
Fašistai Nori Uždaryt 
Burną Sovietą Gel

bėtojams
VARŠAVA.— Laikraščio 

“Kurrier Warszawski” ko
respondentas' iš Maskvos 
praneša, kad Italijos atsto
vas Rusijoj prašė Sovietų 
valdžios uždrausti Sovietų 
gelbėjimo ekspedicijos na-
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No. 180
riams turėti pasikalbėjimus 
su laikraščių atstovais apie 
nelaimę dirižablio “1 
ir išgelbėtus žmones.

Sovietu valdžia dar 
sakius į prašymą.

neat-

Calles Pasitrauks 
iš Prezidentystės

Brooklyn, N. Y., Panedėlis, Liepos (July) 30 d., 1928

Darbininkai Visų šalin 
Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Re

težius, o Laimėsite 
Pasaulį!

t
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Gabena iš Kitų Miestų Policistus į New 
Bedfordą Prieš Tekstiles Streikierius

Meksikiečiai Entuziastiškai
Pasitiko Sandino Atstovą

MEXICO CITY.— čia at
vyko Dr. Gustavo Machado,

NEW BEDFORD, Mass. I Streikieriai prašė majoro generolo’ gandino atstovas’
—Nepaisant teismiško drau
dimo pikietuoti, streikieriai 
solidaringai laikosi ir pi- 
kietuoja dirbtuves, nepaisoMEXICO CITY.— Prezi- 

dentas Calles išsireiškė savo 
patikimiems draugams, kad 
jis nebemano toliaus eiti 
prezidento pareigas išsibai
gus jo prezidentystės termi- tuvių savininkai su valdžios 
nui gruodžio 1 d. pagelba gabena policistus iš

Laikinuoju prezidentu nu- kitų miestų: iš Fall River, 
matoma Obregono pasekėjų Brockton, '’Cambridge ir iš 
vadas Aaron Saenz, Nuevo kitų Massachusetts miestų. 
Leon valstijos gubernato- Bus pastatyta prieš streikie- _ , _ __ ______
rius. rius suvirš 300 policistų. 1 prieš streikierius.

įsuuoti leidimą masinei de- socrates Sandino, gene- 
monstracijai ir leisti jiems rojo pro]įs< Minia meksikie- 
masimai pikietuoti, bet ma- entuziastiškai juos pasi- 
joras atmetė jų prašymą. tiko stotyj.
Paskui buvo patiekta majo-

ir Socrates -Sandino, gene-

čių entuziastiškai juos pasi-

Nauju Rakietiniu Automobiliu 
Važiavo 131 Mylią į Valandą

ir arešto.
Bet jau neužtenka vieti

nes policijos spėkos. Dirb-

parašų, kad majoras leistų 
streikieriams demonstruoti. 
Bet majoras į tai nekreipė 
atydos. Streikierių vadai 
pareiškė, kad demonstracija 
įvyks, nepaisant, kad majo
ras nedavė leidimo.

Majoras mobilizuoja poli
cijos -ir militarines spėkas

BERLYNAS. — Penkta- 
dienį po pietų ant gelžkelio 
relių netoli Steige buvo pa
darytas slaptas bandymas 
su nauju rakietiniu automo
biliu. Du pirmutiniai ban
dymai gerai pavyko, bet 
trečias užsibaigė nelaime — 
automobilis tapo sukultas. 
Pirmutiniuose dviejuose 
bandymuose automobilis lė-

NORVEGIJOJ ŽMONĖS ŠIRDINGAI 
PASVEIKINO SOVIETŲ GELBĖTOJUS 

4

Bet Pasipiktinusiai Švilpė Išgelbėtus Fašistus, del Kurią 
Neapgalvoto Žygio Žuvo Amundsen ir Malmgren

rius.
Prezidento nuskyrimo 

klausimas nebus diskusuoja- 
mas specialėj kongreso sesi
joj, kuri prasidėjo sukatoj, 
bet bus svarstomas regulia- 
rėj sesijoj, kuri prasidės 
rugsėjo 1 d. Specialėj sesi
joj bus svarbiausia svarsto
ma Obregono sumanyti pa
taisymai prie konstitucijos; 
bus dedamos pastangos su
mažinti įtaką Darbo Parti
jos, kad užduoti smūgį dar- 

. bininkų judėjimui.
Iki šiol Darbo Partijos 

žmonės kontroliavo rinki
mus federaliam distrikte ir 
Mexico City, ir del to lokali
nės valdžios buvo didžiumoj 
jų rankose. Obregonistai 
nori iš jų tą galią atimti, pa
taisant konstituciją. X

Kiti pataisymai, kurie\bus 
svarstomi specialėj sesijoj, 
atstovų butą perpus sumaži
na, o visų teisėjų paskyrimą 
paveda prezidentui.

Uždraudė Darbininkų 
Konvenciją

Hidalgo valstijos valdinin
kai uždraudė darbininkams 
laikyti visuotiną suvažiavi
mą Pachuca mieste. Kon
vencija jau nuo senai buvo 
rengiama; joj turėjo daly
vauti atstovai nuo darbinin
kų organizacijų iš visų res
publikos dalių. Stambiems 
žemvaldžiams ir klerikalams 
nusistačius prieš darbinin
kus, valdininkai uždraudė 
laikyt konvenciją.

Apsivedė 21 Vaiko Motina
MIAMI, Fla.— Ponia Ag

nes Mayfield Katz, 60 metų 
amžiaus našlė ir motina 21 
vaiko, nieku būdu negalėjo 
iškęsti nevedus. Šiomis 
dienomis ji apsivedė su 
George E. Paro, 65 metų 
amžiaus šlubu šiaučium.

Jos pirmesnis vyras numi
rė trys metai atgal. Su juo 
ji išgyveno 40 metų. Jos 
trylika vaikų gyvena.

Atlantic City, N. J.— Su- 
batoj čia prasidėjo posėdis 
Amerikos Darbo Federaci
jos viršininkų.

$100,000
■ Kovoti prieš Wall Stree- 
to milionų dolerių spėką. 
Tuojaus siųskite savo au
ką Darbininkų Partijos 
Nacionaliam . Rinkimų 
Kampanijos Komitetui, 
43 East 125th St., New 
York City, Alexander 
Trachtenberg, iždininkas.

Nukapojo Algas Angli- Lokautas Gręsia Pusei
jos Gelžkeliečiams

LONDONAS.— Tekstiles 
dirbtuvių savininkai prane
šė, kad šu 11 d. rugpjūčio 
jie paskelbs lokautą savo 
darbininkams. Lokautas 
palies suvirš pusę miliono

LONDONAS. — Anglijos 
gelžkelio kompanijos nuka
pojo savo darbininkams al
gas ant pustrečio nuošim
čio. Algų nukapojimą už- 
gyrė geltonieji gelžkeliečių 
unijos vadai. Darbininkai tekstilės darbininkų. Darb- 
neteks $15,000,000 į metus, daviai

Kad darbininkai “nepyk- [tikslu, 
tų”, kompanijų viršjninkai ininkus 
taipgi sutiko nusimušti savo [algas, 
mokestį ant pustrečio nuo
šimčio. . ; \ ..

Per tūlą laiką buvo veda
mos derybos tarp geltonųjų 
unijos vadų ir kompanijų 
del algų nukapojimo. Paga
lios prieita prie susitaikymo.

J. H. Thomas, geltonas 
Anglijos darbininku vadas, 
buvęs Nacionalės Gelžkelie- 

,'čių Unijos prezidentas, tą 
susitaikymą pavadino “An
glijos sveiko proto laimėji
mu.” Jis rokuoja, kad yra 
“sveika” nukapoti darbinin
kams algas, kad tuo būdu 
kompanijos galėtų krautis 
didesnius pelnus.

Generolas Sandino pasky
rė Machadą savo atstovu 
Meksikoj.

Socrates ir Machado buvo 
nuvykę pas generolą Sandi- kė 180 kilometrų (112 my
rio. :

Daug Marinų žuvo 
r i

Machado sako, kad arti 
1,800 Amerikos marinų žu
vo bekariaujant su genero
lo" Sandino kąriuomene. “Tie 
faktai yra žinomi Amerikos 
valstybės dejartmentui”, jis 
pareiškė.

Nicar.aguos masės toliaus 
tęs savo kovą prieš Ameri
kos imperializmą, nepaisant 
melagingų Amerikos val
džios pranešimų, būk kova 
baigiasi, sako Machado.

lių) į valandą.
Trečiame bandyme auto

mobilio spėka buvd padidin
ta ir automobilis įlėkė 131 
mylią į valandą. Ant sta
taus užsisukimo nuvirto nuo 
relių ir susikūlė, bet nei vie
nas žmogus nesužeista.

Max Valier, išradėjas, iš
sireiškė, kad jis to tikėjosi,

NARVIK, Norvegija. — 
Norvegijos žmonės širdin
giausia sveikino grupę šve
dų, kurie gelbėjo Sovietų la
kūnams ir ledlaužiui Krasi- 
nui jieškojimo ir gelbėjimo 
dhrbe. Taipgi karštai pa
sveikino ir Sovietų gelbėto
jus, atvykusius į Norvegiją 
su ledlaužiu Krasinu.

Sovietų ir švedų gelbėto
jai atkartotinai buvo svei
kinami, o tuo pačiu sykiu su 
pasipiktinimu žmonės švilpė 
ant išgelbėtų fašistų, kuo
met jie traukiniu vyko iš 
stoties. Nobile grupė nega-

Pranešama, kad kapitonas 
Mariano, kuriam tapo nu
pjauta koja išgelbėjus nuo 
ledo, pasilikęs čia ligoninėj, 
nes buvo persilpnas vykti 
traukiniu Italijon su kitais

skelbia lokautą tuo 
kad privertus darbi- 

dirbti už mažesnes

Išdavikiški Mainierią Vadai 
Kviečia Darbdavius į 

Derybas

COLUMBUS, Ohio.— Lee 
Hali, prezidentas Ohio mai- 
nierių unijos distrikto, su 
kitais pardavikais unijos 
viršininkais kviečia kasyklų 
savininkus į derybas, sekan
tį ketvirtadienį, tartis apie 
naują algų skalę, 
m as 
niams 
riams.

Pakvieti- 
išsiuntinėtas pavie- 

kasyklų operato-

Fall River Tekstiliečiai [NUPIGINA ORO PAŠTU
SIUNTIMO KAINĄUž Algą Pakėlimą!

Pašto viršininkai praneša, 
kad nuo rugpjūčio 1 d. mo
kestis už siuntimą orlaiviais 
laiškų bus nupiginta nuo 10 
iki 5 centų už pirmą unciją 
arba jos dalį, neatsižvelgiant 
į tolumą; po 10 centų reikės 
primokėti už kiekvieną se- 

_ ■ jos dalį, 
paštas palengvina

FALL RIVER, Mass.— 
Čia tekstilės darbininkai 
rengiasi reikalauti, kad 
darbdaviai pakeltų jiems al
gas. Sausio mėnesį jiems 
algos tapo nukapotos.

Darbininkai dar tiesiogi
niai nepastatė darbdaviams kainą unciją 
reikalavimo. Bet Tekstilės | Tuomi 1 
Dirbtuvių Komitetai organi-1 laiškų siuntėjams*, 
zuoja darbininkus prie ge- 
neralio streiko. "Darbinin
kų reikalavimai atspausdin- METODISTŲ ' VYSKUPAI 
ti lapeliuose, kurie čia pla- PRIEŠ GUB. SMITHĄ 
čiai buvo paskleisti. Jie rei-' , —-— 1
kalauja panaikinti didelio | RICHMOND, Va.— Meto- 
skubinimo sistemą; įvesti 401 
valandų penkių dienų darbo 
savaitę, lygią mokestį vy
rams ir moterims už lygų 
darbą, nepersekioti unijis- 
tus ir pripažinti uniją.

Tekstilės Dirbtuvių Komi
tetai rengia masinius mi
tingus, kur atsilanko tūks
tančiai įvairių tautų darbi
ninkų.

PRIEŠ GUB. SMITHĄ

General Motors Kompanijos 
Pusmetinis Pelnas 

$161^67,974
NEW YOĘK.— Milžiniš

ka ?aųtumulėliu kompanija
G^wrž?^Mip.tors Corpora

tion—pati praneša, kad tik 
per šių metų praeitą pusme
tį ji padarė gryno pelno 
$161,267,974. Pereitais me
tais per tą patį periodą tu
rėjo gryno pelno tik $129,- 
250,207 arba $32,017,767 
mažiau, negu šiais metais.

Vienas tos kompanijos 
viršininkų, John J. Raskob, 
yra Demokratų Nacionalio 
Komiteto pirmininkas, arba 
galva gub. Smitho rinkimų! 
kampanijos.

f

Chicago.— Chicagos ban
ditai penktadienio vakarą 
apiplėšė laikraščio “Herald 
and Examiner” raštinę; pa
sigriebę $7,000 pabėgo.

distų episkopalų keturi vys
kupai pietinėse valstijose iš
leido pareiškimą, ragindami 
kunigus ir parapijomis prie
šintis rinkimui į preziden
tus žmogaus, kuris esąs 
blaivybės priešas. Nors pa
reiškime gub. Smitho var
das neminimas, bet savaimi 
suprantama, kad pareiški
mas prieš jį išleistas. Po pa-' 
reiškimu pasirašo vyskupai: 
Edwin Mouzon iš Charlotte; 
N. C.; John W. Moore iš 
Dallas, Texas; James Can
non iš Richmond, ir Horace 
M. Du Bose iš Nashville, 
Tenn.

Lietuvoj Suimta 8 už 
Komunistinį Veikimą

ŠIAULIAI.—. Liepos 9 d. 
Šiaulių geležinkelio stoty 
kriminale policija suarešta
vo Giršovičių Volfą, kuris 
tą naktį grįžo iš Varnių, kur 
jis buvo nuvykęs apsilankyt 
pas politinius kalinius. Pa
darius kratą pas jį atrasta 
darbininkiškos literatūros. 
Suradus pas jį laišką, adre
suota iš Varnių Volpei Aizi- 
kui-Dovydui, policija ir pas
tarąjį j suareštavo. Pas jį 
atradę komunistinės litera
tūros ir Raudonosios Pagel- 
bos markučių.

Toliaus suareštuotas Kos
tas Korsakas.

Padarius daugiau kratų, 
dar šeši asmenys suareštuo
ta, tarp kurių yra 8-to pešt, 
pulko štabo raštininkas — 
kareivis Jočionis Vladas.

Buvo padaryta krata pas 
Levitanaitę Simą, bet ji ne
sulaikyta, pavyko pabėgti.

Suareštuoti kaltinami ko
munistiniam veikime. Juos 
teis fašistų karo teismas.

Kelloggas Vyks Paryžiun

Washington.— Valstybės 
ministeris Kellogg pranešė, 
kad jis vyks į Paryžių pasi
rašyti “anti-karinę” sutartį 
rugpjūčio 27 ar 28 d.

Sovietai Sako, Krasinas 
Išgelbės Kitus Dingusius
Sovietų spauda pasitiki, 

kad laivas Krasinas, dar 
daugiau pasižymės, išgelbė
damas šešis dingusius diri
žablio “Italios” žmones ir 
Amundseno grupę, suside
dančią iš šešių žmonių. So- 

,vietų spauda rašo, kad Kra- 
v j - iv-i sinas juos išgelbės.ge su švedų mokslininkui J

ledo mirštantį, ir del to, kad ja instruktavo ledlaužio

nes automobilis buvo iš me- vo užuojautos del to, kad 
dzio padarytas, svėrė tik fašistai nedraugiškai pasiel- 
biskį daugiau kaip 100 sva- _  „.Y.JLUU..
rų, ir buvo perlengvas del Malmgren, palikdami jį ant! Sovietų gelbėjimo komisi- 

greito važiavimo. ]ej0 mirštantį, ir del to, kad ja instruktavo
Valier sakė, kad jis pa- neapgalvoto žygio Krasino viršininkus užbaig-

dirbs naują automobilį iš jingo juos jieškant garsus ti laivą taisyti kaip grei- 
lengvo metalo ir darys ban- šiauriu tyrinėtojas Amund- čiausia galima ir toliaus

džio padarytas, svėrė i 
biskį daugiau kaip 100 sva-

dymus už dviejų savaičių.

EKSPLODAVO PARAKO
SANDĖLIS VIRGINIJOJ

NORFOLK, Va.— Penkta
dienį eksplodavo parako 
magazinas prie St. Julien 
laivyno'amunicijos sandėlio, 
už penkių mylių nuo Ports
mouth. Iš 50 marinų ir tū
lo skaičiaus civilių darbinin
kų nei vienas nesužeistas. 
Manoma, kad parakas sa- 
vaimi užsidegė. Nuostolių 
padaryta už $325,000.

Sovietą Mokslininkas 
Numarino ir Atgai

vino Beždžionę

TAŠKENT, Turkestanas,, 
Sovietų Sąjunga.— Vidur- 
Azijinio Universiteto fizio
logijos instituto profesorius 
Michailovskis nesenai atgai
vino beždžionę, kuri buvo 
numirus per 55 minutas. Tai 
buvo padarytas su beždžio
ne bandymas.

Plačiai buvo diskusuoja
ma tas klausimas Sovietų 
moksliniuose rateliuose. 
Abelnai diskusuo j ania apie 
galimumą atgaivinti numi
rusį žmogų. Žymūs fiziolo
gai pasakoja apie galimybę 
atgaivinti numirusį net už 
mėnesio laiko.

Profesorius Michailovskis 
paėmė mažą, beždžionę iš 
žvėrinčiaus ir išleido jos vi
są kraują. Išlaukiniai žiū
rint gyvūnas buvo miręs — 
nebekvėpavo ir širdis nebe- 
plakė.

Tam tikrū chemikiniu bū
du kraujui buvo ne daleis ta 
sukrekėti, o paskui vėl buvo 
suleistas į monkę. Monkė 
tuojaus -sujudėjo, lyg kad 
atsibusdama iš "gilaus mie
go. Prasidėjo kvėpamias ir 
širdies plakimas. Už kelių 
minutų ji pilnai atgijo ir 
bandė įkąsti profesoriui į 
ranką. Ji buvo negyva per 
55 minutes.

sen. | tęsti jieškojimo darbą.

Australija Negali Su
naudot Anglijos 
"^Bedarbią

Pilsudskio Valdžia Išsi
gando Komunistą

Partijos -
SYDNEY, Australija.— 

Anglijos valdžia planuoja 
gabenti iš Anglijos bedar
bius į savo valdomas šalis, 
Australiją ir Kanadą, kad 
palengvinus bedarbės 'padėk 
tį namie. Bet dabar čia 
Australijos premjeras Bruce 
pasisakė prieš tą Anglijos 
planą, nurodydamas, kad 
Australija nieku būdu nega
li paimti Anglijos bedar- 
•bius, nes Australijoj yra to
kia ekonominė padėtis, kad 
jai negalima daugiau darbi
ninku sugerti. Pareiškė, 
kad jis priešingas “perkėli
mui iš, Anglijos į Australiją 
bedarbės problemos, kurią 
Anglija negalėjo išrišti.”

Tai kur dabar tie bedar-

VARŠAVA.— Pilsudskio 
valdžia išsigando suorgani
zavimo tvirtos Kamunistų 
Partijos Lenkijoj. Ji pa
siuntė protestą Sovietų Są
jungai prieš N. Bucharino 
prakalbą, pasakytą\ Komu
nistų Ihfernacionalo\kDngre- 
se. Bucharinas pareiškę, 
kad kongresas turi autori
zuoti Kominterno pildomąjį 
komitetą sutverti Lenkijoj 
tvirtą Komunistų Partiją. 
Lenkija proteste sako, kad 
tai esą “laužymas” rusų-len-
kų sutarties ir “kišimasis” į < J
Lenkijos vidujinius reikalus. 
Bet Sovietų valdžia tik pa
sijuoks iš tokio protesto, 
nes Bucharinas nekalbėjo 
Sovietų valdžios vardu, bet 
Kominterno vardu. O juk

biai turi dėtis? Kapitalisti-Kominternas ngra Sovietų 
nė Anglija negali išrišti to valdžia. Kominternas susi
kausimo. Anglijoj vra apie deda iš įvairių šalių komu- 
pusantro mihono bedarbių. nistinių partijų.

Kominternas susi-

Teliukas su 6 Uodegomis Iš
gąsdino Prietaringus 

Chiniečius

CHARBINAS, Mandžuri- 
ja.— Netoli nuo čia ant far- 
mos karvė pagimdė teliuką 
su šešiomis uodegomis, del 
ko labai persigando į bur
tus tikinti chinai. Teliuko 
savininkas, prietaringas chi
nas, tuo jaus jį pasiuntė j 
miesto skerdyklą, kur tas 
keistas teliukas buvo išsta
tytas ant"parodos per kelias 
dienas.

Susikirtimas Tarp
Komunistų ir Fašistų

Essen, Vokietija.— Suba- 
toj įvyko čia susikirtimas 
tarp komunistų ir fašistų. 
Keturi asmenys sužeisti.

Kalinys Peršovė Sargą

Ballston Spa, N. Y.— Ka
linys Fred Brown iš Rut
land, Vt., bandydamas pa
bėgti iš kalėjimo peršovė še
rifo pagelb. Fred Currier, 
Brown suareštuotas už di- 
del vagystę.

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
5 Rugpjūčio, Cleveland, Ohio. 
Rengia Korespondentų Biuras, 

ANT NEUROS FARMOS, 
Brunswick, Ohio. _____ , %

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

ANT ANTANO ALIUKO

12

Didelis piknikas turi būt 
2 Rugsėjo Philadelphijoje.

Ant Kranto New Pond Ežero

19 Rugpjūčio, Linden, N. J.
Rengia A.L.D.L.D. n Apskritis, 

ANT WILICK’S FARMOS
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JUOKAI NE JUOKAIBAISI LIETUVOJ PADĖTIS
Darbo ir Namuose

BUBSCRIBTION RA TE S i

GEROVE-BET KAS JA NAUDOJASI?

Kelias į Laimę
Gyvenimo kelių ir kryžkelių

the

SHENANDOAH, PA.

23 kuopa pageidauja, kad ši-

Amerikos Kardas ir Panamail

pnsiden

HARTFORD, CONN BALTIMORE, MD

Derybos su Lenkais

jis negali- ^įainų Dienos.

Y

Tą pačią dieną, Lakeside gi-

16.00
18.00

Tarpe daugelio gerų pasvei 
kinimų SLA. seimui, randame

p

prie 
kad

Fer year ----------
Foreign Countries

Entared as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1870

siškai nepriimtinas ir kad ji at
sisako priimti jį denies i n .

tų dviejų 
keliai yra 
Valdančioji 
kitą klasę,
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■very day, except Bunday, at 46 Ten Byet it., Brooklyn, N. T.
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Kalant vinis, vartok

Apie dabar laikinai nutrūkę- įį įaįp jįe savo įa gapa ro_ - 
sias Lietuvos derybas su Lenki- U 1 J 
inc o i c< .i i\rr\n

atsitikimų. Kitais žo- 
atidarant bonkas, reikia 
tam tikrus instrumen- 
neimti peilio ar panašių ve kokį “perlą”.: “Mūsų SLA
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I Kaip Apsisaugoti nuo Akių Pavojų prie

Po pasaulinio karo Ame-{ Jeigu tie ponai šnekėtų 
rika daro 50 nuošimčių dau-japie gerovę stambiųjų iš- 
giau biznio su 
negu pirm karo, • 
San Franciscoj, Gal., Hoove- 
ris, i 
į prezidentus, ir pranašavo 
dar didesnį Amerikai pre
kybos išsiplėtojimą ir “gero
vę”.

“Prosperity”—gerovė bu
vo mylimiausias arkliukas 
ir republikonu prezidento 
Coolidge’iaus. Nors jau an
tri metai, kai Amerikoj 
blaškosi 5,000,000 bedarbių, 
nors ir dirbantiems darbi
ninkams būklė nuolat sunki
nama, tačiaus republikonai, 
nerausdami, vis giriasi, kad 
jie atnešę šaliai “negirdė
tai” gerus laikus.—Vien tik 
Coolidge’iaus valstijoj, Mas- 
sachusettse, bastosi be dar
bo- ^200,000 darbininkų ir' 
randasi apie 1,000,000 asme-1 
nų, neturinčių jokių, gyve-' 
nimui reikalingų įplaukų, ■ 
kaip rašo Basil Manly New 
Yorko Worlde.

užsieniais,inaudotojų: fabrikantų, gelž- 
— paša ė ^epu kompanijų ir kitu to- n I I—I v a •/ v c.
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republikonu kandidatas ?ai butu tiesa. Įvedine-
darni naujas, spartesnes ma
šinas, šimtais ir tūkstan
tiais paleidinėdami “nerei
kalingus” darbininkus, o li
kusiems kapodami uždarbius 
ir ilgindami darbo dieną, jie 
kuopiasi vis didesnių pelnų.

t

Gerovė būreliui siurbėlių, 
iš vienos pusės, ir vis -gilė
jantis vargas ir skurdas mi- 
lionams darbininkų, iš kitos 
pusės.

Darbininkų akimis žiūrint, 
tatai perdėminis blogumas. 
Ir to blogumo nepataisys jo
kie Hooveriai, jokie Smithai 
nei kiti kapitalistinės politi

škos daktarai.
Tėra tik viena partija, 

kuri kovoja už gerovę dar
bo minioms prieš lupikus— 
tai Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partija.

Ne važiuokite į Liėtiivą
Kaip visi, taip ir aš va

žiavau į Lietuvą ta minčia, 
kad galėsiu ten apsigyventi. 
Nors, del atsargumo, apsi
rūpinau ir leidimu grįžti at
gal. Kuomet pasiekiau Lie
tuvą, tai pasirodė, kad ten 
nieku būdu negalima apsi
gyventi. Kurie amerikiečių 
nuvažiavo apsigyventi, da
bar .pirštus kramto ir visi 
grįžtu Amerikon, bet nega
li.

Aš aplankiau Telšius/ 
Šiaulius, Kuršėnus, Mažei- 
kiuš, Kauną ir Klaipėdą. Ir 
reikia pasakyti, kad tik 
Klaipėdoje išrodo geriau, 
nes ten vokiečių tvarka. Kai 
kurie išsireiškia, kad viena 
Klaipėda vertesnė, negu vi^ 
sa Lietuva. Visur kitur di
džiausias skurdas, didžiau
sias vargas, kurį negalima 
nei aprašyti.

Jau per visą laiką Lietu
voj žmonės skurdo, bet šie-

dau- 
giau, tiktai gizeliai Jungti
nių Valstijų stambiojo kapi
talo.

Tokia politika buvo veda
ma prie demokratų 
dento JV.ilsono, kaip 

 

bar prie\republikonų 
idge’iat Lygiai 
smurto litiką tęs 
bartiniai merikos kapita
listų kandidatai, Hooveris 
bei Smithas, žiūrint, kartas 
bus išrinktas.

Amerikos gi Darbininkų 
(Komunistų) Partija reika
lauja:

Šalin ginkluotas Jungtinių 
Valstijų spėkas iš Nikara- 
guos ir iš visos Centralinės 
Amerikos!

nids daiktas. Kurie turi pi
nigų, lai nuvažiuoja į sve
čius, tuomet persitikrins pa-, 
tys, kad taip yra, kaip aš 
sakau. Kas sugrįžęs iš Lie
tuvos giria ten gyvenimą, 
tas per akis meluoja.

Reikia dar pastebėti ir tą, 
kad lietūs ir šalčiai viską 
sunaikino ne tik Lietuvoj, 
bet ir Latvijoj, kliuvo ir

gą taip vanduo viską užlie
jo, purvais užnešė, kad su
naikino rugius, vasarojų ir 
pievas. Ten irgi žmonės 
laukia bado.

Apie politinį Lietuvos gy
venimą nieko nerašysiu, nes 
kurie skaito laikraščius, tie 
gerai žino.

Petras Pagojus.

Jau kelis kartus kapitalis-.vio ir nebūtų nieks 
niai laikraščiai nudžiugę 
rašė, būk Nikaraguos suki- 
"limo vadas Sandino baigia
mai sumuštas, bėga bei slap
stosi. Tačiaus iš darbinin
kų spaudos korespondentų 
patiriame, kad Nikaraguos 
revoliucionieriai, kariaujan- 

, tieji už savo karsto nepri
klausomybę nuo Amerikos 
imperialistų, drūčiai laikosi 
ir kerta vis naujus smūgius 
amerikiniams įsiveržėliams.

Amerikos vyriausybė aty- 
džiai cenzūruoja žinias, 

i siunčiamas iš Nikaraguos į 
Jungtines Valstijas, slepia 
amerikonų nuostolius. Todėl 
žmonėms, neskaitantiems 
nieko daugiau, tik kapitalis
tinius laikraščius, ir atrodo, 
būk nikaraguiečiai iki šiol 
nukovę tik porą trejetą A- 
merikos marinų.

Tais gi pranešimais, ku- 
I riuos aplinkiniais keliais 

gauna Daily Worker, orga
nas Amerikos Darbininkų 
Partijos, ten žuvo jau apie 
1,600 Amerikos marinų. C 
tie marinai, kas jie yra? 
Tai kapitalistų aptemdinti, 

| uniformuoti vargšai. Juos 
"Amerikos imperializmas pa
siuntė teriot kitus tokius 
vargšus, nikaragiečius, ir 
patiems galvas dėt, idant 
Jungtinių Valstijų wallstry- 
tiniai plėšikai galutinai ir 
kietai sugniaužtų į savo 
saują Nikaraguos gamtos 
turtus ir jos darbininkus ir 
valstiečius.

Paskutinėmis žiniomis, 
Washingtono valdžia ketina 
pasiųst savo kariuomenę ir 
į Panamos respublikėlę 
(Centralinėj Amerikoj, arti 
Nikaraguos). Reikia, sako, 
prižiūrėt, kad teisingai eitų 
Panamos prezidento rinki
mai, ir apmalšint “trukšma- 
darius”. Kaip kad Nikara- 
guoj; taip; reiškia, ir Pana
moj Washingtonas naudos 
ginkluotą jėgą, idant už
kart milžiniškai didžiumai 
gyventoji ’ tokią “valdžią”,

prezi- 
ir da- 
Cool- 
tokią 

ir da-

jos atstovais “Lietuvos žinios- 
rašė (liepos 11 d.) :

Varšuva, VII. 10.—Lietuvių 
Q delegacijos įteikti lenkams pro

jektai del susisiekimo gelžkeliais 
ir paštu buvo svarstomi subko- 
misijose. Lenkų pareiškimu, 
abudu projektai jiems esą ne
priimtini, todėl derybos tais 
klausimais pasibaigė ir geležiu-' 
kelių ir pašto atstovai p.p. Sa
baliauskas ir Sruoga liepos mėn. 
9 d. vakare išvažiavo į Kauną. 
Ekonominė subkomisija dar po
sėdžiauja, bet manoma, kad lie
pos mėn. 10 d. yra jos paskuti
nis posėdis. Liepos mėn. 11 d. 
šaukiamas komisijų plenumo 
posėdis, kuriam turės būti kon
statuoti derybų rezultatai.

Berlynas, VII. 10—Liepos
mėn. 9 d. Ičnkų pasiuntinybės 
Berlyne charge d'affaires Wy- 
szinski įteikė mūsų pasiuntiniui 
Berlyne p. Sidzikauskui lenkų 
vyriausybės atsakymą į Lietu
vos vyriausybės pasiūlytą su
tarties projektą santykiams su
reguliuoti tarp Lietuvos ir Len
kijos (projektą, kuris buvo 
svarstomas saugumo komisijos 
Kaune). Lenkų, vyriausybė sa- 

w v v , vO notoj foi-maliai praneša, kad
kuri laktų iŠ amerikinio lo-|Lietuvos pasiūlymas jai yra vi-

met prie to skurdo padidini- yra daug. Vieni jų, kaip pa- 
mo prisidėjo ir pati gamta. I prastai sakyti, veda laimėn, ki- 
Rugiai labai prasti, lietų ir|B pražūtin. 
šalčio sunaikinti. Kuomet 
pirmiaus jau rugius nupjo
vę veždavo į kluonus, dabar 
dar tuo laiku tik žydi ir ne
žinia, kada jie nunoks. Vi
sas vasarojus vandenyje 
sumirko,supuvo. Bulves ant
ru sykiu sodino, bet ir ant
ras sodinimas supuvo ir iš
dygo kur viena, kur kita. 
Net ir medžius apsėdo koks 
tai amaras ir jokių vaisių 
neišduoda. Pievose žolė iš
mirko ir pašaro nėra, žo
džiu, šiemet gamta viską 
sunaikino ir gyventojus lau
kia badas.

Tuo tarpu gyventojai turi 
užlaikyti valdžios visą apa
ratą, turi mokėti visokias 
duokles. Kadangi abelnai 
skurdus gyvenimas, tai di
džiuma nepajėgia nei pa
skirtu mokesčiu užsimokėti, 
todėl už skolas paima pas
kutinę karvę, rakandus ir 
parduoda iš varžytinių.

Valdžia Stačiai gyvena iš 
bausmių. Už mažiausį pa
sijudinimą tuojaus valdžia 
rašo taip vadinamą proto
kolą ir traukia teisman. Tei
smai skiria bausmę, žinoma, 
piniginę. Todėl protokolai 
ant protokolų, bausmės 
ant bausmių.

Valdininkai girtuokliauja, 
elgiasi kaip kokie laukiniai, 
ypatingai kuomet sueina jų 
daugiau, tai kiekvienas nori

Beveik kiekvienas šiek tiek 
protaujantis žmogus bando 
pasirinkti sau gyvenimo kelią 
ir juomi žengti laimėm Bet 
ar kiekvienas laimėli nužen
gia, tai jau kitas klausimas. 
Labai tankiai būna taip, kad 
žmogus, žengdamas laimėn, 
nužengia pražūtin. Ir būda-, 
mas ant pat pražūties kranto, 
keikia savo likimą, savo vadą, 
jei tokį turėjo, ir pats save, 
kad ne tuo keliu laimės sie-

viai patys supranta pavojus ir 
darbininkams pristato akinius. 
Jeigu nepristato, tai darbinin
kas turi teisę prašyti akinių.

Neleisk arba nemėtyk spilku- 
tes, adatas ir popieras, nes ne 
vienas tokiu būdu neteko akių.

Namuose irgi randasi neku- 
rie akims pavojai. Paprasčiau
sias yra apsideginimas nuo gai
laus šarmo arba kitų preparaci
jų, taipgi pavojai nuo vinučių, 
•peilių, žirklių ir panašių daiktų. 
Akių gydytojai tankiai pašau
kiama, kuomet žmogus vartojo 
peilį arba žirkles atsegti čevery- 
ko supainiotą šniūrą.

Namuose kitas pavojingas 
pripratimas yrą atidarinėjimas 
bonkų ir blekučių su visokiais 
instrumentais. Tam atlikti pe
reik vartoti peilių, ledo šaku
čių ir panašių daiktų. O tie 
dalykai vartojami net milionuo- 
se namų.'*' Tam tikslui yra tam 
tikri instrumentai — juos ir 
vartok.

Nebandome patarti šeimi
ninkei, kad ji nešiotų akinius, 
dirbant apie namus ir nenori- 

vyras namie 
apsisaugojimo 
vartoja prie

dirbknt apie 
me patarti, kad 
vartotu . tokius 
būdus, kuriuos 
darbo; tik reikia pažinti nami
nius pavojus, kas daug priside
da prie nukreipimo šalin nelai
mingų 
džiais, 
vartoti 
tus, ir 
daiktų.
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NEGALI IŠPILDYTI
Gydytojas.—Ar tu išpildei 

mano įsakymus, kuriuos tau 
pereitą sykį daviau ?

Ligonis. — Įsakymus gali 
duoti ir vaikas, bet jų išpildy
ti nepajėgia ir tėvas.

IŠAIŠKINO
—Aš negaliu atskirti tikrą 

meilę nuo paprastos.
*—Dalykas labai aiškus. Ka

da su vaikinu važiuoji automo- 
biliuje, tai paprasta meile. Bėt 
jeigu su tuo pačiu vaikinu su
tinki eiti keletą mylių pėsčia, 
tai jau čia tikra meilė.

JOS SVAJONĖS
Ona.—Kada vasaros vaka

ras gražus, o jaunas mėnulis 
nepajėgia pasislėpti tarpe mi- 
liardo žvaigždžių, tai apie ką 
tu svajoji?

Maryte.—Aš tuomet prisi
menu visus senbernius ir 
džiaugiuos, kad jie dar neže- 
noti, laisvi, kaip ir mudvi...

Mažiukė.

Jei kuris mato, kad dar ne 
pervėlu, bando iš pražūties iš
klampoti ir žengti kitu gyve
nimo kelįn. žengdamas kitu 
keliu, 'bando būti atsargesniu. 
Jei mato ir kitą kelią vedant 
pražūtin, j ieškosi trečio, ir tt.

Protaujantis žmogus, jei tik 
nori, rodosi, tikrąjį kelią ne
sunkiai gali susirasti. O susi
radus, belieka tik juomi ženg
ti iki kelionės galui.

Kadangi pasaulio gyvento
jai sudaro dvi viena kitai prie
šingas klases, tai 
klasių gyvenimo 
griežtai skirtingi, 
klasė, naudodama
važinėja augštu laimės keliu. 
O visi valdančiosios klasės 
šunyčiai, pataikūnai, ir visi tie, 
ką jaučiasi bent kiek augš- 
čiau pakilę iš naudojamosios 
klasės narių, trokšta įkilti į 
valdančiąją klasę, ir vis ban
do įsiristi į augštąjį laimės ke
lią. Bet tame jų bandyme pa
sitaiko visko: ir tenka nusiristi 
pražūtin, ir būti sutrėkštais.

Naudojamoji klasė turi nuo 
valdančiosios klasės nusakytą

Akis yra daug delikatnesnis 
ir labiau komplikuotas mecha
nizmas, negu puikiausias ir 
brangiausias laikrodėlis pasau
lyje; sutaupius kelių savaičių 
algą, galime nusipirkti geriau
sią laikrodėlį, bet negalime nu
pirkti vieną akį už visus pa
saulio pinigus; ir vis tiek tūk
stančiai vyrų ir moterį kasdien 
stato savo, akis visokiems pavo
jams, o pilname prote jie ne
neštų atdarą laikrodėlį rankoje, 
kad visokios dulkės jo mecha
nizmą stabdytų.

,• Kuomet tavo vaikas verkia, 
ar tu jam paduotum plaktuką 
ir tavo geriausią' laikrodėlį pa- 
sibovyti? šiandien- daug tėvų 
{duoda vaikams žirkliukes ir tos 
žirkliukės yra taip pavojingos 
vaikų akims, kaip plaktukas yra 
laikrodėliui. Laikrodėliui su
stojus eiti, neduotum jį patai
syti šiaučiui arba kokiam pa
prastam darbininkui, bet tūks
tančiai fabriko ir ofiso darbi
ninkų kasdien bando visokias 
chirurgiškas akies operacijas, 
arba jeigu patys negali išsiimti 
įkritusias daleles, kreipiasi 
kitų artiųių darbininkų, 
jiems pagelbėtų.

National Committee for
Prevention of Blindness nese
nai parodė paveikslus, kaip dar
bininkai bando iš akies išimti 
ką nors—jie vartoja įvairius 
peilius ir peiliukus, cirkelius,! 
rankų pielyčias ir visokius kito
kius pavojingus instrumentus.

Tas parodo arba perstato 
“Akies Pavojus prie Darbo ir 
Pasibo vijimo.”

Kasmet tūkstančiai vyrų ir 
moterų netenka regėjimo per 
kokius nelaimingus atsitikimus, 
kurie lengvai būtų prašalinami. 
Ir šiandien skaičius tų nelai
mingų atsitikimų vis auga. Jei
gu mes čionais, bandytume iš
dėstyti visokius pavojus, kurie 
randasi namuose ir prie, darbo 
ir kaip galima tų atsitikimų iš
vengti, tai pripildytų didelę 
knygą. . , t , . ,

Atsiminkime, kad visos in
dustrijos yra pavojingos akims. 
Kur tik vyrai ir moterys dirba, 
kas minutę ore lakioja dulkės, 
pelenai, dalelės akmenų ir me
talų, garuoja pavojingi che
mikalai, verdantis metalas, jeigu 
visur taškantis; ir kartais net Įpraleisti tamsumoj, 
.šviesos ir šilumos spinduliai y- gal suprasi akių svarbumą, 
ra pavojingi. Kai kur darbda- F. L. I.

kopėčias ir ne stok ant suolų ir tas seimas , sykį ant visados 
krėslų, jeigu nori augštai ką j prašalintų rią elementą (ko- 
pasiekti.

Pasibovijimo yrą du pavojai. 
Pirmas yra “fireworks”, antras 
oriniai ęautuvėliai. šie nė tik 
liepos 4 d. vartojami, bet kalė
doms ir kitoms šventėms. Per 
kalėdas tėvai nuperka vaikams 
orinius šautuvėlius' — kiekvie
nas vaikas, pageidauja turėti 
savo. * I ( j J /• Per ilgą laiką, propaganda 
varoma pridš vartojimą “fire
works”, bet ne tik jauni vaikai, 
bet ir augę jais žaidžia.

čionais ir dabar pabandyki
me naują patyrimą. Užmerki
me akis ant vienos minutės; 
per tą laiką labai drūčiai ban
dyk įsivaizdinti, kaip tau būtų, 

visą gyvenimą turėtum
Tik tada
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imunistus), kurie tiek daug blė- 
dies yra padarę Susivieniji
mui; kitaip Susivienijimui grę- 
sia pavojus.” Tai fašisto, des- 
peracijon įpuolusio Antano 
Staniškio, SLA. 23 kuopos pir
mininko, vapaliojimas. Turiu 
pasakyti, kad SLA. 23 kuopa 
jokio pasveikinimo nesiuntė. 
Kuopa pasiuntė tik $5 auką 
Našlių ir Našlaičių Fondui, 
Tą “pasveikinimą, 
gęs kuopos vardu, pasiuntė fa
šistas A. Staniškis.

Už naudojimą SLA. 23' kuo
pos vardo niekinimui blaivai 
protaujančių SLA. narių, tas 
fašisto šmotas turėtu būt nu
baustas.

Sufašistėjusi SLA. Pildomoji 
Taryba drasko kuopas, spen- 
duoja nekaltus narius, nepri
ima į Susivienijimą sveikų, 
žmonių, kurie jiems nepatin
ka; sėja demoralizaciją Susi
vienijime, tai fašistui A. Sta- 
niškiui geri darbai. Kuomet 
komunistai ir visi pažangieji 
SLA. nariai pasipriešina to
kiems šlykštiems Pildomosios 

reikalauja,

Cosmopolitan Tailoring Co., 
italų kriaučių dirbtuvė, kurioj 
dirba apie 40 darbininkų, vi- Tarybos žygiams, 
są laiką dirbo darbą iš New j kad visi nariai turėtų lygias 
Yorko. Liepos 17 į 18 naktį | teises Susivienijime—tuos fa- 
nežinomi žmonės įlindo per šistas Stanišlyis apšaukia 
langą į dirbtuvę ir supjaustė į “daug blėdies” padariusiais 
visus <rkautus.” Nuostolių pa-Į Susivienijimui, šaukia, “grę-

pavojus.” Pavojus, bet
Tik jau ne Susivieniji^ 

Pavojus gręsia Staniškių 
bizniui. . •* ! <

Po įvykusio liepos 8 d. SL^
I 

iki

Iš Laisves Choro Veikimo
Paskutinėmis dienomis cho

ras susidomėjęs/ kad tinkamai 
prisirengus prie Dainų Dienos, 
kuri įvyks rugpjūčio 12 d., 
Union City, Conn. Mokytojas 
Justinas Plikimas sako, kad 
bus kvotimų diena. Laisvės 
Choro pirmininkas S. Maka- 
veckas energingai darbuojasi, 
kad suorganizavus kuo dau
giausia autobusų ir išparduot 

' daug tikietų. Sporto komisi- 
jjos narys Viktoras Kasevičius 
i praneša, kad jis suorgaliiza-

pasirodyti, kuomi jis yra ir !ai gyye.nimo ke^-v®s keli 
Laimės kelias, kuriuomi važi
nėja valdančioji išnaudotojų 

, naudojamąjai klasei nu
sakytas nepasiekti. ‘ Dalis nau
dojamosios klasės narių, bet 
gi, bando taikytis prie valdan
čiosios klasės šunyčių ir ban
do pakilti. Kita gi dalis, su
sidedanti iš nuosekliau protau
jančių narių, permato, jog lai- v^g gabiausius kumštininkus,

kokią galią turi. O pasigė
rus, kiekvienas gali supras-

Vieną dalyką reikia pa
stebėti, tai priėmimą ameri
kiečių, atvykusių į Lietuvą. 
Pirmiau buvo nusiskundi
mų, kad priima labai žiau
riai, bet dabar jau to nėra. 
Priėmimas mandagus ir 
tuomi jau skųstis nerei
kia. ,

Antras dalykas, tai žmo
nių atšalimas ir nuo tikėji
mo. Pirmiau' bažnyčios bu
vo pilnos žmonių, o dabar 
jau apytuštės. Visi į kuni
gus žiūri, kaipo į biznierius, 
o ne dvasiškius, kuriems rū
pėtų žmonių dūšias ganyti:

Taigi, mano patarimas vi
siems Amerikos lietuviams 
darbininkams: nevažiuoti į 
Lietuvą tuo tikslu, kad apsi
gyventi, nes stačiai negali-

Kaunas, VII. 11.—Lietuvių ir 
lenkų komisijų pirmihinkai p. 
p. Balutis ir Holuwko; liepos 
pren.- 10 d. baigė ’ \ prirengimą 
raporto būsimą/'- ^piifęi’ejyiijai 
Karaliaučiuj -apib šavo'dbr^bž' 
rezultatus. K ■

mėn kelias yra vienas—pereiti 
kad ir sunkiausius pavojus, 
per aštriausius dyglius, tei
kiančius skaudžiausias žaiz
das. ir kančias, ir užkariauti 
valdančios klasęs naudojamą 
laimės buveinę, i ■ .

šis kelias, šis žygis sunkus. 
Pavieniui einant, 
mas. Šis žygis reikalauja pla
čiųjų minių bendros jėgos, šiuo 
keliu eina klasiniai susipratę 
naudojamosios klasės nariai, 
pasivadinę komunistais. Jie 
sako, kad naudojamoji klasė 
neturi ko pralaimėti. O lai
mėti ji gali visą pasaulį, su jo 
visa grože, su visais patogu
mais, visu turtu, jei tik bend
rai susitars ir prie laimėjimo 
eis.

šiam keliui ir juomi apiman
čiai kovai planą davė K.Mark
sas, o tąjį planą praktikon 
bandė ir, „daug patyrimų ga
vęs, padarė aiškesniu—-Leni
nas.

Y Skaityt o. jau, ar tu jau eini 
ši u o planuotu keliu siekti lai*

Jdsfephus

ristikus, bėgikus vyrus ir mer
ginas.1 O pats eina, kaip čam- 
pionas, už Laisvės Chorą. Su
sirinkimui bus nepaprastas 
džiaugsmas ir nutarta, duoti 
dovanas atsižymėjusiems.

‘ Kaip matote, hartfordiėčiai 
bus tinkamai prisirengę prie j

blėdies 
Nuostolių pa-1 Susivienijimui.

daryta virš dešimties tūkstan- šia i 
čių dolerių. Dirbtuvė randasi kam? 
ant antrų lubų ir labai leng- mui. 
va per langą įlįsti.' Spėjama 
kad “kautus” supjaustė elek 
trikine mašina, vadinama “cut- 23 kuopos susirinkimo, J 
teriu,” nes kitaip nieku būdu Staniškis (Antano brolis), 
negalėjo tiek daug darbo at- šiol buvęs skaitomas rimtu be
likti. šališku biznierium—neteko ke-

Vąkare darbininkai dirbo lių kostumierių už tai, kad bal- 
iki 7:30 vai. ir ryte atėję 6 
vai. rado tik šmotelius. i

Policija sako, kad, veikiau
siai, atvyko kas nors iš New 
Yorko ir keršydamas padarė, i 
kad iš ten siunčiamas darbas 

Jį Ėaltimorę. Dabar detekty-
AV|vai jieško tų, kuijie taip) pada- • — » . . • re.

savo už suspendavimą nekaltų 
30 narių. Tai matote, kam 
“gręsia pavojus.”

Liepos 22 d. įvyko ALDLD. 
17 kuopos susirinkimas. Pri
sirašė du nauji nariai: J. Stan
kevičius ir Geo. Green, čia gi
męs jaunuolis. Tai jau 17 kp. 
turi 106 narius, keturis narius 
daugiau, negu praeitais ribė
tais. O kur pabaiga metų ?, . 
Neabejoju, kad, prie gerų ifę- 
ru. 17 kuopa šiais metais pa
sieks 150 skaitlinę. Gerų no
rų ir pasiryžimo pas daugelį 
narių netrūksta. Su veikliu 
kuopos organizatorium A. že
maičiu priešakyj, manau, 'virš- 
minėtą skaitlinę pasieksime.

Šiame susirinkime išrinkta 4 
darbininkai dirbti 9-to Apskri
čio piknike, kuris įvyks 5 -d. 
rugpjūčio. Piknikas bus labai 

i didelis, nes iš visur rengiasi 
Pasiutus katė apdraskė šel- skaitlingi būriai.

’ ,myną—vyrą, motelį ir duktė- Tą pačią dieną, Lakeside gi-

Pas mus šiais metais per šė- 
šius mėnesius už girtuokliavi
mą ir' abelnai už blaivybės į- 
statymo peržengimą tapo su
areštuota 54,471. šiame skai
čiuje randasi 220 moterų.

Šiemet areštų skaičius padi
dėjo ant 12,539, negu perei
tais metais tuo pačiu laiku.

Nors policija ir blaivybės a- 
gentai dirba išsijuosę, vienok 

ir apsiėmęs dainuoti-kartu girtuokliavimas didėja ir didė- 
su visomis 'tautomis tame mil- ja. 
žiniškame parengime.

Rudeniniai sezonui atėjus
choras nutarė mokintis operą | r|'e / .Ąpdraskytieji; paimti į Ii- raitėj,. Lyi*os Choras turėjo iš* 

išplikta’, komisija surast tin- gųninę. . Katė t irgi} paimta į (važiavimą. 7 ’ ’
Kariią'operą.'" ,. V sveikatos, skyrių Jr tyrinėjama, pašalinių,

Lietuviškas Skaptukas.

Rugpjūčio 19 d-, rengiama 
tarptautinė Field Day, Char
ter Oak Parke, Hartforde. Pa
rengimą rengia Amerikos Dar
bininkų (Komunistų) Partija 
visos Conn, valstijos, kaipo va
jų už prezidento rinkimą iš 
darbininkų tarpo.

Laisves Choras yra pakvies
tas j*

.. Dalyvavo daug ir 
. pašalinių, Tyros Choro priete- 

lių. S. V. Ramutis.
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LIETUVOS FAŠIZACIJA
I

nebėr Į 
Ir iki i

Lietuvos fašizacija žengia į Senos konstitucijos jau' 
pirmyn. 17 gruodžio 1926 me-]nuo graodžio 1926 metu. 
tais įvyko fašistinis perversmas. ,....„ ... . . . .. ....
t- -i • t • 4 • i gruodžio ja lauže ir klerikalai,Jis naikino Lietuvoj parlamen- . .
tarizmą ir vykdė fašistinę dik-!11 haudinmkai, 
tatūrą. Prie parlamentarizmo Ikratai, kada jie buvo valdžioj, 
vykdomoji valdžia (ministerių j Vieton seno seimo šauks naują, 
kabinetas) atsako prieš parla- 'kurio teisės iš visų pusių ap- 
mentą (seimą). Formaliai nuo! 
parlamento priklauso vyriausy- L . , „ v. , .. . , ■ . . • • . jzaislas fašistų rankose,bes sastatas (ministerial atsa-1 * - 'einu non
ko prieš parlamentą). Parla- 'sąstatas bus visai prielankus,^1””’”””; 
mentas leidžia įstatymus. Jis (tautininkams fašistams, jis pil- 
kontroliuoja finansus. . Tiesa, jdys jų įsakymus. Jei jis liktų 
j^e visur ] 
taisės vienodos, 
mąjai valdžiai 
apriboti teises, 
mentams taip ir nepasisekė įgy-j 
ti sau platesnių teisių. Prezi-jsieiti. 
dentai ir karaliai naudojasi ga-|su 
na plačiomis teisėmis, jie gali • 
neskelbti parlamento išdirbtų v _
įstatymų, net paleisti patį Pal>- 
lamentą. Visgi parlamentari-Į < < F 
nėse šalyse buržuazija 1 _ 
savo diktatūrą ne tik per vyk-

Darbininkę Partijos 
Kampanijos .“Tag 1

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

ir socialdemo-

kiti mažiau, patys deda aukas 
ir iš kitų renka į Darbininkų 
(Komunistų) Partijos prezi- 

Tam

SKAITYKITE-ŠVIESKITeS—MOKYKITĖS

karpytos ir kuris faktinai bus dentinio vajaus fondą.
Jei jo'reikalui turi būt sudaryta bent 

lemnAAA, Tai, rodos, palygina- 
imai maža suma. F.
ir demokratai ketina sudėt po 
penkis 
kandidatams į ] 
Hooveriui ir Smithui.

Visą savaitę nuo rugpjūčio 
(Augusto) 18 iki 26 d. bus 
Darbininkų Partijos “Tag 
Days" visuose didesniuose 
Amerikos miestuose. Tomis 
dienomis ypač turės sukrust vi
si komunistai ii- jų pritarėjai, 
j ieškodami piniginės paramos, 
reikalingos mūsų prezidentinei 
kampanijai. Juk supažindint 
Amerikos darbininkų ir far
mer! ų minias su komunistine 
rinkimų programa, atstovau
jančią jų reikalus; pasėt ko
munistinio žodžio sėklą po visą 
plačią Ameriką; supažindint 
šios šalies proletarus ir puspro- 
letarius su komunistų kandida
tu j prezidentus drg. Kosteriu 
ir su kand. j vice-prezidentus

1

Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą:

’’ Lietuvos Politemigrantų Suvažiavimas Berlyne
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 

P .... . gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma
KepuoiiKonai tiksias Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje.. Yra eilė

Lietuvaite
FOTOGRAFISTĖ

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedeliomis nuo 9:30 ryte iki 
K po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzcncorn BId’g.

PUBLIC SQUARE
Wilkes-Barre, Pa.

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

klausime lietuvių nuomonės nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tai nėra partijų nė ginčų, 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai vra 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO—.JOHN’S CIGAR8 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

Tiesa, Idys jų įsakymus, 
parlamento (seimo) :ne vjsaj ]<anie prielankus tauti- 

. Be lninLamS ir atsisakytų čia ar
kai kur parla-ren *<*ausytl fašistų valdžios, 

• ’ - • [valdžia pilnai galės ir be jo ap- 
Buržuazinė demokratija 

parlamentarizmu Lietuvoj 
jau visai šusibankrūtijo. Įsiga- ( 

diktatūra, kuri 
nei parlamenta- 

vvkdoir^zmo’ ne* ve^mainingos bur
žuazinės demokratijos. Net se- 

domąją valdžią (ministerių ka- n.ieji ^‘™nio demokratizmo 
binetą), bet ir per seimą. Pilie-J11 
čiai tokiose šalyse naudojasi 
siauresnėmis arba platesnėmis 
susirinkimų, spaudos, organiza
cijų ir kitomis laisvūnus. Arba 
kitaip pasakius tokiose šalyse 
veikia buržuazinis demokratiz
mas. Tas buržuazini/demokra- 
t^mas tarnauja ne/visų pilie
čių reikalams, o buržuazijai. Jis 
padeda buržuazijai viešpatauti, 
vykdyti, kaip sakosi, savo dik
tatūrą.

Ir Lietuva iki fašistinio per
versmo buvo parlamentarinė ša
lis, kur vykdomoji valdžia pri
klausė nuo seimo (seimas gi 
priklausė nuo buržuazinių par
tijų, tai yra nuo buržuazijos). 
Nors ir seniau viešpatavo karo 
lauko stovis, žiauri reakcija ir 
panašios buržuazinio demokra-1 
tizmo grožybės, bet visgi ir 
darbininkų klasė naudojosi šio
kiomis tokiomis laisvės galimy
bėmis, padedančiomis jai kovot 
del savo būvio pagerinimo. 
Lengviau buvo ir profsąjungas 
kurti, ir susirinkimus turėti, ir 
savo laikraščius leisti, ir leng- 

*iU buvo ekonominę kovą ves- 
tE 1 

1926 metų gruodžio menesio 
.fašistinis perversmas visai nai
kina parlamentarizmą Lietuvoj 
Lietuvoj susidaro 
visai nepriklausoma nuo seimo. I . fH.................... , mistams rupi po nuvertimo fa-Dabar priešingai—seimas buvo v. , , , - . T • x. . . 6 i .. . v isistų diktatūros matyti Lietu-pnspmamas nusdenkt^ Pnęs voj ųsoviet„ vaidžia> darbininku 
naują vynausybę pnpazmt, ją . ()il[tatnra_ ’

teisėta ir pildyti jos valią, j- - - - . .

parlamentarizmo gynėjai, 
[nors jie dar ir šiandien plepa 
apie vieną ir kitą, jau faktinai 
irgi atsisakė ir nuo parlamenta
rizmo ir buržuazinio demokra
tizmo ir nuėjo tarnaut fašiz
mui. Tik dalis vadinamų “de
mokratų’’ svyra j pusę lietuviš
ko fašizmo, dalis į lenkiško, ir
kuo toliau vis labiau susieina į Ben. Gitlowu,—visam tam
vieną vietą, nes lietuviškas fa
šizmas eina i glėbi lenkiško.

Lietuvos fašizacija eina vis 
toliau. Ji apima ne tik valsty
binius organus ir įstaigas, pri
klausomas nuo valstybės (mo
kyklą, bažnyčią), bet ir buržua
zines ir smulkiai-buržuazines 
partijas ir organizacijas.

Mes. komunistai, kovodami 
prieš Lietuvos fašizacija ir del 
Lietuvos fašistų diktatūros nu
vertimo, visai nemanom kovot 
del buržuazinio demokratizmo 
ir parlamentarizmo atgaivini
mo. Kaip fašizmas, taip ir bur
žuazinis demokratizmas ir par
lamentarizmas — tai vis buržu
azijos diktatūros įrankiai. Kas 
rėkia prieš diktatūrą ir perša 
buržuazinį demokratizmą su 
parlamentarizmu, tas tik veid
mainiauja, nes fašizmas — tai 
nauja buržuazijos <

reikia lėšų.
Partijos 

(markių) pardavinėjimas dar
bininkams turės žymiai prisi
dėt prie partijos fondo padidi
nimo. Tos stampos vadinasi 
“Vote Communist Stampyra 
išleista ir sagų (bottons) su 
užrašu “Vote Communist But
ton;” ir tie ženkleliai pasekmin
gai platinasi. Jie yra paga
minti dailininko Elliso, su pa
veikslais Kūjo ir Pjautuvo ir 
su fotografijomis dd. Fosterio 
ir Gitlowo.

80 štampų knygutė gaunama 
už $1. Jos galima pardavinėt' 
taip: knygutės puslapis su 8 
stampomis už 10 centų, 
knygutės galima gaut

Komunistų vienetai 
kairiųjų darbininkų 

j'cijos yra raginama 
diktatūros štampų pardavinėt savo 

nariams. Tuomi bus ne tik 
remiama svarbu

sis vajaus darbas, bet bus 
skleidžiama ir propaganda.

O kom. propagandai šiuo laiku 
.... i geros progos, atsižvel- 

vals-‘^an^’ ka’P dabar kenčia darbi- 
Jninkai ir farmeriai nuo kapita- 
Įlfstines “tvarkos”: siaučia aš- 
|tri bedarbė; farmerius kryžia- 

kaimus |V°ja grebia bankininkai- ir 
- ’ jgelžkeliai; audėjams ir kitiems 

'darbininkams kapojama uždar
biai; senosios rūšies darbinin
kų “vadai," Lewis ir Ko. par
davė mainierių streiką ^ir t. t.

Lengva darbininkui išaiškint, 
kad demokratu kandidatas i 
prezidentus Smithas nėra ir ne
gali būt darbininkų draugas, 
kuomet jį remia didysis banki
ninkas Morganas ir DuPonto 
Parako Kompanija.

Nesunku vidutiniam darbi
ninkui /matyt, keno reikalus 
reiškia ir republikonų kandida
tas į prezidentus, Hooveris. Jis 
yra numylėtinis garsiojo streik- 

ilaužio Meliono ir vergininko 
automobilių fabrikanto Fordo.

Socialistų kandidatas , kuni
gas Norman Thomas, kaip ir 
visa jų partija yra jau senai 
išsižadėję klasinės darbininkų 
kovos ir paturi federacinius 
darbininkų pardavikus prieš 
kairųjį, kovojantį sparną darbi- 
'ninku judėjimo. Socialistai yra 
'smulkiosios ir vidutinės buržu- 

Atsišaukus streikuojantiems j azijos advokatai, kurie, fa- 
mainieriams pagelbos, P. žar-Įčiaus, galų-gale, visuomet sto- 
kauskas’ir J. Žilinskas parin-'ja su stambiąja buržuazija 
ko aukų. Aukojo sekami: Iprieš darbo žmones.

F. Pakštis, Sofija Brazas,
Jieva Naujokas ir Joe Plondu- nistų) Partija neturi jokių už-, 
nis po $1; L. žarkauskienė, 
Joe Lapukas, K. Pocius po 
50c; J. Karpinienė, A. Norbu- 
tas, M. Pocienė, H. Žilinskienė, 
J. Žilinskas, J. Povilaitis, K.’ 
Martinkus ir A. Brazas po 
25c. Viso surinkta $7.50.

J. Žilinskas. /
NUO RED.-r-Pinigai gauti ir 

“Laisvės” administracija pa-

.2 j forma. griūvančios "kapitalizmo 
vynausy e buržuazijos forma. Komu-ZIa^iniai

Komunistai ,y!’a 
icisera n n jvo v«u?... . j darbininkų ir

Buvo sutrempta fašistų kojomis 
senoji steigiamojo seimo priim-l 
ta konstitucija. Nuo fašistinio 
perversmo diąnos šalj valdė fa-' 
šistinė valdžia ir be konstituci
jos ir be seimo. Seimą laikinai 
dar laikė, o paskui visai išvai
kė. Iš senos konstitucijos fa-1 
šistų valdžia naudojosi tik tais1,. . 
paragrafais, kurie’tiko fašistų |b>«dnuomene, 
diktatūrą geriau vykdyti. Viso-i 
kios buržuazinės laisvės liko pa-1 
naikintos. Darbininkų organi
zacijos ir spauda likviduota. 
Kariuomenė dabar valoma nuo 
fašistams ne pilnai ištikimo ele
mento. xEina fašizacija valsty
bės įstaigų, mokyklų ir bažny
čios. O kad visas fašizacijos 
darbas eitų sėkmingiau, buvo į- 
vesti karo lauko teismai, sušau
dymai, prasidėjo masinės kratos 
ir areštai. Visoj šaly užviešpa- i 
tavo fašistinis teroras.

Dabar vieton seimo turim 
tautininkų partiją. Vieton bur
žuazinės konstitucijos — tauti
ninkų konferencijas ir suvažia
vimus. Vieton apkarpytų lais
vių — kalėjimus ir visokius 
teismus. Vieton viešų klasikių 
darbininkų organizacijų—daro
mi mėginimai kurti fašistines. 
Vieton seno kariuomenės val
dymo iš viršaus per štabus—ma
tome fašistų karininkų “jačei- 
kas”, kurios suima visą kariuo
menės aparatą į savo rankas. 

Visos visuomenės gyvenimo 
šakos fašizuojamos. Akių gi 
dūmimui dar paliekami ant po- 
pieros konstitucija ir seimas. 
Bet vieton senos be jokių sei
mų ir referendumų patys tau
tininkai fašistinės vyriausybės 
vardu paskelbė visai naują kon
stituciją.' Liaudininkai ir so
cialdemokratai cypė del senos 
konstitucijos laužymo. Tuo tar- siuntė streikuojančių mainierių 

u jau nebebuvo ką laužyti, šelpimo komitetui.

tiečių valdžios.. Vienok turint j 
omeny, kad Lietuvoj darbininkų 
klasė labai silpna, kaip išblaš-l 
kyta po miestelius 'ir ' 
kaip neturinti stambių įmonių- 
pramonės proletariato, tai dar-j 
,bininkų klasė turi žinot, kad 
,be tvirtos sąjungos, su kaimo 

, nuvertimas bur
žuazijos diktatūros ir užkaria
vimas darbininkų ir valstiečių 
•valdžios, neįmanomas, 
bininkai nori greičiau 
tyt nuo fašistų jungo, 
valo daugiau rūpintis 
nimu su kaimo biednuomene ir 
sudarymu su ja'tvirtos sąjun
gos. O visi, kam rūpi greičiau 
nuversti fašistu diktatūra, tas 
privalo kovot del darbininkų ir 
valstiečiu valdžios. Kas neko-- 

■vos del darbininku ir valstiečiu 
■ valdžios Lietuvoj, tas tuomi pat 
padės tolimesnei Lietuvos faši- 
zacijai.

Jei dar
ais ik ra
tai pri- 
susiarti-

Z. Angarietis. 
(“Balsas”)’

AUBURN, ME

prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
milionus dolerių savo (kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 

prezidentus, keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 100 
'puslapių. Kaina .......................... 20c

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

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

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

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

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

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

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu
, Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika- 
j lingais klausimais ir atsakymais prie išsiemimo pilietinių po- 

rr|pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiškai-; 
°°!tęs turėsi aiškų supratimą apie formą Jungtinių Valstijų

i valdžios. Gerai įsitemijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi
rengęs prie egzamino. Kaina tik................ 25c

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

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meilės 
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama 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 j 
knygą, kurios kaina ..............................................................$2.00 Į

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
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, tąpmūti- 
nai privalo perskaityti šią knygą. Knyga yra parašyta -labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti. Ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo.- Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis........ .$1.50

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

išleistų štampų

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

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

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

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

Kuriem neparanku. uSaiprenumertioti 
Metini ii Rusijos, tie galite užsiprenu
meruoti per "Laisvę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. Y. Kaina 61.26, 
persiuntimas veltui.

už $50.
ir šiaip 

organ iza- 
pasipirkt

Vien tik Darbininkų (Komu-

pakalinių tikslų, nei jokių ry
šių su kapitalistais; vien tik ji 
iš peties kaujasi už rankpelnių 
reikalus; ir vien iš darbo žmo
nių jinai tikisi paramos. Mūsų 
visų, todėl, pareiga yra jai tos 
paramos, kaip galint gausiau, 
ir teikti.

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

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

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”

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

Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yra ii’ greit visos išeis.

Tel.,; Stagg 5043

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

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

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

J. Naujokas 670 N. Main St.„ 
Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
nuolatos j sa<o didelę krautuvę ga
bena. Taip pat'J. Balseviče, 51 She- 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p. 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St. 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra
šo taip: J. Naujoke, nuo agento nu
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man, 
taip ir mano kostumieriams labai pa
tinku.

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 Mo
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
2G7 DIVISION AVENUB 

Brooklyn, N. Y.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių sb- 
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas Ir įvairių nesmagv- 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksinį kalną parodytum, tai jam 
malonesnė būtų sveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų, 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolių 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

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

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

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

M. ZUKAIT1S
25 Gillet St., Spencerport. N. Y.

SVEIKATOS IŠTYRIMAS
Specialia naujovinis gydymus, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėj'usiuose Nesveikumuose. Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir Šiaip 
įvairių ligų. Tūkstančiai vyrų ir 
motoru buvo sėkmingai išgydyta.

X-SPINDUL1AI IR KRAUJO 
-PATYRIMAI

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
liti EAST 16lh ST., N.Y.

Tarpe 4th Avė. ir Irviną Place

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

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

Iš 18,000 ŽODŽIŲ
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.

KAINA $1.25

**LAISV£”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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DARBININKŲ UTERfiTIIROS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. PROSEIKA, Pirmininkas J. ALEKŠIS, Sekretorius

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

PROTOKOLAS A.L.D.L.D. IV 
APSKRIČIO PUSMETINĖS 

KONFERENCIJOS

Apskričio pusmetine konfe
rencija įvyko 8 d. liepos, 1928 
m., APLA. 2 kuopos svetainėj, 
21 Locust St., McKees Rocks, 
Pa.

Konferenciją atidarė orga
nizatorius drg. J. Urbonas 
1:40 vai. po pietų, paskirda
mas j mandatų peržiūrėjimo 
komisiją drg. J. Miliauską ir 
J. D. Slieką. Priduodant de
legatams mandatus, atsišaukė 
drg. A. Simonaitis nuo 87 kp. 
su prašymu suteikti jam atsto- 
vo-delegato teises, be man
dato. Paaiškinus priežastis, 
vienbalsiai jo reikalavimas pri
imtas.

Mandatų komisijai perskai-l 
čius surašą, delegatų radosi se
kančiai: nuo 40 kp.—J. Mi
liauskas; nuo 33 kp.—J. D. 
Sliekas, A. K. Sliekienė, A. 
žvirblis; nuo 74 kp.—V. Nača- 
jienė; nuo 121 kp.—K. Beniu- 
šis; nuo 156 kp.—J. Gatavec- 
kas; nuo 87 kp.—A. Simonai
tis. Viso delegatų dalyvavo 
nuo šešių kuopų 8. Pagal man
datų surašą, nedalyvavo du 
delegatai, nuo 40 kp. A. Va
leika ir nuo 33 kp. J. šūkis.

Pagamintas dienotvarkis 
konferencijos, organizatoriaus 
perskaitytas ir vienbalsiai pri
imtas. Protokolas iš pereitos, 
metinės, konferencijos per
skaitytas ir vienbalsiai priim
tas. Rezoliucijų komisiją vien
balsiai nutarta palikti tą pa
čią.

Valdybos Raportai
Raportas organizatoriaus iš

klausytas ir priimtas; raportas

sekretoriaus išduotas ir priim
tas; raportas finansų sekreto
riaus likos kartu išklausytas su 
iždininko raportu, kuriuose ra
dosi maži nesutikimai tarpe a- 
biejų knygų finansų sąskaitoj. 
Vienbalsiai patarta vėliaus a- 
biems suėjus išlyginti. Rapor
tai priimti.

Raportas apskričio kny- 
giaus. Paaiškėjo, kad delei 
tam tikrų kliūčių knygos dar 
nesą priimtos į rankas. Rapor
tas atidėtas j dienotvarkio ne
užbaigtus reikalus.

Raportai Įvairių Komisijų
Komisija apskričio teatrališ

ko ratelio organizavimui savo 
raporte pažymėjo, kad, delei 
priežasties vasarinio sezono, 
dar nėra nieko veikusi toj link
mėj, bet pasižadėjo greitu lai
ku imtis prie darbo. Rapor
tas priimtas, paliekant tą pa
čią komisiją darbuotis ant to
lesnio laiko. Raportas pikni
ko komisijos išduotas, kuriame 
paaiškėjo, kad komisija jau 
turinti nusamdžius vietą Am- 
šiejaus farmoj ant 19 d. rug- 

I sėjo. Raportas vienbalsiai pri
imtas.

Rokavimo knygų komisija 
raportavo, kad nieko neveiku
si. Vienbalsiai nutarta išrinkti 
naują komisiją. T naują ko
misiją įeina drg. J. Miliauskas 
ir J. D. Sliekas.

Kuopų Delegatų Raportai
Iš kuopų stovio delegatų ra

portų paaiškėjo, kad visos kuo
pos veik tokiame pat stovyje, 
kaip ir pereitos konferencijos 
metu. Išimtis tik tame, kad 
del sunkumo dabartinio laiko 
padėties kai kuriose kuopose

randasi draugų, neišgalinčių 
duokles užsimokėti. Abelnai 
imant narių skaičių, dar vidu
tiniai, bet finansiškai silpno
kai.

Apskričio reikaluose pra
nešė drg. J. Miliauskas, kad 
knygos 4-to Apsk. per neapsi
žiūrėjimą tapo išsiųstos į Ar
gentiną su kitomis knygomis, 
per tai ir nesurandamos per
davimui šiemetiniam knygiui. 
Perskaičius sąrašą Apskričio 
knygų, su sąrašu išsiųstų kny
gų, kaip tik sutiko su apskri
čio sąrašu knygų. Tokiu bū
du pilnai pasitvirtino, kad 
apskr. knygos pilnai randasi 
išsiųstos į Argentiną. Praneši
mas vienbalsiai priimtas.

Nauji Įnešimai
Nutarta, kad apskričio ko

mitetas pasirūpintų nupirkti, 
pagal nuožiūrą, naujų tinka
mų knygų del apskričio.

Nutarta, kad komitetas pa
sirūpintų surengti prakalbų 
maršrutą kartu su LDSA. Nu
tarta, kad kuopos kuogrėjlčiail
siai pasirūpintų, užsimokėti į 
apskritį užtrauktus delegatų 
lėšų mokesčius.

Nutarta, kad del bendresnio 
ir tvirtesnio veikimo, mūs aps
kričio komitetas pasirūpintų 
atsišaukti į 10-tą apskritį su 
pasiūlymu prisidėti prie mūs 
apskričio.
A.L.D.L.D. Centro Reikaluose

Išklausytas raportas drg. de
legatės iš ALDLD. centro su
važiavimo ir vienbalsiai priim
tas.

Didžiuma balsų išreikštas 
pageidavimas, kad centro val
dyba pasirūpintų išleisti kny
gų iš Seno Vinco lengvesnių 
raštų.

Nutarta, kad sekanti meti
nė konferencija būtų toj pa
čioj vietoj, McKees Rocks, Pa. 
Konferenciją uždarė pirminin
kas J. Urbonas 3:25 vai. po 
pietų.

Pirmininkas J. Urbonas.
Sekretorius A. Žvirblis.

Lietuvos Fašistų
Kruvini Darbai

Š. m. birželio mėnesį 
vėžio žvalgyba areštavo 
nis darbininkus iš tarpo 

I j aunimo. r Areštuotų j ų

Kazimiero Draugystė, lenkų Už duoną 2.40
Narutowicza Draugystė, A. D. ųž apgarsinimus ir tik. 12.58

Buolio Sūnusmūsų būrelis
Mūšų būrelis buvo mažas.
Nudirbti didelius darbus, kuriais ne tik 

mes patys galėtume pasidžiaugti, bet ir ap
linkui žiūrintieji žmonės galėtų pasigėrėti, 
nesitikėjome. Tai ne mūsų mažo būrelio 
menkutei jėgai. Ne, ne!

Tas mūsų mažas būrelis gyveno vieno
kiose aplinkybėse. Aplinkybės mūsų bū
reliui nusakė vienokį dalykų supratimą. Ir 
ve, tas mūsų mažas būrelis pamanė vieną 
mintį, pajautė vieną jausmą. Būrelio daly
viams prabilus į vienas kitą žodį ir supra
tus vienas kito mintį, jausmą ir troškimus, 
imtasi planuoti dideli, kilnūs žygiai. Žy
giai einą vienos minties, vieno jausmo, vie
no troškimo keliu. Siekią išvysti skaistų 
saulėtą rytą!

Kilniųjų žygių planavimui ir tų žygių 
skaidresniam, aiškesniam pasibriežimui, 
mūsų būrelis ėmėsi knygos. Ir ne vienos 
knygos, bet daugelio knygų. Tokių knygų, 
kurias parašė mūsų minties nemirtino var
do pirmtakūnai, plačiai ištyrinėję gyveni
mo sąlygas ir jų krypsnius,—Karlas Mark
sas ir* Pričkus Engelsas.

Mūsų būrelis skaitė Markso-Engelso ir 
jų minties sekėjų raštus. Beskaitant tuos 
raštus, įgauta supratimas, jog jųjų planuo
tą, užmegstą-pradėtą darbą reikia dirbti, 
reikia tęsti.

Ir ėmėsi mūsų būrelis darbo. Nuo 
tamsos skleidėjų ėmėsi draskyti tamsybės 
skraistes, nuo tamsybės urvų plėšti juodas 
uždangas, sklaidyti pilkąsias miglas ir ruoš
ti bebrėkštančiai rytinei aušrai kelią.

Darbas nelengvas. Reikalaują ištver
mės, drąsos, narsos ir pasišventimo. Bet 
mūsų būrelis vienokiu supratimu vaduoda
masis ir vieną kelią skaidresniu rytoju ma
tydamas, atsidėjo visu kuom. “Niekas ki- 

* tas mums nieko nesuteiks, jei mes patys 
nepasidarysimi” savitarpy kalbėjo būrelis.

Bedirbantį mūsų būrelį tamsos palai
kytojai ne sykį bandė niekinti, pravardžiuo
ti, kolioti ir grūmoti kumštimi. Kilo erge
lis. Ergelio pasiklausyti atėjo plačios žmo
nių minios. Miniose radosi ir tamsos palai
kytojams ir mūsų būreliui pritarėjų.

—Ei, jūs nevidonai, jūs netikėliai, die
vo paniekinto j ai, jūs nutautėliai, jūs... jūs... 
suvedžiotojai!—Rėkė į mūsų būrelį apsipu
toję tamsos palaikytojai.

Iš mūsų būrelio į nepamatuotus užme
timus atsakyta:

—“Netikėliai”... Taip, mes esame neti- 
kėliai, bet ne sau, o tik jums. Mes jums

netikėliai dėlto, kad atsisakome šokti pa
gal jūsų naudai grojamą muziką. Jūs tu
rite pasidarę savo naudai teises ir norite, 
ir spaudžiate, kad pagal jūsų teises eitų vi
sas surėilymas—surėdymas jūsų naudai, o 
mūsų nenaudai, mūsų pražūčiai. Mes ne
tikėliai ir sąmoningi netikėliai. Mes nori
me savo teisių; mes kovojame už savo 
teises! ■. \

—“Dievo paniekinto j ai”.... Taip-taip. 
Kita priekabė. Jūs, tamsos palaikytojai, 
turite išgalvoję šimtus tikėjimų ir šimtus 
dievų. Mes gi jūsų pasakoms netikime, 
kaip lygiai netikite ir jūs patys, o tik pa
sakojate apie išmislytus dievus ir apie gra
žų užgrabinį gyvenimą kitiems. Jūs lie
piate savo klausytojams atsisakyti nuo vi
so gero šiame gyvenime.—Mes jūsų pasa
koms netikime! Jūsų pasakose sutvertus 
dievus paniekinti—tai ne ■'mūsų užduotis. 
Mes tokio darbo nesiimame, nes jis bever
tis. Kokis gi išrokavimas būtų niekinti tą, 
ko nepripažįsti ir ko nėra?—Tiesa, jūs 
įvairių dievų vardais turite prisidirbę įvai
rių stabų-balvonų, bet bejausmiu! balvonui 
panieka, kaip lygiai ir pagarba, juk nieko 
nereiškia. Mes tatai žinome ir savo žinoji
mą skelbiame jūsų suvedžiotoms, suklai
dintoms minioms.

(Pabaiga bus)

Pane- 
devy- 
vietos 
tarpe 

penki vaikinai ir keturios mer
gaitės, trys iš jų nepilnamečiai, 
16—17 metų. Visi įtariami pri
klausyme Komunistinio Jauni
mo Sąjungai. Suimtuosius 
žvalgybos agentai taip primu
šė, kad vienas iš jų visai nebe
pajėgė atsikelti ir nustojo są
monės. Nedrįsdami jį vežti į 
kalėjimą, budeliai įmetė nelai
mingąjį į šlapią rūsį, kuriame 
išlaikė tris paras. Bijodami, 
kad kankinys nenumirtų, nak
čia nuvežė į ligoninę ir pranešė 
ligoninės gydytojui, kad tai 
esąs plėšikas, kurį sugavę plė
šiant keleivius miške. Prie li
gonio lovos dieną ir naktį sė
dėjo žvalgybininkai, kad jis ne
galėtų niekam pranešti apie
savo kankynes. - Vieną areš
tuotą mergaitę žvalgybininkai 
norėjo išžaginti, bet šiai pradė
jus šaukti, ties namais susirinr 
ko žmonių minia ir budeliai ne
beišdrįso mėsinėti savo auką. 
Visi suimtieji sugrūsti Panevė
žio sunkiųjų« darbų kalėjimam 
Nieko kompromituojančio pas 
juos nesurasta.

Šiauliuose Liaudies namų ki
no teatre, prieš pirmąją d. ge
gužės, laike vaidinimo kas tai 
paskleidė nuo balkono glėbį 
komunistinės darbininkų litera
tūros. Tuojau buvo suimta 
viena žydelkaitė devynių metų 
amžiaus, kurią šnipai įtarė bė
rus atsišaukimus. Tris paras 
budeliai kamantinėjo ir kanki
no nieku nekaltą kūdikį, bet 
nieko neišgavę, patys' susigėdo 
savo velniško darbo ir mergai
tę paleido. Dabar kūdikis ser-1 
ga ir bijoma, kad neišeitų iš 
proto. Matomai, kad tautiškų 
budelių nagai ne tiktai kūną, 
bet ir protą sunaikina nelai
mingųjų aukų. Suimtųjų kan-. 
kinimais ir baisiu žiaurumu 
labiausiai pasižymėjo šnipai 
Smulkevičius, Kudukis ir žval
gybos viršininkas Matulis, ku
rių nagai jau ne vieną gyvy
bę išplėšė ir išliejo upelius dar
bininkų kraujo.

Ihidelių Auka. 
Panevėžys.

1928

P., T. D. A. rusų kuopa, Rusų 
Kliubas, D. L. K. Vytauto 
Kliubas, Aušros Vartų Drau
gystė, šv. Stanislovo Draugys
tė, lenkų.

šie biznieriai aukojo įvairių 
valgomų daiktų delei mainie
rių pikniko:

A. Vilkišius, M. Jankevi
čius, B. Čljulada, J. Baumila, 
A. Bockatoye, S. Savickį, J. 
Zunkus, F. W. Bortkūs, F. C. 
Fagundes Co., P. Baran, A. 
Saley, A. Stakeliūnas, Andru- 
šaitis ir Tamašauskas, L. ir V. 
Paulauskai (10 keisų sodės).

Biznieriai, kurie aukojo pi
nigais :

J. Sadauskas, graborius, $5; 
J. Zigmantas $1.80; S. Urbo
nas, J. Gicevičius, P. Radzevi
čius, W. Miksa (graborius), 
S. Kriaučiūnas, P. Poscek—vi
si po $1. Viso pinigais surink
tas $12.80.

Įplaukos laike pikniko: 
Už įžangos tikietus suba-

toj $22.75
Virtuvėj už įvairius daik

tus 81.90
Už įžangos tikietus ned. 13.50
Už kendes 25.99 j
Per J. Sirvydą aukų 12.80 į

Už sodę
Persiuntimas pinigų 

stampos
Už aiskrymą

4.50 
ir

.40
8.10

Viso $82.81

$156.94Viso
Išlaidos:

Vytauto Kliubui už par
ka $25.00

Už kendes ir kt. daiktus 22.08
A. Drazdauskui už nuve

žimą daiktu
Muzikantams sub. kelio

nes lėšos ,
M u z i k autams n c d ė 1 i o j

2.25
4.00

m., Liepos 6 d.

LOWELL, MASS.,

Jau Antri Metai, Kai 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.
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: Įsidomėki! “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oča 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Įplaukų buvo 
Išlaidų

$156.94
82.81

$74.13 
streikuojantiems

TAI KAS GI SUPRAS?
Liūdėdams tylėsi, 
Tai kas gi supras? 
Kur tavo širdužė 
Užuojautą ras?

Žinios, kad ir klausiant, 
Jei niekas negaus,
Tai niekas, o niekas j
Tavęs neatjaus. i
Ir kam gi tylėti?
Ar bus kam nauda? 
Ar tavąjai širdžiai 
Ramiau bus tada? ...

O, ne, ne, broleli, 
Ką jaučia širdis, 
Sakykie ir draugui, 
Lai žino ir jis. *

Tada tik širdužė
. Užuojautą ras, 

Kai tavą nelaimę 
Ir draugas supras.

Buolio Sūnus.
26-1-28. ’

Pelno lieka
Pasiųsta 

mainieriams per National Min
ers Relief Committee, 611

Raportas pikniko, įvykusio 
9,-10 dd. birželio, 1928 m., Vy
tauto Kliubo parke, Lowell, 
Mass. Šis piknikas buvo, ren
giamas Pennsylvanijos ir O- 
hio streikuojančių mainierių 
naudai. Minėtą pikniką ren
gė šios, draugijos: Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugystė, D. 
L. K. Algirdo Draugystė, šv. 
Juozapo Draugystė, ALDLD. 
44 kuopa, LDSA. 61 kuopa, Šv.

SUGEDĘ DANTY S— 
SUIRUS SVEIKATA 

Išegzaminuojam dykai. 
Savo darbą garantuojam. 
Taisome ant ifimokesčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chirurgai- Denti štai

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

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave.
(Kampas 5th Avė.)
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Official Organ of TUEL
SHOW-DOWN IN THE
MINERS’ UNION

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

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

THE BRITISH LEFT WING 
MOVEMENT TODAY

By HARRY POLLITT (Secre
tary of Minority Movement.)

of the

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.

FREE PREMIUMS UNTIL MAY 15
f

kJ

For Every Sub One Book Free
$1.25With 1 year sub.

SOVIET RUSSIA
Report of the Rank and File 
Delegation.

STRIKE
STRATEGY

By WM. Z. FOSTER.

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

By ROBERT W. DUNN.

of

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

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.
SUBSCRIBE—NOW ‘

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

Penn Ave., Pittsburgh, Pa., .-f 
$70; lieka pas S. Paulen^ą Į 
$4.13. Atliko dėlto, kad pini* | 
gus pirmiau pasiunčiau, negu 
bilas apmokėjau. Šiuos $4.18 1 
pasiunčiau New Bedfordo i 
streikienams.

Šio pikniko gaspadoriais bu- 5 
vo A. Biekša ir Paulenka. 1

. A. Biekša. -j 
S. Paulenka. 1

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ” 1

DARBININKE STOK Į TIKRA KOVA
Rinkimų Vajus Gavimui Naujų Narių į Komunistų

Eiles 4

Už:
Organizavimą Neorganizuotų.
Rėmimą Mainierių ir audėjų streiko.
Pripažinimą ir Gynimą Sovietų Respublikos.
Darbo partiją.

5. Darbininkų ir Farmerių Valdžią.
4.

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

(Komunistų) Partiją

Išpildyk šią blanką ir pasiųsk Darbininkų Parti 
jai, 43 East 125th St., New York City.

iVardąs ir pavardė

Antrašas

Užsiėmimas

Jeigu esi streikieris arba bedarbis ir negali už
simokėti-įstojimo mokes ties, tai pažymėk ir būsi pri: 
imtas į partiją be mokėjimo įstojimo mokesties. Tau ; 
pat nereikės jnokėti narinių duoklių, kol pasibaigs 
streikas arbaį gausi darbą.

(Čionai įHedu $1: 50 centų įstojimų mokesties ir 
50 centų narinė mėnesinė duoklė.

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vai. 

nakties
VAIKAI

Įleidžiami Utarninkais

VYRAMS

Seredomis 
Ketvergais 
Pfitnyčiomia 
Subatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktj /

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.

PAVASARIO ŽINIA
Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis

LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINŠAPĘ
VISKĄ PADARAU *SAVO ŠAPO J E:

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

Elektriką, karberei- 
terĮ, trensmišiną, 
taisau užpakalin 
(rear end) ašis ir su
virinu, jei kas nulūš 
ta arba susidaužo. 
Padarau viską ant 
vietos GREIT ir už

ir padarau nau- 
Šutaisau viską, 
tik reikalinga 

inžino : '

PRIEINAMĄ KAINĄ
Darbas pilnai garantuojamas ' Mechanikai-Ekspertai 

Visais reikalais kreipkitės:
BUSHWIGK AUTO MACHIN1

FRANK AUGUST, Savininkas
40 Kossuth Place, Brooklyn, N. Y.

Telephone Jefferson 9359 Tarp Broadway ir Bushwick Ave.

HOP
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MAIN1ER1Ų REIKALAI
Naujas Blofas Nariams i Akis

Jau visi žino, kokia * kova

nys mainierius, išgelbės mai
nierių uniją nuo pražūties. Tai 
klaidingas įsitikinimas. Tiesa, 
kad geriaus paremti tam tik
rais klausimais McGarry, ne
gu Cappelini ar Boylan. Bet

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

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

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

stcd St.,' Chicago, Ill.

Visi Grand Rapids, Mich.
Draugystes susirinkimai atsibūna 

kas antrą utarninką kiekvieną mėne
si, savam name. 1057 Hamilton Ave.

ėjo pirmame distrikte su ponu kuomet McGarry tik juokus 
.........  v» i_3 mainierių, o pats 

skverbiasi į unijos viršininkus, 
l°-jtai kiekvieno mainierio yra 
dj-' pareiga suprasti, kad McGar- 
i^-;ry, Harrisai neišgelbės mainie- 
vis rių unijos. Mainieriai turi dė- 

, ti visas pastangas, kad unija 
būtų mainierių rankose ir kad 

, o 
kaip iki šiol 

buvo. Dėti pastangas, kad

Cappeliniu ir jo visa kompa-1 daro 
nija. Buvo nepaprasta konfe
rencija, kurioj dalyvavo 82 
kalai, ka faktinai sudarė r v
džiumą lokalų šio distrikto. 
rinkti nauji viršininkai 
maldavo, kad Cappelini rezi 
huotų ir kad Lewisas privet 
tų Cappelini rezignuoti ir pri- jį gintų mainierių reikalus, 
pažintų naujus viršininkus J ne kompanijų,
Kiekvienas mainierys turi 
not ir žino, kuris tik nori, kad distriktų viršininkai prisidėtų

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Lewisas jokios opozicijos ne
pripažino ir nepripažins, 
ir 1 distrikte. 7” 
lis ir kiti nebuvo pripažinti 
ir jų nepripažįsta Lewisas.

Nuo konferencijos prasidėjo 
dar didesnis bruzdėjimas loka- 
luose, didesnė kova, kad mai
nieriai gautų savo tiesas, kad 
išrinkti viršininkai turi užimti 
distrikto viršininkų vietas. Pa
staruoju laiku jau daugelis lo
kalų nutarė nemokėt duoklių 
seno distrikto viršininkams, j 
Prasideda narių spendavimas,| 
mėtymas iš unijos už frakciji- 
nius ginčus. Tas dar daugiau 
paaštrino kovą nariuose.

Galų gale ^rezignuoja Cap- 
pelinis ir jo vietą užima Boy- 

tlan. Geriau pasakius, visi ly
deriai, vadovaujant Lewisui, 
susitaria, kad Cappelini turil 
rezignuoti, nes kitaip neteks .1U išmokėjo New Yorko mies- 
savo nariuose jokios įtekmės! i-e pomirtinių $73,000,000; vi- 
ir paskutinis pagrindas iššlys,S0J valstijoj — $276,500,000. 
iš po kojų. Gi rezignuojant Tai du syk tiek, kiek Pcnnsyl- 
Cappeliniui ir užimant kitam val^9*?S va^s^ 
Cappelinio draugui Boylanui, 
nariuose atsimainys atmosfera.. 
Ir galima tikėtis, kad tas daug j $19,100,000.

............. Valstijose apdraudos kompani- 17—T 
jos tais metais išmokėjo

prie nacionalės mainierių šau- 
Faip, kiamos konvencijos, kuri bus 

McGarry, IIar-ĮnU0 9 iki 16 dd. rugsėjo, Pitts- 
H1VO Drinažillf i ■ 'kiiv/vU T>n Vnrl laXTinno T.Ainion 'burgh, Pa., kad išvijus Lewisa, 

išplešus mainierių uniją iš 
pražūtingų rankų, kad subuda- 
vojus tvirtą, galingą mainierių 
unija, valdoma pačių mainie- 
riu. ‘ " M. Ž.

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

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

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

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

Iždo Globėjai:
JOS. TAUROZAS,

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

524 Washington Ave. Extension, 
Carnegie, Pa.

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

I’itts-

ia L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI ' 

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

St.
Fin. Sekr. T. Stankevičienė, 431 

Boulevard.
Kasierius F. bukaitis, 330 Brotulv^ay.
Kasos globėjai

J. Laurinaiti
r . r j

Maršalka L.

348 Avenue C.
V. Vaelavičius, 20 E. 21st St. 

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

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

St.

po

iš po kojų.

VIETOS ŽINIOS
NEW YORKAS PIRMOJ 
VIETOJ SU APDRAUDA

New Yorkas stovi pirmoj 
vietoj kas liečia apdraudą (in
surance). 1927 metais 150 
skirtingų apdraudos kompani-

Chicagos miestas stovi su 
Philadelphia— 

Viso Jungtinėse
$39,708,000,

paveiks. Daugelis lokalų pri
ims Boylaną išskėstomis ran
komis ir tų, kurie ėjo su nepa- mirtinių $1,586,805.557. 
prasta konferencija. Iš antros_______ '
pusės, McGarry ir jo kompani-| 
ja tik ir reikalavo, kad Lewis-! GĖLIŲ PUODAS 
as priverstų Cappelini rezig
nuoti, žinoma, juos pripažįs
tant viršininkais. Dabar Lew
isas savo politiką galės patei
sinti, kad “aš permainau arba 
išpildau jūsų reikalavimą —, ------------ , x------- r_ ----

jį' Cappelini rezignuoja ir visi tik'riukę į Grassland ligonbutį,
nutilkite.” John Boylan, kaip kuriame jis dirbo už patarnau- 
sakiau, vyra geras Cappelinio! toją. Ketverge, mergaitei žai- 
ir kontraktorių frontas, tad džiant po slaugių langu, kviet- 
kontraktorių sistema turės pa- kų puodas nupuolė tiesiai Ru- 
silikt, kaip ir buvo prie Cap- thai ant galvos, ir ant vietos 
pelinio; pasiliks unijoj tas pat ji mirė.
teroras.

Ką dabar pasakys opozici
ja? Nieko, 
šturmuos ir 
McGarry, Hanis, Brenners ne
daug kuo skiriasi nuo pirmes
nių. Jie neturi taip pat jokios 
programos, kad stojus gelbėti 
M. U. nuo galutino suardymo, 
kad stojus už vieną uniją sy
kiu su min\?h;jų anglių, kad 
prašalinus patį Lev isą ir jo 1 Patrick G. Fitzgibbons, 
visus agentus, unijos griovikus, i rezįgnavo> jr pats kliubas nuo 
O kad McGarry tik pašūkausivejkjmo laikinai yra suspen- 
ir nutils, tai ve jo pirmi zy- LĮuoįas 
giai.

Wilkes-Barre “Vakarinėse 
r Naujienose” liepos 20 dienos 
’’ ve kokį steitmentą McGarrys;

įdėjo: “Mūsų kova nebuvo] 
vien tik p»:e" Cap nei 
prieš visą distrikto 1 
komitetą už legališką 
žymą '( ?—Red.) < 
konstitucijos ir tiesų, kuomet 
atsisakė pripažinti reikalavi-

UŽMUŠĖ KŪDIKĮ

po-

'Gėlių puodas užmušė dviejų 
ir pusės metų mergaitę Ruth 
Robertsoniūtę. Jos tėvas, Da
vid Robertson, pasiėmė duk-

Pašūkaus, pa
bus po viskam.

Manoma, kad vėjo užgauta 
lango užlaida nuvertė jorami- 
nų puodą ir tuo būdu įvyko 
ji nelaimė.

IR POLICIJOS KLIUBE 
ŠMUGELIS

to-

vadiUžvesta tyrinėjimas 
namam Policijos Glee (daini
ninkų) Kliube. Prezidentas to

Carson Street,

Magazine St.,

Penn Avenue

1009 E. 74th

A.P.L.A. KUOPŲ ANTRAŠAI
Kp. Sekr. antrašas.

2— K.Zabela, 3403 W. 
Pittsburgh, Pa.

3— J. čirvinkas, 230 
Carnegie, Pa.

4— F. Pikšris, 1331 
Pittsburgh, Pa.

6— M. E. Custeriene, 
St., Cleveland, O.

7— J. D. Sliekas, 215 Overbrook 
Blvd., Pittsburgh, Pa.

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

9— U. Načajienė, 1722 Kenneth Ave., 
Arnold, Pa.

10— J. Albauskis, 1503 Wentworth 
Ave., Chicago Heights, Ill.

11— D. Lekavičia, P. O. Box 52, Fin
leyville, Pa.

12— J. Kinderis, 439 Maplewood 
Ave., Ambridge, Pa.

13— Wm. Urbon, R. F. D. No. 42, 
Rices Landing, Pa.

14— R. Beniušis, 911 Jones Avenue, i
North Braddock, Pa. I

15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., I
Woodlawn, Pa. ' ,

16— A. Bcsasparis, P. O. Box 40 K. | tuvių Svetainėj.
L. ‘ ’

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

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

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

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

255 Pine St.
Finansų Rašt.—Jonas Poškus, 

113 Court St.

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO, MASS., VALDYBA:

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

Pirm. Pag. Ona Turskiene, 79 Vine Iždininkas-—Martinas Budreckis, 
St.,. Montello, Mass.

Fjn. Rašt. Kazimiera čereškiene, 37
Lansdowne St., Montello, Miass.

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

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

Ligonių Rast. Marijona Potsus, 184
Ames St., Montello, Mass. j

Kasos Apiekūnai;
Kleofasa Sireikiene, 8 Holbrook Ave., I

Montello, Mass. i
Vladislava Baronienę, 722 N. Mon

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

Montello, Mass.
St., Montello, Mass.

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

ADRESAI
Pirmininkas—Ed. Sheputis, 11343 

Cardoni; finansų raštininkas 
Valaitis', 1738—22nd St.; nutarimų 
raštininkas — P. Čekanauskas, 9522 
Russell St.; iždininkas—A. Vogčia, 
7715 Dayton Ave.; “Laisvės” agen- 

i tas—J. Biršton, 2739 Carson Ave. 
I Susirinkimai atsibūna kas ketvir- 
i tą nedėldienj kiekvieno mėnesio, 3 
' vai. po pietų, ant 25th ir Dix, Lie-

J.

St.

J 63 E. Jersey St.
Iždo Globėjai— M. Gedminienė, 

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

Nauji: Raš. Orga.- 
274 Sencond St 

Draugystės korespondentas

St.
M. Zabrauskiene,

Draugystes korespondentas — Ant. 
Grigutis, R. F. D. No. 2, Box 306 
Maršalka Juozas Kięena,

259 Broadway

fEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ, MOLINE, ILL,, 

VALDYBOS ADRESAI
1552—10thDaucenskas, 

Moline, III.
A. Milius, 

Moline, III. 
, A. Trepkus,

Pirm. B.
Avė., E.

Vice-pirm.
Avė., E.

Prot. seki’
St., Moline, III.

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

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

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

line, TU.
J. Verikas, 350—9th St., Molino,

111.
Maršalka J. Kairis, Plaw Station, 

Moline, Iii.

1512—llth
349—10th

LIETIMU VALGYKLA
Visokiu Risiu Šviežu Valgiai, GamiiaBi Lietuviško 
e ir Amerikonišku Stilium

Pavalgiu čia malonu būti, pasi
šnekučiuoti tu kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykj atsilankę, persi tik
rinsiu—Pabandykit 1

Lorimer RestaurantJ. MARČIUKIENE 
Savininkė

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

I Tel.

[lietuvis
W*WAWA'

Triangle 1450 fl

FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 

/visokius paveiks- 
1 u s įvairiomis 
spalvomis. At-j 
naujina senus ir< 
kra javus ir su
daro su amerikoJ 
niškais.
gerai ir pigiai į 

šiuo adresu: f
STOKES

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

AMERICAN
“Tai Mokykla au Reputacija.”

Aliquippa, Pa.
Treinauskas, P. O. Box 163, į 
Pittsburgh, Pa.

19— J. Preikšą, Box 201, Minden, W. 
Va.

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

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

22— P. Cibulskis, 704.2 Lint Court, 
Maspeth, N. Y.

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

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

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

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

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

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

29— J. Carvalles, Box 2, Coal Center,

128,

St.,

St.,

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

32— P. Klova, 133 So. 13th Street, 
Easton, Pa.

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

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

35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 
Shamokin, Pa.

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

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

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

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

40— A. Kirtiklienė, 
Akron, O.

41— J. Guzcvičienū,
III.

42— F. Miller, Box
43— '

1388 Andrus St.,

Box 400, Benld, 

264, Buckner, Ill. 
•S. M. Liesis, 134 Williamson St., 
Saginaw, Mich.Tyrinėjimas parodo, 

nuo 
parengimų trūksta nuo $5,000 

’iki $18,000. 45,000 tikietų
1 po $1 buvę parduota slaptuose į 46—P., Rasimov, Box 14, 

J galiūnuose, naktiniuose .kliu- 
veikiantį |įjUoae jr kitur.

sulau-j ’pag policijos dainininkų 
dkstrikto; kliubas esąs nei neinkorporuo- 

,tas nei neužtvirtintas policijos 
■ vyriausybės. TaTmatot, kokia 

mą 52 lokalu unijos nepapras- įvarKa pas pačią policiją, ku- 
ri eina pareigas prižiūrėjimo 
piliečių tvarkos.

dviejų nesenai surengtų 44—L. Lasky, P. O. Box 413, Zeigler,
ui.

45—Ig. V. Savukaitis, P. O.
Cuddy, Pa.

Box 262,

Blanford,
Ind.

47— J. Vaitkevičius, 5768 
Ave., Detroit, Mich.

48— A. Malinauskas, P. O.
Minersville, Pa. „

49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

50— M. Urmoniūtė, 1445 Western

Addison

Box 246,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir D. D. Valdyba 
Del 1928 m.

M.Pirm.
Vice-Pirm.
St.; Prot.
Hudson St.; Fin. Rašt. J. Pilkauskas, 
64 Chadwick Ave.; Iždininkas A. 
Raulinaitis, 556 Zion St.; Maršalka 
J. Giraitis, 174 Ashley St.; Organo 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinkimai atsibūna kas 
2-rą ketvergą kožno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law-1 
rence St., Hartford, Conn. '

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

P1TTSBURGHAS IR APIELINKĖ
Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

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

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

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

Prot. sekr. E. K. šiurmaitiene, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

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

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

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO, MASS.

Valdybos Antrašai 
Pirmininkas A. Krūkonis, 

23 Banks St.
Pirm, pagelbininkas P. Krušas, 

99 Arthur St.

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

GRAND RAPIDS, MICH. '
Valdybos Adresai:

Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk- j vv /vi Lnur ov.
Nutarimų raštininkas J. Stripinis, 

49 Sawtell Ave.
Finansų raštininkas K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių raštininkas W. Gelusevičia, 

51 Glendale St.
Kasierius M. Podžiūnas, 

29 
Kasos

er Ave.
Vice-prez. A. KRASNAUSKAS, 1568

Quarl-y Avcy
Tarimų z raštininkas K. RASIKAS, 

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

—llth St.
Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568

Quarry Ave.
Ligonių globėjai: J. SKRIPKuNIE- 

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

Arthur St. 
globėjai:
Amsėjus, 129 Ames St.

J. Povilaitis, 222 Ames St.
M. Jazukevičia, 153 Ames St.

Trustisai: A. B. ŠATKUS, J. URBO-j Maršalka F. Sawlenas, 
NAS, J. ADOMAITIS, J. DAM-1 20 Faxon St. Visi Montello
BRAUSKAS, S. KORSIKAS. 1 Mass. .

Automobilių Mokykla

J I

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

PHONE: REGENT 2177-6474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

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

Bull Phone: Poplar 7548

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST

GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA.

•Ttvrrwkwttgpi

JUOZAS KAVALIAUSKAS

/uii^rwaHuu.Iiuu.iaidihr.'uluitHi

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJA3

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA. PA.

Bell______
Keystone—

TELEFONAIi
_________  Oregon 5136
__________  Maia >6«>

tos /konvencijos.” Tai svar
biausias principas McGarry, 
ant kurio jis kovos. Ar ne 
juokinga? Kovos tik už tai, i PAGOJUS LANKĖSI 
kad distrikto komitetas atsi- i “LAiSVėS” ĮSTAIGOJ 
sakė "šaukti konvenciją, kurios | ■ - ______
reikalavo 52 unijos lokalai.| 
Tai silpniausias punktas, kurį; 
McGarry pasiėmė su unijos 
griovikais. Ar tai svarbiau- gią dieną jis išvažiavo į Mori- 
sias punktas, ką distr. viršijĮ tello-, Mass. Kadangi P. Pa
niukai papildė? Ne. Kur gi|gojaus telpa straipsnelis apie 
kontraktorių laikymas? Kuri dabartinę Lietuvos padėtį, a- 
gi nužudymas nekaltų eilinių, pjc žmonių gyvenimą, tai čia 
mainierių ? 
jimas mainierių iš bosų pusės? 
Kur gi pildymas lokalų sutar

P. Pagojus 27 d. liepos, su
grįžęs iš Lietuvos, apsilankė 
‘Laisvės” redakcijoj. Tą-pa-

Kur gi persėki o- nics njeko neminime apie tuo
įspūdžius, kuriuos drg. Pago
jus pasakojo. Patariame per

čių ir kiti visokie nusikalti- skaityti jo straipsnelį.
« *z i\ ,1 f ’ r. z\ 1 11 !ifiai? McGarry nei puse lūpų] 

apie tai nekalba. Juokinga.1 
kuomet McGarry buvo pasiga
vęs buldogą už sprando, bet 
paleido, o dabar griebėsi už 
uodegos ir labai menkai.

Jau ne kartą rašiau apie 
;McGarry nusistatymą ir jo vi
są politiką, link kur jis eina 
fr link kur jis darbininkus ve-;

BrooklynLABOR lYCEIIN
©ĄRB1NINKŲ IŠTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, 
feletų, Vestuvių, Susirinkimų ir tjfc
Pulkus cteičius su naujaisiais JtalfltyH 
lietais, Keturias bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

B»Wr>

da: . Keli lietuviai yra įsitikė- 959 Willoughby 
ję McGarryrui, kad jis išg?.- Tii. ’ję McGarryrui, kad jis išg

DU KOMUNISTU KANDIDATAI
NUPIEŠTI FRED ELLIS'O

THE VOTE- COMMUNIST STAMPS THE VOTE COMMUNIST BUTTON

Atspausdintos formoje raudono kūjo ir 
pjautuvo su Fosterio ir 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.

NATIONAL ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE ' THE WORKERS’ (COMMUN 1ST) PARTY ;
43 East 125th Street Ne’i

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

VOTE COMMUNIST GUZIKAI JAU 
x GATAVI

Ant pareikalavimo* bikur pristatysime 
jas.

Kainos:
Lotuose
Lotuose
Lotuose
Lotuose

Reikalaukit jų šiuo antrašu:

po 100, 5c už guziką 
po 1,000 4c už guziką 1 
po 5,000 3c už guziką 
virš 5,000 2c už guziką

r i

. " A i.
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DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
________ ___ __________ ORDER BLANK:____ __________________

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

Vardas'
No.___
Miestas
Miestas

___  St. ir Avė.
_ State------------
_ State------------
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• Puslapis šeštas Panedelis, Liepos 30, 1928VIETOS ŽINIOS
VISUOTINAS PARTIJOS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

susi rink imas

>j, 1 d. rugpjūčio 
isuotinas Darbininku 
istų) Partijos narių

Vieta—Labor

1-

Vis? kiti susirinkimai neturi 
būt laikomi tą vakarą.

$

gatvėje

savo

hit-

J 80-81
hello,” kaip gar-

REIKALAVIMAI

IŠRANDA VOJIMAI i

Johnny Risko ir 1 om-Į skelbimų rinkimui i programą

DR. PETERSON’O

PRANEŠIMAI Iš KITUR 229

MALONAUS PASIMATYMO

J. IR O. VAIGINIS

TEATRAS DAINOS MUZIKA

roles lošia Pola

su biznio ra- 
kambariu ra-

campionm 
susirink usi

AIDO CHORO MĖNESINIS 
SUSIRINKIMAS

GENE TUNNEY LAIMĖJO
TECHNIŠKUOJU 
KNOCKOUTU

blankos.— 
180-81

Teatre, Broad way 
New Yorke.

KIT “LAISVĘ”

Daugiau Brookiyno ir New 
Yorko Žinių Telpa Pus- 

lapyj 3-čiame

vardyti “Aktorės Meilė” (Love 
of an Actress), dabar rodomi 
Paramount
ir 43rd St., 

dovaujamas
Negri ir Nils Asther.

Nauji nariui chorui taip 
pageidaujami.

V. L. Dvariškis, 
N^*C|iord Pirmininkas, 

(179-80)

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Tel. 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

kapotą veidą, neminint k i 
sudaužytų vietų.

Left Hook.

Prie Klaidų
Bet kad

UŽEIGA
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.

REIKALINGA virėja (vyras arba 
moteris). Valandos nuo 6 ryte iki 
5 vakare. Su mokesčiu susitaikysi
me ant vietos. Kreipkitės: K. Ga
liūnas, 145 Thames St., Brooklyn, N. 
Y. < i 180-84

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

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

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

PARSIDUODA kendžių ir groserio 
storas. Yra 4 kambariai gyvenimui, 
randa pigi. Gera proga pirkti. At
sišaukit ponum. 267 Stagg Street, 
Brooklyn, N. Y. ' 179-84
PARSIDUODA namas 

kandais ir gyvenimo 
kandais. T 
savininko nesveikatos, 
visai žemą kainą.

krautuvę, 137 Clinton St., tenai bus j Maple Ave

PASIRANDAVOJA 3 ir 4 kamba
riai, yra steam heat, elektra ir ki

ti parankamai, po .$7.00 už kambarį. 
Taipgi bo steam heat 3 kambariai, 

,, iv. o , j randa $14.00. Atsišaukit po num.
1 radžia 8 vai. vakare. Į Scholes St., Brooklyn, N. Y.

• ‘ -.....................  ‘ 179-80

Kai
d u i, jog Tunney savo kumšty
nių pobūdžiu darąs gedą visai

Mat, Tunney kai į 
tai smogia

Parsiduoda iš priežasties SKAITYKIT IR PLATIN- 
.. Parduosi u uz 
C. Ostar, 1938 

North Beach, L. T., N.
Y. Grand St. karas dąveža iki pat 
vietai. Apsukriu; biznyje žmogus čia 
gali pasidaryti gražaus pinigo.

■ 177-82

PARDAVIMAI
turėti skaitlingą susirinki-1 PARSIDUODA 2 šeimynų namas, 

9 kambariai, 2 karu 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

knockoutu rungtynėse su Dela
ney atribavimų pradžioje, tai 
šio vakaro įeigų suma būtų 
siekus $2,000,000.”

Be to, Rickardas kaltina ir 
čampioną Tunney, kuris buvo 
nepopuliarus tarp sporto ra
šytojų, nors vėliau šią nedova
notiną klaidą šiek tiek patai
sė; kurio nemėgsta paprastie
ji žmonės—-žmonės

kurie airiai sakę Rickar-
Pasaulio bokso sunkiasvoris 

čampionas Gene Tunney yra 
tikras čampionas. Tokią gar
bę jis laimėjo liepos 26 d. va
kare Yankee Stadiume, New 
Yorke, promoterio George 
Lewis (Tex) Rickardo sureng-

atatinkamais vaistais ant grei
tųjų atgaivino ir išsiuntė į vie
nuoliktą raundą. Tik aštuo-Į 
nių sekundų betrūko ir šis; 
raundas būtų pasibaigęs, ta-; 
čiau referas Forbes pamate, į 
jog priblokštas prie virvių! 
Heeney nebeturi visai jėgų at-: 
silaikyti prieš savo oponentą,; 
puolė Į tarpą, pastūmė Tllll-; Vaikams" 40c. 
ney šalin ir paskelbė rungty-jte apsiėmę tikietus pardavinėti 
, * v v ’. , ' > r . kito laiku.—Rengėjai. 1nes uz campionatą baigtomis., 
Heeney priėmė šį pareiškimą1 
be jokio protesto.

i nebūtų to padaręs 
įėjo būt labai 
sužeistas.
išsinešė iš šių rungtynių

DETROIT, MICH.
ALDLD. 52 kuopa rengia ekskur

siją į Bag-Lo island Parką subatoj, 
4 rugpjūčio (August), 3 928. Tai bus 
paskutine ekskursija ši sezoną, tat 
visi vietos ir apielinkūs lietuviai įsi- 
temykit dieną ir dalyvaukit, nes ši 
sala gražiausia, visi smagiai pasi
linksminsite. Laivas išplauks nuo 
Woodward prieplaukos 9 vai. ryte, 
antras 10 vai. ryte. Po pietų—1:30 
ir 3 vai. Tikintas suaugusiems 75c, 

. Darbininkai, kurie esa- 
i, bū- 
180-82

• | i jų vv ir> j vzn y ui v nevi uv oui cuf.

Podėly visi nariai iki vienam Hose bokso rungtynėse, kuriose 
turite būt šiame susirinkime, j Gene Tunney kumščiavosi su 

i Tom Heeney iš Naujosios Ze
landijos. šių “šimtmečio kau
tynių” susirinko pažiūrėti apie 
50,000 asmenų. Tai visai ma
žas skaičius. T Yankee Stadi- 

^(;wjumą gali sutilpti 80,000 ar 
/„.„„L... .č____’.£. Jei Yankee

prieškarinę j stadiumas būtų buvęs pilnas, 
I jei visos vietos būtų buvę už- 

įvyks Labor į imtos, tai, žinoma, Rickardas 
;būtų turėjęs gražaus pelno, o 
' dabar turės didelių nuostolių,

K o n f e re n ei j os tiksi as—re n gt j 
moteris darbininkes' į prieška
rinį veikimą. Amerikos ka-| 
pitalistų klasė savo imperiahis-! 
tiniais tikslais rengiasi i naują; 
pasaulinį karą. I ' 
kas daugiausia nuo jo nuken
čia? Ogi abelnai darbininkų 
klasė ir daugiausia d 
kės moterys-motinos ir jų vai
kai, tėvai, vyrai, broliai 
nūs, varomi žudyti kitus 
tys žūt.

Todėl, visos moterų 
ninkių organizacijos, prisidėki
te prie šitos prieškarinės kon
ferencijos, atsiųsdamos savo 
organizacijų ir kuopų delega
tes. Padėkim New Yorko Dar
bininkių Moterų Federacijai 
ta naudingą darbą varyti pir
myn. Darbininkė.

PRIEŠKARINĖ 
KONFERENCIJA

SHENANDOAH IR A PI ELI NEĖS 
A.L.D.L.D. NARIAMS

Heeney ga-l Pranešame, kad visi Minersville, 
skaudžiai' McAdoo, Mahanoy City ir Shenan- 

. ’ L I doah ALDLD. nariai dalyvautumėte 
Ir tai)) J ail 11 eeney ą į jjj Devinto Apskričio piknike,

'kuris bus nedėlioj, 5 rugpjūčio (Au- 
' gust), Minersville Sveikatos Pušyne. 
1 Bus puiki programa: dainuos Lyros 
i Choras, grieš šurako orkestrą, bus 
. įvairiausių žaislų. Kurie turite pa
ėmę tikietus ir štampas, būtinai tu- 

i rite atnešti j pikniką.—Kviečia vai-

CASTON ROPSEVICH Tel. Juniper 7646

RAP. KRUCH’AS

Ketverge, 2 d. rugpj., New- .............
A or ko Darbininkai Moterų L c-j daugiau žmonių, 
deracija laik) 
konferenciją.

K on ferencija
Temple, 14th St. ir 2nd Avė 
New Yorke, 8 vai. vakaie.

.siekiančių arti $200,()()(). Reiš- dabartinis 
L k Į Didžiumoskia, pralaimėjo ne vien i 

“kietasis akmuo” Tom Hee
ney, kurį Gene Tunney sutru
pino ir pavertė į dulkes, bet 

iškilus xarui,I pralaimėjo knockoutu ir pats 
’ "1""' j promoteris Tex Rickardas.

oarbinin- Rac]io Nebebus Vartojamas

airių tautai, 
kumščiu ojasi, 
oponentui ir šoka atgal. J r 
todėl amerikiečiai bokso spor
to mėgėjai ir
and-rūn fighter”—-m uša-ir-bė- 
ga kumštininkas.’ Pagaliau, 
Tunney pasitikęs berniuką gat
vėje nesugebąs prie jo prieiti 
ir pasakyti “1 
susis Dempsey padarydavo.
Triukšmingai Sveikino 
Dempsey

Buvusiam bokso 
Jack Dempsey 
Yankee Stadiume publika iš-! 
kėlė tokias ovacijas, kuomet 
jis pasirodė ringe, kokių nei 

čampionas negavo, 
žmonių troškimas 

buvo taip aiškus, jog ir tam
siausioj naktyj galėjai ji ma
tyti, kad jie norėtų kitam rin
go kampe išvysti ne Ueeney, 
bet—Dempsey. . . Todėl jie rė
kė, šaukė, ktykė, kiek tik jų 
gerklės jiems leido.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

APIE LAIKRODŽIUS

ir sū- 
ir pa-

darbi-

Lekcija II.
Kišeninio laikrodėlio 

mas priklauso ne vien tik nuo 
akmenų kiekybės, bet niio a-' 
belno išdirbimo. Pirkdami 1° atnaujinti, 
laikrodėlį tik del to, kad turi nQs 
daug akmenų, padaro didelę č>ų vietoj 
klaidą. Daugelis laikrodėlių Stadiumą 
yra labai prasto išdirbimo, jų klausėsi 
plieninės dalelės minkštos, lyg
svaros ratelis (balance wheel) 
nekompensuotas bresinis, plau
kas trumpas ir minkštas, aše
lės nenušveistos, akmenų sky
lės aštrios ir ėda ašeles. Abel
nai visas išdirbtas kuo blo
giausia, ką galima, 
būtų lengva jį parduoti, pri
dėta daug akmenų ir ant prieš
akio raudonomis raidėmis už
rašyta, kiek daug akmenų ja-1 
me yra, I 
nirkiko atydą. Tokie laikrodė
liai padaryti ne kaipo įrankis 
laiko sužinojimui, bet kaipo 
rankis pinigų viliojimui.

Laikrodininkas,
Pranas Veiveris.

PRAKALBOS

geru-

Ne vien tik Lietuvos kaimie
čiai ir kaimietės yra priešingi 
radini, kuris, pasak jų, šiemet 
užtraukė ant Lietuvos lietin
gą orą. Prieš radio, išėjo ir 
Tex Rickardas, vyriausias J. 
Valst. bokso promoteris. Rick
ardas pareiškė, jog šios bokso 
rungtynės buvo paskutinės, ku
riose buvo vartojamas radio, 
idant pranešti apie bokso 
rungtynių eigą tiems šimtams 
tūkstančių žmonių, kurie nega
lėjo asmeniniai atvykti ir sa
vo akimis pamatyti. Jis turė
jęs dviejų metų kontraktą, ku
rį buvo padaręs su radio kon
troliuojančiais žmonėmis; tas 
kontraktas pasibaigęs su šio
mis rungtynėmis ir nebemanąs 

Rickardas ži- 
, jog daugelis newyorkie- 

atVykti į Yankee 
sėdėjo namie ir 

per radio duodamų 
pranešimų apie bokso rungty
nių eigą. Apie šias bokso 
rungtynes buvo pranešta 50,- 
000,000 žmonių, gyvenančių 
skirtingose pasaulio dalyse.

Bekalbėdamas apie nepavy
kusias finansiniu žvilgsniu 
bokso rungtynes už pasaulio 

į bokso sunkiasvorio čampiona-? 
kad tuomi patraukti' tą, Rickardas pastebėjo,—nors 

itai ir padarė aplinkiniu būd,u, 
—jog vietoje Heeney turėjo 
būti Sharkey.

“Aš tapau suklaidintas ren
gime šių kumštynių liepos mė
nesį,” sakė Rickardas. “Jei aš 
būčiau tęsęs bokso rungtynių 
atribavimus po Sharkey-Dela
ney rungtynių ir atidėjęs šį 
kontestą iki rugsėjo mėnesio, 
tai dalykai būtų buvę geresni. 
Jei Sharkey būtų laimėjęs

Į-

Rytoj vakare įvyks prakal
bos prie Grand St. ir Have- 
meyer St., Brooklyne. Kalbės 
dd. A. Bimba, Rosemond ir 
G. Welsh.
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SPORTAS |
JiOHWIlWminM
TUNNEY-HEENEY BOKSO
JEIGOS IR IŠEIGOS

Tunney-Heeney kumštynių 
abelnos išlaidos yra didesnės 
ant $155,719, negu

Išlaidos:
Gene Tunney seras
Tom Heeney Šeras 
Už Yankee Stadium 
Valdžios ir valstijos 

taksos
Kitos išlaidos

įplaukos.

$525,000 
100,000

169,592 
35,000

POLA NEGRI IR
NILS ASTHER

Paramount paveikslai,

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

(Buvusi 98 Grand St.)
MASPĘTH, L. I.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Viso išlaidų ■ 
Įeigbs:
Prie vartų su taksom 

įėjo
šiaip įėjo

$881,734

$691,014.50
35,000

Viso įeigų
Deficitas
Radio ir blogi

be, tą skylę Rickard ui padarė. 
Sportas.

$726,014.50
$155,719.50 

laikai, bedar-

Iš ringo buvo porstatyti 
publikai boksininkai Knute 
Hanse n, < 
my Loughran. Vėliau atėjo 
į ringą Jack Sharkey ir pasi
sveikino su Heeney ir Tunney.
Rungtynes Buvo 
Vienašališkos

Šį kartą čampionas Gene 
Tunney tikrai padarė publikai 
didelę nuostabą; niekas pirma 
šių rungtynių nesitikėjo, kad 
jo oponentas Tom Heeney, ku
ris yra didelis, stiprus ir iš
tvermingas vyras, pasirodys 
taip prastai ir taip silpnai. 
Tunney pirmenybės šiose rung
tynėse buvo: mokslinis boksas, 
veiklesnis protas, ilgesnės ran
kos ir miklesnės kojos. Prieš 
šias Tunney savybes į niekus 
pavirto Heeney milžiniška spė
ka ir akmeninė ištvermė.

Prasidėjus pirmajam raun
dui, Tunney iššoko iš savo 
kampo besišypsodamas, su ge
ra nuotaika, kuomet Heeney 
buvo susiraukęs ir, matomai, 
nervuotas.

Išskyrus pirmą ii ir ketvirtą 
jį raundą, kurie išėjo lygiomis, 
visus kitus raundus laimėjo 
Tunney, kuris vanojo, daužė, 
pliekė Heeney, kaip tik jam 
patiko. z

Dramatiškiausias iš visų bu
vo dešimtas raundas arba, ge
riau sakant, dešimtojo raundo 
pabaiga. Prieš pat pabaigą 
šio raundo Heeney jau gulė
jo pusiau be sąmonės ant rin
go grindų ir dalinai išlinkės 
per virves. Besirengiant, refo
rm Eddie Forbes skaityti se
kundas, štai suskambėjo gon
gas, pareikšdamas, jog dešim
tas raundas jaąi pasibaigė. 
Tuojau pripuolė prie begulin
čio Heenev io sekundantai, nu
sitempė jį į savo kampą, su

Utarninke, 31 d. liepos, 
“Laisvės” svetainėje, įvyks Ai
do Choro mėnesinis susirinki
mas.
Visi, choro nariai būtinai daly
vaukite susirinkime, nes yra 
neapsakomai daug svarbių rei
kalų aptarimui. šiame susi
rinkime bus renkama komisija

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 
mą. 
pat

BINGHAMTON, N. Y.
• LDSA. 23 kuopos susirinkimas į- 

vyks rugpjūčio (August) 3, 1928, 
pūtnyčioj, 7:30 vai. vakare, pas drg. i 
E. žvirblienę, 124 Prospect Ave. Ku-j 
rios draugės nežinote, kaip surasti' 
tą vieta, nueikite j žvirbliu elektros I 
1 ' ~ / 
draugių, kurios nuves. Po susirinki
mui bus skaitoma, paskaita' taipgi 
bus lemonado ir užkandžių.—kuopos

PHILADELPHIA, PA.
LDSA. 80 kuopos susirinkimas bus 

seredoj, 1 rugpjūčio, po num. 928 E. 
Moyamcnsing Avė. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visos nares ateikit, nes yra 
prisiųstos nominacijos 
Sckr. J. J. Potienė.

HAMTRAMCK, MICH.
LDSA. 130 kuopos mėnesinis susi-1 

rinkimas bus ketverge, 2 rugpjūčio' 
(August), 1928, Yeamans svetainėj, i 
7:30 vai. vakare. Visos nares atei-1 
Įeit, yra svarbių reikalų. Taipgi yra 
atėję iš centro nominacijos blankos 
kurias turėsime išpildyti. Atsives- ■ 
kit ir naujų narių.—Sekr. 179-80

PASIRANDAVOJA 2 florai šapų ir 
storas, po num. 4.26 Humboldt St., 

kinka bile bizniui, ypatingai kriau-l 
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
PASIRANDAVOJA 4 kambariai su 

visai.S' vėliausios mados įtaisymais. 
Randa $25 j mėnesį. Kreipkitės šiuo 
antrašu: 473 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. 176-81

---------------------------------------------------- ---- - ------ --- ------rnt

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbas 
NEBUS SUNKUS. KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO 
Kep tuve

Telephone: Greenpoint 2321

J. GARŠVA

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

214 Perry Avenue,

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y. 
A. M. BALCHUNAS, Savininkas Telephone Stagg 6588

107 UNION .AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 0783

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA |1.50 UŽ DĖŽĘ 
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

Maspeth, N. Y.




