
’JI.

u

KRISLAI
“Grigutis”.
Greatneckietis.
S. Vincas.
“Vienybė”.
Anglijos Bėdos.

Rašo Sodietis

Su pamėgimu skaitau mū
sų spaudoj kritiką, polemi
ką. Skaičiau “Vilnyje” ir 
“Grigučio” kritiką, polemi
ką. Dalyviais buvo Senas 
Vincas, J. N. ir Valstiečio 
Sūnus.

Vienok, pasakysiu, kad 
minėtų draugų “kritika”, 
polemika mane nepatenki
no. Išrodo, kad draugai 
barasi vienas kito nesupras
dami, o kritikuojamas klau
simas paliko neiškritikuo
tas. Apie liaudies veikalus! 
ir proletarinį meną da kam 
nors reikės parašyt.

Labai skanu skaityti, kuo
met kritikuoja Greatneckie- 
tis. Išėmus Lietuvos drau
gus, tai geriausias mūsų 
gražiosios literatūros kriti
kas.

Greatneckietj reikia svei
kinti. Jisai parodo didelės 
pažangos šioj srityj. Rašyk, 
drauge, daugiau!

Paskutiniu laiku d. Senas 
Vincas labai teisingai “Lais
vėje” pasakė apie apysako
mis. Suprantama, apysa- 
korius turi būt svieto “pa
balda”.

-Bet ką daryt? Tankiai 
man ateina mintis: “Parga
benkime Seną Vincą bent 
vienai žiemai New Yorkan. 
Čia jį reikia pavedžioti po 
darbininkų 
gatves, na, ir nuvesti į vie
ną kitą “požeminį palocių”, j 
kur ištižę seniai, turtuoliai,; 
ūžia su jaunom mergaitėm,! 
panelėm.

susirinkimus
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Italijos Fašistai Palaikys Mo
kyklas Visose Šalyse •

ROMA.— Italijos fašistai 
išleido patvarkymą, kad vi
si italai, kurie gyvena už
sieniuose, privalo leisti savo 
vaikus į fašistų mokyklas. 
Italijos valdžia finansuos 
tas mokyklas. Tėvai, kurie 
del kokių nors priežasčių 
nesiūs savo vaikų į fašistų 
mokyklas, tai, jeigu nariai, 
bus išmesti iš fašistų parti
jos, o jeigu ne nariai, tai to
kiems nebus leidžiama su-

Įvairiose šalyse mokyklas 
prižiūrės fašistinės valdžios 
konsulai, parinkti fašistai.

Vaikai bus organizuojami 
į juodmarškinių organizaci
jas.

Valdžia išleis tam tikslui 
daug pinigų. Bet Italijos 
fašistai pinigų nepaiso —

Lietuvo j Parduotas Žmogus Buvo Laiko 
mas Rūsyj 20 Metų Surakintas Retežiais

KANKINTOJĄ BURŽUAZINIS TEISMAS LENGVAI 
NUBAUDĖ

“Lietuvos Žinios” liepos 
10 d> numery tūlpiną seka
mą įdomią žinią:

Telšių ap., Alsėdžių valse., 
Ilių kaimo gyventojas Juo
zas Lukošius šio šimtmečio 
pradžioje pardavė savo di
delį ūkį tūlam Jonui Sra- 
gauskui. Pa išduotasis ūkis 
priklausė dviem broliam 
Lukošiam: minėtam Juozui 
ir Jonui, kuris esąs silpna
protis.

davė ir brolį Joną. ! 
skas pasižadėjo jį tinkamai 
užlaikyti ir mylėti iki mir
ties.

__ Pradžioj pažadą pildė, bet 
Amerikos" kapitalistai jiems [vėliau sugalvojo to “pirki- 
nemažai suteikia pavidale į- nio” atsisakyti. Dar tuomet 

jauną vyruką Joną Lukošių 
sukaustė sunkiai apie 15 kg. 
(apie 35 svarų) svarumo ge-

nemažai suteikia pavidale į- 
vairių paskolų, kad sudrū- 
tinti fašizmą, v

Obregonisty Vadas Ža 
da Remi Prez. Calles
MEXICO CITY.— Obre- 

Igono pasekėjų vadas Aaron 
[Saenz, buvęs užsienių reika
lų ministeris, savo išleistam 
pareiškime pasižada remti 

Tai būtų gera vakacija prezidentą Calles “palaiky- 
mūsii nnvpli^tui Prie to me tvarkos n tautines san- Senas Vincas gautų medžią^ ‘taikos iki _ kongresas galės 
gos kelioms apysakoms. Q išrišti painią problemą, kas 
dabar kaip tik ir trūksta Juri užimti prezidento vie- 
mūsų spaudai apysakų iš ’

Obregonistai veikiausia 
, kad jiems bū'

miesto gyvenimo. C’
Tikrai . reikėtų pagalvoti pamatė^ 

apie tokią “vakaciją” pa- sunku daryti griežtą žings
niam d. Senam Vincui ir ki-'nį prieš Calles valdžią, todėl 

biskį “sušvelnėjo”. Obrego- 
nistai nepatenkinti, kam 
Calles klerikalus 
žmogžudystėj.

tiem draugam.

Perskaičiau, ką “Vienybė” 
rašo apie Obregoną ir So
vietus. Senai buvau bevar- 
tęs “Vienybę”. Na, ir rei
kia stebėtis, kad da yra 
žmonių, kurie skaito ir tiki 
tam “laikraščiui”... Jame nė 
gėdos, nė etikos, nė tiesos; 
gazieta, lyg iš patvorio išei
nanti.

Žinoma, lietuviška buržu
azija nėra buržuazija iš es
mės. Jinai tik batvalio vie
toj Amerikos buržuazijai. 
Kuomet “Vienybė” gina ka
pitalizmo reikalus, jinai kal
ba *ne už savo reikalus, bet 
kaipo parsisamdžiusi kapi
talizmui. O kapitalizmas 
kuomet jau pavergia, tai pa
vergia kūną ir sielą, jam 
viskas.

Tad jos kalba ir yra par
sidavėlės kalba, ir da nusi- 
gėrusios.

Nedarbas ne juokais ima 
plėstis ir juo toliau, tuo la
biau darosi kroniška liga ka
pitalizmui.

Anglijoj net pati valdžia 
susidomėjo nedarbo klausi
mu. Ve kokį receptą val
džia siūlo: Darbininkų “esa
ma perdaug”. Valdžia tuos 
darbininkus nori išsiųsti į 
Kanadą ir Australiją ir da 
kelionei pinigų paskolins.

Ot, tai tau ir “tėvynė”. 
Kol tie darbininkai daro di
delius pelnus kapitalistų

Fordo Laivas Išplaukė į Gu
rno Plantaciją Brazilijoj

Tuo tarpu J. Sragauskas 
gyveno gerai ir 
miai.

DETROIT.— Fordo kom
panijos motorinis laivas 
Lake Ormoc išplaukė į 5,700 
mylių kelionę — į Santarem, 
Braziliją, kur randasi For
do gurno plantaciją. Laivas

visai ra- gabena reikalingus įtaisus, 
mašineriją ir žmones pradė- 

Tik 1926 m. vasarą, neti- jimui darbo plantacijoj.
Fordas ' per šmugelį įgijo 

i milžinišką plotą
ketai viena jauna mergaite Fordas ' per šmugelį įgijo 
sužinojo apie Sragausko Brazilijoj
kankinį Pranešta policijai, žemes, nuo 4,500,000‘iki 6,-
liepos 16 d. vargšą iš inkvi
zicijos celes išėmė ir vėl po 
20 metų gyvam palaidotam 
parodė gražų pasaulį.

Jonas Lukošius tada buvo 
panašus daugiau į šmėklą, 

Juozas kartu su ūkiu par- negu į žmogy: rūbai nupu- 
!, visas 

apžėlę! plaukais, juo- 
purvinąs, žaizduotas, 

linys visai nu-

Sragau- vę, tik skudihrai likę 
inkamai kūnas apžėlęs plaukai

das, 
sudžiūvęs.
stojęs fizinių!jėgų, nepajėgė 
net vaikščiot.! Lukošiaus li
kimu susirūpino gydytojai, 
jį padėjo Telšių ligoninėn, 
o Sragauską atidavė teis
mui. Po ilgų tardymų, 1927

lažiniais pančiais, įmetė tam-! m. spalių 19 d. Šiaulių apy- 
sion šalton nešvarion rūsin [gaidos teismas žiauriam 

Sragauskui del stokos liu
dininkų ir bendrai sunkių 
bylos aplinkybių, rado gali
mu priteisti t k 2 savaites 
arešto ir 500 
Sragauskas i

ir prirakino prie sienos. 
Blogai maitinamas, nevalo
mas, bado ir parazitų ka
muojamas Jonas taip išbuvo 
rūsy 20 metų. Per visą lai
ką nematė jis nei saulės, nei 
kitokios šviesos. Užmiršo 
pasaulį, žmones, nežinojo, 
kad buvo karas, neturėjo 
menkiausio sunratimo, kas 
dedasi ant žemės.

litu baudos, 
tuo nebuvo 

patenkintas, padavė apelia
ciją. Šiomis dienomis Vyr. 
tribunolas Šiaulių . apygar
dos teismo sprendimą pa
tvirtino.

ŠALIN RANKAS NUO LIETUVOS, SAKO 
SOVIETAI LENKIJOS ŠALININKAMS

uIzviestija” Rašo, kad Maskva Nieku Būdu Netoleruos 
Tautų Lygos Daromo Spaudimo ant Lietuvos

BERLYNAS. — Sovietų 
valdžios organas “Izviesti
ja” ketvirtadienį savo edi- 
toriale davė aštrų persergė
jimą Lenkijos šalininkams, 
nurodant, kad Sovietų Są
junga netoleruos bile Lenki
jos šalininkų naudojamą 
prievartą prieš Lietuvą.

Tokis “Izviestijų” pareiš
kimas čia sukėlė daug ginčų 
diplomatiniuose rateliuose. 
Kalbama, kad Maskva dar 
tvirčiau nusistatė ginti Lie
tuvos nepriklausomybę nuo 
imperialistinių valstybių, 
[kurios remia Lenkiją ir ku-

000,000 akrų. Žemė yra la
bai produktyvė. Joj yra 
brangių tropiškų kietųjų 
medžių, jų tarpe yra gurno 
medžių, o žemė, pasak For
do oficialų, yra viena ge
riausių auginimui gurno me
džiu, c

Kompanija aprokuoja, kad 
arti 5,000,000 akrų žem. bus 
galima apsodinti gurno me-!rįOs duoda įsakymus Lenki- 
džiais. Produkcija tokio jaį užgriebti Lietuvą.
žemės ploto, aprokuojant po p ' -
1,200 tonų ant akro ant me- ma? sutarty su Lietuva pri-

džiais.
žemės ploto, aprokuojant po Sovietų valdžia, kaip žino-

K

1

9 Mėty Vaikutis Plauks Italija Siunčia Krasinui 
23 Mylias Tolumo Du Orlaivius

PHILADELPHIA, Pa.— 
John Devine, 9 metų am
žiaus vaikutis iš South Phi- I _ .
ladelphia, planuoja plaukti bergen Salą pagelbeti Soyie- 
iš Philadelphijos į Chester, iledlaužiui Krasinui jies-

ROMA.— Italija siunčia 
du naujus orlaivius į Spitz-

tų, būtų penkis kartus di
desnė, negu pasaulinė pro
dukcija, ekspertų apskait- 
liuota už šiuos metus.

Pasodinti medžiai suaugs 
į dešimtį metų, ir aprokuo- 
jama, kad iš tokio, ploto bus 
galima pagaminti gurno arti 
6,000,000,000 sv. .per metus, 
ko beveik užtektų pa gamini
mui vieno biliono Fordo gu
minių senių (tajarų).

Nuvykus laivui pirmiau
sia bus dirbama prie įsteigi
mo bazės ir porto, bus ap
žiūrima žemės plotas, pa
renkant tas vietas, kurios 
yra arčiausia prie porto ir 
tinkamiausios auginimui gu
rno medžių.

Laive yra įrengta ligoninė nių 
ir laboratorija. Taipgi yra reikalinga papildyti Bucha- 
jmoderniškos maudynės.

pažįsta, kad Vilnius nri- 
klauso Lietuvai, o Tautų Ly
ga pripažįsta Vilnių Lenki
jai. “Izviestija” rašo, kad

Tautų Lyga yra naudojama 
kaipo Lenkijos įrankis pa
vergimui Lietuvos.

“Sovietų valdžia trokšta 
kad Lietuvos-Lenkijos kon
fliktas būtų išrištas, užtik
rinant Lietuvai nepriklau
somybę ir lygybę abiems pu
sėms derybose,” rašo “Iz
viestija”. Toliaus rašo:

“Panaudojimas spėkos 
(prieš Lietuvą), jeigu net 
tatai užgirtų Tautų Lyga, 
būtų tiktai pamatas nau
jiems konfliktams ir nau
jiems susirėmimams.”

Tokis Sovietų nusistaty
mas priduoda drąsumo Lie
tuvos žmonėms laikytis 
prieš Lietuvos pardavimą 
Lenkijai. Už tai Lietuvos 
fašistinei valdžiai nėra taip 
lengva parduoti Lietuvą 
Lenkijos imperialistams.

žmonėms laikytis •1

kaltinais mylias tolumo; ir jis ti-

350 LIGONIŲ PABĖGO 
UŽSIDEGUS BEPROT

NAMIUI

kiši savo sumanymą atsiek
ti.

Jis tikrai 
vaikas. Jau trijų metų bū
damas
Būdamas septynių metų per- 

i plaukė Hudson upę/ Jis sve
ria 82 svarus.

“vandeninis”

mokėjo plaukioti.

NASHVILLE, TENN. —
Užsidegus čia valstijos ligo- n • • n i • • i* 
ninei del bepročių, išbėgo BemOtOriIUU U 031 VII! 1S- 
lauk 350 bepročių.

Kuomet gaisras tapo Už
gesintas, devyni šimtai iš

silaike Ore 58 Minutas
1,272 lįgonių vėl buvo Įsu-Į HIGHLAND LIGHT, Cape 
grąžinti ligoninėn. Į Cod, Mass.—Peter Hessel-

Pabėgusieji jieškomi. Sa-|bach, Vokietijos lakūnas.
koma, kad jų tarpe yra vie-‘čia nuo pievos pakilo ir ore 

'^iT • •• i •’ v • i • i —• r-' z*\ ’ • i 1nuolika labai pavojingų be
pročių.

klasei, tol jie geri “tėvynei”. 
Kapitalistas negali pasi
naudoti tavo darbo jėga, — 
tuomet tu ir “tėvynei” ne
reikalingas, tai kapitalisti
nė “tėvynė”.

išsilaikė 58 minutas bemo- 
toriniu 300 svarų orlaiviu 
Darmstadt, o paskui veik 
visai į tą pačią vietą nusi
leido.

Kominterno Kongrese
Diskusijos Apie 

Darbininkų Partiją
MASKVA.— Komunistų 

Internacionalo kongreso 
septintoj sesijoj ketvirta
dienį dar buvo diskusuoja
ma Bucharino patiekti te- 
ziai.

Dunne, atstovas iš Jungti- 
Valstijų, pareiškė, kad

Amerika Sutinka Per 
žiūrėti Sutartį su „

Chinija ‘

Vienok tie ponai, kurie 
karo metu taip karštai į- 
kalbinėjo darbininkams pa
triotiškumą ir meilę “tėvy
nei”, dabar jie — Chamber- 
lainai, Baldwinai ir kiti — 
tik patys sau tėvynę pasilie
ka. Jiems nereikia bėgti.

Tik darbininkai yra ne
laimingo likimo. Pati “tė
vynė” varu varo juos kitur.

koti Amundseno grupės ir 
šešių “Italios” žmonių. Or
laiviai bus padėti ant laivo 
Krasino.

Keturi laivai įieško din
gusiųjų. Du laivai yra Fran
ci jos ir du Norvegijos. 1 Jie 
plaukioja vakaruose nuo 
Spitzbergen. O Sovietų 
ledlaužiui Sedovui įsakyta 
tyrinėti’ sritį apie Franz Jo
sef Žemę, į rytus nuo Spitz
bergen. Bus išnagrinėta 
visi vandenys, kur Amund
seno orlaivis galėjo nukris
ti.

Sustreikavo Žuvininkai

BERLYNAS. — Vokieti
jos žuvų gaudytojai pa-

Buvo susirinkę daug žiū-)s!ęeJ^, strejką- 45 iš 70 žu- _ . t j u-ininlT-n laiim rlnknw HTAiriretoj ų.
Vėliaus lakūnas vėl pa

smagino žiūrėtojus, nuskris- 
damas kokia 1,500 pėdų į 
jūras. Trumpai paskraidęs 
virš jūrų yėl atgal sugrįžo.

LENKIJA PERTRAUKIA 
MANEVRUS VILNIAUS 

KRAŠTE
VARŠAVA.—Pusiau 

cialiai čia pranešta, 
Lenkijos militariniai 
nevrai nebebus laikomi 
niaus krašte, Lietuvai pasi 
skundus Tautų Lygai.

Ofi- 
kad 
ma- 
Vil-

vininkų laivų dabar stovi 
Altoona prieplaukoj,' išėjus

Ibininkai reikalauja pakelti 
algas.

Manoma, kad žuvininkų 
streikas dar 
plės, kuomet 
jūrose laivai 
plauką.

Manoma, kad nuo streiko 
žymiai nukentės silkių pra
monė Hamburge, jeigu 
streikas ilgiau užsitęs, Mat, 
dabar jau tuojau prasideda 
silkių sezonas.

labiau prasi- 
dabar esanti 
sugrįš į prie-

c

rino tezius Jungtinių Vals
tijų klausime. Jis nurodė, 
kad vidujinės kontradikci- 

Sakfl Saillpq Švipęa RlK jos Jungtinėse Valstijose OdKU, JdUlCb OVlCbd DUb darosi aštresnės jr kad dar-

Paversta į Maistą [bininkų masės žymiai radi
kalėj a.

CHICAGO.- Ketvirtadie- Agitacija už sudarymą
nį Northwestern Universi- darbo partijos yra neleisti-
tete, Evanstone, įdomią _(??onįur\ls’
mokslinę prakalba pasakė PartiJai, sake jis. Suda- 
Amerikos Chemikų Drau
gijos Instituto nariams pro- f 
fesorius H. E. Barnard.

Jis kalbėjo apie tai, kas 
bus su maistu, kuomet pri
siveis tiek daug žmonių, jog 
tik statiems bus vietos. Jis 
nurodė,, kad tada nebebus 
tokios agrikultūros, ' kokia 
dabar yra, kad jos vietą už
ims dirbtuvė — dirbtuvėj 
bus gaminamas maistas. 
Bet, žinoma, ta gadynė dar 
toli.

Jis nurodė, kad kuomet 
derlingi žemės plotai nebe
galės suteikti užtektinai ja
vų, kad žmonės galėtų išsi
maitinti, tuomet chemikai 
galės laboratorijoj paga
minti pakankamai maisto.

“Kuomet ateis reikalas,” 
sakė jis, “chemikas pavers 
saulės šviesą ir nitrogeną į 
maistą žmonėms. Trisde
šimts darbininkų vienoj 
dirbtuvėj, miesto bloko dy
džio, — gali pagaminti mie
lių pavidale tiek maisto, 
kiek 10,000 darbininkų dirb
dami ant 57,000 akrų žemės 
prie dabartinių agrikultū
ros sąlygų.”

rymas darbo partijos yra 
, tiktai propagandinis o bal
sis.

Po to pasveikinimai. Pir
mininkas Jilek perskaitė te
legramą nuo Max Hoeltz, 
Vokietijos komunistų vado, 
kuris nesenai tapo paliuo- 
suotas iš kalėjimo. Jo pa
sveikinimas priimtas dide
liu rankų plojimu.

Rasa iš Indijos nurodė, 
kad teziai turi daugiau lie
sti agrarinę Anglijos politi
ką Indijoj. Indijos komu
nistai neturi pakartoti Chi- 
nijos | komunistų klaidų.

J

Kolarov 'iš Bulgarijoj 
abelnai sutiko su Bucharino 
teziais, tik pažymėjo, kad 
reikalingas analizas pasauli
nės agrikultūros padėtis.

Pepper kalbėdamas pa
reiškė, kad Dunne kalbėjo 
tik už save, kadangi kiti A- 
merikos delegacijos nariai 
sutinka su Bucharino 
ziais.

te-

Cardington, Anglija.-^-An- 
glija baigia būdavoti antra 
milžinišką dirižablį.

.■ >

PEKINAS, Chinija.-— A- 
merika pasiuntė notą Chini- 
jos nacionalistinei valdžiai, 
išreikšdama norą peržiūrėti 
ir pertaisyti prekybos su
tartį.

Amerika pirmutinė pada
ro tokį žingsnį. Japonija 
atmetė Chinijos pasiūlymą 
peržiūrėti išsibaigusias su
tartis tarp abiejų šalių.

Diplomatiniuose rateliuo
se kalbama, kad Amerika 
nori patraukti nacionalistų 
valdžią į savo pusę, už tai 
ir biskį pataikauja jai.

Nankingo valdžia tuomi 
džiaugiasi; tikisi, kad Ame
rika greitai ją pripažins.

Čičerinas Vyks Vokietijon
BERLYNAS.— Praneša- 

m a, kad apie pabaigą rug
pjūčio mėnesio Sovietų Są
jungos užsienių reikalų ko
misaras čičerinas apsilan
kys Berlyne, važiuodamas į 
Frankfurtą pasigydyti. Sa
koma, kad Berlyne jis taip
gi pasitars su Stresemannu, 
Vokietijos užsienių reikalų 
ministeriu.

‘LAISVĖS’ NAUDAI PIKNIKAI
29 d. Liepos Baltimore!, Md. 
Rengia progresyvės draugijos 

ANT MATULIONIO ŪKĖS 
(Patapsco River)

■ A" ■

Didelis piknikas turi būt 
2 Rugsėjo Philadelphijoje.

5 Rugpjūčio, Cleveland, Ohio. 
Rengia Korespondentų Biuras, 

ANT NEUROS FARMOS, 
Brunswick, Ohio.

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, >■ J

ANT WILICK’S FARMOS
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OBREGONISTy RAGOŽIUS MEKSIKOJ
Kai kam iš sykio ati’odys 

keistas dalykas, kad obre- 
gonistų partija reikalauja 
nebaust mirčia kunigijos ir 
dvarininkų agentą Toralį, 
kuris nušovė tos partijos 
vadą gen. Obregoną, nau
jai išrinktą Meksikos pre
zidentą. Mat, Obregonas 
buvo pasirengęs daryt dide
lių nusileidimų bažnytinin
kams ir dvarininkams. A- 
merikos Wall Stryto amba
sadorius Dwight W. Mor
row gyrėsi, kad ot aš pri
verčiau Obregoną susidėt 
su katalikų dvasiškija prieš 
nežinia ko norinčius darbi
ninkus. Berods, socialistas 
Obregonas lyg norėjo išsi- 
gint tokios vienybės su kle
rikalais; bet tik pamikčiojo 
kiek ir užsičiaupė. Aišku 
buvo, jog Morrow pasakė 
tiesą apio Obregono šlieji- 
mąsi prie klerikalų.

Bet klerikališkiems ir 
dvarininkiškiems gaivalams 
to neužteko; jie vis dar ne
pasitikėjo Obregonu; ir Ko
lumbo Vyčiai ir kitos škap- 
lierninkų organizacijos lei
do ir skleidė nuolatinius at
sišaukimus, kad Obregonui 
turi būt atkeršyta už šau
dymus kunigų; o tai buvo 
Kunigai, kurie vadovavo 
ginkluotoms šaikoms sukilė
lių prieš bedievišką valdžią. 
Obregonistai — Meta vo j an

ti Klerikalų Sėbrai
Dabar gi, nudėjus Obre

goną, gal ir patys klerika
lai mato, jog jis buvo beat
einąs į “dvasią šventą”, 
klausydamas Amerikos dik
tavimų per ambasadorių 
Morrowa. Tokias pakitėju
sias Obregono intencijas 
dabar pilnai patvirtina ob- 
regonistų partija. Pirmiaus 
obregonistai skaitėsi kleri
kalizmo priešininkais, o da
bar jie 'glosto bažnytinin
kus ir deda pastangų, kad 
išgelbėt nuo mirties baus
mės Obregono žmogžudį. 
Užtat, kaipo buožių politi
kieriai, pakrypę į dvarinin
kų pusę, obregonistai štur
muoja prieš organizuotus 
darbininkus ir bando pri- 
kergt jiems žmogžudystės 
kaičią. Obregonistai, kurie 
pirma dviveidžiaudavo, da
bar galutinai patys sau nu
sitraukė purvinas kaukes 
nuo veidų: Meksikos seimo 
(kongreso) obregonistai at
stovai griežtai nutarė, kad 
turi būt išvyti iš seimo ir 
valdžios vietų visi “darbie- 
čiai” atstovai.
Socialisto Prez. Calles Krei

va Politika
Pati dabartinio preziden

to Calleso vyriausybė, kuri, 
savotiškais politiniais išro- 
kavimais, dar kiek patai
kauja darbininkams, iki šiol 
slėpė ištisinę žmog
žudžio išpažintį kas link 
savo kaičios. Buvo pa
skelbtas tiktai trumpas pra
dinis jo prisipažinimas, kad 
jis religijos naudai nužudė 
Obregoną. Tuo gi tarpu 
paveikė į galvažudį taip, 
kad jis ėmė kaltint vieną 
“darbietį”, kuris būk jam 
davęs revolverį delei Obre
gono pasiuntimo į “kitą 
svietą”.

trijų “darbiečių” ministe- 
rių, socialistas prezidentas 
Calles taipgi nusilenkė prieš 
reakcionierius, pataikauda
mas tiems, kurie pasiryžę 
provokatoriškai sukriušint 
darbininkų judėjimą Mek
sikoj.

Kas Privedė Prie Tų 
Pralaimėjimų?

Dabartinių įvykių aki
vaizdoje “Naujienos” (lie
pos 24 d.) jaučiasi privers
tos pasakyt:

“Bet tenka pripažint, kad 
pirmam susirėmime poli
tikos arenoj tarp Meksi
kos valstiečių ir darbinin
kų pastarieji pralaimėjo.” 
Tik “Naujienos” klaidina 

skaitytojus, pavadindamos 
dvarininkus ir reakcinius 
buožes “valstiečiais” abel- 
nai. Jos užsimerkia, kad 
nematytų Nacionalės Vals
tiečių Sąjungos, organiza
cijos pažangių, kovingų 
.■mažažemių ir vidutinių val
stiečių, kurie išvien su dar
bininkais skelbia kovą kle- 
irikališkiems reakcionie- 
Iriams. “Naujienos” tyčia 
'pražiūri ir neorganizuotas 
minias sodžiaus pusproleta- 
rių, pritariančių ne subuo- 
žėjusiems obregonistams, o 
Nacionalei Valstiečių Są
jungai.^

Jeigu Meksikos darbinin
kai šiuo atveju pralaimėjo, 
reikia paklaust, ar nėra kal
ta vadinamųjų “socialistų” 
Calleso ir Obregono politi
ka? Pagaliaus, ir. pačios 
“Naujienos” ve kaip sli
džiai nušliaužia, dėstyda- 
mos, kad
“Meksikos darbininkų vadų 
nuotaika šiandie yra prislėg
ta, ir daugelis jų atvirai kal
ba, kad darbininkams būtų 
geriausia, bent kai kuriam 
laikui, visai pasitraukti iš po
litikos ir sukoncentruoti savo 
jėgas ekonominės kovos dir
voje.”

Darbininkai Nesiliaus 
Kovoję

Tokius receptus priimt ir 
vykdyt tegali tiktai social- 
mekleriai ir kiti nuleistau- 
siai darbininkų ir valstiečių 
suvadžiotojai. Meksikos 
Komunistų Partija ir su ja 
einantieji proletarai ir var
gingieji valstiečiai yra pasi
ryžę vartot visai kitokią 
taktiką. Kom. Partija sa
vo pareiškime reikalauja, 
kad:

1. Visi darbininkai turi 
organizuotai kovot išvien, 
kad būtų perdalinta visos 
žemės valstiečiams ir paša
linta baltagvardiečiai;

2. Tinkamai nacionąlizuot 
kasyklas ir žibalo šaltinius 
(paimant juos valstybės 
nuosavybėn), taip kad dar
bininkai kontroliuotų jų ga
mybą ir paskirstymą;

3. Sukriušint klerikalų 
sukilimus, tuo tikslu ap
ginkluojant darbininkus ir 
valstiečius.

4. Gyvenime pravest vi
sus ligšiolinius revoliucijos 
laimėjimus;

5. Sudaryt bendrą tarp
tautinį kovos bloką iš dar

“Mokiniai. kai kuriems savo 
mokytojams išdaužė langus. 
Prieš kiek laiko kai kurie pi
liečiai skundėsi, kaip nusigė
rę gimnazijos abiturientai 
miesto sode akmenimis juos 
apdaužė... gatvėmis eidami, 
papirosus rūkydami,. unifor
muoti mokiniai retai kam už
leidžia kelią. Nežinomas as
muo iš revolverio pro langą 
šovė į p-lę M., francūzų kal
bos mokytoją... Vienoj mokyk
loj mokinys, ąpipyl.ė, savo mo
kytojui Veidą siefds rūgštimi. 
Kitoj gimnazijoj mokinys su 
peiliu puolė mokytoją. Dar 
kitoj mokslo įstaigoj mokinys, 
neišlaikęs egzaminu, viešai šo
vė kelis kartus į mokytoją.

O vis tai. katalikiškų fa
šistų auklėtiniai.

Išponėjimas ir 
Biurokratizmas

Lietuvos krikščioniu de
mokratų organe “Ryte” 
(liepos 10 d.) amerikietis K. 
Bitikas guodžiasi del lietu
viškos biurokratijos ir išpo- 
nėjimo; sako:

Iš Amerikos pargrįžusiam 
keista atrodo, nelikus Lietu
voje prastų žmonių, nes visi 
vadinami “ponais”: ponas sar
ge, ponas žyde; ponas kunige 
etc. Amerikiečių ausis neį
pratusi tinsta, besiklausant 
“ponų”.

Antra keistenybė — tai biu
rokratizmas. Tiesa jis jau 
apšvelnintas, bet valdininkas, 
atrodo, reikalą turi ne su pi
liečiais, o su popiergaliais. Ir 
suprantama, žmogui, ko nors 
klausiančiam, ar prašančiam, 
reikia čia pat atsakyti, o jo 
raštu patiektą prašymą gali
ma keletai dienų atidėti. “At
eik, ponas, rytoj, arba už v
dviejų dienų,—gausi atsaky- džią ir partijas įrodė, kad 
mą”. Lietuvoje piliečių laiko jis yra kiaurai persigėręs 
nebrangina net bankai. Ban- (fašistiniu “ raugu. Jam. at- 
kai verčiasi pinigais. Atneša rodo, kad dar nėra pakan- 
amerikietis dolerius, ar kitos karnai smetoniškos diktatū- 
valstybės pinigus į lituš'. pa-iros Lietuvoje, ką matome iš

Sme-šliupui Dar Permaža 
toniškos Diktatūros.

Dr. J. šliupo atsiliepimai 
spaudoje apie Lietuvos val-

esanti bloga ir vietoj kolekty- 
vio miesto valdymo pataria 
pavesti mūsų laikinosios sos
tinės reikalus skirtam “vie
nam valdžiai atsakomingam 
geram šeimininkui”.
Taigi, anot Šliupo* turė

tų būt panaikintos miestų 
tarybos, nors jos ir šoktų 
pagal fašistų muziką, kaip 
kad daro Kauno savivaldy
bė. Kaip ten nebūtų iš
rinkti miesto tarybos na
riai, šliupas į juos vis tiek 
žiūri, kaip į kokį “brūdą”, 
ir reikalauja, kad Smeto
nos valdžia tiesioginiai pati, 
skirtų miestams diktato
rius. Tame Šliupas, beje, 
turi fašistinės logikos: jei
gu šalis valdoma be seimo, 
tai turi būt ir miestai val
domi be rinktinų savivaldy
bių. : ‘

“Lietuvos Žinios”, duoda
mos Šliupui savo atsakymą, 
primena, kad, nežiūrint įvai- 
jrių kliūčių, vis tiek Kaunas 
taisomas. Kaipo vieną to
kių kliūčių,

Senatvė Amerikoj Riebiausios Siurbėlės
Mūsų laikai — kapitalo vieš-Dabartiniu laiku beveik 

kiekvienas Jungt. Valstijų ipatavimo gadynė. Kur tikklau-
apskritys turi įkūręs “be
turčių namus”, “darbo na
mus” ir taip vadinamus “be
turčių ūkius”. Paprastai se
nieji su didele baime vyksta 
į tuos beturčių namus, nes 
nežino, kas ten laukia.

Federalč valdžia, valstijos 
ir miestai pensijomis aprū
pina savo darbininkus. Bet 
tos visos pensijos prižiūri 

‘tik mažą dalelę gyventojų 
suvirš 65 metų senumo.

Sulig 1920 m. cenzo buvo 
suvirš penki milionai vyrų 
ir moterų Jungt. Valstijose 
65 metų amžiaus ir daugiau.

National Civic Federation 
nelabai senai išdavė raportą 
apie savo vestą tyrinėjimą 
ekonomiško ir fiziško padė
jimo ypatų 65 metų am
žiaus ir daugiaus. Tyrinėjo

. . priveda baisų mįestų ir 2 miestelius 
nusmukimą Kauno pramo- Yorko, New Jersey,

bininkų ir valstiečių Šiau
rinės, Centralinės ir Pieti- 

Priimdanlas 'rezignacijas nės Amerikos.

keisti. Kiek Čia pasidaro for
malumų ! Tai orderiai, tai 
įsakymai, tai Dievas žino kas. 
Banke tenka sugaišti 1 vai. ar 
2 vai. laiko 
keletą dolerių, 
patarnautojai 
tai savitarpe 
atlieka, arba 
“kostumerį-” per stalelius pa
vaiko, 
kuose
Net ir prie 

darbų Lietuvoje 
giau “ponų, negu darbinin- tilpo ■ finansinis raportas'iš- 
kų;_ o darbininkas, kaip jis Quotas šeinio delegatartis. 
nesistengtų, meko. daugiau Ten ,)aseakyta: 
noii7Cinnmvc TTlrrai clrii r.'in > 1 u

kol išsimainysi 
Mat ponai — 

tai arbalauja, 
“konferencijas” 

įkyrų jiems

Taip Amerikos ban.-: 
nedaroma.

“Lietuvos Žinių” (liepos 10 
d.) ginčo su Šliupu apie 
Kauno savivaldybę, kur ra
šoma :

“L. Aide” nr. 125 dr. J. šliu
pas dalimi savo šeimyniniais 
sumetimais randa, kad Kauno 
miesto Savivaldybės tvarka

nes; sako:
“nors fabrikuose tuomet 
(caro laikais) dirbo bene 8 
kartus darbininkų dau
giau, negu dabar, bet mie
sto savivaldybės didesnių 
darbų maža atlikta”.
Šičia svarbiausia bus pri

sipažinimas, kaip Lietuvos 
pramonę nušpicavo buržua
ziniai, krikščioniškai-demo- 
kratiški, socialistiškai-liau- 
dininkiški ir fašistiniai tos 
šalies valdytojai, puldydarni 
ją vieni po kitų.

PASTABOS
prasčiausių! --------

esą dąu-i S.L.A. organe “Tėvynėje”

neužsipelnys, tiktai skurdą, 
j Lietuvoje esą nemažai 
gamtos turtų, mineralų, 
metalų; galima, girdi, būtų 
kasyklas atidaryti; bet biu
rokratai valdininkai, armi
jos išponėjusių dykūnų yra 
viendieniai lėbautojai, ku
rie nesugeba nieko gero pa
daryt šalies ūkio srityje.

O girdėtum, kaipxtie po
naičiai plepa apie Sovietų 
ūkio negerumus, nors sovie
tinis ūkis ne metais, o 
nesiais ir savaitėmis 
myn žingsniuoja.

Klerikalas Bitikas ir 
pasako daugiau teisybės, 
negu p. Bukšnaitis, kuris 
Amerikoj kaišosi pažangu
mo plunksnomis, o nuvykęs 
Lietuvon kėlė į padangę da
bartinius Kauno .valdonus.

< t .

pataisy-i

mė- 
pir-

tai

Lietuvos Mokyklų Jaunimo 
Dorovė.

Klerikališkoji ir šiaip bur
žuazinė lietuvių spauda 
mėgsta peckelioti* apie ta
riamąjį Sovietų jaunimo 
“ištvirkimą”, nors garsusis 
Amerikos rašytojas . Th. 
Dreiseris ir kiti užsienio 
žmonės, apsilankę Sovietuos 
se liudija, jog Maskvoj bei 
Leningrade jaunimo dorovė 
kur kas augščiau stovi, ne
gu, pa v., Berlyne bei Pary
žiuje.

Na, o kaip atsirekoiųen- 
duoja save Lietuvos jauni
mas, auklėjamas mokyklose 
po kryžiaus ir fašizmo žen
klais? Atsakydami į šį 
klausimą, duosime porą iš
traukų iš klerikališkojo 
Kauni jos “Ryto”, kur skai
tome:

sai, visur girdi: doleriai, sva
rai, markės, frankai,—milionai, 
miliardai, bilionai,— Morganai, 
Rotšildai, Rockefelleriai. Apie 
tuos aukso “viešpačius” daug 
kalbama ir'dar daugiau rašo
ma, bet retai kada prisimena 
kitus šios siurbėlių imsies at
stovus—imperatorius, karalius, 
visokius kunigaikščius, herco
gus ir maharadžas, kurių turtai 
tankiai viršija žymiausių arki- 
miliardierių kapitalą, žinoma, 
šios veislės siurbėlių yra ir ma
žiau “pasiturinčių’ ’, pasitaiko 
ir visai nusmukusių finansi
niai, ypač tose šalyse, kuriose 
sukilusi liaudis sugriovė jų kru
vinus sostus, riogsojusius ant 
darbininkų kaulų, kur žmonės 
išvaikė dykūnų parazitų gau
jas ir buvusius viešpačius su
rietė į ožio ragą.

Apie šios rūšies siurbėlių at
stovus aš ir noriu čia pakalbėti, 
žinoma, išskaitliuoti visus bu
vusių “pateptųjų” viešpačių ir 
dabar esančių valdonų turtus 
nėra galimybės, nes tuo reika
lu reikėtų prirašyti storiausias 
knygas. Aš pakalbėsiu apie 
vieną šios luomos-kastos atsto
vą—Anglijos karalių Jurgį, ku
rio giminės išlaikymas kainuoja 
Anglijos darbininkams daug 
milionų dolerių, daug prakaito 
ir ašarų alkanų žmonių.

Karalius gauna iš valstybės 
iždo apie 8 milionus dolerių kas 
metai. Tai jo alga. Jo asmeni
nis turtas duoda 800,000 dol., 
jo giminės palaikai — 600,000 
dol., Lankasterio hercogystė — 
1 milioną dol., Kornvalijos her
cogystė — 800,000' dol. ir du 
dvarai—Osborn ir Balmoral'— 
600,000 dolJ gryno pelno kas 

i metai. Karalienei Viktorijai 
paliktas juveliro Nildo turtas— 
8 milionai dolerių—duoda apie 
700,000 nuošimčiais kas metai. 
Be to, karaliui priklaušo apie 
25,000 akrų geriausios Angli
jos žemės, apie 40,000 akrų 
brahgaus statybinio miško, i iš 
kurių jis gauna keletą milionų 
pelno kasmetai. Po tėvų mir
ties karalius paveldėjo jų kapi
talą, kurio vertė siekia 19 mi
lionų dolerių. Karališkosios 
šeimynos papuošalai ir brange
nybės vertos 32 milionų dole
rių, jų rūmų baldai, paveikslų 
galerijos ir kitos “smulkmenos’’ 
siekia 15 mil. dolerių. Be to, 
jis turi keliolika brangių vilų 
ir didelių dvarų užsieniuose — 
Franci joj, Italijoj, Vokietijoj 
Austrijoj ir Indijoj, kuris tur
tas taip pat sudaro nevieną de
šimtį milionų dolerių.

Kaip matome, gana “apvali” 
suma, kurią prastam darbinin
kui sunku ir įsivaizdinti, o su- 
skaitliuoti nėra nei ko manyti. 
Ir visa tai per ištisus šimtme
čius išplėšta iš milionų žmo
nių, išplėšta su krauju, iščiulp
ta su ašaromis. Jeigu tuos tur
tus iškeisti į grynus pinigus, 
tai kiekvienas Anglijos pilietis, 
neišskiriant nei tų pačių dykū
nų, gautų po kokius 400 dole
rių. Tai nebereikėtų badauti 
Anglijos darbininkams ir strei
kuojantiems angliakasiams.

O&i buvusis Rusijos caras— 
Mikė kruvinasai turėjo du kar
tu daugiau turtų, negu Angli
jos karalius. Dabar Rusijos 
Darbininkai naudojasi jo rū
mais savo poilsiui ir našlaičių 
vaikų prieglaudoms, jo turtus 
darbininkų rinktoji valdžia 
naudoja liaudies apšvietai ir 
darbo klasės gerbūvio pakėli
mui.

Pennsylvanijos ir Connecti
cut valstijose. . i

Iš 13,785 vyrų ir moterų 
ketvirta dalis turėjo nuosa
vybių iki $10,000 vertės ir 
daugiaus. 19.5 nuošimtis 
turėjo nuosavybių nuo $1,- 
000 iki $5,000 vertės. Su
virš 30 nuošimtis neturėjo 
jokios nuosavybės, 40 nuoš. 
uždirbo apie $1,000 į metus. 

I

Tas tyrinėjimas parodė, 
kad ketvirta dalis neturėjo 
jokių nuosavybių ir 16.9 
nuoš. nei nuosavybių nei į- 
eigų. Kitais žodžiais, vie
nas žmogus iš šešių, suvirš 
65 metų senumo, negavo jo
kios pagelbos.

Iš tų 13,785 net dvi penk- 
dales kiti užlaikė. Daugu- 

mJkiš tų buvo tėvai ir juos 
vaikKį užlaikė; kitus užlaikė 
giminės arba privatiškos ar 
įviešos įstaigos. 1 

nes|liucinis judėjimas Lietuvoj,j Valstijos su Senatvės Pen-

Suv. Valstijose judėjimas 
paskirti pensijas seniems 
vis auga, šešios valstijos: 
Colorado, Kentucky, Mary
land, Montana, Nevada, 
Wisconsin ir Alaskos terito
rija jau priėmė “senatvės” 
pensijų įstatymus. Sulig tų 
įstatymų, pilietis suvirš 70 
metų amžiaus, kuris 15 me
tų išgyveno toje valstijoj ir 
kurio turtas neviršija $3,- 
000, gali prašyti pensijos, 
kuri pensija surokuota su 
kitomis jo įeigomis nebus 
daugiau kaip $1 į dieną.

Manoma, kad šiais metais 
ir kitos valstijos paseks tą 
pavyzdį.

PRAŠYMAS
Šiomis dienomis gavau 

laišką iš. D-ro S. Matulaičio, 
kuris šiuo laiku darbuojasi 
Minske.; Savo laiške D-ras 
Mątulaitis , -štai .,ką rašo: 
“Aš užsiimu specialiai Lie
tuvos istorija. Šiuo metu

“Konstitucijos ;
mai 1926 metais $350 ir 
1927 m. $452.60.” ■ < • >

Taip, kas metai reikia jmano darbo_ tema yrajevo- 
konstituciją ' “taisyti,” ] --- T
viršininkai ją drasko, laužo 
ir visokiais būdais kamuoja. 
O ponai advokatai taiso ir 

juž tai pinigus ima.

Žingeidu būtų žinoti, kiek 
advokatė Puišiūtė-šalnienė 
gavo iš S.L.A. už žodžius 
“Dieve man padėk!” O gal 
ji prisilaikė savo seno prin
cipo: “Duoti, o neimti?”

Kada ponas A. B. Stri
maitis užbaigs “Tėvynėje” 
rašęs savo “Gyvenimo ruo
žus?”

Kada “Tėvynės” redakci
ja atsisakys Strimaičiui už 
tuos “ruožus” mokėti...

Iš Washington© darbo de- 
partmentas paskelbė, kad 
visos svetimtautės, užsi
imančios paleistuvyste, bū
sią deportuojamos iš Išios 
šalies.

Mat, ir čia vaduojamas! 
patriotizmu. Lai saviškės 
bizni varo...

Laikraščiai skelbia, • kad 
fašistą Nobile, kuris išgel
bėtas . šiauriuose, veš saus- 
žemiu Italijon užpečėtyta
me vagone.

Kažin ar tas fašistas jau 
taip yra baisus ir todėl sle
piamas nuo žmonių, ar jam 
taip baisūs žmonės, kurių 
jis. bijo?

konkrečiai imant, 1863 me
tų sukilimas Lietuvoj. Daug 
dar niekeno nenaudotos me
džiagos suradau Leningrado 
ir Maskvos archyvuose.

“To laiko gyvenimui nu
piešti nemažai medžiagos, 

galima surasti A- 
merikoj išleistose knygose. 
Prašau draugą pagelbėti 
man jas įsigyti. Štai jų .su
rašąs :

1) Dembskis — Ar vysk. 
Valančius nebuvo viliūgių 
lietuvystės?

2) Valančiauskas — Že
maičių vyskupystė.

3) J. Šliupas — Lietuvių 
protėviai Mažojoje Azijoje.

4) J. ’ Šliupas — Gadynė 
šlėktos viešpatavimo Lietu
voje.

5) Dembskis — Kaip mas
koliai persekiojo Lietuvą.

6) J., Jonas — Lietuviški 
dainiai pradžioje XIX š.

- 8) Medega Daukanto bio
grafijai.

Kas iš draugų turėtų vie
ną ar kitą iš viršuj suminėj 
tų knygų ir manytų, kad be 
jų galėtų apsieiti, meldžiu 
man pranešti. Melsčiau pra
nešti kuo greičiausia. Ma
nau, kad tos knygos draugo 
Matulaičio rankose 
daug naudingesnės, 
kurio bent iš mūsų.

L. Pruseika.

manau,

bus 
negu

Nori Prisidėti Prie Sandino

WILKES-BARRE, PA

Meksikos darbininkai ? ir 
valstiečiai skaudžiai, bet ti
krai mokinasi, kad reakciją 
nukovot tebus ’. galima > tik
tai per savo revoliucinį, 
masinį veikimą, o ne einant 
pėdomis veidmainingųjų so- 
cial-prigaVikif. U - u h >

Anglijos valdžia labai 
lengvai išrišo - bedarbių 
klausimą: deportuoti visus 
bedarbius . į kitas kolopijas. 
Vadinasi,';kuųmet bedarbius 
deportuos iš Vienos koloni
jos į kitą,7 tai* jie sykiu tu
rės ir “užsiėmimą.” , ; t

■ 1 - švenčioitiškiš. ! p

Bogota, Colombia.— Pra
nešama iš Medellin valstijos, 
kad jaunų vyrų grupė labai 
nori p risidštį: prie, gene r o lo 
Sandino armijos W (NĮcąra- 
gup j) ir kariauti prieš ^Ame
rikos imperializmą.' Jie t at
sišaukė į laikraščius,?' prašy
dami paraginti į publiką t pa- 
auko ti1 j ų kėli opeit į • N icar a- 
gųą.' -’v-\ ' ‘ft .■•■ :..

Liepos 1 d. įvyko SLA. 35 
kuopos susirinkimas. Apsvar
sčius kuopos reikalus, prieita 
prie delegatų raportų iš SLAK 
seimo. Ir kas pasirodė? Tie 
delegatai, kurie pirmiaus 
griežtai agitavo, kad kuopa' 
siųstų juos į seimą, dabar po 
svetainę Slapstėsi, kad tik ne
reikėtų išduoti raportą. Ir tik 
tas, kurį buvo atšaukę, nes ne
gavo didžiumos balsų ir kuris 
paskui pasisiūlė važiuoti savo 
kaštais, jeigu kuopa suteiks 
jam mandatą, tai J. Stankevi
čius, kuopos organizatorius, iš
davė platų ir svarbų raportą. 
Jį kuopos nariai nenorėjo rink
ti į šeimą tik todėl, kad jis 
pirmame susirinkime reikala
vo,1 kad rinkimai būtų atlikti 
pagal konstituciją ir Pildomo
sios j Tarybos patvarkymus.

Mat/h kas. daugiau del. į^uo- 
p.os\darbuojasiir .kasžiūri, 
kad viskas; butų atlikta pągal 
konstituciją, * tįstas skaitomas 
netikusiu.'

1928 m., Liepos 5 d.

Gruzijoj, vadinamoj šven- 
tenyčioj Lašaris, laike atlai
dų susipešė vienuoliai be
sidalindami tas dovanas, ku
rias sudėjo maldininkai. Pa
sekmės buvo tokios,. • kad 
vienuolis Samukašvili < už
mušė vienuolį Gamacharąš-

■ Vieton. siųsti .dięvui sudė
tas ^dovanas, tapo4' pasiųstas

‘ x s1 vienuolių. 4 Mat, 
as' viską priima

p • ■

>

m

‘ J

1

1



k §ubata, Liepos 28 d., 1928 C'AISVfc; i Puslapis Trečias;

PRIEŠFAŠISTINIS VEIKIMAS
Užėjus vasaros karščiams, Į dinasi, tas aukų rinkimo 

darbas priešfašistinėje dirvoje 
kiek sumažėjo. Pasakymą 
“sumažėjo” nereikia suprasti, 
kad priešfašistinis judėjimas 
eina silpnyn. Ištikrųjų, kaip 
iš tolimesnių pranešimų maty
site, yra visai atbulai. Prieš
fašistinis judėjimas ne tik kad 
neina silpnyn, bet smarkiais 
šuoliais žengia pirmyn. Lai
kinas veikimo sumažėjimas, y- 
patingai vasaros metu, yra vi
sai natūralūs dalykas, nes tas [V 
apsireiškia kiekvienoje organi-L 
uncijoje.

Reikia pasakyti, kad dau
gelio miestų vietiniai komite
tai, ir vasaros karščiams užė
jus, dirba gana smarkiai ir at
sidavusiai tam darbui, žino
ma, 
žymėjus ir to fakto, kad yra

laike tos savaitės turės veikti, j Palo Alto, Cal.— Rčpubli-IHeėney kumštynėmis ir visa 
i konU kandidatas į preziden-ivakara klausSsi per

tus, Herbert Hoover, taipgi ga;o namuose.'mažai arba ir visai nieko ne
įveikė. Ta savaitė, kaip jau K -n „ m

bū-.j augščiau minėjau, bus istorinė ^UVQ SUSldoi ėję Tunn y- 
ne-Įir, tokiu būdu, Amerikos lie- 

blogas pasekmes ir tuo pačiu j tuvių darbininkų masės turės 
sykiu prieinama ir prie tų J būti išjudintos ir įtrauktos į 
žmonių, prie kurių, kaip jai?jos apvaikščiojimą. Kuriuose 
augščiau minėjau, su aukų rin-i miestuose neturime miestinių 
kimo blanka negalima prieiti. I komitetų, tat bus atsikreipta į 

draugijas, tam darbui prijau- 
Čiančias, ir reikalaujama iš jų,

das, kaip matote, duoda

Piknikai dar įvyks sekančio
se vietose: Cleveland, Ohio; JS.,
Akron, Ohio; Baltimore, Md.;|kad J°s ka .^rs surengtų lai- 
Uaverhill, Mass.; Gardner, lke ^os sava^ės.
Mass., ir daugelyje kitų vietų. I Nauji Miestiniai Komitetai 

'Tokių piknikų, kiek turiu ži-Į 
:nių ant rankų, bus surengta
14. Jeigu tiktai rengėjai dės 
gerų pastangų, tat nėra ir ma
žiausios abejonės, kad per vi
sus tuos piknikus I 
Liet. pol. kai. gelbėjimui ir a- 
belnai priešfašistiniam veiki- 
mui. Dėkite, draugai rengė- Atskiros 

negalima pialeisti nepa- jaj, didžiausių pastangų, kad 
. t ± , . . mano pranašavimas išsipildy-ir tokių komitetų, kurie ir PH-įįu 
togiausiu laiku veikimui labai: * 
mažai veikia, o užėjus vasa-1 
ros karščiams visai užmiega.
Bet tokių komitetų yra labai j<u ’ j 
mažai. Didelė didžiuma jų, i..;,/ 
kaip jau augščiau minėjau,; 
dirba gana smarkiai. Kad tai 
yra tiesa, tai liudija ir tas 
faktas, kad į praėjusį Centro 
Komiteto susirinkimą buvo su-ipradeti 
siųsta įvairių įvairiausių įneši-' 
mų ir sumanymų apsvarstyti. 
Vadinasi, yra aišku, kaip die- 
rja, kad miestiniai komitetai, 
jeigu duoda įvairins įnešimus 
ir sumanymus, tat jiems tas 
darbas rūpi ir yra arti prie 
širdies. Esu tikras, kad praė
jus vasaros karščiams prieš
fašistinis veikimas ne tik ateis 
atgal į savo pirmesnes vėžes 
darbo išnašume, bet dar ir pra
lenks.

Aukų Rinkimas
Kadangi šalyje siaučia ne

paprastai didelė bedarbė i 
lės didelių streikų, tat 
rinkimo darbas nėra jau 
išnašus, kokis jis turėtų 
Prie augščiau suminėtų 
žasčių, delei kurių, mano su
pratimu, aukų rinkimo darbas 
nėra tokis pasekmingas, kaip 
jis buvo pirmiau, prisideda dar

ir ei-Į 
aukų 
tok is 
būti, 
prie-

radio

SKAITYK1TE~ŠVIESKITĖS-MOKYKITĖS
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą: «
Lietuvos Politemigrantą Suvažiavimas Berlyne
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa- 

; dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
tikslas Lietuvos politem'igrantų kongreso Lygoje. Yra eilė

LietuvaitS
FOTOGRAFISTe

Fotografuoju, Didinu ir NurAalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekviena dieną ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 
5 po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

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

J. Naujokas

Draugas S. 
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.,Pastaruoju laiku susitvėrė 6 prakalbų, pasakytų draugų V. .Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 

nauji miestiniai komitetai, ku- kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaskos ii 
rie atstovauja 31 draugija. Vi-| keleto RLų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 100 

—’ —Kaina .   20c

Ką Mes M atėmė Sovietų Rusijoj
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje, čia rasite apie 

Draugijos ir Kuopos unijų struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 
K '., . • iii* jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz-
Komitetas pirmame , f]uojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas, 

visuoti-1 i<nyge|ė iš 64 puslapių. Kaina.................... 15c
narn suvažiavimui, pauare car i-j '

imą, kad priimti į Amerikos' 
[Lietuvių Organizacijų Priošia- 
šistinį Susivienijimą ir atskilas 
draugijas, jeigu tame mieste, 
kuriame draugija gyvuoja, ne
siranda ir nėra galimybių su
daryti miestinį komitetą. Tuo 
reikalu tapo padaryta atsišau- 

1 kimas per spaudą į atski
ras draugijas, kad jos prisidė
tų prie augščiau minėtos orga
nizacijos ir tas atsišaukimas 
nebuvo be pasekmių, šiandien 
jau turime 18 atskirų draugi
jų, kurios yra prisidėjusios 
prie Amerikos Lietuvių Orga
nizacijų Priešfašistinio Susivie
nijimo ir padeda dirbti prieš- 
fašistinį darbą.

Centro Komitetas pastara
jame savo susirinkime nutarė 
pagaminti atatinkamus laiškus 
ir išsiuntinėti visoms draugi
joms ir kuopoms, kurios dar 
nepriklauso prie A. L. O. P. S., 
ir raginti jas, kad jos tuoj pri
sidėtų. Tokių draugijų ar kuo
pų nariai, kurie žino, kad 
draugija, kliubas, choras 
kuopa dar nepriklauso prie 
L. O. P. S., privalo pakelti 
klausimą artimiausiame

j. so miestinių komitetų šiuo tar-. puslapių. 
$1 000 bus Pu yra ^8, l<ur’e atstovauja a-- 
siimui ir a- P*e 400 įvairių draugijų ir!

Žiemos Sezonas
Vasaros sezonas greitu lai- 

jau užsibaigs ir prasidės 
vadinamas žiemos sezo

nas. Visiems žinoma ir su
prantama, kad žiemos sezonas! 
yra ir turi būti veikimo sezo
nas, už tai jau dabar reikia 

rengtis. Prasidėjus j 
tam sezonui, mūsų visos spė
kos turės būti užkinkytos ir 
priešfašistinis darbas turės ei
ti daug smarkiau, negu iki šiol.

Centralinis Komitetas prie 
žieminio sezono rengtis jau 
pradėjo. Praėjusiame savo su
sirinkime padarė daug įvairių 
ir svarbių tarimų, kurie, atė
jus žieminiam sezonui, turės 
būti įvykdyti gyvenimam Tuo 
reikalu, greitu laiku, visiems 
miestiniams komitetams bus iš
siuntinėti atatinkami laiškai, 

i su visais nurodymais ir pata- 
j rimais, kas turės būti veikia- 
I ma laike žieminio sezono. Nė
ra mažiausios abejonės, kad 
laike žieminio sezono Įvairių 
miestu komitetai pasistengs su
rengti kokių nors pramogų, 
kurios prisidės prie padidinimo 
mūsų iždo.

Priešfašistinė Savaite
in ta priežastis, kad pastaruo-1 Praėjusiam susirinkime Cen- 

laiku yra renkamos' aukos tro Komitetas padarė tarimą 
net keliems fondams. Vienas surengti taip vadinama Prieš- 
ir tas pats aukų rinkikas turi fašistinę Savaitę.
net kelių fondų aukų rinkimo Į vaitė turės prasidėti su 17 d. 
blankas ir bando gauti aukų gruodžio, šių metų 
del visų fondų ir dar didžiu- su 27 d. 1
moję iš tų pačių žmonių. To- fos savaitės bus nuodugnus iš-i 
kioms aplinkybėms susidėjus, aiškinimas 
manau, kad nėra galima ir ti- viams darbininkams, 
kėtis, kad aukų būtų galima fašistai yra ir kaip jie užsiko-

Minėta sa-

, ir baigsis 
gruodžio. Tikslas

Amerikos

kuopų.

Centro
savo susirinkime, po
naru suvažiavimui, padarė tari

kad priimti į _____ __

| J. VARNELIS

651 SENECA AVE.
1
į BROOKLYN, N. Y.

E Tel. Jefferson 100S8

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

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

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

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

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

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiškai-

"RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nut pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo aiti lietuvių 
kalba laikraštis

CK.KPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks flla$ą 
informaciją iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padetj 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 neparanku užaiprenumernotl 
tleaiai 14 Ru»ijo», tie galite užsiprenu
meruoti per “Laisvę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. T. Kaina 11.26, 
persiuntimas veltui.

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

i taip ir mano kostumieriams labai pa
tinka.

Daugybė Brooklyn® ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą il- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose ir Sto
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 

, mokam pašto lėšas, visur Amerikoje.
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 DIVISION AVENUE

Brooklyn, N. Y.

51,000 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 Juokių nors nesmagumų, 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolių 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

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

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

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet St., Spencerport. N. T.

jų 
ar 
A. 
tą 

susi
rinkime ir bandyti pravesti ta- 
rimą, kad prisidėtų. Nėra rei? tęs turėsi jiiškų supratimą apie formą Jungtinių Valstijų 
kalo laukti, kol tokis laiškas valdžios. ......
ateis. Tą klausimą galima iš- rengęs prie egzamino, 
kelti ir be jokio laiško. Ban
dykite, draugai!

Aukų Rinkimo Blankos
Senosios aukų rinkimo blan

kos, kurias buvo išleidęs Lai- 
lietu-'kinas Nacionalis Priešfašistinis 

i Komitetas, jau atšauktos ir į- 
sakyta visiems komitetams, 
kad jie tas blankas kuo grei
čiausiai sugrąžintų. Daugelis 
komitetų jau sugrąžino, 
toli-gražu, dar ne visi, 
reikia tuoj sugrąžinti ir 
mitetų sekretoriai privalo 
vilkinant tatai atlikti.

Į vietą senųjų blankų, 
įsiems miestiniams komitetams 
išsiuntinėtos naujos aukų rinki
mo blankos, kurias išleido A. 
L. O. P. S. Centro Komitetas. 
Tos blankos privalo būti su
grąžintos į 60 dienų po jų ap- 
laikymui. Komitetų sekreto
riai privalo tą įsitėmyti ir įsa
kymą išpildyti.

J. Alekšis,
A.L.O.P.S. Centro Sekr.

kas tie

surinkti daug. Bet ir prie to
kių sunkių aplinkybių mūsų 
darbuotojai dirba ir aukų 
kiekvieną dieną po biskį įplau
kia. Atvėsus orui ir prasidė
jus smarkesniam veikimui, tat 
ir aukų daugiau įplauks.

Kad aukos, kaip jau augš- Požėlą, Giedrį, Greifenbergerį 
čiau minėjau, tftdžiumoje yra ir kitus, 
kaulijamos vis iš tų paeiti 
žmonių ir jiems pasidaro per
sunki! vis duoti, tai Centro Ko
mitetas nutarė išmėginti kito
kį aukų rinkimo būdą, tai yra, 
r&gti įvairius parengimus į- 
vairiose kolonijose priešfašisti- 
nio veikimo naudai ir tokiu 
būdu prieiti prie tų žmonių, 
prie kurių su aukų rinkimo 
blanka nėra galima prieiti. 
Tuo reikalu tapo išsiuntinėti 
atatinkami laiškai visiems mie
stiniams komitetams, raginanti 
juos surengti* kokią nors pra
mogą priešfašistinio veikimo 
naudai. Kadangi dabar yra 
vasaros sezonas, tat visi komi
tetai buvo raginami rengti pik
nikus ar išvažiavimus tam tik
slui.

Reikia pasakyti, kad išsiun
tinėtieji laiškai rado pritarimo 
pas miestų komitetus ir tokius 
piknikus tuoj pradėta rengti. 
Tokie piknikai jau įvyko se
kančiose vietose : Philadelphia, 
Pa.; Shenandoah ir Miners
ville, Pa., bendrai; Worcester, 
Mass.; Montello. Mass., ir Los 
Angeles, Cal. Kiek yra žino
ma, tat iš įvykusiujų piknikų 
pasekmingiausias buvo Phila
delphia, Pa. Uždarbio nuo to 
pikniko centras dar negavo, 
bet turi žinių ant rankų, kad 
tame piknike uždirbta net keli 
šimtai dolerių. Shenandoah ir

rė ant Lietuvos darbininkų ir 
mažažemių valstiečių sprando. 
Taip pat sykiu bus ir dvime- 
tinių sukaktuvių paminėjimas 
nuo to laiko, kaip fašistiniai 
budeliai Lietuvoje sušaudė ge- 

Iriausius darbo žmonių vadus

Mes jau turėjome įvairių a- 
gitacijos savaičių ir mėnesių, 
bet tokios svarbios dar nebu
vo.* ši savaitė bus pirma to
kia svarbi Amerikos lietuvių 
darbininkų istorijoje, už tai 
reikia tinkamai prie jos prisi
rengti. Kad tinkamai prie ko
kio nors darbo prisirengus, tat 
reikia pradėti rengtis išanksto 
ir tik taip prisirengus galima
tikėtis gerų pasekmių. |

Laike tos savaitės visi mūsų į 
kalbėtojai ir kalbėtojos, prele-; 
gontai ir prelegentės, būtinai! 
turi būti įtraukti j darbą ir 
kur bus pakviesti pasakyti

bet,

ko-
ne-

vi

RUMFORD IR LEWISTON, 
MAINE

Gerai įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi- 
Kaina tik.......... 25c

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

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

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

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

Įžanga Į Politinę Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų reikšmė, tai būti-

. Knyga yra parašyta labai

Tel., Stagg 5043 .

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

MATTHEW P. BALTAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

SVEIKATOS IŠTYRIMAS
Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose. Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų. Tūkstančiai vyrų ir 
moterų buvo sėkmingai išgydyta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

j Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

I .. . .Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI

| IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Avė. ir Irving Place

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

INSURANCE

Minersville uždirbta $117; 
Los Angeles, Ca., $25. Kiek 
uždirbta Worcester ir Montel-
Io, Mass., tai dar negaliu pa
sakyti, nes neturiu žinių. Va-

15 d. liepos, tarp Lewiston
prakalbą ar skaityti paskaitą, ir Rumford, Me., man beva- nai privalo perskaityti šią knygą.
neturės jokios moralės teisės!žiuojant į Rumfordą, užtikau paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
atsisakyti. Greitu laiku vi- pakelėj pikniką. Tas pikni-atsisakyti. Greitu laiku vi- pakelėj pikniką, 
siems kalbėtojams, kalbėto- kas buvo surengtas ALDLD. 
joms, prelegentams ir prele- dviejų kuopų, t. y., Rumford o 
gentėms bus išsiuntinėti laiš-iir Lewistono. Nors pasiekiau 
kai su panašiais pranešimais pikniko vietą jau vakare, bet 
ir taipgi jųjų vardai ir adresai, 
kurių tik galėsiu gauti, bus pa- draugių, kurie supranta klasių 
skelbti mūsų laikraščiuose, kad j kovą, 
miestiniai komitetai, kurie

prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti, ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis...........$1.50

dar radau būrį draugų ir

Prisiminus apie New 
Bedfordo areštuotus streikie- 

rengs prakalbas ar paskaitas rių vadus, kuriais rūpinasi T. 
laike tos savaitės, žinotų, kur D. A. I Distriktas ir pasiū- 
kreiptis. Miestiniai priešfašis- Į liūs tikietukus, kurie tam ly
tiniai komitetai artimiausiuose' čia yra išleisti po 25c kiekvie- 
savo susirinkimuose privalo im
ti tą klausimą apsvarstymui ir 
daryti atatinkamus planus pri
sirengimui prie tos savaitės.

Išanksto turiu pabrėžti, kad 
jokis pasiteisinimas iš pu-

lias, piknike dalyvavusieji sve
čiai išpirko už $10 vertės. Bu
vo progos ir daugiau parduo
ti, bet gaila, kad neturėjau su 
savimi.

Varde streikuojančių audė-

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vieninte
lio žmogaus, ktiris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
m6 iš .po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties, šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais...............$1.00
Ta pati apdaryta drūtais audimo a arais ir aukso rai
dėmis ......................................................................................... $1.50

“ LAISVĖ ”
sės miestinių komitetų nebus 
toleruojamas, kad “negalėjo
me” arba “ne'suspėjome” ką
nors surengti laike tos savai
tės. Visi miestiniai komitetai

jų, visiems rėmėjams širdingai 
ačiū.

Aukų rinkimo tarptautinio

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

komiteto narys,
J. M. Lukas.

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS

580

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ

I
$

$I

I DR. A. L CEASAR.
DAKTARAS IR CHIRURGĄ^

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles. Naujausi Diagnozo ir 
Gydymo Budai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus ju
sli geriausias pagelbėtojas. 

prietelius ir draugas.

KAINA $1.25

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

s
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/ Puslapis Ketvirtas

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.

A.L.D.L.D. X Apskričio Kon- troit, Mich., pripažįstam ir pa- 
ferencijos Rezoliucijos reiškiam, kad tautininkų, soci- 

---------  alistų ir klerikalų vadai yra 
buržuazijos viešpatavimo pa
laikytojai ir priešai darbinin
kų klasės. Todėl darbininkai 
negali nieko bendro turėti su 
tomis srovėmis. Tik viena A. 
D. (Kom.) Partija aiškiai sto
vi darbininkų klasės reikalų 
sargyboje ir aktyviškai. daly
vauja visose darbininkų kovo
se. Todėl nutarėme remti A. 
D. (Kom.) Partiją, kaipo dar
bininkų klases vadovę, kaip ša
lies prezidento rinkimuose, 
taip lygiai visuose jos žings
niuose kovojant už darbininkų 
reikalus. Mes raginame visus 
Amerikos darbininkus piliečius 
remti A. D. (Kom.) Partijos 
pastatytus kandidatus ir rin
kimų laike atiduoti savo bal
sus už W. Z. Fosterį į šalies 
prezidentus ir B. Gitlowa į vi-- 
ce-prezidentus.

A.L.D.L.D. Centro Komiteto 
x Klausimu

Mes, ALDLD. X Apskričio 
delegatai, laikytoj konferenci
joj 8 d. liepos, Detroit, Mich., 
išreiškiame nepasiganėdinimą 
Centro Komitetui už nekreipi
mą domės į X Apskričio vei
kimą ir už rengimąsi išleisti 
mažos vertės raštų, kaip, pav., 
Seno Vinco raštų, kuriuos C. 
Komitetas rengiasi išleisti be 
narių apkalbėjimo. Mes, X 
Apskričio konferencijos dele
gatai, pareiškiame, kad sutin
kame išleidimui Seno Vinco 
raštus, naujai pagamintus, ku
rie turi vertę darbininkams, o 
ne keli metai atgalios spaudin- 
tas spaudoj apysakas, kurie 
neturi vertes šiame laike.

i r

Amerikos Lietuviai ir Jų 
Srovės

Kadangi Amerikos lietuviai 
yra pasidalinę į keturias sro
ves—komunistus, socialistus,
tautininkus ir klerikalus 
visuose svarbiausiuose kla
muose socialistai, tautininkai ir 
klerikalai eina bendru frontu 
prieš darbininkus ir palaiko 
buržuazijos arba kapitalistų 
diktatūrą, todėl mos, ALDLD. 
X Apskričio delegatai, laikytoj 
konferencijoj liepos S d., Do-

Adomo Jonukas

delegatai, nuoširdžiai atjaučia
me jūsų sunkią padėtą*!r pa
sižadame ii' ant toliaus mate
rialiai ir moraliai gelbėti jus. 
Laikykitės vienybėje prieš u- 
nijos biurokratus ir pardaviko 
Lewiso. mašiną, prieš anglių 
kasyklų savininkus, kad laimė
ti streiką iki per g

Darbininkiškos Spaudos 
Klausimu

Kadangi darbininkų eilėse 
spauda lošia didelę rolę, nu
šviesdama darbininkams klasių 
kovos būdus, tai mes, ALDLD. 
X Apskričio delegatai, laiky
to j konferencijoj, tariame už
uojautos žodį visiems Ameri
kos ir užsienių komunistiš
kiems laikraščiams, kurie, ei
dami su darbininkais, gina mū
sų visų reikalus bendroj kovoj 
prieš kapitalizmą. Mes visais 
galimais būdais pasižadame 
remti komunistiškus laikraš
čius materialiai ir moraliai. 
Tuo pačiu žodžiu mes ragina
me visas kuopas ir pavienius 
darbininkus platinti literatūrą 
—laikraščius ir knygas, nes 
spauda yra geriausias mūsų į- 
rankis kovoje su priešais. A. 
L.D.L.D. kuopos privalo steng
tis daryti didesnį spaudimą, 
kad visi nariai skaitytų orga
ną “Laisvę” ir sektų visus dr- 
jos reikalus.

Užuojauta Streikuojantiems 
Mainieriams

Mes, ALDLD. X Apskričio 
delegatai, laikytoj konferenci
joj liepos 8 d., Detroit, Mich., 
išreiškiame užuojautos žodį 
Pennsylvania ir Ohio valstijų 
streikuojantiems mainieriams. 
Draugai mainieriai! Kadangi 
jau septynioliktas mėnuo, kaip 
jūs esate kovos lanke, strei
kuodami už geresnes darbo są
lygas, tat mes, konferencijos 1 linių, streikierių vadų ir šiaip

Politinių Kalinių Klausimu
Kadangi įvairiose šalyse 

siaučia fašistinis teroras, kaip 
tai: Italijoj, Lietuvoj, Lenkijoj 
ir kitose šalyse, ir

Kadangi ir Amerikos kalėji
muose netrūksta politinių ka-

darbininkų klases veikėjų, tat to viso, mes, ALDLD. X Aps 
mes, ALDLD. X Apskričio de-' 
legatai, laikytoj konferencijoj 
8 d. liepos, nutarėme išreikšti 
didžiausią užuojautą visų šalių 
darbininkų, politiniams kali
niams ir pasižadame visais ga
limais būdais gelbėti politinius 
kalinius, pagal išgalę šelpti 
juos ir jų šeimynas. Tuo pa
čiu sykiu raginame visas dar
bininkų organizacijas ir pa
vienius draugus ir drauges sto
ti prie to paties darbo ir sy
kiu finansiniai remti kalinius, 
kurie sėdi kalėjimuose už dar
bininkų reikalus.

Ateiviu Gynimo Klausimu

Kadangi įvairūs Amerikos 
reakcionieriai deda visas pa
stangas suvaržymui ateivių A- 
merikoje;

Kadangi Amerikos kongrese 
jau yra įnešti biliai suvaržy
mui ateivių darbininkų, ir

Kadangi įvairiuose miestuo
se yra susitvėrę ateivių gyni
mo komitetai,—

Tat mes, ALDLD. X Apskri
čio delegatai, konferencijoj 
nutarėme imti aktyvų dalyvu- 
mą ateivių gynimo judėjime, 
kad ateivių teisės nebūtų su
varžytos visokiais buržuazi
niais įstatymais. Sykiu atsi
šaukiame ir į kitas darbinin
kiškas organizacijas, kad vi
sos prisidėtų aktyviai prie at
eivių apgynimo. Kovokime 
prieš įvedimą pasportų siste
mos Amerikoje.

I 7 I 7 r,,

delegatai, susirinkę apskričio 
konferencijon 8 d. liepos, De
troit, Mich., draugijų svetai
nėj, 24th St. ir Michigan Ave., 
apsvarstę Lietuvos žmonių var
gus ir fašistų inkvizitoriškus 
darbus, nutarėme ir ant toliaus 
tęsti kovą prieš Lietuvos fa
šistus ir jų agentus Ameriko
je. Taipgi nutarėme visais 
galimais būdais teikti materi- 
alę ir moralę pagelbą Lietuvos 
kovojantiems 
delei nuvertimo fašistų .val
džios Lietuvoje.
Apskričio išreiškiame griežtą 
papeikimą toms srovėms ir pa
vieniams asmenims, kurie re
mia tą Lietuvos budelių fašis
tų valdžią.
A.L.D.L.D. X Apskričio Konfe

rencijos Rezoliucijų Komisi
ja:

darbininkams

Ir vard

' Šį. j M. Leesis.
’ ' p: Sisko.

A. Misevičius

LIETŪS

{Iš Mano Atsiminimą}

(Pabaiga)

į “Ką aš čia turiu teisintis budelių aky- 
ise? Juk aš nieko neprasikaltau. O gal 
į norite, kad aš jum nusilenkčiau? Ne! to 

lliuTš manęs negausit. Aš esu kovotojas už 
i varguolių reikalus; nurodinėjau darbo 
i žmonėms, kokiu būdu pasiliuosuot iš po 

’ i kapitalistų kruvinos letenos. Savo idėjų 
neišsižadu, kol širdis plastės mano krūti- 

jnėje.”
palei-: čia Jonui prisiminė dainelė, kurią jis
nutū-'tankiai niūniuodavo ir jis užtraukė:do ant laisvės, bet jis toli neskrido; 

pė ant aržuolo šakos ir, lyg norėdamas! 
Jonui atsimokėt už išgelbėjimą nuo mir-‘ 
ties, sušvilpė savo linksmą dainelę, lyg ra-; 
mindamas nusiminusį Joną. j

Jonas atsistojo ir jau norėjo eit linki 
savo tėvo bakūžės, bet nelaimė jam pasto
jo kelią. Štai tie patys kareiviai atmar- 
šuoja, ką vakar daužė Stasio duris, kada 
jis išlindo per langą. Jono širdis užside
gė kerštu; jis norėjo stoti į kovą, bet jo
kio ginklo neturėjo ir leidosi bėgt, bet jau 
buvo pervėlu: šauliai pradėjo šaudyt; kul
kos zvimbė pro jo galvą. Jis sustojo; ta
da karininkas leidosi prie jo, brauningą! 
atkišęs, lyg tas vanagas prie nelaimingo! 
bejėgio špoko. Kareiviai apsupo jį iš vi-! 
sų pusių, ir jis pajuto retežius ant savo! . 
rankų.

“Dabar jau tu mūsų, tarė 
ironiškai, ir iš to miško nebeteks t^u išeit.” . , . .

Tarp kareivių pasigirdo skanus juo- i akis, kada jūs ją šaudote, 
kas. liaudies pavergėjams? /v

“Taip, aš iš to miško neišeisiu”, Uv------ c--------- ;----- - -----
Jonas drąsiai, bet man tas nebaisu; ateis 'du vergų darbininkų judėjimą neužslopin- 
laikas, kada jūs būsit priversti atbust iš šit, bet sujudinsi! juos prie griežtesnės ko- 
savo sužvėrėjimo, išvyst savo kraugeriškus j vos, tvirtesnio pasiryžimo, ir jie laimes pa- 
darbus, arba atsakyt už kiekvieną žmOg-isaulį, nes tai jiems priklauso.” 
žudystę”. * I . ..... ...

“Nors ir žūsim, bet kovosim;
Nors ir galvas mes paklosim, 

Bet pasaulis mūsų bus.
Vien už vargus mes užstojam, 
Skurdą nuo pasaulio šluojam — 

Jau šviečia laisvės šviesa.
Drąsiau, drąsiau petys į petį,
Stokim eilėn susipratę,

Su aštriu ginklu rankoj!
Dabar geriat mūsų kraują,
Bet sulauksit svieto naujo — 

Sunki jum bus valanda.
Mūsų draugai štai Rusijoj,
Jau jie laisvę įsigiję,

Jau sutruko ten pančiai.”
Karininkas priėjo ir norėjo uzrišt Jo- 
akis, bet Jonas užprotestavo, tarda-

Priešfašistinio Susivienijimo 
Klausimu

Kadangi Amerikos lietuvių 
darbininkiškos organizacijos ir 
draugijos turėjo visuotiną su
važiavimą kovo 3-4 dd., 1928, 
m., mieste Brooklyn, N. Y., ir 
įsteigė pastovią organizaciją—! 
Amerikos Lietuvių Priešfašis- 
tinį Susivienijimą, ir

Kadangi Lietuvoje viešpa-J 
tauja militaristinė fašistinėj 
diktatūra ir jų agentai kelia 
galvą Amerikoje,—

Todėl mes, ALDLD. X Ap
skričio delegatai, konferenci
joj, laikytoj liepos 8; d., De
troit, Mich., nutarėme oficiar 
liai prisidėti prie Priešfašisti- 
nio Susivienijimo ir bendrai 
kovbti prieš. Lietuvp§ kruviną
jį fašistų terorą ir jų agentus 
Amerikoje, kurie yra tokie pat 
fašistai ir lygiai taip kenks
mingi darbininkams, kaip ir 
Lietuvos fašistai.

BIRŽAI.— Pradedant nuo 
birželio men. 18 d. jau 4 
paras lyja beveik be persto- 
jimo. Upėse vanduo smar
kiai pakilo, kaip per dide
lius pavasario potvynius, 
užliedamas laukus ir pasė
lius.

Slėnesnėse vietose vanduo 
stovi apsėmęs visas dirvas 
ir pievas. Gyvulių tose vie
tose neturi kur ganyti —I 
laiko tvarte, bot pašaro irgi 
neturi.

Lietuvon ir iš Lietuvos
PER BREMENĄ 
didžiausio ir greičiau
sio Vokiško laivo

COLUMBUS

Arba ant Kit/j Tos Linijos 
Laivu tik Ašį as Dienas 

Ant Jūrų
Puiki Trečia Klcsa—vien 

tik atskiri kambariai
Pas bilie vietinj agentą 

arba |
32 Broadway -New York
NORTH GERMAN

LLOYD /

ant

rininkas mas:
“Argi jūs nedrįstai žiūrėt savo aukai 

, tarnaudami 
liaudies pavergėjams? Aš drąsiai žiūriu 

tarė mirčiai į akis ir tvirtai tikiu, jog tokiu bū-

Lietuvos Klausimu
Nuo 1926 m. 17 d. grudžio, 

Lietuvos darbininkai ir valstie
čiai kenčia priespaudą, kruvi
nąjį fašistų terorą ir įvairius I 
persekiojimus. Kelias dešimti^ 
Lietuvos piliečių nekaltai fa
šistai sušaudė, kitus sugrūdo 
Lietuvos ^Sibiran—Varnių be
laisvių stovyklom, visi kiti ka-| 
Įėjimai pripildyti politiniais 
kaliniais, ir inkvizitoriškai ka
lėjimuose darbininkai yra fa
šistų kankinami. Akivaizdoje -

* | Karininkas davė komandą “šauk!” ir
Na, dabar pasakyk, kur jūsų dau-!keturios kulkos pervėrė karžygio jaunuo- 

giau randasi? klausė karininkas, iškratęs lio širdį. Budeliai ramiai sau numaršavo. 
Jono kišenius: “sakyk, tai paleisim gyvą.” f. .................... _
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Špokas ant šakos švilpė savo liūdną
Aš nieko nežinąu, o kad ir žinočiau, dainelę, bet Jonas jau nebegirdėjo, 

tai savo /draugų neatiduočiau į budelių 6—23—28. 
rankas; žūsiu aš vienas, o jie pasiliks dar 
drąsesniais kovotojais, ii* atkeršyk niekšam 
už nekaltų žmonių žudymą.”

Karininkas pagriebė Jonui už rankos
ir suka, net sąnariai trata. Jonas kentė-iNebdainuokim senos, 
jo dantis sukandęs, nei veido nepermainy- 
damas. žmogžudžiai labai nusistebėjo ir 
sykiu išsigando, manydami, kad čia kokie 
“cūdai” rodosi už kankinimą nekalto jau
nuolio. •

Kareiviai 
ką tai reiškia, 
čiau prie Jono ir tarė:

“Tu nenori prisipažint, kas tu esi, bet 
mes viską žinom apie tave, ir aš tau iš
nešiu nuosprendį mirties bausmės, kurios 
tu užsitarnavai, kaip raudonarmietis.”

Kareiviams davė karininkas komandą 
stoti į eilę.

Saulė jau teka ir skubina siųst savo 
spindulius pro tarpus medžių, kad pasvei
kint Joną paskutinį sykį, kol dar budelių 
kulkos nesubadė jo karštos krūtinės.

“Tai tu neturi neL jokio pasiteisini
mo?” dar paklausė karininkas.

PIRMYN, SU NAUJA DAINA! i

užsimąstė, nesuprasdami, 
Karininkas vėl priėjo ar-

Nudėvėtos dainos,
Nusipinkime dainą naujesnę,
Lai naujoji mintis,
Bus dainos turinys,
Ir gaida lai del jos bus skambesnė.
Uždainuokim kartu,
Lyg kovos trimitu,
Tokią dainą, kad dvasią užkurtų,
Kad suskaudus širdis
Ryžtus traukyt grandis
Ir liuosuotis iš prietarų-burtų.
Ei, pirmyn su daina,
Keršto liepsnų, pilna,
Prieš skriaudėjus, prieš melą, prieš monus;
Ei, į priekį, darban,
Tarkim sau: “Lai bus gan’
Mums begarbint stabus ir balvonus!”

Buolio Sūnus.
1925.

J | , f
Jau Antri Metai, Kdi Argentinos 

Lietuviai Darbininkai Leidžia 
Savo Savaitinį Laikraštį

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei____ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Jsidomekit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Ad. No. B-33 
, Del/ Menkų Organų ir 

Nerviško Silpnumo 
Tūkstančiai vyrų ir moterų yra nervu©

ailveratingų ir susierzinančių ir turi silpnu 
neveiklius gyvybės organus. Nuo to pael 
pilvo ir virškinimo bėdos, menkas apetl 
inkstų, kepenų ar tuižies suerzinimas, ch 
r.iškas vidurių užkietėjimas, puolimas «var
mo, neramus miegas ir pailsęs, nupuolę 
prispaustas jautimas.

Nuga-Tone prašalina tas bėdas, kadarų, 
jis tveria drūtus, patvarius nervus, padidina 
muskulų jėgą ir tvarko ir gaivina visus gy* 
vybės organus. Kada jūs paimsit jj kėlėt* 
dienų jūsų miegas atneš jums gaivinant)
ilsj, jūs eisite sunkyn ir stipryn, visi jū 
organai veiks geriau ir gyvenimas įgys na 
jos reikšmės. Nuga-Tonc yra pard 
aptiekose. Jsigyk bonkutę šiandien ir p 
gelbėk sau j geresnę sveikatą.

IŠegzaminuojam d y k a t 
Savo darbą garantuojam. 
Taisome ant iŽmok«sčj~'-. _

DRS. H. & X ZASULY |
Chirurgai-Dentistai

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

Antrai ofisas: 188 Flatbush Ave. 
(Kampa* 5th Ąve.)

5232

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 6046 CHENE ST., DETROIT

,8

«

■J€

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y
A. M. BALCHUNAS, Savininka« Telephone Stagg 6581

Keliaujančių Lietuvių Atydai

60—KAMBARIŲ—60
Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia To* Rūšie* {staiga Brooklyne/
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LEFT WING WINS SHOE
STRIKE AT HAVERHILL

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

MINERS SMASH LEWIS
MACHINE

Cover—by FRED ELLIS.
Other articles, illustrations, 

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

ORDER A BUNDLE.

SHOW-DOWN IN THE 
MINERS’ UNION

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

WARS—GOOD WILL BRAND
(On Yankee imperialism in Cen
tral Arrterica.) 1 • 
By SCOTT NEARING.

THE BRITISH LEFT WING 
MOVEMENT TODAY

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

FREE PREMIUMS UNTIL MAY IS
For Every Sub One Boolę Free

$1.25With ] year sub.
SOVIET RUSSIA

Report of the Rank and Filo 
Delegation.

STRIKE
STRATEGY

By WM. Z. FOSTER.

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

By ROBERT W. DUNN.
SUBSCRIBE—NOW

Labor Unity, 2 W. 15th St., New York City
7

MOTERIMS
PanedSliais dieną 

ir naktį 
Utaminkais iki 12 *val. 

naktjes
VAIKAI

Įleidžiami Utarninkais

VYRAMS

Seredomis 
Ketvergaia 
Pėtnyčiomis 
Subatomia 
Nedėliomis 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.
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ir padarau nau- 
Sutaisau viską, 
tik reikalinga 

inžino:

RUSSIA AFTER TEN YEARS 
By the First American Trade 
Union Delegation.

PAVASARIO ŽINIA
< • • • s

Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis
LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINŠAPĘ

VISKĄ PADARAU SAVO ŠAPO J E:

With year’s sub......................$3.00
MISLEADERS OF LABOR 

By WM. Z. FOSTER.
WHITHER CHINA

By SCOTT: NEARING.
LEFT WING
UNIONISM

By DAVID J. SAPOSS.

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

Elektriką, karU • 
terį, trensmišina š- 
taisau užpakauJbs 
(rear end) ašis ir su
virinu, jei kas nulūž
ta arba susidaužo. 
Padarau viską an 
vietos GREIT ir už

PRIEINAMĄ KAINĄ
Darbas pilnai garantuojamas Mechanikai-Eksperl 

Visais reikalais kreipkite^:

BUSHWICK AUTO MACHINE SHOP 
FRANK AUGUST, Savininkas

40 Kossuth Place, Brooklyn, N. Y.
Telephone Jefferson 9359 ^arp Broadway ir Bushwick A
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NATIONAL ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE
THE WORKERS’ (COMMUN 1ST) PARTY

43 East 125th Street New York, N. Y.

del pamažinimo elektros perėji
mo, tai reikia ją paskui numes- 

’ ti; kad pats neužsistotum ir ne- 
papultum į tą pačią sriovę.

Nulaužimas
Apžiūrėjimas paprasto nulau

žimo kaulo yra neleist sužeis
tam judintis, kad kaulo galai jį 
dar labiau nežeistų. Jeigu lauki 
gydytojo, nieko nereikia daryti, 
išskyrus, kad atsakančiai ligonį Į 
paguldyti. Jei manoma, kad tą! 
darant galima kaulus sujudinti, 
tad yra gerai tą vietą prilaikyt 
rankomis, apimant iš abiejų šo
nų. Kaulą reikia nedaleisti su
lenkti, kuomet kartais ligonis 
nori pasiversti. Paskui sulau
žytą vietą reikia atsakančiai į- 
dėti tarp priegalvių (paduškų). 
Tą atlikus reikia saugoti, kad 
nesulenktų arba nepasitęstų per 
sulaužytą vietą.

Jeigu sužeista ypata apsiren
gus plonais vasariškais drabu
žiais, tai nėra reikalo ją nureng
ti, kad apžiūrėti nulaužytą vie
tą. Yra geriau nieko nedaryti,, 
kadangi taip elgiantis, t. y., nu
rengiant, galima pajudinti 
briaunas nulaužto kaulo ir tuo
mi padidinti sužeidimą, kuomet 
gi paliekant ant jo drabužius 
yra dąug geriau uždėti luobus 
ant sužeistos vietos, nes dra
bužiai tuo syk yra kaip ir pa- 
duška, minkštai prilaikanti 
narį. Jeigu stori drabužiai, 
irgi nereikia juos nuvilkti, 
su aštriu peiliu ar

žaizdos
Jei žaizdos gilios arba tokios, 

kurios apima didelę vietą, tuo
jaus reikia pašaukti gydytoją. 
Yra visuomet geriau pašaukti 
gydytoją.

Perrėžk arba atsek drabu
žius, taip kad žaizda būtų ma
toma. Atraitok drabužius, kad 
jie nesiektų žaizdos. Nesilytėk 
žaizdos tu pats, ir neleisk ligo
niui pačiam paliesti. Nuo bent 
kokių žaizdų nuimant drabu
žius, būk atsargus. Jei drabu
žiai prilipę prie žaizdos, nenu- 
įlėšk jų, bet atraitojęs aplink 
užpilk aliejaus.

Atgaivinimas Žmogaus Po 
Elektrišku Sutrenkimu

Reikia mėginti artificiališką 
kvėpavimą.

Reikalinga atkreipti atydą į 
faktą, kad paprasti palietimai 
elektriškos sriovės yra nudegi
nimu. Tas nudeginimas gali 
būti paviršutinis ar gilus, žiū
rint tvirtumo sriovės ir susidū
rimo su ja. Tankiai tokįe ap- 
deginimai esti gilūs. Apžiūrė
jimas elektriškų -apdeginimų 
turi būt tas pats, ką ir prie ki
tokių apdeginimų.

Dauginantis elektros vartoji
mui; dauginasi ir nelaimingi 
atsitikimai nuo to. Net ir da
bar trečioji šėnis (third rail) 
ir vielos yra jau priežasčia dau
gelio sužeidimų ir mirčių.

Trečioji šėnis visuomet pavo- -- ..... — ---------- -
jinga, todėl reikia jos vengti, prarėžti, kad sužeista vieta bū- 
Nusidraikę paprastos vielos — 
gal būt viens galas siekia elek
trišką vielą, todėl jų nereikia 
liesti.

Elektriškų vielų visuomet 
kia rūpestingai saugotis.

Apsireiškimai elektriško 
krėtimo — netikėtas pametimas 
sąmonės, kuomet elektriška 
sriovė pereina per kūną. Nepil
nas atsikvėpimas ir silpnas pul
sas. Kuomet rankos susiduria 
su 
negali jas tuojaus atitraukti.

ių matoma.
Painesnio, komplikuoto nu

laužimo atsitikime, . atskleisk 
nulaužtą vietą prieš oi*ą, per
pjaunant drabužius. Laikykis 
atsargiai, kaip ir prie paprasto 
Nulaužimo/nedaleisk ligoniui ju
dintis, kad tuomi sulaužytas 
kaulas nedurtų į šalis. Nepa- 
liesk žaizdos pirštais ar kuo ki
tu. Kaip, greit galima, paga
mink antiseptišką švarų kom-

gyva elektros viela, ^ypata presą ii* uždėk ant žaizdos. Jei- 
- - . . - , . * gu kaulas išlinkęs, kas tankiai
Apdeginimas rankų ir Jutų atsitaiko, nebandyk atstumti jį 

(atgal, ^et uždedamas skeveldrą 
laikyk taip, kaip yra. Visuomet 
apžiūrėk žaizdą pirmiau, o pas
kui nulaužtą vietą, 
sutrenkimą.
dyk pernešti ligonį, kuomet jo 
sąnariai bent kurie nulaužti, 
pirm negu neįdėsi nulaužtos 
vietos atsakančiai į luobas arba 
skeveldras.

Reikia atsargiai nešti sužeis
tą žmogų į saugią vietą arba 
nors ramiai paguldyti, arba nu
gabenti ligonbutin arba pas gy
dytoją.

Pergabenimo būdai nevieno
di, bet vis tiek reikia parinkti 
tokį būdą, sulig kurio ligonis 
mažiausia kentės, arba 
j an į neštuvą arba vienam 
dviem, trim arba daugiaus vy
rų nešant.

kūno dalių yra paprasta. Tru- 
£'~putį reikia pasimokinti, kad su

prasti priežastis sužeidimo. Pir
miau išgelbėk sukrėstąjį ir pas
kui apžiūrėk.

Tūluose atvejuose galima 
/ elektros bėgį arba sriovę užda- 

ryti ir tas visuomet reikia pa
daryti, jei greit galima. Per li
gonį, papuolusį ant vielos, vi
suomet eina elektros sriovė, ir 
jei pagelbėtojas papuls ant to
kios sriovės, elektra pagaus ir 
ji patį. Todėl jis neprivalo pa
liesti ypatos kūną, jei tas kūnas 
dar siekia vielą ir trečiąją šėnį. 
Prie to, gelbėdamas ligonį, pri- ( 
valo saugotis, kad jis pats ne
prileistų savo bent kurį sąnarį 
prie elektros sriovės.

Dar daugiau, reikia imtis ak- 
tyviškai, nes kuo ligonis ilgiaus 
bus ant elektriškos sriovės, tuo 
labiau elektra pereis jo kūną 

t ir pavojus didesnis. Jei galima, 
gelbėtojas privalo apsirišti ran
kas neperšlampamais gurnais, 
tankiu šilko audeklu arba nors 
sausa pala. Apart visko, dar, 
jei galima, reikia atsistoti* ant 
sausos lentos, arba sklypo sau
sos storos popieros arba nors 
sauso žipono. Guminės piršti
nės ir čebatai yra kur kas dau
giau apsaugojanti, bet jų nevi- 
suomet galima turėti. Jei viela 
yra apačioj ligonio ir žemė ap
link sausa, tai visai saugiai ga
li šalyj atsistojęs ištraukti ligo
nį kad ir grynom rankom su
ėmęs, tik reikia imti vien už jo 
drabužių ir žiūrėti, kad jie ne
būtų šlapi. Vielą, užpuolusią 

x ant viršaus ligonio, galima nu
nešti paėmus sausą lentą arba

< lazdelę.
Nuimant nuo viršaus ar iš

imant is po vielos ligonį, reikia 
tai padaryti su vienu pasisten
gimu, nes jei ligonį vartysi, tai 
elektra jį dar labiau pakrės ir 
gali apdeginti.

“Gyvą” vielą pasekmingai ga
lima nukirsti, su kirviu ar kir
veliu, jei tik rąnkeną yra :.sąu- 
Sa; tik reikia tai daryti, iš to 
Šono, iš kurio elektros sriovė at
eina, ir niekuomet iš antrojo, 
nes elektra nepaliauja krėtus, 
pakol ji nepereina per žmogaus 
kūną. Jei buvo vartota štange- 
1S, uždedant ją skersai vielos

Dar Dainy ir Sporto Dienos 
Reikalu 12 d. Rugpjūčio, 

Union City, Conn.
Kaip jau minėta, kad prie 

keturių chorų dar prisideda du 
chorai nauji, tai yra, New Bri- 
taino Vilijos naujas merginų 
choras ir New Haveno žvaigž
dės mišrus naujas chora^.

O dabar, sporto mėgėjai, 
tėmykite! Puikiai išsilavinę 
kumštininkai (boxers) lietu
viai iš Hardford, Conn., 
toras Kuciaračius, sveria 
sv., kumščiuosis su Jonu 
ku, kuris sveria 13'5 sv.

Komiškas kumštynes
rištomis akiihis) atliks Jonas 
Martutaitis su Karoliu Kiškū- 
nu. Bus lenktynės iš visų cho
rų merginų, paskui vaikinų. 
Bus ir ristynės. V. Kuciara
čius sako, jis norėtų ir su lie
tuviais čampionais ristis. O 
svieto, kaip pranešama, iš vi
sur bus. Tėmykite. Iš paties 
New Yorko, Brooklyno, Mas- 
pėtho (N. Y.) užtikrina 500 
su Lyros Chorui Iš Bostono, 
Brocktono, Cambridge’iaus, 
Lowellio, Fall Riverio ir kitų 
miestų turime laiškus, kad at
važiuos. Iš New Jersey vals
tijos—Elizabeth, Jersey City, 
Newark, Paterson, Atlantic

City ir kitur turime praneši
mus, kad bus.

žiūrėkite, kad net iš tolimo
sios didžiosios Pennsylvania 
valstijos atrašo automobilistai, 
kad atūš pamatyti Connecticut 
valstijos lietuvių ir jų didelį 
išvažiavimą su milžiniška pro
grama. Temykite iš kur jau 
gauta pranešimai: iš lietuviško 
Shenandoah, Pa., Scranton, 
Pa, Wilkes-Barre, Pa., Kings
ton, Pa., Philadelphia, Pa., 
Pittston, Pa., Reading, Pa.

Taigi, pirma ir gal paskuti
nė tokia proga bus Conn, vals- 

itijos lietuviais pamatyti toli
mų valstijų lietuvius, kurių tar
pe bus giminių, draugų ir Senų 
pažįstamų dar iš Lietuvos.

Dainiu Dienos Generalis 
Žvalgas.

Portlandas 
miestas, nes 
tik pastatyti didžiausi 
bučiai, į kuriuos suvažiuoja iš 
visų Amerikos kampų turtuo
liai laiką praleisti. Bet dar- 

1 binink ų padėtis sunki. Darbų 
nėra. Daugiausia dirba prie 
gelžkelių, bet ir čia darbinin
kų padėtis sunki, nes, viena, 
labai menkai apmoka, o ant
ra, tai kur pirmiau dirbo trys 
ar keturi darbininkai, dabar 
tą patį darbą turi padaryti 
vienas arba du darbininkai. 
Darbininkai neturi savo jokios 
organizacijos, nepriklauso į u- 
niją, tai darbdaviai juos išnau
doja, kiek tik nori. Teisybė, 
yra neva unija, bet ji sutverta 
ne darbininkų, o darbdavių, 
todėl dar labiau darbininkus 
mulkina, negu kad jie jokios 
unijos neturėtų.

Iš antros pusės, darbininkus 
spaudžia ir dvasiškija. 
tuviai neturi savo bažnyčios, 
todėl priklauso prie lenkų pa
rapijos. Lenkų kunigas savo 
parapijonus ne tik'kerpa, bet 
ir lupa. Mat, kuomet darbi
ninkų sunki padėtis, tai jam ir 
mažiau duoda, todėl jis pa
skelbė, kad įveda naujas kai
nas: už krikštą 50 dolerių; 
kas norės savo vaikus privesti 
prie pirmos komunijos, 
rėš mokėti nuo galvos 
dolerius; už laidojimą 
šias 75 doleriai.

Kelios savaitės atgal 
lenkas norėjo pakrikštyti sa
vo kūdikį ir kada nuvežė, tai 
kunigas užgiedojo 190 dole
rių, kuriuos sekamai išdalino: 
ant bažnyčios nedavė 100 -do-

lerių, parapijinių duoklių 40 
dolerių ir 50 dolerių už krikš
tą. žmogelis pasakė, kad ne
turi pinigų, tai kunigas atsa
kė, kad kūdikis bus nekrikš
tytas.

žmogelis turėjo vežti kitur 
kūdikį ir francūzas kunigas tą 
“malonę”- padarė už 5 dole
rius.

Paskui vėl kunigas atsilan
kė pas vieną lietuvį ir parei
kalavo 90 dolerių, žmogelis 
atsakė, kad neturi tiek pini
gų. Kadangi parapijonai pri
klauso ir prie pašelpinės, ku
rią kunigas kontroliuoja, į ją; 
moka po 50c į mėn. ir laike li
gos gauna po 5 dol. į savaitę 
pašelpos, tai kunigas pasakė, 
kad jį išbrauks iš pašelpinės. 
Ir tai taip atsitiko, žmogelis 
per septynerius ar aštuonerius 
metus mokėjo po 50 centų į 
mėnesį į tą draugiją, o dabar 
kunigas vienas išbraukė jį iš 
draugystės.

Lietuvių randasi mažai, bet 
ir tų dalis kunigų apmulkinti 
ir su jais negalima susikalbė
ti. '

BINGHAMTON, N. Y
Lietuviai “

Kalbėti apie asmenų darbus, 
kai kas gali pasakyti, kad tai 
kišimasis į asmeninius reikalus. 
Bet kuomet tie asmeniniai rei
kalai paliečia valdiškas įstai
gas ir kuomet tatai minima 
amerikonų spaudoj,—galima 
paminėti ir “Laisvėje.”

21 liepos, naktį, K. Tinkū- 
nas sukėlė savo * name tiek 
“trobelio,” kad jo paties vai
kučiai basi ir pusnuogiai išbė
go jieškoti policisto, sakyda
mi, jog tėvas motiną jau už
mušė Vaikučius susitiko ant 
gatvės kiti žmonės ir pagelbė
jo jiems susirasti policistą. Nu
vykus stubon, rasta būrys su
sirinkusių kaimynų; stubos 
langai išdaužyti. . .

Vyras paimtas šaltoj on. O 
paskui nuteistas 10 dienų ka
lėjimam

ir Amerikoniška Stilium
Pavalgius Čia malonu būti, pasi- 

inekučiuoti au kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Syki atsilankę, persiūk- 
rinsit.—Pabandykit I

J. MARČIUKIENE
Savininke

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

f Tel.

UETUVIS

Kitas atsitikimas—tai su M. 
vi. Teisybė, yra dalis ir susi-!Baltušniku. Jis kaltinamas 
pratusių, kurie susispietę į A.'delei neužlaikymo šeimynos, 

j Policija afėjo į tūlą saliūną jį 
pasiimti ir užklausė baro pa
tarnautojo, kuris yra Baltušni- 
kas. Nors Baltušnikas buvo 
ten pat prie baro, bet baro 
patarnautojas pasakė, kad jo 
nėra. Policijai pasiteiravus 
pas kitus žmones, nurodyta, 
kad buvęs žmogus prie baro, 
tai jieškomasis žmogus. Bet 
jieškomasis žmogus tuojaus iš
ėjo gatvėn ir bėgt. Policistas 
pasivijo ir pagavo. Kokia jam 
bus bauda, dar nežinia.

Tai, mat, vis atsižymė- 
i mai.” A—ma A—te.

L. D.L.D. 189 kuopą. Kuopa 
rūpinasi ir darbininkiškais rei
kalais. Kuomet gavo nuo strei
kuojančių mainierių štampas, 
tai nutarė jas pardavinėti. 
Kuopa pirko už $3; S. Alksnis 
ir A. Kurpis po $1; A. Likto- 
ras, L. Raginis, J. Kukalskis, 
A. Jočys po 50c; J. Wulove,
M. Batura, C. Aloba ir J. Ba? 
bi jonas po 25 centus; J. Bru
žas aukojo čeverykus $6 
tės.

Viso aukų surinkta ■ 14. 
kos pasiųstos į Pittsb gh, 
komitetui, kuris rūr’ asi šelpi-1 
mu streikuojančių mainierių. I

Visiems aukotojams varde 
Lie- Streikuojančių mainierių tariu 

širdingą ačiū.
Komunos Draugas.

Brooklyn LIBOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA.

titles del Balių, Koncertų., 
fdetų, Vestuvių, Susirinkimų 
Puikus steičius su naujaisiais

Keturias bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

H9—959 Willoughby
$842 St***,

Automobiliu Mokykla* * apie elektrą,, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kuri 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.

APVAIKŠČIOKIT STREIKUOJANČIŲ MAINIERIŲ SOLIDARUMĄ! ATEIKIT Į

kuris įvyks nedėlioję, 29 (1. LiepOS" Juty, 1 928
Sportas—Perstatymai—šaunūs Kalbėtojai

KALBĖS MOTHER BLOOR
KELRODIS: Imkite karą No. 50 ant 5th St. ir išlipkit ant Olney Ave.

DU KOMUNISTŲ KANDIDATAI
. NUPIEŠTI FRED eLlIS'O

Atspausdintos formoje 
pjautuvo su Fosteriofir Gitlovo Fo
tografijomis, labai gražaus darbo.

Jas reikia lipyti ant laiškų, programų, 
laikraščių 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.

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

VOTE COMMUNIST GUZIKAI JAU 
GATAVI

Ant pareikalavimo bikur pristatysime 
jas.

Kainos:
Lotuose
Lotuose
Lotuose
Lotuose

Reikalaukit jų Šiuo antrašu:

-V

<p

GRABORIUS
(Undertaker)

TELEPHONE: STAGG

A. RADZEVIČIUS

41G Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avė.) 

BROOKLYN, N. Y.AMERICAN
PHONE: REGENT 2177-U474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Musų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus i trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 

' kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

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

1023 MT. VERNON Si

UAUIlimMHHUMUimMUULWU. wu'wmuuuaM

GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkatniausias ir už prieinamą 
kainų. Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell____
Keystone

TELEFONAI*
______ '___ Oregon 5136

____________ Maia >66t

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

ANTRA APTIEK A:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. I., N.Y* 

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

______________________ ORDER BLANK:_______________________
Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENA DOLERI, už kurį 

malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ______ ,______________
No______ ___________________
Miestas_____________________
Miestas________ _____________



' Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
SMAGUS
NAUDAI

“LAISVĖS”
IŠVAŽIAVIMAS

Brooklyno ALDLD. 
rengia smagų “Lais- 

Iš-

WALTERIS PETRIKUTIS 
BUS PALAIDOTAS 
NEDĖLIOJ ALYVŲ 
KAPINĖSECentral 

24 kuopa 
vės’’ naudai išvažiavimą, 
važiavimas bus nedėlioj, liepos 
29 d., Forest Parke. Bus pro
grama, kuri susidės iš dainų ir 
prakalbų. Dainuos Lyros Cho
ras iš Maspetho, po vadovyste 
drg. Žuko, ir pasakys žingei
džią prakalbą “Darbo” redak
torius drg. L. Prūsei k a. Be to, 
bus įvairių užkandžių, minkštų 
gėrimų ir šaltkošės.

Į šį išvažiavimą turėtų su
važiuoti didelės minios lietu
vių darbininkų. Čia bus gali
ma linksmai laiką praleisti ir 
tuomi pat kartu paremti savo 
dienraštį “Laisvę.” Kad yra 
labai svarbu dienraštį “Laisvę”
paremti, tai nereikia daug aiš- kutis prigėręs Freeporte, L. L;

Dr. A. Petri k os. ir drg. K. 
Petrikienės prigėręs vaikutis 
Walteriukas bus laidojamas 
ateinantį nedėldienį; iš namų, 
po num. 221 South 4th St., 
Brooklyne, bus išlydėtas-po 10 
valandai iš ryto. Palaidotas 
bus Alyvų Kalno (Mount Ol
ive) laisvose kapinėse, Mas- 
pethe.

Norintieji išreikšti dd. Pet
rikams sąjausmą toje karčioje 
nelaimėje, nepavėluokite.

Dd. Petrikai skaudžiai kan
kinasi ir ašarose skęsta, ištik
ti to baisaus smūgio.

(Pereitame “L.” numeryje 
pasakyta, kad Walteris Petri-

lyvauja darbininkų kovose su I Rep<
išnaudotojais, tas yra žinoma.--------------------
Kiekviename streike, kiekvie- ..1C.
name kapitalistų pasikėsinime] APIE AIKRODzIUS 
ant darbininkų “Laisvė” visuo-l 
met ištikimai gina darbininkų] 
reikalus; ir kad “Laisvei” 1... 
tų galima ir ant toliau darbi
ninkams tarnauti, mes priva
lome suteikti jai paramą.

Todėl, sulaukę nedėldienio, 
visi būkime Forest Parke. 
Programa prasidės apie 5 vai. 
po pietų. Rengėjai.

P. S. Pasiekt vietą paran
kiausia paimt Jamaica linijos 
eleveiterį; išlipti reikia 
Forest Parkway stoties, 
pus eit į kalną.

Vakar dienos “Laisvėj ma- 
j tėte mano pranešimą apie ati- 

i darymą laikrodžių taisymo į- 
staigos. Su šia diena, vietoje 
garsintis, ^h*tis, manau jums 
pasitarnauti,\supažindindamas 
jumis su dalykais, paliečian
čiais laikrodžius, ir jūs tą skai
tydami suprasite, kad 
manus laikrodininkas 
mano garsinimosi.

esu su-
ir be

MASINĖ PRIEŠKARINĖ 
DEMONSTRACIJA

ant
Išli- 

R.
laikro-

sumanus
Valymas ir tepimas 

d žiu kerosimi nėra 
pasielgimas.

Vieni, norėdami pasirodyti 
gabiais, kiti, norėdami išvengti 
mokėjimo laikr. už darbą, tepa 
laikrodžius kerosimi arba ben- 

izinu. Kerosinas suliuosuoja 
ilžTniškai suskretusį aliejų su dulkėmis 

j ir tankiai tinkasi, kad laikro- 
I dis po to pradeda eiti, bet po 
trumpo laiko kerosinas išdžiū-

1Su bato j, 4 d. rugpjūčio, 
vai. po pietų, ant Union Sq.,j 
New Yorke, įvyks mi’Ži..Z’..„ 
prieškarinė demonstracija.

Čia bus kąlbama, protestuo
jama ir reikalaujama: r , .. .. ... . .

Ištraukt tuojaus karo laivy- f* !a.‘,kro(1]! 
ną iš Chinijos.

Atsaukt marinus iš Nicara- 
guos.

Panaikint suokalbius prieš
Sovietų Sąjungą.

Šalin rengimasis prie naujos 
pasaulinės skerdynės.

Šalin kapitalistines militariz-j 
mo mokyklas!

Tuojaus paliuosTioti John
Porterį.

Šalin Hooverių-Smithų, karo 
pirklių ir amunicijos baronų 
kandidatūrą!

šalin kapitalizmas, auklėto- 
s jas karų’ 1

kio tepalo. Jeigu valant kero
simi ir patepa laikrodį kokiu 
aliejumi, kerosinas išdžiūda- 
mas sunaikina tepalą. Laikro
dis be tepalo į metus laiko 
daugiau nusidėvi, negu tinka
mai pateptas į 10 metų nusidė- 

Ivėtų. Kuomet laikrodis susto- 
; ja ėjęs, neužtenka vien išva
lyti ir patepti, bet reikia nuo 
nuolatinio takšėjimo išmuštas 
duobeles į ankerį (pallet) iš
lyginti ašelių capus nudilusius 
nuolaidžiai arba užkarpiai iš
lyginti skyles capams nudilu

sias pailgai reikia ištaisyti. Tą,
Kalbės: Ben Gitlow, kandi-i žinoma, gali atlikti tik suma-

datas į vice-prezidentus; Rob
ert Minor, kandidatas į J. V. 
senatorius; M. J. Olgin, Phil 
Frankfeld, Albert Weisbord, 
Bert Miller, Richard B. Moore, i 
John J. Baliam, Ben Gold, D.! 
Benjamin, Ray Ragozin, Scott

nūs laikrodininkas, turintis pa
tyrimo’ir įrankius, o ne laik
rodžio savininkas.

Laikrodininkas
Pranas Veiveris.

VĖL JUODA AKIS
Nearing, Rebecca Grecht, Paul]SIRVYDUI
Crouch. Rengia Darbininkų’ 
(Komunistų) Partija ir Jaunų-Į 
jų Darbininkų (Komunistų) 
Lyga.

Vie-

AIDO CHORO MĖNESINIS ‘ 
SUSIRINKIMAS

Utarninke, 31 d. liepos, 
“Laisvės” svetainėje, įvyks Ai
do Choro mėnesinis susirinki
mas. Pradžia 8 vai. vakare. 
Visi choro nariai būtinai daly
vaukite susirinkime, nes yra 
neapsakomai daug svarbių rei
kalų aptarimui, šiame susi
rinkime bus renkama komisija 
skelbimų rinkimui į programą 
rengiamam koncertui, kuris į- 
vyks pradžioj spalių mėnesio, 
1928 m., ir kiti labai svarbūs 
dalykai, nuo kurių priklauso 
choro pasilaikymas. Todėl ne
pamirškite susirinkimo dienos.

Iš priežasties neskaitlingo 
narių atsilankymo į pereitą su
sirinkimą, likosi neišrinkta 
valdyba sekančiam pusmečiui, 
tat pasistengkite atsilankyti į 
šį susirinkimą, kad būtų gali
ma turėti skaitlingą susirinki
mą. Nauji nariai chorui taip 
pat pageidaujami.

bol-
cen- 
pri-

Bmhš&

Choro Pirmininkas.
(179-80)

Liepos 19 d. Sirvydas 
nybės” peržvalgoj, paėmęs iš 
rusų baltgvardiečių laikraščio 
“Novoje Ruskoje Slovo,” rašė:

“Gelbėjimo ekspedicijos va
das prof. Samoilovičius dar 
prieš karą pasižymėjo, kaipo 
gabus inžinierius ir vadovavo 
13-kai ekspedicijų į šiaurę. 
Bolševikai jį buvo areštavę 
kaipo ‘buržujų,’ bet vėliau pa
leido.

“Taigi iš viso šio žygio 
ševikai negali savintis nei 
to garbės. Visa garbė
klauso Rusų tautai (tokiai, ko
kią Sirvydas supranta), kuri 
turi nemažai prakilnių tautie
čių ir žmonių. Tik, deja, jiems 
šiandien bolševikų diktatūra 
atima galimybę pilnai pasiro
dyti. Jie turi dirbti tik komu
nistų propagandos labui.”

Taip tas fašistas baigia 
šlykštų melą apie bolševikus, 
būk mokslo žmonėms /yra blo
ga Sovietų Sąjungoj/ Kita, 
kad tas prof. Samoilovič yra 
ne bolševikų žmogus.

New Yorko “Times” pėtny- 
čios laidoj įdeda iš “The 
American Hebrew Magazine” 
prof. Samoilovičiaus atsakymą 
į pasiųstą to laikraščio jam pa
sveikinimą. Tarp kitko, New 
Yorko “Times” trumpai pažy-

mi, kad prof. Samoilovičius, torijoj; ir Heeney buvo jų nu
yra vienas iš1 tų retų žydų, ku-|ka.
rie yra pasiekę augštesnį mok
slą prie caro valdžios. Samoi- boksavimosi 

I lovičius buvo vienu tų maišti- 
I ninku studentų, kurie kovojo 
prieš caro valdžią. 1908 me
tais Samoilovičius buvo areš
tuotas ir ištremtas į Archan
gelsko sritį... Po 1917 m. 
revoliucijai jis sugrįžo Rusi
jon, kaipo susiinteresavęs kon-

Istruktyviu darbu, pavedant sa- visas kruvinas, užmuštomis a- 
vo žinystės principą atstaty
mui Sovietų šalies.

Reiškia, prof. Samoilovičių 
Sirvydas apmelavo: jis nėra 
nei buržujus, nei buvęs bolše
vikų priešas, nei rusas Sirvydo 
tipo, neigi senosios mokyklos 
pasekėjas; bet žydas revoliu
cionierius mokslininkas. Tokių 
Sovietų Sąjungoj netrūksta. 
Jie yra vienu iš daugelio 
grandinių, kurios sudaro 
vietų Sąjungos struktūrą.

Matote, N. Y. “Times,” 
pitalistinis laikraštis, daug 
šališkiau ir teisingiau r 
kaip fašistas Sirvydas savo 
“Vienybėj.”

Dar viena Sirvydui juoda a- 
kis už melą ir šmeižtą 
Sovietų Sąjungą.

Po 2 minučių ir 52 sekundų 
vienuoliktame 

raunde referas Eddie Forbes 
sustabdė kumštynes ir Heeney 
paėmęs nuvedė j kertę ringo, 
visą kruviną, sukapotą, nepa
našų į žmogų. Tunney buvo 
sveikas, nepaliestas, tik krau
ju apsitaškęs nuo oponento.

Heeney po dešimto raundo,

So-

ka
be-

prieš
J.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

MIRĖ DVIEJŲ
DAKTARŲ TĖVAS

kimis, dar norėjo, kaip akla 
višta, grūdą surasti. Bet Tun
ney jam nežmoniškai skėlė iš 
dešinės ir kairės šešis kartus 
į kruviną, apkrekėjusį veidą, 
vienuoliktame raunde.

Tai tokios buvo Tunney su 
Heeney kumštynės, kuriose 
sporto nieko nesimatė, apart 
žiauraus gyvuliško kovimosi. 
Sykį Heeney buvo visai iš
trenktas už virvių.

žmonių tiek neatsilankė,v 7

kiek promoteris Rickardas ti
kėjosi. Jų buvo apie 40,000.

‘Sako, promoteris prakišęs į ke
tvirtadalį miliono dolerių.

Sportas.

St. Avižienius (Charles Vin- 
ski, pagal J. V. pilietybę), 63 
metų, 116 N. 9th St., Brookly
ne, mirė liepos 25 d. šv. Petro 
ligoninėj; bus palaidotas lie
pos 30 d. iš kun. Kuodžio baž
nyčios Kalvarijos kapinėse, 10 
vai. ryte.

Velionis paliko dideliam nu
liūdime savo moterį, dvi duk
teris, jau vedusias, ir du sūnus 
daktarus: Dr. F. Vinski prak
tikuoja 568 Leonard St. ir Dr. 
J. Vinski 83 Berry St.,'Brook
lyne.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. Levandauskas.

TEATRAS DAINOS-MUZIKA
SOVKINO jUDŽIAI
CAMEO TEATRE

“Caras Jonas Baisusis” ir 
“Potemkin” sugrįžo į Cameo 
Teatrą šiandien ir bus rodomi 
ištisą savaitę.

Abu paveikslai yra verti pa
matymo. Cameo Teatras ran
dasi 42nd St., netoli Broad
way, New Yorke.

ROMAN NOVARO
LOEWS STATE TEATRE

Pagarsėjęs judžių artistas 
Roman Novaro lošia vadovau
jamą rolę paveiksluose “A 
Certain Young Man.” Judžiai 
perstato išlepėles buržuazijos 
moteris, kaip jos limpa prie 
vyrų. Paveikslai gerai pada
ryti.

I SPORTAS | S
TUNNEY LAIMĖJO
KRUVINĄ “KNOCKOUT

Gene Tunney ketvergo nak
tį pasekmingai apgynė savo 
sunkaus svorio čampionatą. Jis 
supliekė Tomą Heeney, Nau
josios Zelandijos kalvį, tech
nišku “knockoutu” vienuolik
tam raunde.

šias kumštynes bokso eksper
tai skaito vienas iš žiauriau
sių, kruviniausių kumštynių is-

LOMSKI SU LOUGHRANU

HAMTRAMCK, MICH.
LDSA. 130 kuopos mėnesinis susi

rinkimas bus ketverge, 2 rugpjūčio 
(August), 1928, Yeamans svetainėj, 
7:30 vai. vakare. Visos narės atei
kit, yra svarbių reikalų. Taipgi yra 
atėję iš centro nominacijos blankos 
kurias turėsime išpildyti. Atsives- 
kit ir naujų narių.—Sekr. 179-80

PLYMOUTH, PA.
Didel įpikniką rengia LDSA. 53 

kuopa nedėlioj, 29 d. liepos, ant Li- 
i nevičiaus farmoš. Vieta yra labai 
graži ir lengvai privažiuojama. Pra
džia 10 vai. ryte. Įžanga visiems 
veltui. Kelrodis: Iš ' Wilkes-Barre 
arba Ashley imkit Ashley busą, iš
lipki! prie pikniko vartų. Galima 
imti ir Grove ir Brown gatvekaii, 
išlipt ant Franklin Junction; bet 
Ashley busas priveža arčiau. Va
žiuojant Nanticoke gatvekariu, išlip
ki! ant St. Mary’s Crossing. Ply- 
mouthiečiams gal bus parankiausia 
imti busą ir privažiavus pirmą kelią, 
kuris, pasisuka Į Lee Park, išlipti ir 

tuo keliu į kalną.—Rengėjai.
178-9

iti

8 d. rugpjūčio Ebbets Fiel- 
de, Brooklyne, Tommy Lough- 
ran su L. Lomskiu boksuosis už 
vidutiniai sunkaus svorio čam
pionystę. 
nes yra 
Stillwell 
jos, kuri 
puolusių

Šį kartą jų boksy- 
rengiamos Marshall 

Movement organizaci- 
rūpinasi jaunų ir nu
vyru prikėlimu.

ST. ZBYSZKO- 
HANS STEINKE

22 d. rugpjūčio, New Ridge
wood Grove, Brook lyne, Stasys 
Zbyszko imsis su Hans Steinke 
už čampionystę. Zbyszko jau 
užsistatė 
Millerį. 
Zbyszko 
ristynėse 
jųdviejų 
metų.

$5,000 pas promoters
Dvi savaiti atgal 

laimėjo 30 minučių 
su Steinke, pirmam 
susiėjime po dviejų

pranešimas Visiems, kurie 
TURI LAIKRODŽIUS

Draugai!
Bedarbei vis didėjant, permatyda

mas, kad ir mąno 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 

i pragyvenimui.
Negaliu pasakyti kurią dieną, bet 

jau ne no ilgo bus atdara mano įstai
ga, kurioje bus taisoma visokios rū
šies laikrodžiai, adjustinami į pozi
cijas, nutaisomi hisochromatiškai; jei 
kas reikalaus, bus nilnai prirengti 
laikrodžiai bent kokios horologiškos 
laboratorijos inspekcijai. Bus visuo
met po ranka didele apyvarta me
džiagos šveicariškų laikrodžių taisy
mui, tain pat bus taisoma visokie 
aukso išdirbiniai ir akiniai. Akiniams 
receptai bus išpildomi ir į sumuštų 
‘•tikiu vieta nauji parūpinami ne vė
liau, kaip į 24 valandas. Pardavimui 
bus labai mažai kas laikoma, bet vis
kas narūninama už numažintą kainą, 
jei kas išanksto užsisakys.

Užtat kurie turite sugedusius laik
rodžius. vietoie nešti kitur, palaukite 
keletą dienų ir kreipkitės pas mane.

Draugiškai,
PRANAS VEIVERIS.

(178-80)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

MASPETH, N. Y.
Pranešame chorams ir kitoms dai

lės organizacijoms, kad Lyros Choras 
paėmė mokintis operetę “Pepita”, ku
ri bus perstatyta scenoj sausio mėn., 
1929. Taigi prašome chorų ir kitų 
organizacijų neimti mokintis to vei
kalo, kad išvengus nesmagumų.— 
Lyros Choro org.

Didelis Metinis Piknikas
— Rengia —

LIETUVIŲ NEPRIGULMlNGAS KLIUBAS
— Įvyks ----

SUKATOJ, LIEPOS 28, 1928
KLAščIAUS CLINTON PARKE

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

Muzikantai grieš Lietuviškus ir Amerikoniškus Šokius 
ĮŽANGA 50 CENTŲ

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

Kliubo. buveine: L. L C., 269 Front St, B’klTnTN. Y.

PITTSBURGH, PA.
ALDLD. TV Apskritis rengia mil

žinišką pikniką nedėlioj, 19 rugpjū
čio, (August), 1928, ant Amšiejausl 
farmos. Prasidės 11 vai. ryte. Busi 
puiki orkestrą, skanių valgių ir gėri-j 
mų ir įvairių žaislų. Tat kviečiame' 
visus vietos ir apielinkės lietuvius iš-1 
anksto rengtis Į tą nepaprastą pikni
ką. Kelrodis: Tš Pittsburgh© 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 
farfną.—Kviečia rengėjai. 178-9

SPRINGFIELD, ILL.
ALDLD. 7 kuopos ekstra susirin

kimas bus utarninke, 31 liepos, Car
penter 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 specialis 
sekretorius, St. F. Kastan. 178-9

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA. 3 ir 4 kamba

riai, yra steam heat, elektra ir ki
ti parankumai, po $7.00 už kambarį. 
Taipgi be steam heat 3 kambariai, 
randa $14.00. Atsišaukit po num. 
99 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

179-80
PASIRANDAVOJA 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
ką R. Zubrį, 566 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Greenpoint 2476 
arba Stagg 4918. 178-83

CASTON ROPSEVICH

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776

Tel. Stagg 9105 į
Dr. A. PETRIKĄ [

LIETUVIS DENTISTAS £
X - Spindulių Diagnoza >

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

Brooklyn, N. Y. ?
VALANDOS:

10-12 prieš piet; 2-8 po piet. t 
Ketvergais ir subatomis iki 6 > 
valandai. Penktadieniais ir sek- > 
madieniais tik sulyg sutarties. 5

Tel. Juniper 7648

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi #8 Grand St.) 

MASPETH, L. I.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

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.

Subata, Liepos 28 d., 1928 y <

DR. PETERSON’O

Telephone: Greenpoint 2S2I

J. GARŠVA

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusias 
ant visokių kapinių; paršam do au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*.

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

CENTRAL BROOKLYN, N.

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

229

Y.

PASIRANDAVOJA 4 kambariai su GIT A TTVRTT IT? p T ATT1V visais vėliausios mados įtaisymais. ^AIllKll IK 1LA111N-
Randa $25 į mėnesį. Kreipkitės šiuo
antrašu: 473 Grand St., Brooklyn, N.
Y. 176-81

KIT “LAISVĘ”

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 2 šeimynų namas, 

9 kambariai, 2 karų garadžius, vi
si naujausi įtaisymai, lotas 33x100. 
Jeigu kam reikalingas ir forničius, 
tai parduosiu sykiu, nes išvažiuoju 
Lietuvon. Greit atsišaukite, parduo
siu pigiai. Kreipkitės po num. 8030 
—88th Ave., Woodhaven, N. Y., For
est Park Sta. 179-81
PARSIDUODA kendžių ir grpserio 
Storas. Yra 4 kambariai gyvenimui, 
randa pigi. Gera proga pirkti. At
sišaukit ponum. 267 Stagg Street, 
Brooklyn, N. Y. 179-84
PARSIDUODA namas su biznio ra

kandais ir gyvenimo kambarių ra
kandais. Parsiduoda iš priežasties 
savininko nesveikatos. Parduosiu už 
visai žemą kaina.—C. Ostar, 1938 
Maple Ave., North Beach, L. I., N. 
Y. Grand St. karas daveža iki pat 
vietai. Apsukrus biznyje žmogus čia 
gali pasidaryti gražaus pinigo.

177-82

PIGIAI PARSIDUODA
/

Turiu gražią 
i r pelningą 
m u z i k a - 
1 ę krautuvę, 
kurioje parsi
duoda pianai, 
Victrolos visų 

kompanijų, lietuviški rekordai ir ro
lės ir kiti styginiai ir pučiami in
strumentai. Bet silpna sveikata ir 
senatvė verčia parduoti už bilia kai
ną, nes jokio pagelbininko neturiu.
JONAS B. AMBROZAITIS

560 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 9942

Tel. Lackawanna 2180

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

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

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

214 Perry Avenue,

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.

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 vientaučiams kuo- 
; geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
čia paduotus: 
Apynių 
Aviečių uogų 
Atūžiu sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Cobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Džiugelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

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

iPhone, Greenpoint 2017, 2360-3514

Grybelių Lelijų Šaknų
Gvazdikėlių Rūtų <
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Kasta volų šalmėčių
Kmynų šalavijų
Liepos žiedų Seneso lapelių
Lisnikų šafronų
Metelių Trijų devynerią
Medetkų Traukžolių
Mėlynių uogų Totorkų šaknų
Našlelių Turkiškų pipirų
Puplaiškių Pinavijų šaknų *
Parušanijos ir Trūkžolių

daugybę kitokių Valerijono šaknų




