą; Lenkų užsienio reika
lų ministeris Zaleskis rašo 
smalkią, griežtą notą prieš Lie
tuvą, o Voldemaras skundžia 
Lenkus Tautų Lygai. Europi
nė ir amerikinė spauda prabilo 
apie rimtą karo pavojų, kuriiv 
galėtų būt įtraukta 
pa.

Sovietų Sąjunga 
nenori. Jinai žino,

visa Euro

to baisiai 
kad Lenki

ja, Anglija ir. kitos imperialis
tinės šalys dabar tik tykb pro
gos bei priekabio pradėt 1 kąrą 
prieš Sovietus.

Tokiais žingsniais, kaip šau
dymas Lenkijos sienos karei
vių, pilama vanduo ant imperia
listų malūno ir provokuojama 
karas, nuo ko, kaip jau minėjo
me Sovietai stropiai persergė
jo Lietuvą. Todėl ir reikia 
spėt, kad panašiais žingsniais 
norima dbot Lenkijai ir už jos 
pečių r stovintiems Anglams ir 
kitiems imperialistams priekabį 
pradėt karą su ta intencija, 
kad ir Lietuvą atiduot Lenkijai 
ir sunaikint Sovietų Respubli-. 
ką. Fašistiniai Lietuvos vieš
pačiai, matomai, to tik ir nori, 
kaip kad liudija visa jų politika, 
nežiūrint jų viešų deklamaęijų, 
būk jie stoją už atgriebimą Vil
niaus ir kitų lietuviškų plotų 
nuo Lenkijos.

mistras), socialistas Zeitz, 
nei kiti , socialdemokratiniai žiauriau kankina ir smaugia'al- 
Valdipinkąi nei pirštų į nėpių ’ ’ ’ ' ' 1
judino, kad sudraust arba 
suturėt užpuolusią darbi
ninkus policiją. Dar dau
giau. Jie gdutais iš polici
jos ginklais apginklavo 
tūkstančius parinktos so
cialdemokratinės milicijos, 
vadinamos “Schutzbund” ir 
užsiundė šaudyt ir skerst 
sujudusius darbininkus. So- 
cialprachvostai, mat, bijojo, 
kad iš to sujudimo nekiltų 
revoliucija ir kad nenuvers- 
tų fašistines kunigo Seipe- 
lio valdžios Austrijoj.

Socialdemokratų vadai ne
pasitikėjo visais savo 
“Schutzbundo” nariais. Jie 
parinko tiktai sau ir burž' 
azijai ištikimiausius ir tik
tai tokius pasiuntė ginklais 
malšint įsisiūbavusias dar
bininkų bangas. Seipelio 
valdžia paskui, matydama, 
kad po “Schutzbundo” stogu 
buvo privisę perdaug kąi-. 
riųjų pradėjo varžyt ir pa
tį “Schutzbųndą”. Fašistai 
nepasitiki tokiomis organi
zacijomis, kurių viršūnėse 
sėdi i sociąldeųiokrhtąi * įva
dai, bėt ’ didelę dali , tįpačių 
sudaro klasiniai sąmonini 
gesni, sąžiningesni proleta
rai. Juk ir Lietuvoj, dar 
pirm fašistinio pervęrsmo, 
buržuaziją klykė, kąj so
cialdemokratai * “apvalytų 
apačias” savo vadovaujamų 
tais laikais darbininkų or
ganizacijų. f

sius verčia dirbti visus darbus 
ir tuos, kuriuos atlikdavo pa- 
liuosuotieji. Tas šarlatanas, 
eidamas mitinguoti ir mulkinti 
darbininkus, apsivelka nuskuru
sius rūbus ir skelbia socializipą, 
o kai vienas darbininkas pasi
rinko skiedrų iš bravoro kiemo, 
tai socialdemokratiškas siurbė
lė pašaukė policiją ir teismo ke
liu įkišo vargšą į kalėjimą, ži
noma, kas jam, gauna 3000 litų 
į mėnesį, dar gal gauna “maga
ryčių” už savo pačią, kuri jau 
15 metų gyvena su sočialdemo- 
kratišku grafu Zubovu.

Socialdemokratų vadas advo
katas Venslauskis iš surinktų iš 
darbininkų centų pasistatė gra
žiausius visam mieste rūmus už 
pusantro miliono litų ir su pasi
gėrėjimu lupa darbininkų kailį. 
Pas jį kas vakarą vieši fašistų 
vadai ir
viršininkas Pranculis, žvalgybos 
viršininkas Matulis ir kiti tos 
rūšies parazitai. O kitas social
demokratų vadas — miesto bur
mistras Sondeckis surinko į 
valdybos vietas savo pakalikus, 
moka jiems po 400—500 litų 
mėnesiui ir siundo policiją ant 
darbo prašančių alkanų bedar
bių. Duonos kilogramas (pora 
svarų) jau 1 litas, bulvių pūras 
2() litų ir kiti maisto produktai 
pakilo dvigubai. •• Šimtai darbi
ninkų šeimynų badauja!

ikn diinklo ir Dvarihinkai ir kaimų buožės gūs gali gyventi .
ma . v • ■ atleidžia samdininkus ir neuž- duona, bet ir dievo žodžiais.’ ies. kuriuos‘Dirt , ... . . -r.r . . ’ v. _ i____ t

RED. ATSAKYMAI
Piknike Buvusiam, Lewiston 

ir Ru-mford j Me.-—Apie tą. pik
niką talpiname anksčiau gau
tą. Atleiskite, kad negalėjo
me sunaudoti. , . f

SKAITYKIT IR PLĄTIN 
KIT “LAISVĘ”

karius 'darbininkus, kurių var
gams nesimato galo nei krašto, 
šaltas, lietingas, kartais snie
guotas ir audrotas pavasaris 
sunaikino didesnę pusę šių metų 
derliaus, tuo pačiu neįmanomai 
pabrango maisto produktai ir 
visai neliko jokių darbų. Ba
dauja ne tiktai miestų darbi
ninkai,—bado šmėklos jau slan
kioja kaimuose ir baugina grin- 
telninkus ir samdininkus. Mies
to gatvėmis vaikščioja alkani 
bedarbiai ir godžiai dairosi į 
krautuvių langus, kuriuose žiba 
brangenybės, tyso šilkai ir ge
lumbės, vilioja akį įvairiausi 
skanėstai ir daugelis kitokių 
prabangos dalykų, jų rankomis 
pagamintų, o naudojamų tiktai 
nutukusių spekuliantų, klebonų, 
dvarininkų, buožių ir valdinin
kų, fašistų valdžios pataikūnų. 
Laimingais save laiko tie, kurie 
prakaituoja po 16—18 valandų 
į dieną, gaudami 3—4 litus už
mokesčio. Nors ir jų uždarbis 
nei valandai negarantuotas.

Frenkelio ir " Br. Nurokų 
odų fabrikuose sumažino darbi
ninkams užmokesnį nuo 8 ligi 
4—5 litų, ztrečdalį darbininkų 
visai paliuosavo,/ likusiems at
ėmė miltų ir ] 
batus beiį nagines, kuriuos t pirt 
gniaų jdū°dav9- ; | 1 . • ■

Anglū-Lietūvių ' Bendrovės Įkas.ir turtuolis — Klupšas, ku- 
alyyos ir linų apdirbirho dirbtu-j ris valdo Smilgių dvarą, o ban- 
vės užsidarė visai vasarai. Dar-;kuose turi milionus, išvarė vi- 
bininkus paliuosavo be kompen
sacijos, ndrs šioje dirbtuvėje ir 
taip jau buvo pragariška in
kvizicija. Jos direktorius-rusas 
baltagvardietis ėdė darbininkus, j Kitas dvarininkas — liaudinin- 
kaip kirminas lapus; ne tiktai kas Grinius—pasiūlė savo sam- 
koliodavo, bet irpązda apdau-Idimnkams tarnauti jam uždy- 
žydavo be jokio reikąjo.. Jeigu*ką; nesutinkančius išvarė iš 
darbo laike nugirsdavo darbi- dvaro. Tą patį padarė dvari
ninką besikalbant arba pamaty- ninkai Janavičius ir socialdemo- 
davo juokiantis, tuojau pašalin-‘kratas Fledžinskis. Dabar tiems 
davo iš darbo be užmokesnio. 'darbininkams lieka tiktai eiti 
Dargi gamtinius reikalus atlikti mimii+i Larin
laike darbo : draudžiama. Tikras 
darbininkų';,budelis. ,:
‘. Akcinės alaus ■ bravoro. Ben

drovės “Gubernija” direktorius 
socialdemokratas Belskis dar 

“geriau” pasielgė su savo dar-, 
bmihka'iš: Trečdalį jų ’’paliuosa
vo, neapmokėjęs kompensacijos

Du mū-l111®^ ūk*0 h’ pramonės parodą, 
ikurioj, apart desėtko padvėsusių 
Į karvių, nusususių arklių ir rie
bių klebonų bei dvarininkų, nie
ko nebuvo. Tautininkų kongre
sas nutarė atimti balsavimo į 
savivaldybes teises iš visų dar
bininkų ir kaimo grintelninkų. 
Nutarė suvaržyti įstojimą į 
universitetą ir kitas augštąsias 
mokyklas visiems beturčių vai- * 
kams. Kongrese buvo net pra
dėta kalbėti apie karaliaus rin
kimus ir pasiūlyta kandidatūra 
žiauriausio Lietuvos liaudies 
budelio — pulk. Plechavičiaus. 
Kaune bedarbė dar didesnė ir 
maistas daug brangesnis, negu 
kituose Lietuvos miestuose. Į 
Kauną nesenai buvo atsilankę 
kelios dešimtys Amerikos Lie
tuvių spekuliantų ir įvairių biz
nierių, kuriuos fašistai vaišino 
iš darbininkų išplėštais kruvi
nais centais ir vadžiojo po vi- , 
šas ministerijas, rodydami ka- 
talikiškai-fašistinius nuopelnus 
ir gerybes. Suėdę ir pragėrę 
kelias dešimtis tūkstančių litų, 
tautiniai spekuliantai daugelis , 
vėl grįžo j Ameriką ir prižade- , 

;jo išgirti budelių nuopelnus., vi- 
siems Amerikos lietuviams dar- ’*T 
bininkams. Gėda jums, šarla
tanai ir apgavikai! Gėda ir pa
nieka nuo visų Lietuvos alkanų 
darbininkų!

Fašistų Priešas.
Kaunas, 1828 m. ’

Liepos 5 d. f’; ..

PASTABOS

$

budeliai—apskrities

Jersey City teisėjas per
skyrė protestonų kunigą 
John ^R. Reeves su pačiuke, 
su kuria jis negalėjo nei su 
dievo pagelba sugyventi. 
Kuomet teisėjas pareiškė, 
kad jis turės pačiai ir vai
kams mokėti 30 doleriu į k 
savaitę, tai kunigas prade-** 
jo protestuoti, kad negalės , 
pragyventi, nes tik penki 
doleriai į savaitę jam liksią.

Veikiausiai kunigas už- \ 
miršo tuos žodžius, kuriuos 
parapi jonams kiekvieną ne- 
dėldienį kartoja, kad žmo- 

į ne vien i i'

moka nei’ ūž pratarnautą laiką. Kunigužis' galėtų pakram* • 
Įžymiausias apylinkėj dvarinin-

aus savo darbininkus, o pats no
rėjo pasikarti (jau senai lai
kas), kad del lietaus supuvo 
bulvės ir neįsėjo žirnių ir linų.

tyti dievo žodžių, kaip iš
lukštentų riešutų ir nerei- ’ ' 
ketų prieš teisėją . pro tęs- 
tuoti. 1

kaip kirminas
I " ' ’ J

žydavo be jokio reikąjo

plėšikauti' arba numirti badu.
Valdžia taip pat iiuosuoja, 

daug jau paliuosavo gelžkelio 
darbininkų,., plentų ir gelžkelių 
sargų, dirbtuvių šaltakalvių, sta
lių ir paprastų darbininkų, o li
kusius verčia dirbti dvigubai 
daugiau. Užtai padidino algas- 
visokiems viršininkams, direk-1

Vengrijoj valdžia '“kovo
ja” prieš prostituciją. Tuo^j 
tikslu išleido įstatymą, kad 
visose viešose .įstaigose — ; 
valgyklose, viešbučiuose ir 
t. p., nevalia samdyti pa- . 
tarnautojas jaunesnes, kaip 
40 metų.

Šitas įstatymas turėtų pa
liesti ir katalikų kunigus, 
kurie samdo jaunas mergi-> 
nas patarnautojomis. Bet* 
mat, kunigų klebonijos ne
skaitomos “viešomis įstai
gomis”, ten privatis kunigų 
reikalas...

švenčioniškis.

y

lig:
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DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. PROSEIKA, Pirmininkas J. ALEKSIS, Sekretorius

15 Union Square, New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
IG. BACHES, Iždininkas, Box 353, Union Co., Union, N. J.

tai pramoko kalbėti ir da
bar kalba kaip ir normališ- 
kas vaikas.

UŽMUŠĖ KUOLAIS
Rokiškio apskr., Kvietkų

svėrė 100 svarų. Alien, kai
po entuziastiškas centų rin
kėjas, buvo tiek daug centų 
surinkęs.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

A. L. D. L. D. X APSKRIČIO 
KONFERENCIJOS 

PROTOKOLAS

Konferencija laikyta Det
roit, Mich., 8 d. liepos, svet. 
kampas 24th St. ir Michigan 
Ave.

Nepribuvus X Apskričio pir
mininkui, konferenciją atidarė 
apskričio sekretorė M. G. Sa
kalauskienė 10 vai. ryte.

Laikinu pirmininku išrinkta 
P f šiška.

Mandatui peržiūrėjimo komi- 
sijon išrinkta A. Misevičius, 
A. Valatkiūtė ir M. M ašy s.

Viso dalyvavo šešios kuopos. 
Delegatų turėjo būti 29. Iš 
Detroito 52 kuopos nepribuvo 
vienas delegatas. Iš Grand 
Rapids, Mich., 66 kuopos ne
pribuvo trys delegatai. Vienas 
delegatas buvo iš sporto jau
nuolių skyriaus. Iš viso da
lyvavo konferencijoj 26 dele
gatai.

Konferencijos pirmininku iš
rinktas K. Rugienius, sekreto
rium A. Valatkiūtė.

Apskričio sekretorei M. G. 
Sakalauskienei suteikta pilnas 
balsas, kaipo Grand Rapids 
delegatei, nes iš minėto mies
to nepribuvo nekurie.
į rezoliucijų komisiją kon

ferencija draftavo A. Misevi
čių; kiti išrinkti buvo: Masys, 
šiška ir Jesys.

Apskričio konferencija su
teikė svečiams patariamą bai
sa.

X Apskričio pildomojo ko
miteto raportas išduotas per 
apskričio sekretorę M. G. Sa
kalauskienę. Raportavo, kad 
drg. Mažeikienės maršrutas 
pasisekė gana gerai. Įplaukų 
buvo $88.73; išlaidų buvo 
$58.58. Liko nuo šio marš
ruto Liet, politiniams kali
niams $30.15. Sutverta nau
ja ALDLD. kuopa Hart, Mich., 
iš 8 narių. Bandyta tverti kuo
pas kituose miesteliuose, bet, 
kol kas, nepasisekė. Per vi
sus metus įplaukų buvo $287.- 
2^.Aiš)aidų buvo $208.28. Iž
de randasi' $78.94. Baigus ra
portą įvyko diskusijos apie 
drg. Mažeikienės maršrutą. 
Kad per toki trumpą laiką ne
galima jokias prakalbas su
rengti pasekmingai. Po ilgų 
diskusijų ir kritikavimų, rapor
tas buvo priimtas.

Delegatų raportai. Saginaw, 
Mich., 131 kuopa, raportavo, 
kad pilnai užsimokėjusių na
rių randasi 16 ir veikia ne
blogiausia.

Hamtramck, Mich., 188 kp. 
turi 56 narius. Kuopa geram 
stovyj; literatūros irgi nema
žai išplatinta.

Cleveland, Ohio, 22 kuopa 
narių dabar turi 91 pilnai už
simokėjusį. Kuopa neblogam 
stovyj.

Grand Rapids, Mich., 66 
kuopa turi narių 93. Kuopa, 
matyt, geram stovyj ir veikia 
neblogiausia.

Akron, Ohio, 59 kuopa na
rių turi 31. Kuopa, matyt, ge
ram stovyj.

Priėjus prie didžiosios Det
roito 52 kuopos raporto, drg. 
Jonikis atsistojęs su šypsą ant 
veido sako: “Dabar aš išduo
siu raportą iš didžiausios kuo
pos pasaulyj.” Pareiškė, kad 
iki liepos mėnesio turi užsimo
kėjusių 190, bet drąsiai pasa
kė, kad jie lengvai pripildysią 
pereitų metų skaitlinę, tai yra, 
229. Taipgi pareiškė, kad 
jaunuolių skyrius auga ir a- 
belnai visas darbas gerai eina.

1 vai. po pietų pertrauka 
vienai valandai. Delegatai pa- 
liuosuoti del pietų.

Antra Sesija

Konferencijos antra sesija 
atidaryta 2:05 vai. po pietų, 
per pirm. K. Rugienių.

Delegatų vardošaukis. Ke
turi Detroito delegatai nepri
buvo į laiką—J. Terza, G. 
Mikšys, Jarušinskienė ir Mik
šienė. Drg. Terza anksčiau 
pranešė, kad tie delegatai tu
ri kit$ svarbų susirinkimą ir 
bus vėliaus.

Laiškas skaitytas nuo 190 
kuopos. J. Žebrauskas, tos 
kuopos pirmininkas, rašo, kad,

negalėdami išrinkti delegatų į 
konferenciją, prisiunčia kuo
pos raportą raštiškai per drg. 
Maženską, 22 kuopos delega
tą. Pilnai užsimokėjusių na
rių turi 40. Abelųai-, kuopa, 
matyt, geram stovyj.

Mikšys sugrįžo į konferenci
ją 2:15 vai. po pietų.1

ALDLD. 66 kuopos suma
nymas perorganizuoti apskritį 
pataisytas. Vietoj kad visą 
Ohio valstiją atskirti nuo X 
Apskričio, del geresnio veiki
mo ir suvažiavimo išlaidų su
mažinimo, patarta Cleveland o 
kuopoms ir Akrono 59 kuopai 
prisidėti prie Pittsburgh o, IV 
Apskričio.

Jarušinskienė sugrįžo į kon
ferenciją kaip 2:45; Mikšiene 
sugrįžo kaip 3:05 vai.

X Apskritis reikalauja, kad 
Centrais pasiskubintų su knygų 
leidimu.

Kilo klausimas apie jaunuo
lių skyrių. Po ilgų diskusijų 
vienbalsiai priimta, kad A.L. 
D.L.D. X Apskritis organizuo
tų, kiek galint, jaunuolius.'

Plačiai kalbėta apie A. ž. 
V. D. ir nutarta, kad Centro 
Komitetas pasirūpintų išleidi
mu veikalėlių ir išdirbtų vie
nokią programą bei tvarką del 
mokinimosi.

valse, ant kelio keli jauni 
vyrai susimušė ir J. Patapą 
kuolu užmušė. Po užmuši
mo visi pasislėpė, bet ketu
rios policija jau suėmė.

NIAGARA FALLS, NY.
Besiprovodamas Kunigužis Iš

sinešdino
Šiomis dienomis apleido mū

sų miestą pagarsėjęs kunigu
žis J. Daknys. Jis buvo gar
sus tuom, kad keikė pažanges
nius ir buvo jau pradėjęs pro- 
votis su tais, kurie jam nenuo
lankūs.

Treji metai atgal kun. Dak
nys atsibaladojo iš Kanados 
apdriskęs, suskuręs. Visas jo 
buvo turtas, kurį jis čia atsi
vežė, tai Bronička, kurią pa- 
rapijonams perstatė seseria. 
Pagyvenęs trejus metus, pasta
tė bažnyčią, praturtėjo, nusi
pirko puikų automobilių. Vis
kas ėjo, kaip sviestu tepta. Bet 
tie nelabieji žmonių liežuviai 
nedavė ramybės.

Greitai pradėjo leisti paska
las, kad Bronička nesanti jo 
sesuo. Kunigas tuomi labai į- 
sižeidė ir M. Šiaulienę pa
traukė teisman už garbės įžei
dimą, reikalaudamas $10,000.

valgyt šiuo nauju budu pieną
. . . “cream jam”, jie jį vadina

LION BRAND Condensed Milk, už
teptas ant duonos --’kaip gardžiai 
w vaikai valgo šį skanų “cream 

jam,” kaip kad jie vadina! Nes visi 
vaikučiai turi didelį palinkimų prie 
saldumo—tartum visa jų burna būtų 
sutverta saldumui.

Ir jįj nuolatinis pageidavimas cuk
raus yra visai natūralia dalykas. Veik
lus vaikutis arba mergaitė ]>erdegina 
daugybę energijos per dieną, o cukrus 
greitai sudaro naują energijos ištek
lių, atpildymui išeikvotos energijos.

Bet, suprantama, jūs norite sveiku 
būdu patenkint tą patraukimą prie 
saldumo.

Štai kode! jūs mielu noru duodate sa
vo vaikams “cream jam.” Nes tai 
yra tikras maistas--ir kūno budavoto- 
jas ir energijos gamintojas.

Lion Brand Condensed Milk yra ne 
kas daugiau, kaip tik gryniausias ir 
smetoningiausias pienas—ekstra tirštas 
ir maistingas, todėl kad tiek daug 
vandens prašalinta,—o pridėta su
smulkinto cukraus. Tepkite jo storai. 
Duokite vaikučiams jo tiek, kiek tik 
jie nori. Gaukite jo šiandien delei 
vaikučių.

Lietuvaite
FOTOGRAFISTĖ

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki
K po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE
Wilkes-Barre, Pa.

VI

J. VARNELIS
j I
§ 651 SENECA AVE.
į BROOKLYN, N. Y. |

Tel. Jefferson 10090 |

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

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, bęt ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO-įOHN’S CIGARS 
po 10c arba PETRO—-tai faktas.

J. Naujokas

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

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

Daugybė Brooklyne ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą iš- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barberius^Kliubuose ir što- 
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigaru Dirbėjai
267 DIVISION AVENUE

Brooklyn, N. Y.

Kol rezoliucijų komisija pri
sirengs perskaityti jau paga
mintas rezoliucijas, nutarta 
ant vietos parinkti aukų mai- 
nieriams. Aukų surinkta $7.90.

Rezoliucijos pagamintos se
kančios: (1) Užuojauta Lie
tuvos politiniams kaliniams; 
(2) rezoliucija prieš fašistų 
susivienijimą, raginanti bend
rai kovot prieš Li etų vos ir A- 
merikos fašistus; (3) užuojau
ta Penn. ir Ohio valst. mainie- 
riams; (4) rezoliucija spaudos 
klausimu: užuojauta mūsų, 
darbininkų, spaudai; (5) at
eivių gynimo klausimu: remti 
ateivius darbininkus; (6) re
zoliucija ALDLD. Centro Ko
mitetui; (7) rezoliucija’Lietu
vos klausimu; (8) rezoliucija 
lietuviams ir jų srovėms.

Rezoliucijos tapo visos už- 
girtos ir vienbalsiai priimtos.

Del šilto oro, nutarta, kad 
sekanti konferencija būtų lai
koma rugsėjo mėnesį.

Nutarta kitą konferenciją 
laikyti Grand Rapids, Mich.

Apskričio valdyba išrinkta 
j iš Detroito. Sekanti tapo iš
rinkti: L. Jonikis, J. Vaitkevi- 

i čia, P. šiška, J. Terza ir N. 
I Astrauskienė. Valdybos vie- 
Itas palikta jiems patiems pa- 
įsiskirti.

Alternatais tapo išrinkti: P. 
’ Grikietis. V. Geraltauskas ir 
A. Dapšis.

Nutarta, kad delegatų kelio
nės lėšos būtų apmokėtos pro- 
porcionaliai, kaip kad pirmiau 
buvo daroma.

Konferencijos protokolo 
skaitymas. Su mažais pataisy
mais protokolas tapo priimtas.

X Apskričio ALDLD. kon
ferencija tapo uždaryta per 
pirmininką K. Rugienių 6 vai. 
vakare.

Protokolų raštininkė,
A. Valatkiūtė.

Konf. pirmininkas,
K. Rugienius. >

Nebylys Vaikas Pradėjo Kal
bėti Paskraidžios Orlaiviu

I •

REVERE, Mass.—George 
Porter, 8 metų vaikas, buvo 
nebylys. Medicinos dakU 
rai pareiškė, kad jį negali
ma išgydyti — bus fiebyly" 
ant visados.

Kelios savaitės atgal vai
kas buvo paimtas oHaiviu 
pavažinėti. Jis yra sūnus 
gaisrininkų departmento ka
pitono. Tūlas Bostono dak
taras patarė tėvui leisti 
vaikutį pavežioti orlaiviu, 
tikėdamas, kad skraidani 
vaikutis nusigąs, susijudins, 
ir gal pradės kalbėti.

Ir naskraidžius orlaiviu 
pusvalandi vaikutis pradėjo 
kalbėti. Pirmi jo žodžb 
buvo: “TėVas! Motina! Or
laivis !” Po to vaikutis grei-

Moterėlė nusigando ir persi
prašė kunigužį, o tam persi- 
prašymo ir užteko.

Bet kalbos visgi nesiliovė. 
'Tuomet kunigas patraukė teis
man kitą nenuoramą—K. Nor
mantą, reikalaudamas jau 15,- 
000 dolerių. Vienok su Nor
mantą kitaip išėjo. Vieton 
persiprašyti, pastarasis nusi
samdę advokatą, gavo iš Lie
tuvos Broničkai rašytus laiš
kus, kurie liudijo, kad ji ne 
sesuo. Paskui buvo gauti vi
si dokumentai iš imigracijos 
biuro, kada ta Bronička atva
žiavo ir tt. Tuomet jau ku
nigas buvo pakviestas pasiaiš
kinti, kodėl jis Normantą trau
kia teisman. Bet kunigas vie
ton ateiti ir pasiaiškinti, išsi
nešdino į platų svietą.

Dabar mes netekome kuni
go ir dar tokio garsaus, kuris 
pagelba teismų norėjo žmo
nėms burnas uždaryti, bet pas
kui ir pats apleido šią koloni-į 
ją. Darbininkas.
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TAUPYKITE LEIBELIUS!

SCRANTON, PA.
Pajieškau korespondentų 

biuro; kuris susitvėrė per susi- 
j rinkimą ALDLD. 39 kuopos 
i mėnesis laiko tam atgal. Tasai 
i biuras tverdamasis pasibrėžė 
sau tai, kad susitveręs iš pen
kių draugu galės daug ką 
“Laisvei” iš Scrantono para
šyti. Bet nuo jo susi tveri m o 
dienos dar jokios žinutės ne
parašė.

Labai man rūpi to biuro li
kimas. Scrantoniečiai, ar ne
žinot, kur ta įstaiga randasi ? 
Pastaruoju laiku Scranton e la
bai dideli karščiai siaučia, tai 
gal maudos ir kad tik nenu
skęstų, tada visa viltis dingtų 

'apie suradimą biuro.
I ALDLD. 39. Kp. Buv. Kor.

Pavogė 10,000 Centų, 
Sveriančių 100 Svarų

Chicago.— Kokis tai ne
paprastas vagis pavogė nuo 
pono Thomas Allen, Evan
stone, 10,000' centų, kurie

UŽDYKĄ gaunama pas jūsų groscminką—nauja 
Receptų Knyga skaniausių dezertų, paruošta 
Panelės Josephine Ware, vedėjos Ware School 
of Tea Room Management. čia taipgi yra 14 
specialių valgių vaikams. Gaukite iš savo gro- 
serninko šiandieną.

MILK
"PRODUCT

BALTIMORE, MD. BALTIMORE, MD.PIKNIKAS
Rengia Progresyvčs Draugijos

Nedėlioję, 29 d. Liepos-July, 1928 m.
ANT MATULIONIO ŪKĖS

(PATAPSCO RIVER)
Bus Šiauni Kriaučiūnų Orkestrą

Visas pelnas nuo šio pikniko bus atiduotas dienraščio 
“Laisves” preso išmokėjimui.

Sportiški Žaislai:
1. Traukimas virvės singelių su ženočiais;
2. Vaikam atsirinkimas ir greitas apsiavimas čeverykų;
3. Bėgtynės merginų bei moterų.

Atsižymėjusieji Sporto žaisluose gaus dovanas.
Atsiminkite, kad šiame piknike bus skanios krepšy 

sriubos ir gardžiai išgamintų žuvų. Aiskrymo irgi atsi- 
valgyšite visi, širdingai kviečiame vsus Rengėjai.

KELRODIS: Imkite Washington karus ant Annapolis Shore Line. Iš
lipkite ant Pumphrey stoties, eikite po kairei, ten rasite Matulionio 
ūkę.

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

APVAIKščIOKIT STREIKUOJANČIŲ MAINIERIŲ SOLIDARUMĄ! ATEIKIT Į

Nacionalio Mainierių Gelbėjimo Komiteto,

kuris įvyks nedėlioję, 29 d. Liepos-July, 1928
PUIKI PROGRAMA1:

KALBĖS MOTHER BLOOR
KELRODIS: Imkite karą No. 50 ant 5th St. ir išlipkit ant Olney Ave*.
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Sportas—Perstatymai—šaunūs Kalbėtojai

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

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

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

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

Kuriem nepnrnnku užsiprenumeruoti 
tiesiai ii Rusijos, tie galite užsiprenu
meruoti per “Laisvę”: 46 Ten Kyck 
Street, Brooklyn. N. Y. Kaina «1.26, 
peraiuptimas veltui.

I •

Tel., Stagg '5043

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

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagu
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksinį kalną parodytum, tai Jam 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųt 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemah- 
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, bet1 tnū- 
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą. 

• Atsiųsks mums 10c, o gausi mūsij 
žolių ir knygų Katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 

I miestuose.
1 M. ZUKAIT1S
i 25 Giilet St., Spencerport, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

JOSEPH DABRAVALCK1S
(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 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

j SVEIKATOS IŠTYRIMAS
i Specialis naujovinis gydymas, duo

dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose. Nervų,

I Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų. Tūkstančiai vyrų ir 

I moterų buvo sėkmingai išgydyta.
X-SPINDULIAI IR KRAUJO 

PATYRIMAI
Specialistai—Jau 25 Metai

I >
* Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos t
PASITARIMAI

I IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

Į DR. ZINS
I 110 EAST 16th ST., N. Y.

Tarpe 4th Avė. ir Irving Place

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

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

Iš 18,000 ŽODŽIŲ
Tu o j aus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtoj as, 

prietelius ir draugas.

KAINA $1.25

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



i Puslapis Ketvirtas

LOS ANGELES, CAL Verbuojant narius į Litera- streiko šelpimo komiteto na
tūros Draugijos kuopą, reikėtų . pOrtu, kad dar visai mažai pa- 
nepamiršti ir Apsigynimo kuo-j sidarbuota# Bet viena narg> 
P°.?’ ?;os ^V1 oiganizacijos yia!drg. Lingienė, paaiškino, kad 
reikalingos darbininkams ir ikį šlol buvo labaį užimta ko„ 
jas reikia didinti. misija, tai ir negalėjo daug

šiame_susirinkime drg. Pati- veikti. Ateityje turės liuoses- 
likonienė, nuo LDSA. 66 kuo- nio laiko, tai dauginus ir pasi- 
pos atstovė, pranešė, kad dar- darbuos. Gerai, lauksime ge-

Mūsi^ Eilės Didinasi
Smagu pažymėti, kad A.L. 

D.L.D. 145 kuopa eina didyn, 
nes praeitame susirinkime, ku
ris buvo liejos 15 d., prisirašė 
6 nauji nariai ir 2 prisirašė 
prie Tarpt. Darbininkų Apsi
gynimo kuopos. Reiškia, vie
na diena gauta 8 nauji nariai 
prie darbininkiškąją organiza
cijų. Kad dar sėkmingiau ei
lės augtų, tai kuopa nutarė da
ryti vajų iki naujų metų. Tam 
tikslui skiria ir dovaną $3 tam,! 
kuris gaus daugiau nariu, i 
Viena darbšti veikėja man 
pranešė, kad ji jau turi tris! 
narius. Reiškia, nėra sunku | gerai, nes tik dabar pasiusta 
narių gauti, tik reikia padir-! 1 centrą delei Lietuvos politi- 
bėti ir išaiškinti naudingumą j >ūų kalinių $23 ir draugijų at- 
Literatūros Draugijos, o tuo-j stovai pasiėmė po blanką dau- 
met kiekvienas doras darbiniu-! ginus rinkti aukų. Reiškia, ir 
kas prisirašys. Nebus tušti čia losangeliečiai neatsilieka, 
drg. J. Savicko prižadai drg. l Tolinus, nutarta parsitrauk- 
L. Prūseikai, kad Los Ango-jti po 10 egz. “Balso,” darbi- 
les Literatūros Draugijos kuo-į ninkiško laikraščio, kuris išei- 
pa šiais metais dasivarys iki I na Tilžėj. Šiai}) visų komisijų i 
100 narių. Jau dabar bus šim-1 buvo geri raportai, tik blo-l jiems rūpi SLA. reikalai, 
tas, o tik vajaus pradžia! I ginus atrodė su angliakasiu ! Koresp. M. P

likonienė, nuo LDSA. 66 kuo- j * ' " 
pos atstove, pranešė, kad dar- darbuos, 
bininkių kuopa rengia spaudos| resniu pasekmių.
naudai pikniką ir prašo para- i>askiausis SLA. 75 kuopos 
mos. Kuopa nteisaukuną pn- sl|sil.jnkinlas (liepos 11 d.) 
ėmė ir iš iždo paaukojo $o; buvo skaitlingas nariais. Mat, 
*-f}m 7' iS,llL Spaudos naudai mang^ ].;ul bus jau parvažia- 
piknikas bus (UgsėjO .) d., I HU-:VPS dnloouiLis; iš seimo, i.ni su- 
likonių darže.

Iš Los Ai
Priešfašistinio
atstovo raporto pasirodė,

! priešfašistinis darbas

j vęs delegatas iš seimo, tai su- 
i sirinko išgirsti raportą. Bet 

les draugijų delegatas dar neparvažiavo, 
Susivienijimo matomai, kur pakelėj užtruko, 

kad j tai nutarė šaukti sekamą susi
varomas rinkimą rugpjūčio 8 d., t. y.,

antrą seredą to mėnesio. Žy
mėtina,, kad fašistu o j anti na
riai priešines tokiam susirin
kimui, kur bus šaukiamas išda
vimui

kas. 
kams 
antra, 
tas

raporto iš seimo eigos, 
jis tik pameluos ir vis- 
Matomai, tiems fašistu- 
nepatinka teisybė. O 
ką jie žino, ar delega-

meluos? Tai mat, kaip

Adomo Jonukas x

JONO GYVENIMAS ir MIRTIS
{Iš Mano Atsiminimų)

apleido bakūžę, palikdami mirštantį senelį.
Antanas dar sykį pakėlė akis, pažvel

gė į baigiančią gest lemputę, pakrutino ap
džiūvusias lūpas; norėjo dar šauktis pa
galbos, bet jau nebepajėgė; užmerkė savo 
akis, kurių daugiau nebeatmerkė.

Tėvynės - “gynėjai”, atlikę dar vieną 
žmogžudystę, paėję keletą žingsnių, gal
vojo, kur galėtų būt Jonas.

“Tas senis melavo”,
tavo tyla. Naktis tyki, nepučia nei ma
žiausias 'vėjelis; šimtmetinės pušys ramiai 
snaudžia, žemyn šakas nulenkę, lyg kokios 
liudytojos smerkia budelius už žudymą ne
kaltų žmonių.

Mėnulis išlindo iš po debesų ir savo 
šaltais spinduliais apšvietė tųdviejų kan-

karininkas, 
rįš; geriau 

pasakius, jis čia slapstosi kur nors miške: 
turim palaukt, kol išauš, ir jis tada turės 
ateit pas tėvą, o tada mes jį čia ir nutver
kim”.

ant 
kinių kraujais apdžiūvusius veidus, bet ii- Per 
gai negalėjo žiūrėt į tą pasibaisėtiną sce
ną, ir užlindo vėl už debesų ir paslėpė sa
vo veidą.

Kareiviai laike šautuvus atsukę į sa
vo aukas; pasigirdo komanda: “Sauk!’'

• Šautuvai spjovė ugnia; šūvių balsas sudre
bino orą, suardydamas naktinę tylą, o ai
das, pamėgdžiodamas, nuskambėjo per 
mišką. Kulkos pervėrė kovotojų krūtines; 
jie susiūbavo, lyg aržuolai pakirsti, ir kri
to tarp miškinių, ką tik pražydusių gėlių.

Budeliai, atlikę tą žiauriausi darbą, 
užsirūkė po papirosą ir patraukė miestelio 
link. Bet dar jiems kraujo mažai; jie dai 
neužsiganėdino, sunaikinę dvi nekaltas gy
vastis; jie eidami planuoja, kur surast Jo
ną. Pasigirdo iš tarpo kareivių balsas:

“Aš žinau, kur gyvena Jono tėvas, ir 
aš jums užtikrinu, kad jis ten nubėgo.”

“Gerai tu sakai”, pridūrė karininkas;
“mes ta kirminą turim sutrint šia naktį.” 

“Na, tai į darbą, vyrai! Kad biskutį 
ir pavargsim del tėvynės labo, bet turėsim

mo 
sai

Jie pasitraukė gilyn į mišką; susėdo 
žolės ir ląukė ryto. Jonas nemiegojo 
visą naktį, bet negirdėjo jokio trukš- 
nos jis buvo toliau nuo tos vietos ir vi- 
nemanė, kad jo mirtini priešai, it

smaugliai, čia pat glūdi ir tyko savo au
kos.

Jau pradėjo švist; pro tarpus medžių 
buvo galima matyt raudonus saulėtekio 
spindulius. Nesuskaitomi įvairūs paukš
čiai sujudino savo stygas, ir pasigirdo jų 
sutartinės balsas. Jonas, minčių prikan
kintas, gulėjo po aržuolu, vieną ranką pa
sidėjęs po galva, o antrą ištiesęs pagal ar- 
žuolo lięmenį.

Staiga, žaibo greitumu, krito kas į jo 
rankove tos rankos, kuri buvo ištiesta 
augštyn prie medžio, ir didelis paukštis 
prašvilpė pro jo galvą. Jis atsisėdo ir pa
matė savo rankovėj špoką, kuris iškišęs 
savo blizgančią galvutę, dairėsi į visas pu
ses, kur nuskrido jo priešas. Dabar Jo
nas suprato tą nepaprastą įvykį: vanagas 
vijosi špoką, kad skaniai papusryčiaut; 
špokas, neturėdamas kur pasislėpt, movė į 
rankovę, kad išgelbėt savo gyvastį; nors

Petnycia, Liepos 27 d., 1METINIS PIKNIKAS
RENGIA LAISVĖS CHORAS, SOUTH BOSTON, MASS.

ANT FINŲ PARKO, WALPOLE, MASS

vai. ryte nuo Kliubo, 376 W. Broadway.

i,WHWi

Svečių bus iš visos Naujosios Anglijos. Šalę pikniko puikus ežeras, kur 
savo draugams apie šį smagų parengimą.

FISHER STREET,
Dalyvaus Naujosios Anglijos Chorai, 

galima laivukais pasivažinėti. Pasakykite

Bušai išeis iš So. Bostono kaip 11:30 
KELRODIS: Iš Bostono ir kitų miestų važiuokite iki Norwood Centro skvero (Square), ten yra didelė iškaba (“sign”), kuri rodo kelią i 
Walpole. Privažiavę Fisher St., pasisukite po dešinei ir privažiuosite pikniką.

Nedėlioj, 29 d. Liepos (July), I 928, pradžia11 2-tą valandą dieną
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kuo pasigirt”, pasiseks dar vieną paklot. Jam čia matosi pavojus, bet jam apie tai
Jie ėjo skubiai. Naktis šilta. Prakai

tą nuo kaktų braukydami, jie pasiekė vien
kiemio bakūžę. Sustojo prie perkrypusių 
durų. Karininkas garsiai daužė į duris,! 
o kareiviai dabojo, kad kas neišlįstų per; 
langą. Niekas neatsiliepė. Jis vėl prade-į 
jo stuksėt taip smarkiai, rodos, durys tuo- 
jaus išgrius. Viduje pasigirdo drebantis 
balsas:

“Kas čia?”
Neklausk, kas, bet atidaryk duris, nes

iš rankoves ar ne.
ar jį žmogus paleis

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies įstaiga Brooklyne

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktj
Utarninkais iki 12 vai. • 

nakties
. VAIKAI

į l ei d ži am i U tarn i n k a is

VYRAMS

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomia 
Nedeliomia 
dieną ir naktj

82-86 larcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.
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rininkas.
Antanas žinojo, kas tie per svečiai, 

nes jam Jonas buvo pranešęs. Drebėda
mas, it lapas nuo vėjo, įsileido galvažu
džius. Kaip gauja žvėrių, subėgo į vidų 
ir pradėjo verst visus kampus.

“Kur tavo sūnus?” suriko karininkas 
kurtinančiu balsu.

“Jis čia buvo, bet išėjo atgal į mieste
lį ko tai sužinot; sake, kad Stasys suareš
tuotas.”

“Suareštuotas,” atkartojo karininkas 
ir pagriebė Antaną už ausų, rodos, kad 
nutrauks' ausis. Antanas, neišlaikydamas 
skausmo, trenkė savo sudžiūvusią ranką 
karininkui į pasmakrę, kad net jam dan
tys subraškėjo. O karininkas atsitraukda
mas tarė:

“Duokit tam niekšui; jis žinos, kaip 
ranką kelt prieš valdžią.”

Vienas kareivis, it tigras, puolė prie 
drebančio, kaip šešėlio, senelio ir ėmė 
smogt į krūtinę drūtgaliu šautuvo. Se
neliui išsiveržė kraujas per burną, o ka
reivis nepaliovė mušt, kol senis neparpuo
lė, ant grindų; jo viduriai ėmė trukeiot, 
krūtinė smarkiai kilnotis. Karininkas' spy- 
IX)-keletą sykių ir sukomandavo eit; ir

x LIGONIS IR GeLeS
Prieš mane štai sauja gėlių,— 
Mat, ligonis aš esu,-.-- 
Geri mano draugai-draugės 
Ju atneša kasdien.

v

Aš į gėles pažiūrėjęs, 
Pats sau vienas taip mąstau: 
Jei jos būtų nenuskintos,— 
Būtu iu kita reikšmė.v- t/ V

Jei šios gėlės būt atneštos
Su šaknimis, kaip darže;
Jei jos augtų ir bujotų 
Priešais manąsias akis,—
Daug smagumo man priduotų,

Matant gėlės bebujojant, 
Ir aš kilčiau iš ligos.
Gi tos gėlės, ką nuskintos 
Stovi man štai prieš akis,— 
Daug liūdnumo teikia dvasiai, 
Širdžiai daros neramu.
Gėlės skintos—skirtos mirčiai,— 
Dvi, trys dienos—jų nėra...
Joms ligonio nepalinksmint, 
Neigi viltį jam atnešt.
Skintos gėlės štai jau vysta...
Vai, skaudu, skaudu širdy!... 
Kambaryje lyg kas šnabžda: x 
“Tas - pat 'r laukia ir tavęs... !”

Buolio Sūnus.

332 West Broadway
So. Boston, Mass.

Tel.: South Boston 1662—1373

REAL ESTATE INSURANCE1
ANT PARDAVIMO

SO. BOSTONE
Du, trijų šeimynų mūriniai namai 
ant E. Third St. Kaina $5,500.
Trijų šeimynų medinis namas, 3- 
<1-4 kambariai, geroj vietoj.

Kaina $7,500.

1NŠIŪRINU (Tik Mass. Valstijoj) 
NUO UGNIES IR NELAIMĖS 

Automobilius, Forničius, Namus, 
Stiklus, Sveikatą, Gyvastį ir t. p.

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

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

Užlaikau taipgi
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO IR 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Parduodu Anglis ir Malkas. AN-

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

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

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

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namas su 
visais įtaisymais. Kaina $10,500.

GLIS ŠIUOMI TARPU ATPIGO, 
PIRKITE DABAR. Pristatome ne
toliau kaip 12 mailių nuo Bosto-

Dviejų šeimynų medinis namas su 
įtaisymais, 7 kambariai, del vie
nos šeimynos ir 8 kambariai del 
kitos- šeimynos, 22,527 pėdos že
mes. Kaina $9,500.

no.

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

MEDFORD
Dviejų šeimynų kampinis namas 
su naujausios mados įtaisymais, 
5-5-2 kambariai. Kaina $7,800.

RANDOLPH
Septynių kambarių stuba su visu 
forničium ir šeši akeriai žemes. 

Kaina $4,000.

Visais reikalais ' galima kreiptis 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARBA 
PER TELEFONĄ-

OFISO „VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

3

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. 1
A. M. BALCHUNAS, Savininkas Telephone Stasjg 66h

PAVASARIO ŽINIA
Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis

LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINŠAPĘ
VISKĄ PADARAU SAVO ŠAPOJEi

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

ir padarau nau- 
Sutaisau viską, 
tik reikalinga 

inžino:

Elektriką, karberei- 
ter|, trensmišiną, iš
taisau užpak^įines 
(rear end) ašis f r’su
virinu, jei kas nulūž
ta arba susidaužę. 
Padarau viską ant 
vietos GREIT ir' už

PRIEINAMĄ KAINĄ
-

Darbas pilnai garantuojamas Mechanikai-Ekspertai
Visais reikalais kreipkitės s

BUSHWICK AUTO MACHINE SHOP 
FRANK AUGUST, Savininkas

40 Kossuth Place, Brooklyn, N. Y.
Telephone Jefferson 9359 Tarp Broadway ir Bushwick Ave.'
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KAIP VEGETERIONAS 
VAŽIAVO KALĖJIMAN

Niekados
Nieko ne-

is St. ir Avė.
S(ate
State

At

ŽYDAI DARBININKAI 
PASIŽADĖJO REMT 
KOMUNISTUS *

l ICKY
SrniKE

ATSIŠAUKIMAS I VISAS 
MASSACHUSETTS VALST.

DARB. ORGANIZACIJAS
Draugai ir Draugės!

Jau daugeliui žinoma, kad 
L. L. R. ChoraS" rengia “Lais
vės” dienraščio naudai pikni
ką, kuris įvyks 12 d. rugpjū
čio, ant Antano Aliuko ūkės, 
ant kranto New Pond ežero. 
Todėl mes, kaipo pikniko ko
misija, darbuojamės visu smar
kumu, kad padaryti šį pikniką 
ne vienos kolonijos 
bet kad šis piknikas 
sos Massachusetts 
pikniku. Todėl mes 
me visus ažangiuosius Massa- 

darbininkus ir darbi-chusett _________  __ ____
ninkes/pasirūpinti, kad šis pik

 

nikas/būtų milžiniškas, kad ja
me būtų iš visų Mass, valsti
jos miestų ir miesteliij svieto. 
Juk dienraštis “Laisvė” tar
nauja visiems darbininkams 
lygiai, todėl ir dienraščio pa
rama turime plačiai rūpintis 
visi. Mūsų įvairios organiza
cijos naudojasi “Laisvėj” ko
respondencijų formoj garsini
mu savo įvairių parengimui ir 
iš to turi organizacijos pasek
mes, nes dienraštis “Laisvė” 

. pagelbsti mums sutrauki skait- 
x lingas žmonių minias.

Dabar dienraščiui reikalin
ga mūsų, kaipo darbininkų, 
parama, tai mes turime ir pa- 

* remti, atsilankydami į “Lais
vės” pikniką ir praleisdami pc 
keletą centų. Todėl patys da

lyvaukime ir kitus kvies’kime 
dalyvauti. Jeigu kuri Mass, 
valstijos kolonija nedalyvaus 

’• • šiame piknike, tai tokia kolo
nija turėtų pati viena pareng
ti ką nors del “Laisvės” nau- 

kolonijos bus at- 
šiame “Laisvės” 
bus paskelbtos

dos. Kurios 
stovaujamos 
piknike, tai 
dienraštyje.

Komisija darbuojasi sudary
ti gerą programą iš dainų, mu
zikos, sporto ir prakalbų. Pik
nikas prasidės 12 vai. dieną 
ir kiekviena valanda bus kas

** *■ I

nors atliekama iš programos. 
Todėl išvažiavimas nebus nuo
bodus. Taipgi lietuviška or
kestrą grieš per visą dieną ir 
kas mylės, galės šokti..

Kviečia už komisiją,
J. Grybas.

San Dooniefsky, 99 Stanton 
St., Brooklyne, papuolė į keb
lią padėtį, kada jį teisėjas 
Brough nuteisė kalėjimam Jis 
buvo ketvirtu kartu kaltina
mas už neprižiūrėj imą savo 
namo sienos, kurios nepaisė 
apsaugot nuo pavojaus.

Atvažiavus kalėjimo sargui 
su vežimu jo vežti, Dooniefsky 
šiaip aiškinosi: “Eit tai aš ei
siu kalėjimai!. Bet kaip aš 
ten pragyvensiu 8 dienas? Aš 
esu vegeterionas. 
nesu valgęs mėsos,
galiu valgyt, kas galėtų būt 
sumaišyta su mėsa. Aš nega
liu valgyt duonos, nes į ją de
dama riebalų. Aš taipgi ne
galiu vartoti torielkų, nes ant 
jų yra paduodama mėsa. Ma
tote,” jis paėmė ir parodė au
deklinę šliurę ant kojų, “aš 
net nenešioja skūrinių čevery- 
kų, kad iš karvės skūros yra 
daromi, o skūrą kitaip negali
ma įgyt, kaip tik užmušant 
karvę.”

. Imant jį vežiman, jis kal
bėjo: “Aš vegeterionas, vie
nais vaisiais gyvenu; kaip man 
reikės tas 8 dienas išbūti?” 

Ištikrųjų nepavydėtinas li
kimas to vegeteriono, nors ka
lėjime daugiausia “bynzų” 
gauni čielų ir nepaskerstų, su 

"visom skūrom.
• Mėsaėdis.

46 skirtingos žydų darbinii)- 
kų ir pašelpos organizacijos 
savo konferencijoj New Yorke 
vienbalsiai nutarė remti Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos Ii-1 
kietą šiuose rinkimuose.

Tarpe viršminėtų organiza
cijų yra 18 kuopų Workmen’s!

htf ‘i’

Puslapis FeaEfaa

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokiu Rūšiui Šviežus Valgiai, Gwisad Lietuviško

ir

■>

Pavap
Inekučiuoti »u kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykį atsilankę, persiūk- 
rin šit.—Paband y kit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

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

Tel.

LIETUVIS

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

Triangle 1450 m 
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173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Yj
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IT i TOASTED

Florence Easton, 
Metropolitan Opera Co. garsioji sopranas

alkiausias tabakas ...
maus
t L

feiA. ^'1

(iV'7'.X> 'j

H' TV*O

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

a a

o

<l>
<’>

GRABORIUS 
(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

416

AMERICAN
Tai Mokykla bu Reputacija.

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

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

a*; w.T • • r r w«i f-r i ■ i >.......■...........  į f.......
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KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell______
Keystone—

TELEFONAI:
__________ Oregon 6136
___________  Main >66>

Circle, 5 Independent Work-' 
men’s Circle, 7 Darbininkų' 
Kliubai ir 13 Tėvų Organiza
cijų Nepartinių Darbinin
kų Mokyklų. Progresyvių De
licatessen Klerkų Unijos loka- 
las 302 taipgi prisiuntė dele
gatus.

K i.e k v i e n a organizacija 
liuosnoriai pasižadėjo sukelti 
po $1 nuo kiekvieųo/ nario į 
$100,000 rinkimų kampanijos 
fondą. Taipgi nutarė stoti 
darban pagelbon rinkimui pi
liečių parašų komunistų kan
didatams.

Žydai darbininkai visur ir 
visada pasirodo pirmi. Ar 
mes, lietuviai, negalėtume pa
našią darbininkiškų organiza
cijų konferenciją sušaukti?

Darbietiš.

KOVELIAI, Rokiškio vai. 
— Čia viena pavasarininkė,1 
zokoninkų tėvų duktė, pa
gimdė vaiką ir močiai pade
dant nužudė, lavoną įmetė į 
pelkę. Lavonas atrastas, o. 
mergaitė patalpinta Rokiš
kio arešto namuosna.

•

DU KOMUNISTE
NUPIEŠTI FI

THE VOTE COMMUNIST STAMPS

Atspausdintos formoje raudono 'kūjo ir 
pjautuvo su Fosterio ir Gitlovo Fo
tografijomis, labai gražaus darbo.

Jas reikia lipyti ant laiškų, programų, 
ląikraščių ir kitokių popierų, kurie 
pasiekia plačią publiką.

Kainos:
Knygutė iš 80 štampų $1.00
Agentai gali parduoti lapukus iš 8 
štampų po 10c. už lapuką.

Lotai, daugyje 55 knygučių parsiduo
da po $50, už lotą; 90 knygučių už 
$75; 125 knygutės už $100.

NATIONAL ELECTION C
THE WORKERS’ (CO

43 East 125th Street

7 KANDIDATAI
IE D E LI A S'O *

THE VOTE COMMUNIST BUTTON

Puikus sutvarkymas Fosterio ir Gitlo
vo paveikslų ant raudonos spalvos 
guzikelio.

VOTE COMMUNIST GUZIKA1 JAU 
GATAVI

Ant pareikalavimo bikur pristatysime 
jas.

Kainos:
Lotuose po .100, 5c už guziką
Lotuose po 1,000 4c už guziką
Lotuose po 5,000 3c už guziką
Lotuose virš 5,000 2c už guziką

Reikalaukit jų šiuo antrašu:

AMPAIGN COMMITTEE-
MMUN 1ST) TARTY J?

New York, N. Y.

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

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

' URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietSji- 
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligi;.

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

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

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

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

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

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

Vardas
No____
Miestas

/ Miestas
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VIETOS ŽINIOS
DD. PETRIKŲ SKAUDI 
NELAIMĖ

Prigėrė Dr.
drg. K. Petrikienes vaikutis

Sirvydui visa “Lietuvių tau
ta,” tur būt, susideda iš 
dviejų žmogžudžių, o ne

A. Petrikus ir visos liaudies.

tų 
iš

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. I., N. Y.

Tel., Juniper 6776

PRANEŠIMAI IŠ KITURĮ duoklių rinkikus apsiėmė 
V. Paškevičia, J. Buivydas ir 
Šnyras. Pirmame balsavime 
J. Buivydas gavo 202 balsu, 
V. Paškevičia 118 balsų, Šny
ras 14. Antru kartu j duoklių 
rinkikus: J. Buivydas gavo 
215 balsų prieš V. Paškevi
čiaus 101 balsą.

Knygų peržiūrėtojai A. Bu
zas ir J. Buivydas išdavė ra
portą, kad A. Žilinsko knygos 
vedamos tvarkoje, kuris buvo 
vienbalsiai priimtas. Žiugždos 
dirbtuvės reikalas ir Žiugždos 
kaucijos reikalas pavestas lo- 
kalo pildomajam komitetui su
tvarkyti.

Nutarta .54 skyriaus pildo
mojo komiteto posėdį laikyti 
pėtnyčioj, 27 d. liepos. Visi 
senieji ir naujai išrinktieji da
lyvaukite šiame susirinkime.

Pats susirinkimas buvo gana 
gražioje tvarkoje vedamas, tas 
daug priklauso ir nuo lokalo 
pirmininko J. šarkvįečio.

J. Orelis.

Kompanija, matydama dar
bininkus vienybėje, tuoj aus iš
pildė jų reikalavimus. Reiš
kia, vienybėje galybė.

Daugiau Brooklyno ir New 
Yorko žinių Telpa Pus

lapy) 5-tame

PLYMOUTH, PA.

Didel įpikniką rengia LDSA. 53 
kuopa nedėlioj, 29 d. liepos, ant Li- 
nevičiaus farmos. Vieta • yra labai 
graži ir lengvai privažiuojama. Pra
džia 10 vai. ryte. Įžanga visiems 
veltui. Kelrodis:- Iš Wilkes-Barre

Tel. Stagg 9105 ;
Dr. A. PETRIKĄ !

LIETUVIS DENTISTAS į
X - Spindulių Diagnoza ;

į 221 South 4th Street i
[(Priešais “Bridge Plaza”) t 

1 Brooklyn, N. Y.
VALANDOS:

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

PRANEŠIMAS VISIEMS, KURIE 
TURI LAIKRODŽIUS

Draugai!
Bedarbei vis didėjant, permatyda

mas, kad ir mano darbas neužtikrin
tas ilgam, sumaniau atidaryti nuosa
vą laikrodžių taisymo įstaigą po num. 
4 Ten Eyck St., Brooklyne. Jei turė
siu darbą dirbtuvėje, tai savo įstaigą 
laikysiu atdarą vien vakarais tam 
tikromis valandomis; jei neteksiu 
darbo—dirbsiu savoje įstaigoje ir 
manau pelnysiu tuomi dolerį kitą 
pragyvenimui.

Negaliu pasakyti kurią dieną, bet 
jau ne po ilgo bus atdara mano įstai
ga, kurioje bus taisoma visokios rū
šies laikrodžiai, adjustinami į pozi- 
cijas, nutaisomi Hisochromatiškai; jei 
kas reikalaus, biis pilnai prirengti 
laikrodžiai bent kokios horologiškos 
laboratorijos 'inspekcijai. Bus visuo
met po ranka didelė apyvarta me
džiagos šveicariškų laikrodžių taisy
mui, taip pat bus taisoma visokie 
aukso išdirbiniai ir akiniai. Akiniams 
receptai bus išpildomi ir į sumuštų 
stiklų vietą nauji parūpinami ne vė
liau, kaip į 24 valandas. Pardavimui 
bus labai mažai kas laikoma, bet vis
kas parūpinama už numažintą kainą, 
jei kas išanksto užsisakys.

Užtat kurie turite sugedusius laik
rodžius, vietoje nešti kitur, palaukite 
keletą

arba Ashley imkit Ashley busą, iš
lipkit prie pikniko vartų. Galima 
imti ir Grove ir Broym gatvekarį, 
išlipt ant Franklin Junction; bet 
Ashley busas priveža arčiau. Va
žiuojant Nanticoke, gatvekariu, išlip
kit ant St. Mary’s Crossing. Ply
ni outhiečiams. gal bus parankiausia 
imti busą ir privažiavus pirmą kelią, 
kuris pasisuka į Lee Park, išlipti ir 
iti tuo keliu į kalną.—Rengėjai.

178-9

fAnt galo, Sirvydas baigia ve 
“Gero ir kūrybinio dar

bo jie (Sovietai) niekur nėra 
dumblino vandens atlikę.” Taip, Sovietai stebūk- 

duobę Freeporte, Long Islan- lų nepadarė. Jie gelžkelio 
de, kur drg. Petrikienė viešė- naują liniją nutiesė virš 1,300 .... „u:------------------------------------‘2.. •. __  _ ___ j.. • .r .

Walteriukas, 16 mėnesių am- kaip:
žiaus. Bevaikštinėdamas, 
griuvo

jo su abiem vaikučiais, Artu- 
ruku ir Walteriuku. Nieks iš 
suaugusiųjų nepastebėjo laiku, 
kad išgelbėt kūdikį.

Labai gaila to malonaus, 
dikto ii daug žadėjusio vaiku
čio.

Reiškiame giliausios savo 
užuojautos dd. Petrikams toje 
skaudžioje jųdviejų nelaimėje.

VAJE, VAJE, “PAPRAŠĖ 
SOVIETŲ VALDŽIOS”

viorstų ir visus senus pataisė; 
apdraudė darbininkus bedar
bėj, ligoj, senatvėj „ir įsteigė 
poilsio namus; šalies 
sveikatos stovį pakėlė 
miausio laipsnio pirm 
pralenkė vakarines 
valstybes; darbo valandas su
trumpino nuo 10 vai. iki 7 
vai. šiandieną Rusijos dar
bininkai turi 80 nuoš. daugiau 
perkamosios galios. Prie ca-j 
ro nei vieno traktorio Rusijoj! 
nebuvo, šiandiena randasi j

, € I v / ■— - ~

| virš 30,000 traktorių ir Rau-j Klaščiaus Parke, Maspeth, N.
donasis Putilovas jų šimtais Y., į 
padaro. O kur elektrizacija, Proletmeno 
industrijos plėtimas, mokyklos piknikas, 
ir tt. Bet visgi Sovietai nenori

CASTON R0PSEV1CH
)

nuo že
lę aro ir 

Europos

UŽKVIEČIAM VISUS

Nedėlioj, 12 d. rugpjūčio,

įvyks pirmutinis Amerikos 
Trečio Apskričio

Mūsų dailės 
spėkos irgi žinomos. Dabar

šio pir-

Vieta daugeliui gerai žino- 
įpiršti, kad jie stebuklus pa- ma, tad girti arba peikti nėra 
darę per tuos 5 metus liuoses- jokio reikalo, 
nio laiko.

Gerai, p. Sirvyde, jūs norite, tik lieka visų dailiai paprašy-
kad Rusijos liaudis per šimt- ti, idant neužmirštų 
mečius kaneveikiama atliktų mutinio parengimo, 
stebuklus. Bet kiek yra nu- Mes kreipiamės prie visų a- 
veikę tie jūsų tipo “žmonės,”; pielinkės draugų ir 
kurie išaugo pūkuose-šilkuose j paremti šį parengimą, 
ir mokslą yra pasiekę? TZ~ n . • *- 1 1
jie yra nuveikę, apart viso pa 
šaulio didmiesčiuose 
valymo ?

Ponas fašiste, Sovietų Rusi
jos liaudies šmeižike, įrodykit, 
ką jūsų baltagvardžiai yra nu
veikę gero Rusų tautos gero
vei ? Paskelbkite, kiek “spi- 
tūnų” tavo tavorščiai yra iš
plovę? M-ka.

“Vięnybė” pirmu kartu 
sakė žodį “Sovietai.” Ne 
šiuom kartu iš žinios to žodžio 
neišmetė. Skamba ve kaip: 
“Roma. Italų valdžia oficia
liai paprašė Sovietų valdžios 
leisti laivui Krasinui toliau 
jieškoti po šiaurę, iki bus ras-1 
ta orlaivio Italia kiti likučiai.”

Iš kur ta “geraširdystė” 
pas “Vienybės” fašistą Širvy- 
dą atsirado, kad ėmė ir paliko 
neišbraukęs tuos du žodžius, 
kurių taip baisiai neapkenčia?

Visą laiką peckiodamas apie 
Sovietų pasiųstus ledlaužius, 
nei vieną kartą neišdrįso So
vietų vardo paminėti; visą lai
ką rašė: “rusai, rusų laivas, 
rusai ir rusai.”

Ketvergo laidos peržvalgoj 
' Sirvydas štai kaip “savo supra

timą” dėsto:
“‘Laisvė’ nusistebi, kodėl) 

‘Vienybė,’ minėdama gerą Ru-!
sų padarytą, sako ‘Rusai,” o! 
kas blogo rašo ‘Sovietai.’ Prie
žastis tam aiški.” Tat klausy
kite, kaip jis keistai dėsto tas 
priežastis: ,

“Sovietai ir komunistų par
tija yra dielės, kurios užsėdę 
čiulpia Rusų tautą...”

Širvydas nebe nuo šiandien 
taip mano. <” 
būdamas prie Socialistų Sąjun
gos ir redaguodamas jos orga
ną “Kovą,” manė, kad jis, Sir
vydas, yra “visa Socialistų Są
junga.” Kaip greitai Socialis
tų Sąjungos nariai pastebėjo, 
kad taip nėra ir negali būti, 
širvydas smuko iš Sąjungos. 
Tas pats su juom buvo ir T. 
M. D.: jis manė, kad ir čia 
Širvydas turi būt visa draugi
ja. Iš to supratimo, kad jis 
yra visa T. M.D., ir knygas 
“tvarkė” tokiu manymu.

Prie “‘Vienybės Lietuvnin
kų” prisiplakęs, panašiai pa
darė. Jo laimė, kad to laik
raščio savininką Paukštį pa-Į įnešimą, 
tiko skaudi nelaimė ir tokiu 
būdu širvydas pasidarė visa 
“Vienybė.” Ir kada tokis fa
šistas taip kalba apie Sovie
tus ir komunistus, kaipo “die- 
le* Rusų tautos,” tai reikia su
prasti, kad jis savo charakterį 
nori primesti komunistams. 
Jam baisiai gaila, kad jo rū
šies tipai, išsimėtę po visą bur
žuazinį pasaulį, priversti “spi- 
tūnus” plauti, širvydo “Rusų 
tauta” susideda: iš amžina at
ilsi caro batiuškos Nikalojaus, 
generolu, dvarininku ir popų 
(i pastaruosius, sakoma, ne
trukus širvydas būsiąs įšven
tintas). Tai del šitos “Rusų 
tautos” širvydas tain sielojasi 
prieš Sovietus ir Komunistų 
Partiją. Jam baisiai gaila to 
hrudo, kurio Rusijos darbinin
kai ir valstiečiai nusikratė. Jis 
pats ir jo vienminčiai fašistai 
šiandieną yra Lietuvoj tuo 
brudu. tom dielėm, kurios čiul
pia Lietuvos liaudies kraują.

Sovietų valdomoj Rusijoj vi
sos gyvenimo progos atviros 
del darbo miniu, o Lietuvoj— 
del buožių ir dvarininkų sū- 

. Sovietų valdomoj Rusijoj 
šalies gerove sprendžia visa 
liaudis per Sovietus ir unijas 
ir kooperatvyus. Caro laikais 
ponai su caru batiuška visą 
ta išspręsdhvo. Ta šiandieną 
matome po galvariezu Smeto- 
nos-VoIdemaro diktatūra.

Iš KRIAUČIŲ PUSMETINIO 
IR KARTU EKSTRA 
SUSIRINKIMO

dienų ir kreipkitės pas mane.
Draugiškai,
PRANAS VEIVERĮ S. 

(178-80)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

MONTELLO, MASS.
ALDLD. 6. kuopa rengia šokius su

katos ■ vakare, liepos 28, L. T. N. 
Parke. Kviečiame visus vietos ir 
apielinkes lietuvius atsilankyti ir 
smagiai pasišokti.—Rengėjai.

PITTSBURGH, PA.
ALDLD. IV Apskritis rengia mil

žinišką pikniką nedėlioj, 19 rugpjū
čio (August), 1928, ant Amšiejaus 
farmos. Prasidės 11 vai. ryte. Bus 
puiki orkestrą, skanių valgių ir gėri
mų ir įvairių žaislų! Tat kviečiame 
visus vietos ir apielinkes lietuvius iš- 
ankšto rengtis j tą nepaprastą pikni
ką. Kelrodis: Iš Pittsburgho reikia 
imi karą ant Liberty Avė. prie Wa
bash Ave. stoties, No. 23, 25 arba 26, 
ir atvažiavus į McKees Rocks išlipti 
prie P. C. Y, tilto ir. pažengus pir
myn pusę bloko rasit Moon Run 
auto busų stotį, iš kur eina busai kas 
pusė valandos pro pat Amšiejaus 
farmą.—Kviečia rengėjai. 178-9

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Tel. J sniper 7646

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS „ 

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

MASPETH, L. I.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 0783

AI DIKČIAMS
Drauges ir draugai, nepamirškite 

pėtnyčios, tai svarbi diena <leį mūs 
visų. Tuomi svarbi, kad lygiai 8 vai. 
vakare būtumėte visi ir visos ant 
praktikos. Žinot gerai, kad jau visai 
netoli 12 augusto, turim prisirengti 
gerai prie programos. Taipgi šios 
pėtnyčios vakaras svarbus, nes turė
sime atsisveikinti su mūs vienu geru 
draugu, kuris/apleidžia šią. šalį. Bū
kite visi ir atsiveskite nauju nariu.

V. K. ‘

SPRINGFIELD, ILL.
ALDLD. 7 kuopos, ekstra susirin

kimas bus utarninke, 31 liepos, Car-

Mes ne 
Ką (tik kviečiam, bet ir tikimės 

matyti bayonniečius, elizabe- 
išmatų thiečius, cliffsaidiečius—visus 

minimam piknike.
Newarkiškius dailininkus 

skaitome vienos šeimynos vai
kais; todėl jiems nėra reikalo 
rašyti ilgą paraginimą, jie vi
si bus. Neužmirškite atsivesti 
savo draugus.

Žihote, jog artinasi žiemos 
sezonas. Norėsime matyti vai
dinant kokią gražią melodra
mą, operetę. Tas žmogaus 
prigimtas žingeidumas niekad 
nepatenkinamas. Vieną daly
kėlį pamatė,' tai vėl, akis iš
vertęs, įžiūri, ar nepasirodys 
kas naujo, kuris patenkintų jo 
norą ir' geismus.

Tas novas priverčia mus 
daugiau veikti, judintis, kad 
gavus centą kitą išleidimui po
ezijos, dainų, sceniškų veika- 
lų-operečių.

Taigi šis piknikas ir yra ren
giamas tam tikslui. Todėl,

pęnter svetainėj, 7th ir Adams Sts. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai 
būtinai ateikit, nes šiame susirinkime 
turėsime išspręsti labai svarbų klau
simą, kuris paliečia kiekvieną A.L. 
D.L.D. 7 kuopos narį, šiam susirin
kimo šaukimui išrinktas speciaiis 
sekretorius St. F. Kastan. 178-9

Telephone: Greenpoint 232C

J. GARŠVA

Arion25 d. liepos, 11-27
PI., buvo lietuvių kriaučių 54 
skyriaus pusmetinis ir kartu 
ekstra susirinkimas. Ekstra

BROOKLYN, N. Y.
Didelį metinį pikniką rengia Lie

tuvių Neprigulmingas Kliubas suba- 
toj, liepos 28. Parkas bus atdaras 
nuo 3 vai., šokiai prasidės 6 vai. 
Vieta—Klaščiaus Clinton Park, Rust 
St., tarpe Maspeth ir Betts Avės., 
Maspeth. Muzikantai grieš lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. Įžanga 
50c. Važiuojant į parką, paimkit 
Flushing Ave. arba Grand St. karą 
ir išlipkit ant Rhst St., Maspethe.

177-8

NEWARK, N. J.
ALDLD. 5 kuopos susirinkimas bus 

pėtnyčioj, 27 liepos, šv. Jurgio sve
tainėj, 180 New York Avė. Pradžia 
8 vai. vakare. Visi nariai ateikit ir 
užsimokėkit moikesčius.—Org. 177-8 Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusia 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.Jis anais laikais, i buvo todėl, kad buvo rinkimai
delegato, duoklių rinkėjo ir ki
tų Dildomosios tarybos narių.

Kaip paprastai, J. šarkvie
tis atidarė susirinkimą, pasky
rė maršalkomis: J. Kairi, J. 
Pauliukonj, A. Damijonaitį, G. 
Karpų, šnvra ir J. žėką..

J. A. Bekampis perskaitė 
protokolą, kuris tapo vienbal
siai priimtas. Paskui J. A. Be
kampis perskaitė susirinkimo 
dienotvarkj, kad eitų pirma 
pildomosios tarybos rinkimai, 
naskui delegato ir duoklių rin
kiko rinkimai, 
raportai, 
si durim o.

JAU TIK TRYS DIENOS
Nedėlioj, liepos 29 d., For

est Parke, įvyksta Central 
Brooklyno ALDLD. 24 kuopos 
rengiamas “Laisvės” naudai 
išvažiavimas. Ne tik rengėjai 
bei simpatizatoriai, bet ir šiaip

draugai,' visi organizuokites ir,£eyos valios lietuviai darbinin- 
būriais atvažiuokite piknikam kaį tuomi rimtai susidomėję:

READING, PA.
Metinį didelį pikniką rengia Rcad- 

ingo ALDLD. 143 kuopa ųedėlioj, 29 
d. liepos( July), 1928.. .Vieta—“Old 
Maids Woods,” šalia Mountain View 
Kotelio. Bus svečių iš kitų miestu: 
iš Shenandoah,'Minersvillės, Philadel- 
nhijos ir iš kitu apielinkių.—Visus 
kviečia rengimo komitetas.

KELRODIS: Iš Readingo lietuviai 
bus vežami troku; katrie norite va
žiuoti, sueikite ant 9-tos ir Cotton 
Sts. ir ant 6-tos ir Bingham Sts., po i 
marketu. Trokas darys tris tripus: 
1 vai. po nietų, puse po viepai vai. 
po pietų ir kaip 2 vai. po pietų. 
Atvažiavę iš Shenandoah ir Miners
ville mašinomis, važiuokite į south

SKAITYKIT IR PLATIN- 
. KĮT “LAISVĘ”

DR. PETERSON’O

ŽQLip 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 
Ži yra vidurių liuosavimo pobūdžio, 
et tai yra žolė paakstinanti skilvio 

malimą.
Tinka Suaugusiem ir Vaikam

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ 
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PĘTRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
229 Bedford AveM 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.

i

o po rinkimo 
čia biskutį buvo su- 

A. Bubnys duoda 
kad pirma būtų ,io 

Pirmininkas. Jokū-raportas.
bas šarkvietis. paleidžia nu
balsuoti, ar pirma daryti rin
kimus, ar klausyti delegato ra
porto ? Didžiuma balsu nu-

Mes. brooklyniečiai, prašysi
me visų mūsų frentu, kurie 
visa vasarą gyvena ant smėlio, 
kad ir jie atvažiuotų minim on 
sueigom

Priduokite daugiau energi
jos menininkams darbuotis 
dailės sritvi. Jūsų atsilanky
mas kain tik ir bus tas Sriu
bas. kuris urivers daugiau dai
nuoti, vaidinti.

J. Nalivaika.
Apskričio

LAIVU DARBININKAI 
LAIMĖJO STREIKĄ

Sekr.

balsuoja, kad eiti palei dieno-j Laivų statėjai Staten Island 
tvarki, daryti rinkimus. (Shipbuilding Corporation per-

I 54 skyriaus nildomąią ta-i eitą penktadienį metė darbą 
rvbą tapo išrinkti šie kriau- 
čiai: G. Karpus, J. Pauliuko- 
nis ir P. Lengvinas. T Joint 
Boardą atstovauti išrinkti šie: 
M. Nazveckas ir G. B. Puido
kas. I Amalgameitu boarddi- 
rektorius išrinktas K. Jankai
tis. Lokalo protokolų raštinin
ku išrinktas Adomas Babraus- 
kas, pirmininko pagelbininku 
išrinktas Pranckevičia.

Po viršminėtų rinkimų ėjo 
rinkimai lokalo delegato į už
sibaigusį terminą A. Bubnid 
delegatystės. Pirmame balsa
vime apsiėmė kandidatais į 
delegatus ir gavo sekančiai 
balsu: Maknavičius 74, F. Vai
tukaitis 161, F. Kalpokas 51, 
J. šarkvietis 34 balsus. Du 
daugiausia balsų gavę—Vaitu
kaitis ir Maknavičius—pasiliko 
už durų antram kartui perbal- 
suoti. Antru kartu jau ski
riant iš viršminėtų dviejų kan
didatu viena į delegatus bal
sai pasidalina sekančiai: F. 
Vaitukaitis 197, J. Maknavi
čius 126 /balsus. Vaitukaitis 
likosi išrinktas sefcamanu ter
minui (per metus laiko) jkriau- 
čių 54 skyriaus delegatu.

visi pageidauja, kad šis išva
žiavimas būtų sėkmingas.

Gaspadinės jau užsakė ge
ros mėsos sandvičiams daryti, 
o vegetarijonams bus visokių 
vaisių. Prie to, bus šaltkošės 
ir įvairių minkštų gėrimų. O 
kas svarbiausia, tai bus trum
pa, bet puiki programa. Ly
ros Choras, po vadovyste drg. 
Žuko, sudainuos naujų daine
lių, o mūsų nenuilstantis ra- 
šėjas ir prakalbininkas drg. 
L. Prūseika pasakys gerą pra
kalbą. Taigi, sulaukęs nedė
lios, visi važiuokime į Forest 
Parką. Atsilankę patys links
mai laiką praleisimeZir kartu 
paremsime darbininkišką dięn- 
raštį “Laisvę.”

puse 5-ta tratve iki Bingham St. Pri
važiavę Bingham St., važiuokite 
Bingham St. žemyn nėr tiltą: perva
žiavę per tiltą, sukite po kairei į 
Morgantown Road ir davažiuosite į 
pikniko vieta. Iš Eastono 9-ta va
žiuokit iki Bingham St. ir taip nat 
važiuokite, kaip augščiau minėta. 
Iš Philadelphijos atvažiavę, važiuo
kite iki Chestnut St.; pasukus į 
Chestnut St., pavažiuokit iki lOt.h 
St.; nuo 10th St. Bingham St. iki 
Morgantowp Road. Piknikas prasidės 
10 vai. ryte, 177-8

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRA.NDOVOJA 2 florai šapų ir 

Storas, po num. 426 Humboldt St., 
tinka bile bizniui, ypatingai kriau- 
čiams. Viskas naujai pertaisyta. 
Randa nebrangi. Taipgi pasiranda- 
voja 5 kambariai, yra visi įtaisymai. 
Randa pigi. Atsišaukit pas savinin-

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau’ senai matėmesi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue,

ir išėjo streikam Jų reikala
vimas buvo—pakelti algą nuo 
72 centų į valandą iki 80c,1- 
taipgi už viršlaikį mokėt dau
giau.

Pereitą seredą prie streiko sirinkimas bus pėtnyčioj 
prisidėjo likusiojDdalis darbi
ninkų, kurie buvo pasilikę 
darbe. Pirmu kartu metė dar
bą apie 300 darbininkų, vėliau 
prie jų prisidėjo dar 425.

Rengėjai.
(177-8)

ką R. Zubri, 566 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Greenpoint 2476 
arba Stagg 4918. 178-83

RIDGEWOOD, N. Y.
ALDLD. 55 kuopos mėnesinis su- 

‘ j, 27 liepos, 
Degulio ir šapalo svetainėj, 147 
Thames St., 8 vai. vakare. Visi na
riai malonėkite susirinkti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Kurie dar 
neužsimokėjote, būtinai pasistengki- 
te užsimokėti.—Sekr. A. Sakalauskas.

177.8

FASIRANDAVOJA 4 kambariai su 
visais vėliausios mados įtaisymais.

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

PARDAVIMAI

Didelis Metinis Piknikas
■ — Rengia —

LIETUVIŲ NEPRIGULMINGAS KLIUBAS
— Įvyks —

S(/&47W, L/EPOS 28, 1928
KLAŠČIAUS CLINTON PARKE

Rust St., tarpe Maspeth ir Betts Avs., Maspeth
Parkas bus atdaras nuo 3 valandos . šokiai nuo 6 vai.

Muzikantai gries Lietuviškus ir Amerikoniškus Šokius
ĮŽANGA SO CENTŲ

VAŽIUOJANT į Parką paimkit Flushing Ave. arba Grand St. karą ir 
išlipkit ant Rust St., Maspethe.

Kliubo buveinė: L. I. C., 269 Front St., B’klyn, N. Y.

PARSIDUODA namas su biznio ra
kandais ir gyvenimo kambarių ra

kandais. Parsiduoda iš priežasties 
savininko nesveikatos. Parduosiu už • 
visai žemą kainą.—C. Ostar, 19381 
Maple Ave., North Beach, L. L, N. j 
Y. Grand St. karas daveža iki pat 
vietai. Apsukrus ^biznyje žmogus čia 
gali pasidaryti gražaus pinigo.

177-82

Tel. Lackawanna 2180

Otto Meyer, M. D.
• ■*

245 West 43rd Street
West of Times Square 

NEW YORK CITY
Ofiso Valandos:

Nuo 10 ryto iki 1 po pietų
Nuo 6 iki 8 vakarai*
Nodėliomis nuo 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutarti

------- ..................................... r--1-ir.........
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KUNDROTO TRYS LIETUVIŠKI VAISTAI!

! Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
!'visokios-mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
; vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
; kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų nentaučiams kuo- 
; geriausiai patarnauti, parsigaubenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
; tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
; čia paduotus:
i Apynių
i Aviečių uogų
IAidžių sėklukių
! Brolelių
! Bernardinų
;Bezdų žiedų
; Badijonu
; Čepronėlių
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržij našlelių 
DevinmeČių durnropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuo jaus kreipiasi arba parašo į mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą. jį
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Čia Galite Gauti ir Lietuviškų Trejų Devynerių

Phone, Greenpoipt 2017, 2360-8514

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juod šaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Kaštavolų Šal mėčių
Kmynų šalavijų
Liepos žiedų Seneso lapelių
Lisnikų . šafronų
Metelių Trijų devynerių
Medetkų Traukžolių
Mėlynių uogų 
Našlelių

Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų

Puplaiškių Pinavijų Šaknų
Parušanijos ir Trūkžolių

daugybę kitokių Valerijono šaknų




