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25 Darbininkai Sužeisti
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Komintemo Kongresas
MASKVA.— Subatoj Ko

munistų Internacionalo kon
greso vienuoliktoj sesijoj 
pirmininkavo Jay Lovc- 
stone, Amerikos Darbinin
kų Partijos sekretorius.

Dix iš Jungtinių valstijų 
pareiškė, kad Amerikos-Ja
ponijos-Anglijos varžytines 
Pacifike didina karo pavo
jų. Jis sakė, kad revoliu
cinis judėjimas Pacifiko 
lyse auga, nepaisant so
listų dedamų pastangų 
įgauti ten vadovybę ir su
trukdyti judėjimą.

Thaelmann, Vokietijos ko
munistų vadas, pareiškė, 
kad pamatiniai sutinka su 
Bucharino teziais. Viduji
nės kontradikcijos kapita
listinės stabilizacijos veda 
prie revoliucijos, o išlauki-

Nedeldienių

Darbininkai Visų Salių 
Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Re

težius, o Laimėsite 
t 

Pasauli!

cl

EKSPLODAVO CHEMI
KALU DIRBTUVE

LENKIJOJ

LODZ, Lenkija.— Nedėl- 
dienio rytą čia ištiko eks-

nės kontradikcijos prie im-;pl°zUa chemikahi dirbtuvėj, 
perialistinio karo, sakė jis. kur, sakoma,, buvo sukrauta 
Toliaus jis pažymėjo, kad 
Vokietijos socialdemokratai 
remia imperialistus. Jis nu
rodė, kad Sovietų konstruk- 
tyvis darbas Sovietų Sąjun
goj smarkiai vystosi ir 
kiekviena kliūtis būna nu
galėta.

Vokietijos rinkimai paro
dė, kad komunistai pažengė 
pirmyn industriniuose dist- 
riktuose.

Thaelmann taipgi pažy
mėjo, kad Trockio opozici
ja Vokietijoj sunaikinta. 
Svarbiausias pavojus dabar 
gręsia iš dešinio sparno, 
prieš kurį reikia kovoti, sa
kė jis.

Spector iš Kanados pa
reiškė, kad Kanados darbi
ninkai smarkiai radikalėja 
ir kad Kanados Darbo Par
tijos priešingumas prieš ko-' 
munistus auga. i

karo amunicija. Aplink 
esanti namai visai liko su
ardyti, ir per kiek blokų vi
si langai subirėjo. Greitu 
laiku namai už dviejų blokų 
nuo dirbtuvės užsliepsnojo. 
25 asmenys sužeisti. Ma
noma, kad nemažai bus žu
vusių.

Spėjama, kad daugiausia 
gyvasčių bus žuvę dviejose 
ligoninėse, kurios užsidegė 
nuo eksplozijos.

Suareštuota 140 Komu 
nistų; 17 Nužudyta

KANTONAS, Chinija. — 
Nedėldienį čia reakcine val
džia pranešė apie naują te
rorą prieš komunistus ir ra- 
dikališkesnius darbininkus, 

j Sako, būk tai “susekus” 
Sikander iš Indijos buvo naują sukilimo suokalbį, 

pirmininku dvyliktos sesi- >140 komunistų, suareštuota,
jos.

Lumley iš Anglijos pažy
mėjo, kad generališ 
kas buvo svarbus įvykis 
darbininkų judėjime, nes jis 
numaskavo reformistinius 
darbininkų vadus. Refor- 
mistai atsisakė kovoti prieš 
kapitalistus, bet jie kovojo 
prieš komunistus. O komu
nistai tokiam atsitikime tu
ri kovoti prieš reformistus, 
kad palaikius savo poziciją 
darbo unijose ir Darbo Par
tijoj.

Nischevitz iš Vokietijos 
pareiškė, kad racionalizaci
ja verčia darbininkes mote
ris imti didesnį dalyvumą 
revoliuciniam judėjime 
tuo būdu % komunistai 
daugiau veikti moterų 
ganizavimo darbe.

Kosčeva iš Lenkijos 
reiškė, kad Lenkijos 
munistų Partijos nelegališ- 
ko veikimo patyrimai turi 
tarptautinės vertės. Visos

strei-

ir 
turi 
or-

pa- 
Ko-
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Sandariečio Žuko Pati Nuteista Kalėjimai!
Už Juodrankiško Laiško Siiįntimą

Vienas “Laisvės” skaity
tojas prisiuntė iš Clevelan- 
do laikraščių iškarpą, ku
rioj aprašoma apie sanda- 
riečio A. Žuko pačios teis
mą. Iškarpoj rašoma, kad 
Adelaide Žukienė, 28 metų 
amžiaus, tapo nuteista ant 
29 dienu i kalėjimą ir užsi
mokėti $25 ii’ teismo iškaš- 
čius už siuntimą juodran- Igresyvius delegatus. Vitai- 
kiško laiško Howard Olms-[čio-Gegužio mašina buvo jį 

----------- ■■------ -- ted’ui, apdraudos biznie-[nuskyrus savo atstovu vedi-
Rph Klin kvvkft Ji ^siuntė jam grą-DCld RUH myilV . jnanti laiška> reikalaudama 

I SainnOT nadėti $2.000 cale savo stu-I oovieių oąjiuig4|bos tam tikro. vietoj. n 
Ikiu būdu norėjo pasipini

jų tarpe devynios merginos, 
ir septyniolika darbininkų 
tapo nužudyta. > Taipgi už
griebta nemažai revoliuci
nės literatūros. •

-'Valdžios kareiviai visoj 
Kwantungo proyincijoj yra 
nusistatę prieš valdžią. Jų 
tarpe yra tūkstančiai ko
munistų. Valdžia bijo suki
limo.

STETTIN, Vokietija. — 
Bela Kun, Vengrijos komu
nistų vadas, kuris buvo Vie
noj, Austrijoj, pasodintas į 
kalėjimą, nedėldienį per čia 
iškeliavo į Leningradą So
vietų Sąjungos laivu Her
zen.

Didelis darbininkų pro
testas visam pasauly išgel
bėjo jo gyvastį. Jeigu ne

pastangos kovojimui prieš i masiniai protestai,, tai Au- 
Sovietu Sąjungą sukoncen- istrijoj kunigo Seipel val- 

Partijoj džia būtų atidavus jį į Ven- 
beį grijos budelių fašistų ran-truotos Lenkijoj.

dar randasi skirtumų 
jie turi būt panaikinti ne 
prašalinant seną vadovybę, 
bet suvienijant visas spė
kas.

• Nori Išparduoti Rakandus 
Streikuojančio Mainierio
PITTSBURGH.— šerifas 

Joseph Anden įteikė strei
kuojančiam mainieriui An
thony Calamari iš Charle
roi raštą, kad jo visi rakan
dai bus išparduoti, jeigu jis 
neužsimokės -užvilktos ran- 
dos už stubą.

Jis turi keturis vaikučius. 
Calamari yra veiklus eili
nis organizatorius Wash
ington paviete. Jo šeimyna 
gyvena iš pašelpos, kurią 
teikia Nacionalis Mainierių 
Šelpimo Komit.. 611 Penn 
Ave., Pittsburgh.

Tokia pat padėtis yra 
daugelio kitų mainierių.

kas nužudymui.

Automobiliai Užmušė 7,138
Per Metus 77 Miestuose
WASHINGTON. — -Pre

kybos departmento praneši
mu, 77 miestuose nuo auto-

500 KAREIVIŲ, 300 POUCISTŲ SUMOBI 
LIZUOTA PRIEŠ STREIKIERIUS

Atgabenimas Policijos iš Kitur Kainavo Suvirš $4,000; 
Streikierių Demonstracija Atidėta del Blogo Oro

ką veikti. O vien policijos 
atgabenimas iš kitų miestų 
kainavo suvirš $4,000. Dar
bininkai pasipiktinę gink
luotos spėkos organizavimu 
prieš streikierius.

Perstojus lyti suvirš 6,000 
streikierių susirinko į masi
nį mitingą, kuris buvo su
rengtas miesto lauke prie 
Clark’s Cove ir netoli Kil
burn dirbtuvės, kur nesenai 
streikieriai per visą naktį 
buvo ant sargybos—pikieta- 
vo. Susirinkime pirminin
kavo Olivia Raymondo, 18

NEW BEDFORD, Mass. 
—Dirbtuvių savininkams 
įsakant, miesto valdžia at
gabeno čia 150 policistų iš 
Bostono, Brocktono ir Fall 
River. Taipgi sumobilizuo
ta 500 milicijos kareivių. Su
virš 150 vietos policistų su
mobilizuota.

Ta ginkluota spėka suor
ganizuota prieš tekstilės 
streikuojančius darbinin- 
ikus, kurie rengėsi pereitą 
subatą sudaryti milžinišką 
demonstraciją. Kad neda- 
leidus jiems demonstruoti, i 

l vietinė valdžia pastatė prieš [metų amžiaus pikietuotoja, 
juos armiją ir policiją. Bet [išimta iš kalėjimo po _kau- 

, streikieriai atšaukė demon
straciją iš priežasties lie
taus. Streikierių vadai iš
leistam pareiškime sako, 
kad nenorima į pavojų pa
statyti darbininkų sveikatą,

gauti.
Jos teismas ■ atsibuvo pe

reitą ketvergi Ją 
licijos teisejalyDaA 
lan.

Žukas yra fašistuojautis 
sandarietis, *SLA; sandarie- 
tiškos pildomos tarybos 
rėmėjas. Seime jis pasižy
mėjo savo riksmu prieš pro-

. teisė po- 
Javid Moy-

me bylos su prašalintais iš 
SLA. 14 kuopos nariais, 
Clevelande. Kaip žinoma, 
prašalinti progresyviai na
riai bylą laimėjo.

Nori Išdeportuoti Už Vokietija Išdavė Franci-
Nuvažiavimą Maskvon

cija trečiu kartu. Ellen 
Dawson savo kalboj ypa
tingai apeliavo į anglus 
streikierius, narius United 
Textile Workers Unijos, ra
gindamas juos laikytis Ang
lijos darbininkų karingų 
tradicijų ir atmesti Batty 
(geltonojo vado) vadovybę.

Tuo pačiu sykiu kita mil
žiniška demonstracija įvy
ko kitoj vietoj. Fred E. 
Beale, nesenai paliuosuotas

FIV1 W | — pi Olciljll Udl UIUJLIIAU q V VliXcllcJjlik Lakūnas tlichnov*:Įsakant jiems maršuoti blo-
1 • D ir • |gam ore tokiais nudėvėtais

SKIS DUS ctnt Įdrąsino [drabužiais, kurie nesuteikia
_____  [darbininkams apsaugos nuo 

blogo oro; ir del to nutarta
demonstraciją atidėti ant 
sekančios subatos.

Taigi dabar visas miestas iš kalėjimo, Pelczar, Lamie- 
M ‘ _____________ ‘ . j ras J
policistai ir kareiviai neturi prakalbas.

MASKVA.— Sovietų gel
bėjimo komitetas pranešė, 
kad ledlaužis Krasinas ga
lės tiktai vieną orlaivį turė
ti laike jieškojimo “Italios” 
žmonių ir Amundseno gru
pės. Tam tikros techniki
nės kliūtys neleidžia turėti 
dar kitą orlaivį ant laivo.

Sovietai nurodo, kad del 
to negalima priimti svetim
šaliu lakūnu su orlaiviu ant c- v
Krasino, ir Sovietų aviato
rius čuchnovskis bus tik 
vienas lakūnas ant to laivo.

Sovietų Judžiy Filmos 
Perkamos Užsieniuose

MASKVA.— Pranešama, 
kad užsieniuose vis daugiau 
ir daugiau reikalaujamajai Savo Patriotus

BERLYNAS.— Francijos Sovkino pagamintų judžių 
valdininkai Reino okupuotoj filmų. Sovkino nesenai 

filmą n
BOGOTA, Colombia. — 

Colombijos valdžia ^9įikė iš- 
deportuotr į Meksiką Alber
to Castrillon, Colombijos 
darbininkų delegatą, kuris 
nesenai buvo nuvykęs į 
Maskvą, atstovaudamas Co- riją. Francijos valdininkai, landi ja- 
lombijos, darbininkus. pareikalavo, kad jie būtų iš-l . ..t

Castrillon tuoj-aus buvo duoti ir Vokietijos valdžia tos, “Spalis 
įgrūstas į kalėjimą, kuomet (nutarė juos išduoti, 
sugrįžo iš Maskvos. Dabar | 
jis apeliuoja prieš P" 
tavimą, įrodydamas, kad jis 
yra Colombijos pilietis.

juokiasi,. dead. -suorganizuoti ras ir Weissman , pasakė
'A ...............

Demonstravo į Kalėji- Malmgreno Motina Pa
mą Paliuosuot 

Komunistą
sitenkinus Zappi 

Pasakojimu

COPENHAGEN, Danija., 
—Pranešama, kad pereitą 
subatą kapitonas Filippo 
^appi, nuo ledo išgelbėtas 
italas, buvo nuvykęs į 
Stockholm pasimatyti su 
švedo mokslininko Malm- 
greno motina. Jis jai pa
sakęs, kad jos sūnus suti
kęs, kad jie jį paliktų ant 
ledo mirštantį. Ji pasiten
kinus jo pasakojimu. Jis 
pridavė jai kai kuriuos jos 
sūnaus dalykus.

Zappi sakė, kad Malmgre- 
nas norėjo pasiųsti motinai 
savo daktaro žiedą, bet jo 
ranka taip buvo sutinus, 
kad negalėjo jo numauti 
nuo piršto.

Zappi sakė, kad Mąlm- 
gren niėko neužsirašinėjęs • 
keliaudamas ledu, ir del to 
jis neturįs jo jokio užrašo.

PARYŽIUS.— Vienas ko
munistas už dalinimą lite-

i • *■

.ratūros čeverykų darbinin
kams Limoges mieste tapo 
įgrūstas į kalėjimą pereitą 
subatą. Del to darbininkai 
labai supyko ir keli šimtai 
darbininkų vyko į kalėjimą 
jį paliuosuoti.

Pranešama, kad jau buvo 
suorganizuotas prieš darbi
ninkus būrys kareivių iš ne
toli esamo garnizono. Tuo-

Sovkino 
srity nuteisė tris vokiečius pardavė chinišką 
patriotus į kalėjimą už su- “Shanghajaus Dokumentas 
draskymą Francijos vėlia- vokiečių firmai, _ pavedant 
vos. Jie buvo pabėgę į ne- jai visas teises.
okupuotą Vokietijos terito-Jliucinių filmų nupirko Ho-i jaus kareiviai būtų buvę pa

siųsti, jeigu policija nebūtų 
pajėgus apgalėti demon
strantų. ’

Didelė minia, susidedanti

Pora revo-

pareikalavo, kad jie būtų iš-1 Apart tų filmų, trys ki- 
“St. Peterbur- 

|go Pabaiga” ir “Kcturiasde- 
šimts-Pirmas”, parduotos

išdepor- 30 ŽUVO NUO EKSPLO- Pietų Amerikos kompani- daugiausia • iš čeverykų dar- 
kad jis ZTJOS LENKIJOJ iiai. kuri rodvs Urugvajui.--------------------- [jai, kuri rodys Urugvajuj, bininkų, iš dirbtuvių, nuėjo 

VARšAVA.— Sulig ve-Paragvajuj ’ * _
Valdžia deda pastangas [iešmų pranešimų, Lodzės Taipgi nemažai Sovietų fil- 

išleisti aštrų įstatymą prieš mieste nuo eksplozijos žuvo mų turi gerą pasisekimą 
komunistus. Senatas jau 30 žmonių; 300 sužeista. ~

mobilių nelaimių žuvo 7,138 |perleido valdžios sumanytą .........   ■ ■ .
žmonės per vienus metus.

ir Argentinoj. prįe kaiejimo

Pabaltijos valstybėse. ' .

$100,000
Kampanijai prieš algų 

nukapojimą, ilgesnes dar
bo valandas, racionaliza
ciją ir visokį darbininkų 
išnaudojimą. Aukas sių
skite Darbininkų (Komu
nistų) Partijos Naciona- 
liam Rinkimų Kampani
jos Komitetui, 43 East 
125th St., New York Ci
ty, Alexander Trachten
berg iždininkas.

anti-komunistinį bilių ,, da
bar jis bus diskusuojamas 
atstovų bute. Manoma, kad 
bus aštrus susikirtimas1 at
stovų bute.

Komunistai Suruoš Anti-Karines Demon 
stracijas Visoj Šalyj Rugpjūčio 4 d.

Meksikos Armijos Viršininkai 
Pasižada Remti Calles 

Valdžią
MEXICO CITY.— Meksi- 

kos armijos augštieji virši
ninkai užtikrino preziden
tui Calles, kad armija bus 
ištikima jo valdžiai; Pareiš
kimą padarė generolas Au
gustin Mora.

Rugpjūčio 4 d. sueina 14 
metų nuo pasaulinės sker
dynės, kurią surengė kapi
talistai. /

Imperialistai rengiasi \ tą 
dieną demonstruoti už nau
ją, dar baisesnę skerdynę, 
rengiasi paskleisti propa
gandą už militarizmą, o 
Darbininkų (Komunistų) 
Partija rengiasi suorgani
zuoti milžinišką anti-karinę

demonstraciją visoj šalyj, 
kad atkreipus darbininkų 
atydą į baisų karo pavojų, 
kuris stovi prieš juos, kad 
suvienijus darbininkus į ko
vą prieš imperializmą.

New Yorke Union Square 
bus milžiniška demonstraci
ja, rugpjūčio 4 d., kur svar
biausiu kalbėto jum bus drg. 
B. Gitlow, komunistų kan
didatas į vice-prezidentus.

ir reikalavo 
paliuosuoti suareštuotą- ko
munistą. Kuomet viršinin
kai atsisakė paliuosuoti, 
tuomet darbininkai patys 
ėjo į kalėjimą jį paliuosuo
ti. Kalėjimo viršininkai 
pradėjo šaukti policiją pa- 
gelbos. Policija tuojaus pri
buvo. Policistai bandė buo
žėmis išsklaidyti darbinin
kus, bet nepajėgė; tuomet 
buvo pašaukta rezervai į 
pagelbą. Jie irgi nepajėgė 
visai išsklaidyti darbininkų.

Po susikirtimo keletas 
darbininkų tapo suareštuo
ta, bet darbininkai vis tiek 
tūlą laiką demonstravo prie 
kalėjimo. Aplink kalėjimą 
buvo pastatyta didelė sar
gyba.

‘LAISVĖS’ NAUDAI PIKNIKAI

5 Rugpjūčio, Cleveland, Ohio.
Rengia Korespondentų Biuras, *

ANT NEUROS FARMOS,
Brunswick, Ohio,

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

ANT ANTANO ALIUKO 
ŪKĖS

Ant Kranto New Pond Ežero

19 Rugpjūčio, Lihden, N. J.
Rengia A.L.D.L.D. II Apskritis, 

ANT WILICK’S FARMOS

Didelis piknikas turi būt
2 Rugsėjo Philadelphijoje.

i
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KOMUNISTŲ VeLIAVANAUJOJ DIRVOJ
progą Darbininkų (Komu
nistų) Partijai pasiekti pla- 
Čiąsįas darbo mases iii* su
mobilizuoti jas kovai už sa
vo reikalus’

“Darbo unijų biurokratiš
ki vadai išdavė darbinin
kus. Dar daugiau: jie at
virai padeda kapitalistams 
darbininkus persekioti ir 
smaugti, idant neleisti 
jiems susiorganizuoti į ka
ringas darbo unijas. •

“Amerikos imperialistai 
vis daugiau ir daugiau rodo 
savo iltis ir uoliai ruošiasi 
prie naujo karo. Jie šian
dien uoliai padeda reakcijai 
Meksikoj, kad sudaužyti 
darbininkų judėjimą.

“Ka i tai mes turime at
sakyti ?< Geriausias mūsų 
atsakymas, tai žiūrėkime, 
kad kiekvienoj valstijoj bū
tų išvystyta kuoplaciausia 
rinkimų kampanija, kad 
kiekvienoj valstijoj mūsų 
komunistinės partijos kan
didatai į prezidentus ir vi- 

pasirodytų 
oficialiai ant baloto. Mes 
turime mobilizuoti mases 
kovai prieš ’ imperialistus, 
prieš pramonės baronus, 
prieš išdavikiškus darbinin
kų vadus. Rinkimų kampa
nija suteikia progą tokiam 
darbui. Tai visi stokime į 
darbą.”

Vis smarkiau ir smarkiau 
įsisiūbuoja Amerikos Dar
bininkų (Komuništų) Par
tijos rinkimų kampanija 
Pranešama, kad New Me
xico ir Arkansas valstijose 
komunistu kandidatai bus t v 
oficialiai ant baloto šiais 
rinkimais. Tai dar nauja 
dirva. iBet ir ten komunistų 
vėliava bus iškelta ir darbi
ninkai išgirs balsą mūsų 
partijos.

Apart šių dviejų valstijų, 
sekamose valstijose komu
nistų kandidatai jau yra 
ant baloto: New Jersey, 
Delaware, West Virginia, 
Maryland, Michigan, Kan
sas ir Iowa. Kitose valsti
jose renkami piliečių para- v • sai.

Komunistų Nacionalis 
Rinkimų Kampanijos Ko
mitetas savo pareiškime į 
partijos narius, ragindamas 
juos dar su didesne energi
ja darbuotis, sako:

“Industrinis krizis Ameri- ce-prezidentus 
koj plečiasi; reakcinė Le- 
wis’o šaika baigia griauti 
mainierių. uniją; New Bed- 
fordo audėjų streikas tę
siasi h’ audimo pramonės 
savininkai grūmoja/,kad al
gų kapojijnaš/ eis toliau; be
darbė siaučia ištisai krąš'tą 
—visa tai sudaro puikią

Pennsylvanijos įUniversite- 
to ♦ Profesoriai >Apie»Sovietų 
Nuopelnus Mokslo1; ir 
Dailės SrityjJ •

L
Pennsylvaųijos j Universi

tetas \ pavarė ^vi'eną savo 
profesorių,kuris,. atsilan
kęs • Sovietuose, i / palankiai1 
atsiliepė apie jų mokyklas. 
Girdėt,. kad Pennsylvanijos 
Universiteto kapitalistiniai 
direktoriai žada! imt į nagą 
jau ir kitą savo profesorių 
William Sėifritzą, kuris 
“Scientific Monthly“ (gegu
žės) išreiškė labai gerą 
nuomonę apie Sovietų rė
mimą mokslo ir mokslinin
kų. Sugrįžęs iš Raudono
sios Respublikos prof. Sei
fritz rašo minėtame mokslo 
žurnale:

“Nuo 1920 metų mokslinis 
darbas Rusijoj nuolat žengia 
pirmyn... Du veiksniai, kurią 
dėka Rusijos mokslas pasiekė 
laimėjimų per paskutinius de
šimt metų,—tai pasiryžimas 
mūsų draugų (mokslininkų) 
ir puiki parama, kurios jiems 
teikė komunistinė valdžia... 
Bolševikai rėmė ir skatino 
mokslą ir dailę tiek, kiek tik 
finansiniai išgalėjo. Aš bu
vau girdėjęs, kad puikusis

Seifritz ą, kuris

■jf' -i 
/‘žmonės,* kurių į visuomeninis 
į laipsnis augščiausias (Sovie- 
®tuošŽ) / tie, kuriems , geriausia 
•'apmokama—su v mažomis išim
timis—ir kurie't labiausia Jlger- 

^b'iami—tai ir yraį akademikai.* 
^Tikrai‘stebuklas/ kurį į tik Ru- 
•;sija tegalėjo padaryt,—tai' 

1 į kad į# ūmai moksininkas tapo’ 
ten iškeltas į viršutinio laips
nio žmogų, kaip finansiniai, 
taip ir ekonominiai... Pirmą 
sykį ;riaujovinėje. istorijoje ū?n 
profesoriaus alga pasiekė be
veik viršūnės” (palyginant su 
augštųjų valdininkų ir kitų 

. žmonių algomis).

Kurie šneka apie Sovietų 
“netvarką” ir jų miestų su
krikimą; prof. Seifritz tiems 
atsako: ' , . .

“žmogus apleidi Leningradą 
su nauju supratimu apie Ru
siją, nes čia žmogus atradai 
dailę, kuri viršija dailę kitų 
pasaulinių miestų; knygynas 
taip gerai įrengtus, kaip kad 
mažai kurios šalys galėtų 
tuom pasigirt, ir veiklumą

;doje to, ką Rusija ir jos žmo- 
/nės yra iškentėję.

“Ramus Leningrado stovis 
i parodo, ;kaįp melagingų yra vi- 
siįtie|pranešimai] apie^iškriki- 

imą .ir- anarchiją toje-šalyjeĄ 

ATvarkingumo atžvilgiu, 
sako i prof. * Seifritz, $ iš ^Le
ningrado ^turėtų ftpasimokint 
New * Yorkas, ^Philadelphia/ 
ir Chicaga.

Jis kartkartėmis pareiš
kia, kad nesąs Sovietu tvar- 
kos šalipinkas ir nemanąs 
ją girti, kaipo tokią. Taigi 
jo liudijimas apie Sovietų 
nuopelnus mokslo srityje 
yra juo1 tikresnis.

• .Baigdamas .^avo straips
nį, prof. Seifritz žymi ver
dantį Sovietuose entuziaz
mą į mokslą ii? jog tie žmo
nės, kurie “blogai šneka a- 
pie (Sovietų) Rusiją šian
dieną, tuom parodo tiktai 
savo tamsumą”. .

O kiek tokio tamsumo pa-, 
rodo fašistiniai “Vienybės” 
apuokai, kurie peckelioja, 
būk Sovietų valdžią “abso
liučiai nieko gero nenuvei
kusi !”

Popiežius, Vyskupai, Pralotai, Kanauninkai ir j srityje. 

Klebonai Tarnauja Kruviniesiems F a šistams

Mokslininkai Vyksta ^Afri- 
. i kon Mėginti ;Naujtis . / 

" k Vaistdsl,
Antrą dieną; rugpjūčio iš 

New ‘-Yorkoį išvažiuos »Afri- 
kon Dr. .AVarrenf K.^Strat- 
man-Thomąs, žymus / Wis- 
consino Universiteto moks
lininkas. Tikslas to moks
lininko kelionės yra kova su 
siaučiančia Afrikoje miega
mąja liga. Per penkerius 
metus Dr. Stratman-Tho- 
mas darbavosi, idant išra
dus minėtai ligai vaistus ir 
dabar jisai vežasi Afrikon 
nėt kelioliką rūšių savo su
taisytų gyduolių, kad tenai 
išbandyti jas ant ■ mieglige 
Sergančiųjų žmonių. Nau
josios gyduolės jau esą pa- 
Jkąrtbtinai išbandytos ant 
gyvulių ir pasirodžiusios la
bai geradaringbs,

Dr. Stratmąn-Thomas ti
kisi, kad jam pasiseks, be
darant bandymus su žmo
nėmis, surasti vieną pasiti
kimą gyduolę prieš tą bai
siąją miego ligą, kuri tiek 
žmonių ir gyvulių gyvasčių 
išžudo vidurinėje Afrikos
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Ne taip seni dar laikai, kada turi parodyt visiems tikintiems
rinkinys paveikslų Ęermitažokacįemaį dalino vyskupų lazdas, darbininkams ir vargingiesiems

Kapitalistinių Plėšikų Partijos Šiuose 
Rinkimuose

Liepos 22 d. buvo praneš-:ja yra darbininkų klasės 
ta iš Washingtono, kad šie 
prezidentiniai rinkimai a- 
biem kapitalist. partijom 
(demokratams ir republiko- 
nams) lėšuos $10,000,000.

Šita milžiniška suma pi
nigų bus suvartota apakini- 
mui darbininkų ir vargin
gųjų farmerių, užnuodiji-

revoliucinė partija. Ją pa
laiko tik darbininkai ir val- 
gingieji farmeriai. Jinai 
atstovauja interesus milio- 
nų darbininkų ir farmerių. 
Jinai neturi milionų dolerių 
rinkimų kampanijai. Dar
bininkų Partija šiandien va
ro vajų už sukėlimą $100,- 

mui jų proto, kad jie nesu-i 000 tam, kad šiais rinkimais 
prastų savo tikrųjų reika-! paskleisti kuodaugiausia
lų. Šiais pinigais bus pa-į komunistinės propagandos
pirkta spauda, sakykla, pa-; tarpe darbo masių, kad pa- 
dio, krutamieji pavėikslai žadinti jas iš miego, kad iš- 
ir kitos įstaigos. ' ..........

Šie pinigai bus vartojami gavystes kapitalistų ir 
nupirkimui politikierių ir 
suvogimui balsų.

Šiais pinigais bus nusam
dyta armija razbaininkų 
Nexy Yorke, Chicagoj, Phi- 
ladolphijoj ir kituose did
miesčiuose, kad kumščio pa

kelti aikštėn šunybes ir ap- 
jų

miesciuose, Kad kumščio pa- Rova pr 
gelba priversti darbininkhs briesnaui 
balsuoti už kapitalistų kan
didatus. V

S *
Abidvi kapitalistinės par-’ 

tijpš yra rankose Wall 
Stryto imperialistų. Galin
ga automobilių pramonė ve
ria Hooverį ir Smithą. For
do kompanija palaiko Hoo- ' 
verį, o General Motors 
kompanija finansuoja Smi
thą.

Abidvi šios kompanijos 
yra ’mirtini organizuotų 
darbįninkų priešai. Darbi
ninkai ir farmeriai nieko 
negali laukti nuo republiko- 
nų ir demokratų.

Tik Darbininkų (Komu
nistų) Partija šiuose rinki
muose gina tikruosius dar
bininkų klasės reikalus. Jos 
kandkĮat^i. yra; ištikimi dąr-! 
bininkams.

Mūsų komunistine parti-

Darbininkų Partija atsi
šaukia į pramonės darbinin
kus ir varginguosius farme- 
rius remti jos kandidatus ir 
jos kampaniją. Stokime į 

‘ieš išnaudojimą; ir 
priespaudą.'4* 1 ■

Ben Gitlaw,
Darbininkų (Komunistu) 
Partijos kandidatas į ' > 

vice-prezidentus.- •
. 1 ' >

TRUMPI SIJONAI BUVO 
Už 500 METŲ PRIEŠ 

KRISTŲ

LONDONAS.— Daugelis 
mano, kad trumpų sijonų 
dėvėjimas įėjo į madą tik 
keli metai atgal. 6et dabar 
surandama, kad jaunos mo
terys ir merginos dėvėjo 
trumpus sijonukus apie 
2500 metų atgal, dar už 500 
metų pirma Kristaus gimi
mo.

Senovės graikų moterys 
dėvėdavo trumpas sukneles 
bei sijonus.

galerijoj (Leningrade) buvęs' 
išplėštas, tačiaus aš atradau, 
kad ta dailės galerija išlaiky
ta visutėlėj čielybėj'' ir gerai 
prižiūrima... Sovietų vyriau
sybė neremia religinių apeigų, 
tačiaus jinai palaiko ir pri
žiūri visus religinio pobūdžio 
daiktus, turinčius istorines 
bei artistinės vertėfe/V

Labai didelio' įspūdžio' 
profesoriui - padarė ■ Lenin
grado Botanikos ' Daržas, 
turintis ’ 3,000,000 • įvairių 
augalų, kurie apima 95 nuo
šimčius visų pasaulio auga
lijos rūšių, ir tuo žvilgsniu 
neužsileidžia nei Berlyno 
nei kitiems geriausiai įreng
tiems botanikos daržams. 
Leningrado Universiteto 
botanikos skyrius pralenkia 
daugelio Amerikos univer
sitetų to mokslo departmen
ts.

Prof. Seifritzas gėrisi So
vietų studentais; Sako, jų 
ūpas nepaliaujamai links
mas, 
vieną 
Seifritzas:

“Mergaitės ir vaikinai 
tuo jaus sustojo ir šypsoda
miesi palenkė galvas ir iš
reiškė vilties, kad mes apie 
juos palankiai manysime; 
pridūrė, kad nors jie ir nė
ra taip gerai (apsirengę bei 
tokie mitrūs, kaip Ameri
kos studentai, bet gal jie, 
girdi, nestovį labai žemai, 
palyginus su Amerikos stu
dentais”.

Iš Sovietų studentijos 
mandagumo, tęsia prof. 
Šeįfriiz,. galėtų pasimpk-int 
Vąkarų Europos studentai.

Jis • ppimepa, kaipo bolšę-; 
vįk.ų. nuopelną ir jų folyma- 
tą, tą faktą, kad jie fnokslo 
tarnyboje ir pagarbos vie
toje pasilaikb tokius moks
lininkus, kaip geologą Kar- 
pinskį ir Agronomijps; Ifi- 
stituto direktorių z Ko vale vs- 
kį ir kitus, mokslo vyrus,'pa
sižymėjusius dar caro lai
kais. .

Atsilankius jam į 
universitetą, rašo

^vakarinį Afrikos pakraštį. 
Pirmoji,.jų sustojimo vieta > 
bus Matadi/prieplauka,įkur5 
[Kongo upė i įsilieja į->Atlan-’ 
tiko okeaną. < Paskui jie 
plauksKongo upe augštyn 
•bent'- dvi t savaites I laiko, .kol 
pasieks Stanleyville mieste
lį, kurio apielinkėse miego 
liga yra labiausiai' išsiplati
nusi. Ten tai Dr. Stratman- 
Thomas žada leisti darban 
savo išrastuosius vaistus. (

Ką Reikštų Panaikint 
Miegligę

Milžiniški Afrikos plotai 
yra miegligės palaikomi lau
kiniame; stovyje. Visos sri
tys, per kurias plaukia di
džiulė Kongo upė, yra dau- < 
giau ar mažiau tąja liga ap- • 
imtos/ Vien tik Belgijai1 :! 1 
priklausančioji Kongo pro- ’ 1 
vincijos dalis' (vadinamas 
Belgiškasis Kongo) turi 
veik milioną keturkampių 
mylių ir joje gyvena bent 
10 milionų žmonių, tame 
skaičiuje 10,000 europiečių. 
Įvairiuose šios srities kgi- 
mu.ose bei miesteliuose mieg
lige serga nuo 5 iki 70 nuo
šimčių gyventojų, ir labai 
didelis skaičius sergančiųjų 
numiršta.

Wisconsino Universiteto 
profėsorius A. S. Loeven- 
hart, kuris dirbo kartu 
su Dr. Stratman-Thomas ir 
kuris yra tyrinėjęs padėtį 
miegligės užkrėstose srity
se, štai kaip apie tai išsi- 
reiškia:

• “Jeigu pavyktų išnaikinti 
miegamąją ligą, tai būtų 
tiek pat svarbos, kaip naują 
sausžemį surasti.
t■ . , • * •

•' “Tie plotai, kur daugiau
sia mįeglįgė (Siaučia, yrą .be 
galo .vaisingi, o žemėje ran
dami "turtingi sandėliai viso
kių mineralinių turtų, kurių 
naudojimą trukdo toji1 bai
sioji liga. Šiose turtingose 
srityse dabar miegligė išžu
do tiek pat žmonių, kaip vi
sos kitos ligos sykiu imant. 
Nė tik žmones toji liga te- 
rioja, bet naikina taip lygiai 
raguočius galvijus, arklius 
ir smulkesniuosius nami
nius gyvulius.”

Tikrai didelė kova prieš 
iki šiol neapveiktą priešą— 
ligą bus laimėta, jeigu D-ro 
Stratman-Thomaso 
vaistai 
pasekmių. 
pažymėti, \ kad svarbiausia 
varomoji jėga, verčianti 
prieš tą ligą kovot, bus ne 
tiek žmoniškumas bei vadi
nama artimo meilė, kiek ka
pitalizmo interesai. Ne be 
reikalo minėtas prof. Lo- 
evenhart išsitarė, kad ligos 
apimtose srityse labai vai
singa žemė ir joje yra aps
čiai visokių brangių mine
ralų. Bet kad tuos turtus 
išnaudoti, kapitalizmas pri- 

•verstąs parodyt “žmonišku
mą” ir kviest mokslininkus 
išnaikint tą. baisiąją ligą. 
Todėl ir< šio mokslininko ty
rinėjimus ir 'kelionę Afri
kon apmoka įvairios turčių

Kas Tai Per Liga
Miego liga Afrikoje tapo 

pastebėta 
šimtmečio 
prantama, ji ten jau nuo se
nai siautė, bet tik minėtu 
laiku baltieji.ją pastebėjo. 
Pirmiau manyta, kad tik 
žmonės ta liga serga, bet 
1847 metuose tyrinėtojas 
Gruby atradę, jog varlės ir- 
gi ta lįga serga. Vėliau,, ke-’ 
liauninkąą Griffith. Evans 
1880 met. surado, jog liga 
užpuola ir arklius; gi 1895 
m. Dr. D. Bruce < patėmijOj 
kad- ir ■ • raguočiai galvijai 
nup tos ligos : «nėra. liuosi. 
Buvo manoma, kad gyvu
liuose ta liga paeina iš skir
tingų priežasčių, negu žmo
nėse, bet 1903 metais Dr. 
Gastelani ištyrė, jog tos pa
čios bakterijos gimdo ta li- 
gą kaip žmonėse, taip i/gy- 
vuliuose. . /

Kiek pątirta, miego ligą 
gimdo tam tikros bakteri
jos (ligos perai), kurias 
platina daugiausia tūlos rū
šies musės, 
tse musės.

Mieglige apkrėstas žmo
gus arba gyvulys jaučia 
nuolatinį mieguistumą. Dau
giausia laiko visai miega, o 
jei ir ‘nemiega, tai neturi 
jokios energijos ką nors 
dirbt ir visada esti snūdurio 
stovyje. Ligonis taipgi veik 
nuolat karščiuoja ir visos 
jojo spėkos greitai mažėja 
ir galop visai žmogus nu
silpsta ir amžinai užmiegti. 
Tos ligos bakterijų atsiradi
mas dar nėra reikiamai iš
tirtas'; ir iki šiol dar nebuvo

devynioliktojo 
pradžioje.—Su

valstiečiams,, kam tarnauja ka
talikų bažnyčia ir jos ganytojai 
popiežiai, kaip begėdiškai jie 
pardavinėja savo “šventenybes”. 
Prie to reikėjo tik pridėti dar 
keli šimtai tūkstančių atlaidų 
už visokius kruvinus Lietuvos 
budelių darbus. Bet tąi ir be 
rašymo yra suteikiama visiems 
didiesiems darbo žmonių bude
liams ir išnaudotojarhS. ; ; :-

Paskui pępiėžių, žinoma, eina 
iy, Lietuvos vyskupai, pralotai, 
kanauninkai ir nutukusieji kle
bonai. Jie vfena$ tuž. ;l^to< rfeiš- 
kia pagarbą ii'paTaifnimmVkru- 
vinąjai fašistų valdžiai ir jos 
šulams. ‘ Jie dargi pareikalavo, 
kad fašistas, kun. Krupavičius, 
kuris, prisimetęs dideliu demo
kratu, neva kovoja’ su tautinin- 
kų-fašistų valdžia, būtų pašalin
tas iš krikščionių demokratų 
partijos pirmininkų. Vienu tar
ini dargi buvo pastatę klausimą 

> ištrėmimą į 
jiknu-ouicivnyo peioiov 'Amerika. Tuo tarpu Krupavi-
ke patrauki i savo pusę juoda-„„„ 
sis Rymas. Su juo Lietuvos fa
šistų valdžia sudarė tokią su- 
tartį-konkordatą, kuris atidavė 
Lietuvos žmonių “sielas” juo
dosios Rymo armijos vergijon. 
Čia įvyko tarp fašistų valdžios 
ir bažnyčios rolėmis pasidalini
mas: vieni turi rūpintis su baž
nyčios pagelba laikyti paklusnu
me darbo mases ir už tai gauna 
riebius.kąsnius iš valstybės -iždo 
ir pilną laisvę išnaudoti žmo
nių tamsybę; kiti bajto.jo tero
ro, durtuvų ir kalėjimų pagel
ba, visiškų bent kokių “laisvių” 
ir darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių iškovotųjų teisių pa
naikinimu vykdo buožių, dvari
ninkų, bankininkų ir fabrikan
tų naudai didžiausią darbo ma
sių išnaudojimą. Rymo ' papa, 
tas neva šventasis tėvas, laimi
na kruvinuosius Lietuvoj fašis
tų valdžios žygius. Jią j’ąšo 
kruvinajam Smetonai: . < ,

' * r

. “Mylimas sūnau, būk sveikas 
ir laimingas! Garbingas vyre, 
kūrs labai išmintingai valdai 
Lietuvos respubliką I...’’

Tai yra begėdiškas, niekšiš
kas kruvinojo Smetonos darbų 
garbinimas. Tai yra aiškus 
buožių, dvarininkų ir bankinin
kų fašistinės valdžios paturėji
mas.

Kaipo tokį “didelį ir išmintin-, 
papa skiria Smetoną 

Pijaus ordeno I klasės Didžiojo 
Kryžiaus Vytim; suteikia teises 
dėvėti Didžiojo Kryžiaus Vyčio 
rūbą ir didžiausio formato si
dabrinę žvaigždę... žiūrėkit, 
grėitai pamatysime tą klouną 
Smetoną pasipuošusį tais žibu
čiais. Juk jis labai nori LĮetu- 

pąįjrastai visokius žibučius- -sag-' 
stosi.

Tas papos laiškas ir dovanos

pralotų ir kanauninkų žiedus ir 
uoliems kamendoriams riebias 
klebonijas. ū'Tada jie buvo “vi
sagalintis” ir nieks nedrįsdavo 
jiems prieštarauti. Tik kelioli
ka kunigų su Smetonienės prie- 
laidiniu Izidorium Tamosaičiu- 
Didžiuliu ir vėjo pamušalu ka
nauninku Tumų . pryšaky vięr- 
nai tarnavo1 tahtihinkams; kaipo 
atviriems dvarihinkų reikalų 
gynėjams, griežtiems, bent ko- 
Ipps žemęs reformos priešinin
kam^. Dar; pr prąęjusįų metų 
vasarą, kubų)ęt Smetona su sa-r. 
vo palydovų goveda trankėsi po 
Lietuvą kaį kurie klebonai jam 
jokios pagarbos nenorėjo ati
duot. Apskritai imant, daug 
iškilmingiau priimdavo jį žydų 
rabinai, negu katalikų kunigai. 
Bet įsistiprinus tautininkams- 
fašistams valdžioj, padėtis pra
dėjo keistis. ,

Pirmiausiai kruvinajai Volde- ptlKo . ijv • • apie Krupavičiausmaro-Smetonos valdžiai pasise-i 1

Prof. Seifritz toliau kal-.^gą vyrą
ba, kaip Amerikoj profeso
riai yra menkai tegerbiami 
ir kaip jiems menkai temo
kama, palyginus su įplau
komis, .kurių Jungtinėse 
Valstijose gauna biznieriai 
bei žmonės, savo gabumais 
tarnaujantieji stambiajam 
bizniui. < Višii. kitaip ? Sovie
tų Rusijoj, sako tas ameri- 
l^mas profesorius:

čius atsisakė nuo pirmininkavi
mo kademų partijoj, bet paši

lome generalinio jos sekreto
riaus vietą. Lietuvos vyskupai, 
kaip rašo fašistų “Aidas”, tuo 
kėdžių pakeitimu esą nepaten
kinti ir pareikalausią, kad Kru
pavičius visiškai pasitrauktų iš 
politinio darbo. Labai galimas 
daiktas, kad jie tai greitai įvyk- 
dinp.

Atsidėkodama už tai vysku
pams ir pralotams, fašistų val
džia ne tik apdovanoja juos di
delėmis algomis ir atiduoda į 
kunigų rankas mokyklas, • bet 
dargi' apdovanojo Gedimino or- 
denais I-jo laipsnio—arcivyskū- 
pą Skvirecką, II-jo ląipsn. orde- 
nu — arcivyskūpą Karevičių, j 
Vilkaviškio vyskupą Karosą ir 

denu — Smetonienės priė'laidį- 
hį kunigą Izį,dorių Tąipošąijtį. 
Tarp kitų ‘Mįdyyrių ” buvo 
dovanpti Gedimino ordenų 
mi ’budelįąi Grigaliųnas-Olovac- 
kiš, Plechavičius ir, žinomas po7 
litinių kalinių kankintojąą-elek7 
trifikatorius. ■ šnipų viršininkas . 
Vežys<.* Gera1 kompanija, :ar ne: 
šnipas-sadistas Vėžys, budelis 
Glovackis, Plechavičius, arcivys- 
kūpas Skvireckhs, vyskupas Ka
rosas, kunigas' Tamošaitis!

Tuo1 tarpu tik dalis jaunų ka-’ 
mendorių ir klerikų dar tebeina 
kartu su Krupavičium ir kade- 
mais. iKitų didelė didžiuma jau 
persimetė į tautininkų-fašistų 
pusę.' Iš- to geriausia galima 
pažinai, kam tarnauja bažnyčia 
ir jos' ganytojai.

' V. Gėlasis.,' 
(“Balsas”)

vadinamos tse-

, t pu Lcio-ii hm oiui ucii ncuuvu 
H surasta tai’ ligai gydyti tik- 

pralotų šaulį, tll-jo laipsnio or-Į ru . gyduolių.

yps .karalium- .likti, o. j; p ’.SjKAijYklTE ’
d cd m TTI rriKlI/*? lic< O <1 rv_ ♦ • ** • * >

PLATINKITE 
“LAISVĘ”

4

išrasti 
duos laukiamųjų 

Tačiaus verta

. < i •

Sakosi | Surądęš Gyduolę 
‘A^ipjetąs Dr. Stratman-Tho- 
mais, ilgai ( ' darydamas bąn- 
dymus su įvairiais mišiniais
aršeniko, tikisi pataikęs pa-? ^orgartizacijos, kurios ‘ tikisi 
daryt tokių mišinių, kurių paskui šimteriopai savo iš- 
pagelba galima bus tą ligą laidas atgriebti.
galutinai apveikti. . ,, , J. Barkus.galutinai apveikti. . ,, 

Daktarui Stratmanui-Tho- 
masui pagelbsti tą darbą 

j varyt stambi gyduolių gami
nimo firma Parke, Davis & 
Co., kuri' suteikė jam dova
nai visus bandymuose rei
kalingus chemikaluš. Šiąm 
daktarui gelbės savo paty
rimais anglas daktaras Cle
ment C. ’Chestermati, kuris 
daug metų praleido Afrikos 
dalyje Kongo . vadovauda
mas kovai1'pi’ v • ’ ’’ 
Dabar; Dr/Ch*

DAKTARAS NUŽUDĘ
SAVO PAČIĄ

WILKES-BARRE, Pa. — 
Daktaras H. H. Hoffman iš ; 
Ashley tapo formaliai ap- ‘ 
kaltintas nužudyme savo 
pačios: .

: Pati buvo atrasta pereitą 
nedėldienį , nužudytą lovoj. ,

rįeš miėgligędpaktaras sakė, kad nežino- jJj 
... _ ..ie^rman .rąn- has vyras su kokia tai mo- .

dąsi Londone/kur pas; jį už- teria buvo įsiveržę į jo na- 
vąžiuos, Dr.f Stratman^Tho-imus, jį surišę, o jo pačią 
mas, o iš ten abu išplauks į nužudę.



SVEIKATOS IŠTYRIMAS

ŽODYNĖLIS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ

KAINA $1.25

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

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

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir 

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

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

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

jau penki metai, ir 
didele krautuvę ga- 
. Baiseviče, 51 She-

Utarninkas, Liepos 31, 1928

J/VARNELIS

TeL Jefferson 10086

Pradėjus man dirbti šios or-

ELIZABETH, N. J r . . . 25ę.|

INSURANCE

Jf

(Amalgamai tų “Darbe”)

Tammany 
Walstryčiu, 
žinoti, kad

Bet daugelis kuopų 
žinau daugelį kuo-

koks 
jeigu

18- 
ar

651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Apskai
tai yra 
vienetų,

Kiek-
vidutiniai

prastai balsuotojus yra sunku J°s tikslas draugams žinomas. 
Jeigu nebus pinigų, Ji ,šelPia politinius kalinius,

$
tu

organizaciją, šios organizac

šeiminiuose ar
distriktuose tas

laike rinkimų

nariams. Turime ' labai gerų 
knygų išviso astuonias.. Tad 
visi į darbą, nes kaip šios kny
gos išsibaigs, daugiaus neduo-

rolės. Frank 
tvirtina, kad net tuomet, 
republikonai turėjo dau- 
pinigų, bet demokratas

kurie papuola kalėjimai! beko
vodami už darbininkų klasės

neturi. Jie dirba tik už pini
gus ir tuo būdu sudaro “Ame
rikos žmonių suverenę valią”.

Vienas demokratų partijos 
to-

prisirenka labai daug. Už to
kius skelbimus suimama labai 
didelės pinigų sumos. O Ame-

Kaip Išrenkami Amerikos Prezidentai?

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
! (DOBROW)

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

sakyta. Vis tik, ir 
toše kalbama apie 
darnas. Hard ingo 
oficialiai kaštavo

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei
kas su Angell . Bieliausku bizni 
darysit, ; tab niękados nėsigrhu- 
dinsit. Aš parengiu SU naujausios 
'mados parengimai^, 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.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir LexinaJkm Avenues 

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

"RAUDONAS ARTOJAS”
Minske ’ nua pirmo gegužės, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačių 
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 gyvenimų, lai 
išsirašo

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

Antrašas!
U.S.S.R., MINSK
Bovetskaja, CKKPB. (b)

Kuriem neparanku užsiprenumeruoti 
tiesiai ii Rusijos, tie galite užsiprenu
meruoti per "Laisvę”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. T. Kaina SI.25. 
persiuntimas veltui.

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

Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis.

sime. Geriausias knygas gaus 
tie, katrie prisirašys pirmiau
siai. “First come first servėd”.

“Laisvės” Reporteris.

.Vokietijoj 2,- Prie to mQsų )<uopa pa<iarė 
234,782 zmones_ turi radio, tarimą, kad užsilikusias kny- 

,1924 metais turėjo tik 2,000. gas duosime veltui’ naujiems!

IŠ TARPT. DARBININKU 
APSIGYNIMO PASTOGES
Kelios savaitės atgal įvyko 

TDA. LS. biuro susirinkimas. 
Rezignavus draugui žalpiui iš 
sekretoriaus vietos, jo vieton 
pakviestas alternatas G. Ku
raitis. Sekretoriatas susideda 
sekamai: V. V. Vasys priimdi-l 
nėja ir tvarko finansus; V. 
Andriulis tvarko agitacijos rei
kalus ir G. Kuraitis užrašų sek
retorium. Visų trijų antrašas: 
3116 S. Ualsted St., Chicago, 
III.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
kai kuriose rytinėse valstijose, 
kaip tai: Mass, ir Pennšylva- 

j nia, dar randasi kuopų, kurios,
daug maž apie 60,000,000 bal-Į per tris mėnesius nertiokėjęj Kį McS MdteiTie Sovietų Rusijoj ! -

\ , Tv i ) --v’ tos kuopos rpaj rapOrįas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios
ateruų, dorų ir nedorų. Is,mokėjo pei letuvjų -sekciją, o e]<onomįnę jr politinę padėtį Sovietų-Rusijoje? Čia rasite apie, 

(to skaičiaus tiktai apie puse! dabar nežinia, an jos moką ąi’iunijų struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 
iškalbingumas, Idalyvnuja balsavime. - J visai nemoka, nes ęekcija jokių ir jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz-

u neturJ- Jeigu tos kuopos!duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimas.
O svarbiausias darbas į visai duoklių nemoka, tai dide- Knygele is 64 puslapių. Kaina.................. ... 15c

Tuo klausimu interesingą mų* laike rinkimų kampanijos 
straipsnį duoda Frank Kent pa
starajame numery “American 
Mercury”. Tame straipsny ji
sai kalba apie tai, kokią rolęįrikoję dar kalbama apie laisvę
lošia pinigai išrinkime Ameri- spaudos... Tai yra laisvė žmo- 
kos prezidento. Jisai specialiai nėms akis monyti! 
kalba apie rinkimų dienos eks-! 
pensus, o ne apie tas finansines 
atskaitas, kurias išduoda abie
jų stambiųjų politinių partijų 
mepadžeriai. Tas atskaitas ji
sai vadina juokingomis, nes jo
se daugiau paslėpta, negu pa

tose atskai- 
milionines 
išrinkimas 
$5,000,000.

Amerika yra padalinta į val
stijas, valstijos į distriktus, dis- 
triktai į wardus, wardaf* į pri
rinktus (nuovadas), 
tomą, kad precinktų, 
smulkiausių politinių 
Amerikoj yra 160,Q00. 
viename jų yra
imant apie keturi šimtai bal
suotojų. Visoj Amerikoj yra

Šiemet Hooverio ir Smitho par- suotojų, baltų, juodu, amerikie-! duoklių, 
tijos išleis nemažiau, kaip po £įu , 
$5,000,000.

Argumentai.
asmeninis kandidatų kontaktas 
su žmonėmis, moraliai klausi
mai ir spaudos parama—jojo
nuomone, turi savo reikšmę, bet 
daug didesnę reikšmę turi pini
gai, ypač tuomet, kuomet nu
matoma, kad abiejų kandidatų 
spėkos yra beverk* lygios. Rin
kimuose, kaip ir kare — kas tu
ri sunkesnę artileriją, tas turi 
daugiau šansų laimėti — o sun-' 
kioji artilerija 
yra pinigai.

* Atskiruose 
kongresiniuose 
i,r kitas kandidatas gali laimė
ti ir be didelių pinigų. Mažes
nes rinkikų vienetas lengviau 
yra suorganizuoti, išjudinti ir 
užinteresuoti kuriuo bent spe
cialiu klausimu, tačiaus, to ne
galima pasakyti apie naciona-’ 
liūs rinkimus, kur vyrauja dvi 
partijos.

Sakoma, kad 1912 ir 1916 
metais, kuomet laimėjo demo
kratų kandidatas W. Wilsonas, 
pinigai nelošė 
Kent 
nors 
giau 
buvo išrinktas tiktai todėl, kad | 
tai partijai pinigų taip pat ne-| 
stokavo.

Tiesioginiu būdu papirkti rin
kikai dabar yra sunkiau, negu 
imdavo seniau. Seniau už pen
kinę ir net už dolerinę galima 
buvo papirkti gana didelis bal
suotojų skaičius. Dabar tas 
papirkimo būdas praktikuoja
ma taip pat, bet labai aprėžta-i kie padaužos, tokie balsų ran- 
me maštabe. Tačiaus, atskiro- kiotojai metasi į kitą partiją, 
se vietose dar ir dabar gali bal-Į kuri jiems tuos bėgančius eks- 
suoti numirėliai. i pensus padengia. Tokie žmo-

Balsų susukimas dar ir da- nės, paprastai, savo įsitikinimų 
bar praktikuojamas tuose mies
tuose, kur yra galingos politi
nės mašinos (Philadelphijoj, 
New Yorke).

Vadinami 
sai” padengia laikraštinę pro
pagandą, skelbimus 
plačiai vartojamą 
svetimtaučių spaudos.

Rinkimų diena yra pati svar 
biausia. C __________ _____ . .
atliekama precinktuose. Kož-rls apsileidimas, 
nam precinkte yra keli desėtkai 
žmonių, kurie už pinigus paga- ganizacijos lietuvių biure, pri- 
tavi viską padaryti, kad tik su- 'sieina daugiau kalbėti apie šią 
šaukti daugiau balsuotojų. Pa- organizaciją, šios organizaci-

išjudinti, 
tai balsuoti gali tiktai 
trečdalis žmonių. Bet 
demokratų ir republikonų va
dai turi pinigų, tuomet tik rei
kia šuktelt, o ukvatninkų atsi
ras labai daug.

“Te tau dešimts dolerių ir at
sivesk bent dešimtį balsuotojų”. 
Kaip kam dešimties dolerių ne
gana. Kaip kam reikia ir šim- ...v _  __o.... ...... _______
tinės. Bet kiekvienas tokių Į ginimų, kad kuopų valdybos 
dykaduonių turi savo familiją, 
turi savo giminių ir pažįstamų 
—ir agitacija prasideda! Įsi- 

į vaizduokite sau, kad viename 
tik precinkte sutraukiama tuo 
būdu bent šimtas balsuotojų. 
Tai kiek balsuotojų pasidaro 
per visą Ameriką! Tiesa, išei
na labai daug pinigų, bet susi
daro ir milionai balsuotojų.

Bėda bus tam politikieriui, 
bėda bus tai mašinai, kuri bal
savimo dienoj neturi pinigų 

(“tekantiems ekspensam?”! De- 
sėtkas-kitas dolerių vienam ar
ba kitam tos rūšies dykaduo
niui nėra taip jau dideli pini-, 
gai, bet per visą miestą tai jau 
dideli pinigai.

Daleiskime, kad viena parti
ja pinigų neturi. Tuomet to-

reikalus.
apsnūdę.
pų, kad bėgiu metų neturėjo 
nei susirinkimo. Tokis ąpsi- 
leidimas stačiai neatleistinas. 
Per visą vasarą mūsų laikraš
čiuose “Laisvėje” ir “Vilnyje” 
nesimatė agitatyviškų straipsr 

;nių už šią organizaciją, para-

nesnaustų.
Nuo dabar mūsų laikraščiai 

turėtų daugiau dėti pastangų, 
kad išjudinus prie veikimo. 
Juk nebuvo nei vienos dienos, 
kad TDA. nebūtų buvęs reika
lingas. Dabar, prasidėjus A. 
D.P. rinkimų vajui, jis bus dar 
reikalingesnis, nes pasitaikys, 
kad valdžia bandys kenkt pra
kalboms ii* čia reikės kreiptis 
prie TDA. ' Todėl visi steng- 
kimės remti TDA.

Geo. Kuraitis.

SKAITYK1TE-ŠVIESKITĖS-MOKYKITĖS
*

Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą:

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

Kaina......., ... .

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

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai
; čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 

Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o 
su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą. 
Tą knygelę skaitydami,
romansus su kariškiais 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 
poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės ko 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina....................

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

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

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

Itęs turėsi aiškų supratimą apie formą' Jungtinių Valstijų 
valdžios. Gerai įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi

rengęs prie egzamino. Kaina tik........ ......

Moteris ir Išpažintis

JŲ-

Puslapis Trečias

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

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

LietuvaitS i
FOTOGRAFISTĖ \

Fotografuoju, Didinu ir NumaliaV 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedeliomis nuo S:30 ryte iki 
K po pietų

Margarieta Valinčiua
Room 82 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

legaliai ekspen- boselis, kaitą, papasakojo
,;kią istoriją: prieš pat rinkimus 

ir labai a^ gavau nuo distrikto lyderio 
papirkimą!$30, o man reikėjo nemažiau 

Tūlas $120. Savo precinkte aš turė- 
Hamerlingas, kuris seniau turė- Jau aP^ dvyliką tokių valkio-
jo didelės įtakos tarpe svetim
taučių laikraštininkų ir ypač 
tarpe leidėjų, visuomet gauda
vę nuo republikonų šimtus tūk- 
tančių dolerių — o kiek jisai 
už tai .pristatydavo balsuotojų, 
tik tai jis vienas težino, nes ap
čiuopiamos kontrolės tokiuose 
atsitikimuose būti negali. “Le- 
gališki ekspensai” eina kalbėto
jų apmokėjimui, svetainių, mu
zikos samdymui, plakatams, 
įvairiems apmokamiems agita
toriams—o jų yra labai daug. 
Paperkama atskiri žmonės, ku
rie turi įtakos įvairiose pašel- 
pinėse organizacijose, darbi
ninkų unijose, tūlose religiško
se, sektose. Tokios išlaidos tan
kiai pasiekia labai didelių su
mų, milioninių sumų. Yra agi
tatorių, kurie imasi sau į sa
vaitę penkius šimtus dolerių, 
susikviečia sau į talką giminai- 
čK.s, kurie taip pat gauna rie
bias algas. Darosi labai daug 
šumo, bet ar daug iš to "ateina 
balsų, sunku -pasakyti.

Paperkami svetimtaučių laik
raščiai laike rinkimų kampani
jų pasidaro žymias pinigų su
mas. žinoma, to negalima pa
sakyti apie ištikimą darbininkų 
spaudą, kuri paprastai tokių 
skelbimų nepriima. Bet dau
giausia kliūva stambiesiems ka
pitalistų laikraščiams, kurie 
vieną dieną deda sieksninį res
publikonų skelbimą, o kitą die
ną—demokratų. Tokių skelbi-

zų, kurie man dirbdavo rinki
mų dienoj, gabendami balsuo
tojus. Tai buvo paprasti sa- 
liūniniai žmonės, dažniausia be 
jokio grašio.... Aš jau mačiau, 
kad man bus bėda. Paprastai 
savo precinkte mes turėdavom 
demokratų balsų apie 150 dau
giau, negu republikonai. Se
niau, kada aš turėdavau pinigų, 
tai savo agentams duodavau po 
dešimtinę ir viskas būdąvo ge
rai. šiuo kartu juos visus nu
pirko republikonai, kurie paki
šo jiems po $25 ir daugiau. Ar 
galima tat stebėtis, kad rinki
mus laimėjo republikonai?

Amerikoje šiuo laiku laike 
rinkimų išmėtoma daug dau-

Jau gerokas laikas praėjo, 
kaip nerašiau į “Laisvę” apie 
čionaiiinį veijeimą. Priežastis 
buvo ta, kad ilgoką laiką ma
no akys netarnavo kaip reikia, 
ypač tuo laiku, kada buvo 
daug ko pranešti. Paskutiniuo
ju laiku buvo kelių organizaci
jų susirinkimai ir verstinai tu
riu padaryti mažą peržvalgą 
iš tų susirinkimų.

LDP. Kliubo 1 dieną liepos 
susirinkime iš finansų raštinin
ko raporto pasirodė, kad dau
gelis narių labai atsilikę mokė
jime savo mėnesinių duoklių. 
Kliubo nariai gal daug ir ne
kreiptų domės, kurie neišgali 
mokėti delei bedarbės priežas
čių, bet labai toli einama,—k'ad 
tie nariai neužsimoka, ką /jo
kio visuomeniško darbo /ne
atlieka, bet ir f i n a n 
k a i g e r a i stovi. Ir
skaito save susipratusiais dar
bininkais. Tai jau ištikrųjų 
sarmata tiems draugams, nes 
tie draugai perėjo viską ir aš 
manau juos nereikia mokyti 
arba įrodinėti jiems svarbumą 
šios įstaigos mūsų 'kolonijoj. 
Aš manau, jog netolimoj atei
tyj reikės su tais draugais ge
rai pasibarti, jeigu jie, laikui 
bėgant, nepasitaisys.

Dabar eisime prie ALDLD. 
34 kuopos susirinkimo, kuris 
buvo 18 d. liepos. Nors susi- 

(rinkimas neskaitlingas, bet sa- 
giau pinigų, negu praeityje. Iš-įvo konstruktyviu darbu ir ūpu 

pilnai pasekmingas, štai fak
tai. Po draugo A. Skairio ra
porto iš II apskričio konferen
cijos, pasirodė, kad mūsų kuo
pai likosi paskirta kvota dasi- 
varyti ligi 60 narių. Tai tuoj 
ant vietos visi nariai prižadėjo 
gauti po vieną narį ir aš pilnai 
tikiu, kad šie nariai išpildys 
savo duotą žodį. Kad kaip, 
'tai mes apskričio nutarimą pa
naikinsime, nes manome gauti 
virš 60 narių ligi naujų metų. 
O mes turėsime tą progą II ap
skričio piknike, 19 dieną rug
pjūčio. Willick farmoje, Lin
den, N. J.

Prie to, mūsų kuopa padarė

Jau tik keletą beturime sįios 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 ąugščiau minėtą 
knygą, kurios kaina ..................................  .$2.00

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ign oracija, 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 vyrail 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina.............. $2.00

' Įžanga Į Politinę Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų reikšmė, tai būti
nai privalo perskaityti šią knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti. $i. 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

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

vada pati savaime prašosi: rin
kimus laimi tie, kurie turi dau
giau pinigų.

■ Republikonai, paprastai, pini
gų turi daugiau, štai kodėl 
Smithas šiuo metu pasiskyrė 
savo kampanijos menadžerium 
tokį žmogų, kuris yra labai pi
nigingas. Kuomet 
Hali susisiekia su 
tai išanksto galima 
pinigų bus įvalias...

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

J. Naujokas 
Brockton, Mass., 
nuolatos j. saro 
bena. Taip pat J. 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p. 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St. 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra- 
io taip: J. Naujoke, nuo agento nu
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man, 
taip ir mano kostumieriama labai pa
tinka. ' /

Daugybė ' Brooklyn® ir kituose 
miestuose 1 taip dėkavoja už gerą ii- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, ^avo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtaia 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barberius, Kliubuose ir ito- 
ruose. Mes visur, prisiunčiam ir ai 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoj 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujoku Cigaru Dirbėjai 
167 DIVISION AVENUB 

Brooklyb, N. Y.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Atsiųsk 60 centą, tai gausi visokią 

stebuklingą žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, j'eigv Jis yra apim* 
tas kokios nors ligos bei vidurių su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir įvairią nesmaga- 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksinį kalną parodytum, tai jam 
malonesni būtų sveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumą, 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolių 
nuo bile vienos žemiau pažymėtą li
gų ir atgauk savo sveikatą.

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

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

Ątąfųsk mums 10c, o gausi mūsa 
žolių" it knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai viauoM 
miestuose.

M. ZUKAITIS
25 Gillet St„ ‘ ■ Spencerport, N. T.

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI 

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Avė. ir Irving Place

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

Labai Parankus Kišeninis

$

II

<
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ANGUAKAŠIŲ>UNIJA
Kurie lietuviai,gyvena 4nuo-} IĮ Distrikto ;prezidentas Wil- 

fliam j Brennan 4 (tas 4 žmogus— 
šiltų. Į vietų ; jieškotojas). Po 
šitos< sukilėlių ^.konferencijos, 
McGarry v vadovaujant, ' tuoj 
buvo pasiųsta prašymas nacio- 
naliam mainierių >unijos >prezi
dentui John Lewis C‘užtvirtint’’ 
^naujuosius ■ Pirmo Distrikto. 
viršininkus. Vieton užtvirtini
mo, susilaukė naujoji i taryba 
nuo Lewiso audrų, su išlygo
mis, kad greičiausia pasitrauk
tų arba: likviduotų, anot’John 
Lewis, tą nelemtą savo clarbą.. 
Bet McGarry nenori išsižadėti 
užimtos savo pozicijos ir tiek. 
Nors John Lewis ir nepripa
žįsta jį su visais jo sėbrais, 
vienok McGarry važinėja su 
prakalbų maršrutu pas mainie- 
rius ir prašo, kurie lokalai dar 
nėra prisidėję prie sukilėlių,

SCRANTON, PA. kimą.reikale Cappelinio rezig- met apleidžia stubą, tai su kū- 
nacijos, tai jis pirmiausia, pa-fdikiu purvyne voliojasi.
sibažinęs, užtikrino per kapi- DETROITO LIETUVIŲ DARBINI^KĮJ«APTIEKOS ' 

čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose. galima pirkti vale
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur ^dabartiniu laika

A. M. KISHON, Aptiekorius ^Savininkas.
87014JOS. CAMPAU AVEj,' ir«.5046vCHENE('S^4 DETROIT <

Yra ir lietuvių parapija, bet
Cappelinį.rezignavo is pre-. talistinę#. spaudą , mainieriams, ir ji silpnai'gyvuoja.*?, Bažny- 

zidento vietos I\Distrikto - mai-’^ad^ jis'.riiekotbendro., neturi - su 'čią' negalima ’ atskirti nuo gero 
nierių-unijos,;.užleisdamas savo šaukiama?nacionale 'mainierių' ūkininko- tvarto.

T . TJn n ’ n 1* 1    •• -i /» 1 JI  

K-

’ ša’liai anglių? industrijos,'^tai. 
dar vėliausių žinių, neturėjo' iš 
I . Distrikto j mainierių unijos. 
Taigi# noriu supažindinti 'lietu
vius apie'mainierių unijos?pa- 

’ dėtį/
Darbai*anglių kasyklose vos 

? kruta. * Minkštųjų f angim ^ka
syklos* dar teb'estreikuoja, tai; 
kietųjų anglių {kasyklos turė
tų dirbti kasdien, bet taip nė
ra. Gauname padirbėti 2-3 
dienas į savaitę, o kiti po ke
lias savaites negauna nei vie
nos dienos padirbėti. Daugiau
sia dirba tos kasyklos, kur 
kompanijai pigiau apsieina iš
imti anglis, tai yra, kur ni.1.0 
senų laikų kasyklose pasiliku
si “sistema” ubagiško apmokė
jimo algos. Tos kasyklos dir
ba kasdien ir tai dar nueik į 
jieškoti darbo į tas kasyklas, kad prisidėtų (prie McGarry) nia, bet aišku, kad Gappelinis, 

; tai darbo negausi, nes žmonių ir prašo mainierių,- kad padėtu sugrįžęs iš Indianapolio, atsi- 
’pilna. O kur žmonės dėsis? McGarry’ui nuversti Cappelinį.sakė iš prezidentystės, užleis- 
Juk gyvent ir valgyt reikia, nuo sosto. 
Kitos kasyklos uždarytos, nesi 
pastarosiose iškovota geresnės 
darbo sąlygos ir geresnė mo
kestis.

Pastaruoju laiku Scrantono 
“Times” ir “The Sun” dien
raščiai labai daug rašo apie 1 
Distrikto mainierių unijos va
dų peštynes už pelningas vie
tas.

Mainierių unijos I Distriktas 
susilaukė dviejtj prezidentų, 1 mą. 
tiek pat sekretorių, dviejų vi- ‘Mano supratimu, McGarry 
ce-prezidentų, dviejų distrikto, gali remti tie mainieriai, kurie 
tarybų (district board mem-)yra labai tamsūs ir nepažįstaIvary, 
bers) ir dar visą eilę orgam-} kIasių kovos Vadus. Betąsą " 
zatorių. Na, dabar reikia ži-: moningiems darbininkams 
noti,' kodėl taip atsitiko? Pir- yra pažįstamas; j 
mame Distriktex20 d. birželio j • 
šių metų buvo konferencija, Nes •• 
sušaukta 1 Distrikto “sukilę-! biausfus kovo 
lių” prieš Rinajdo Cappelinį ir! 
I Distrikto 
Viršminėtoj

Liepos 9 d. McGarry ir jo 
visas štabas sakė prakalbas 
ant Luzerne St. (atvirame o- 
re). Sako jis: Kaip kas va
dina mane aidoblistu, socialis
tu ir bolševiku. Aš tų vardų 
nežinau ir nepažįstu.

Baigdamas savo 
žemai nusilenkė

prakalbą 
ir dėkavojo 

policijai už tvarkos palaiky-

resnis už Cappelinį ir Lewis 
; jis atmeta pačius 

---------- ----->s principu
J administraciją. į Liepos 21 d. viešai per spau- 

)<onf erenci į o i 84 Rinaldo Cappelinį paskel- 
lokalai buvo prisiunfę delega-i^®’ kad jis rezignuoja iš vietos 
tus ir toj konferencijoj 20 d.P. Bistrikto prezidento, o jo 
birželio, Scranton, Pa., delega-į V1G^ užima John Boylan, 
tai išrinko naują Pirmam Dis-į J* Šilas,
triktui valdybą: prezidentu—i = 
Frank McGarry, iždo raštiniu-' , 
ku Walter Harris. Į šitą suki-i 
lėlių grupę priklauso ir buvęs |

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

vietą J.-Boylan’ui. konferencija 9-16 - dd. a rugsėjo, 7 .......... •
21yd.diepoSipardavikas_Cap- Pittsburgh, Pa. Tatnieko lietuvis GelčiusAbevirdamas 

pelinis galutinai apleido;.Pirmo,Maugiau nereikia-■ ir norėti " iš  -----i- 1——N
Distrikto i prezidento vietą, pa- McGarry, jis pasisako už »Lew- 
likdamas', prezidentauti,. tokį'^so mašiną,4.už-sugriovimą uni- 
pat pardaviką, f Lewiso J sėbrą, ‘ - - - -.............
J .t Boylaną. 4,

Ar: distrikte; įvyks bent ■ ko- 
kių permainų vadovaujant
Boylanui ? Negalima tikėtis, 
nes Boylanas lygiai-juodas re
akcionierius ir ; ' ' 
tarn as, k ai p J r. C ap p e 1 inis.

Gappelinis atsisakė ne iš sa- atbudavojimo ' unijos, 
vo noro, bet Lewisas jam pa-į galima tikėtis 
liepė, kad apmalšinti neramu-'žmogaus? 
mą Pirmame Distrikte. Tik' 
apie savaitė laiko atgal, kaip 
Lewisas buvo pasišaukęs visą 
Pirmo Distrikto tarybą pas sa
ve ir ką jie ten tarėsi, neži-

Tat. a nieko
Por<i savaičių; atgal čia sude-

naminėlę. ' Mat, katilas ekspla- 
davo ir jis sudegė. Laidotuvė
mis rūpinosi ‘lenkų neprigul- 
mingas kunigas,

Viską žinantis.
---------------------------------f---------------------------------------------

PEKINAS. — ■’ Jungtinių 
Valstijų atstovas MacMur- 
ray ir T.. V.* Soong, atsto-

•’ jossj. galutinai. JukĮ šiandien 
i 'kiekvienas, kuris ‘tik •* protauja, 
mato, kaip Lewiso šaika uni
ją? jau sugriovė, riš mainierių 
unijos pasiliko tik griuvėsiai, 
o vienok-McGarry su tuomi su-

aklas, Lewiso tinka arba, geriau-sakant, jis „
priešingas prisidėjimui prie vaudamas Chinijos naciona-i 

Tai ar'listų- valdžią, ’ penktadienį
;. gero iš tokio pasirašė naują Amerikpš- 

Nieko^ daugihu, Chinijos prekybos suUttį,
kaip tik tiek, kiek iš 
nio ir Boylano.

Kaip Cappelinio rezignacija 
nepataisys unijos’padėties Pir
mame Distrikte, pavedant į' 
Boylano rankas, taip lygiai ne-j3 
pataisys ir McGarry. Persi- jau, ------ v----- .
mainytų tik viršininkų vardai tartim ’Amerika 
ir riebios algos vieton eiti į' kenkti Japonijai.1 
Cappelinio, Boylano kišenių,} 
tai eitų į McGarry.

Draugai mainieriai! Jeigu 
jog'mes trokštame, kad mūsų uni- 
abi ja būtų išgelbėta nuo visiško

ri amas Boylaną.
i Kodėl nepasiliko vice-prezi- 
dentas Koshik j Cappelinio 
vietą, bet Boylanas? čia aiš-| 
ku, kad Lewisas mano, 
Boylanas galės sutaikyti 
frakcijas, ko iš dalies ir gali-(sunaikinimo, tai lankykime u-i 
ma tikėtis, kad Boylanas pa
veiks ant daugelio lokalų, ku
rie buvo nusistatę tik prieš 
Cappelinį ir pritarė McGarry 
frakcijai. Ar taika tarpe Boy
lano ir McGarry įvyks, dar ne
galima pasakyti, bet McGarry 
nežada taikytis, jis sako, kad 

's darbą pirmyn iki paims 
'kontrolę ant viso distrikto, nes 
i dabar McGarry sako, kad su 

is nebus ge-!juo einą jau 105 Jovalai.
Ar McGarry žada ką nors 

svar- gero mainieriams? Nieko pa
našaus. Kaip mainieriai nie
ko gero neturės iš Boylano, 
taip jie gali nesitikėti ir iš Mc- 

| Garry. Jeigu McGarry šian
dien ir kalba prieš k ontr akto
rių sistemą, tai dar jis nieko 
neturi blogo prieš pardaviką 
Levvisą, neigi jis turėtų ką 
nors ir prieš Boylaną, jei tik 
jam užtikrintų darbą unijoj su 
riebia alga.

Kad McGarry duoda pareis-

Cappeli- kurioj Chinijai suteikiama
... ’laisvė uždėtis muitus anį.A-, 

■ ~ mcrikos tavorų. •- . • 
Japonijos (laikraščiai čia-

• ■ 'i atakuoja Jungtines ValstL 
nurodydami, kad ta su- 
_  ____ k , nori pa

nijos lokalų susirinkimus ir! 
reikalaukime, kad siųstų dele-j 
gatus į Pittsburgh© konferen-| 
ciją, kurią šaukia mainierių' 
nacionalęs konvencijos šauki-. 
mo komitetas ant 9-16 dd. rug-i 
sėjo, šių metų, kad perorgani-' 
zuot iš naujo mainierių uniją, 
ant naujų pamatų, nes Lewi-1 
sas galutinai pardavė uniją,! 
paliepdamas mainieriams grįž
ti į darbą ant tokių išlygų, ko
kias kompanijos duoda. Budė
kite, fhainieriai, nes unija jau 
baigia žūti!

TEN IR IŠ LIETUVOS

PER HAMBURGĄ
Mūsų Populiariškais Laivais

NSW AI.BERT BAUTN,
HAMBURG, BEUTSCHLANOs 

RESOLUTE, RELIANCE, 
CLEVELAND, 

-WESTPHALIA, THURINGIA

1,

Mainierys.'

UTICA, N. Y.

jo-

Bet

i

Iš NewYorko į 
Vt^Kauną ir Atgal 
(Karo taksai ekstra) 

TREČIA K LESA

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del permito ir kitų informaci

jų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg* American Line
39 Broadway * New York

Buolio Sūnus.

mūsų būrelis
i

gelso planu ėmėsi darbo ir gavo sekėjų.
Nors darbas ne lengvas ir pavojingas, 

bet jis šiandien mūsų būrelio vedamas*, ei
na plačiu ruožtu, taip plačiu, kaip platus 
visas pasaulis. Tas darbas šiandien pa- 
skaidrintas-patobulintas Markso-Engelso ir 
Lenino Janu.

Bebrėkštančiai rytinei aušrai kelias 
skinamas-tiesiamas platus-platus.

Rytinės aušros pašvaistės jau matytis. 
Jau ir saulė greit pakils.

Neužilgo mes švęsim pergalės 
džiaugsmo šventę. Toje šventėje mes tin
kamai pagerbsime savo eilių kritusius kar
žygius.

| O dabar—dabar visų pajėgų įtempimu 
Tautų nesikentimas—nereikalingas! padirbėkim! Atmuškim urzgiančius priešo 

nasrus, ir žengkim, žengkim pirmyn!

(Pabaiga)
“Nutautėliai”... O ką jūs suprantate 

žodžiu “tauta”? Ar ne jūs tautų vardu 
rengiate didžiausias kruvinas skerdynes; 
ar ne jūs tautos vardu naudojate kitą žmę- 
gų, kraunatės savo kišenius turtu ir skęs
tate beribiame puotavime, o kitam liepia
te pasišvęsti ir pasiaukoti tautai? Taip, 
visa tatai darote tautos vardu jūs, o ne kas 
kitas. Mes gi skelbiame tautų brolybę. 
Mes sakome, kad jeigu kuri tauta turi gra
žesnius papročius, augštesnę kultūrą, tai 
kitos tautos gali imti ją sau kaipo pavyz-l 
džiu.

—“Suvedžiotojai”... Suvedžiotojų var-; 
das tinka kaip tik jums patiems, nes jūs 
prižadate minioms ne tik daug gero ant 
žemės, bet ir puošnųjį pasakų dangų, apie 
kurį patys neturite supratimo; o duoti mi
nioms ką žadate, jūs nė nemanote. Mes gi 
duoti nežadame nieko. Mes sakome, kad 
žemė su visais jos turtais priklauso plačio
sioms darbo minioms, tik reikia susidarius 
pasaulyje geresnę tvarką visiems viskuo 
naudotis. O geresnę tvarką sudaryti mes 
irgi nežadame, nes tai darbas ne mūsų bū
relio, bet plačiųjų minių.

■ ■ . i''

Šis mūsų būrelio su tamsos palaikyto
jais barnis ir rimtas dalykų aiškinimąsis 
prasiplėtė—įėjo į plačiąsias minias. < 
sų būreliui kaip tik to ir reikėjo. Čia mū
sų būreliui pritarėjų pradėjo rastis dau
giau ir daugiau.

Laikui bėgant ir mūsų būrelio jėgoms 
didėjant, ergeliai ir barniai su tamsos w 
laikytojais aštrėjo. Priėjo net iki to, kad 
tamsos palaikytojų jėga, nebegalėdama/nei 
melais nei suvedžiojimais prieš mūsų būre
lio sekėjus laikytis, puolė mus visu savo 
žvėrišku įnirtimu. Ne vieną iš mūsiškių 
nukovė, ne vieną įvairiais pabūklais užkan
kino, ne vieną įgrūdo ir uždarė pūdyti į i 
sayo tamsybės urvus, bet mūsų būrelio, da
bar įaugusio į minių širdis, į minių‘sąmo
nę, pasiryžimo ir pakilusio ūpo nukauti ne
pajėgė ir, aišku, nepajėgs!

Mūsų būrelis buvo mažas. Bet jis, gy- 
• vendam as vienokiose aplinkybėse, pamanė • 

1 vieną mintį, pajuto vieną jausmą, troško 
■vienu bendru troškimu. Jis Markso-En-

Jiems 
užsiminti apie 

organizacijas, 
Girtuokliavimas

veik kiekvienoj stuboj 
Vyrai vaikš- 

geria.
ir

SMAGU IR SMAGIAU

Nors čia randasi lietuvių ne
mažai, bet iš jų gyvenimo dar
bininkiškuose laikraščiuose 
kių žinių nesimato.

Iš darbų čia daugiausia 
nonių audeklų audinyčios.
dabar siaučia didelė bedarbė. 
Dirbtuvės uždarytos. O jeigu 
viena kita ir dirba, tai darbo 
gauna tik tie darbininkai, ku
rių stubose boseliai nuolatiniai 
svečiai. Bet kurie nieko bendro 
neturi su boseliais, tie vaikšti
nėja b(r darbo.

Iš aistros pusės, darbininkų 
tarpe didelis tamsuma 
negalima nei 
darbininkiškas 
apie unijas, 
didelis,
verda naminėlę. 
tinėja būriais ir geria. Nuo jų 
neatsilieka.nei moterys. Kuomet 
jos susirenka ir pradeda gerti, 
tai pasigėrę pradeda kalbėti | 
apie dievą ir kiekviena girti J 
savo degtinę. Iš to kyla ginčų i 
ir paskui susipeša. Bjauriau
siai atrodo tuomet, kuomet mo
teris gina ant '■ vienos rankos1; 
laiko mažą kūdikį, o kitoj ran-Į 
koj stiklelį su degtine. O kuo-1

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laikražtj 

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

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

naują antrašą:

/‘RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Smagu, kai žaliuojančią žemę apsiaučia
Ramybės naktis, x - 

Kai grožė gamtinė, mėnulio apšviesta, 
• Žavėja mintis.

Gražu, kai padangėj mirguoja žvaigždutės 
Maloniai, vaiskiai;

Platus paukščių takas ir Grižulio ratai
• Kai matos aiškiai.

IHrQOLO j *

O mū-i Smagu ir’ tada, kai zefyras šlamena 
Medelių lapus,

Kai neša ir sklaisto žolynų žiedelių 
. Skaniausius kvapus.

Smagiau, bet gi, būna, kai grožės dievaitė 
Mergelė jauna,

Mėnuliui foešypsant, tavęsp atžingsniuoja 
Meilumo pilna. *

Jos akys kai žėri skaisčiau, negu žvaigždes
Padangėj^augštoj, f \

Ir varsto krūtinę ir užd )ga meilę /
Širdies gilumoj.

Pasaulis atrodo pilniausias grožybių, 
Kaip nibkad1 pirmiau!

Geidi tad gyventi—gyvent ir mylėti 
Labiau ir labiau. /

Buolio Sūnus.
1923.
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SHOW-DOWN IN THE
MINERS’t UNION

(The , why.» and whither of 
; present struggle.)»

By WM. Z. FOSTER.
WARS—GOOD WILL BRAND

' ' (On Yankee imperialism in Cen-
( tral America.)

By SCOTT NEARING.
j THE BRITISH LEFT WING 

MOVEMENT TODAY
! By HARRY POLLITT (Secre-1 

> < tary of Minority Movement.)

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 W
For Every Sub

With ] year sub....................... $1.25"
SOVIET RUSSIA

Report of the Rank 
Delegation.

STRIKE
STRATEGY

By WM. Z. FOSTER.

and File

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

By ROBERT W. DUNN.

of

i
■i

One Book Free
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

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

Eiles'

Už; . ; J : _ J- , ,

1. Organizavimą Neorganizuotų.
%. Reipimą ^ąinierių ir audėjų streiko.
3. Pripažįpimą ir Gyniiiią Sovietų Respublikos.
4. Darbo partiją*. ' '.j/. -
5. Darbininku ir .Farmeriįį Valdžią.

Prieš:
,1. Bedarbę./
2. Indžionksinus.
3. Darbo unijų vadų išdavystes.
4. Persekiojimą juodveidžių ir ateivių.
5. Imperialistinius karus. r

! Stok į 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.

iVardas ir pavarde

1

i 
i
i

Antrašas ..

Užsiėmimas

sss!

RA RA RAfl* RA M M MM MM M M MMI

Telephone, Stagg 8826
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tot Rūšies Įstaiga Brooklyne

VYRAMS

r
r-r-r-r

lawwiniwy w w w w w w yytAiwyiAi wmxw yw wm ww w w u w wm ww w

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomia 
Subatomia 
Nedeliomia 
dieną ir naktj

VAIKAI
Įleidžiami Utarninkais

MOTERIMS
Panedėliais diena 

ir naktj
Utarninkais iki 12 vai.

Jeigu esi streikieris arba bedarbis ir negali už- 
simokėti įstojimo mokesties, tai pažymėk ir būsi pri- Į 
imtas į partiją be mokėjimo įstojimo, mokestiės. Taip Į 
pat nereikės mokėti narinių duoklių, kol pasibaigs' j 
streikas arba gausi darbą. . .■ .

(Čionai įdedu $1: 50 centų įstojimo mokesties ir Į 
50. centų narinė mėnesinė duoklė. i

Varpas Bakery, 54 Maajer St., Brooklyn, N. Y.A. M. BALCHUNĄS, Savininkas s Telephone Stagg 6588

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.
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THE VOTE COMMUNIST BUTTON

i h v n

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

Duquoin St.,

13th Street,

Blanford,
Addison

Sūnų ir 1). D. Valdyba 
Del 1928 m.

ginklus.
Lietuviškas Skaptukas.

ŠV. ROKO DRAUGIJA, ' ■’* 
Montello, Mass. •

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

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

sted St., Chicago, Ill.

1512—llth 
f.

349—10th

Daucenskas, .
Moline, III.

A. Milius, 
Moline, III.

A. Trepkus,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Lietuvos

ILL.,
VALDYBOS ADRESAI

1552—10th

Automobilžy Mokykla

t Visi i’ Grand t> Rapids,Į Mich. * Į
Draugystės susirinkimai atsibūna*, 

kas antrą,utaminką kiekvieną; mė^ne-iU 
sį, savam name. 1057 Hamilton1 Avė.

THE VOTE COMMUNIST STAMPS

WATERBlJtTi ’CONN:;

Bell Phones Poplar 7545

ADOLFAS F. STANKUS

r • r

Iš - Vilijos Choro Susirinkimo
Susirinkimas Vilijos choro 

■•buvo 17 d. liepos.ĄNarių atsi- 
; lyrikėlabai4 ^mažai,4gal^4 būt 

’>karšto oro paoijojo.Sekė ra- 
portai ^įvairiųį' komisijų. Buvu- 
šio ..pikniko '20 ' d. gegužės 'ko- 
•misija raportavo,Į|kad^del|blo-LxlcVT A 
jgoĄi$oro pikhiKįsjnneįvykowir,Ikd^mėFta valgyklėlė jau buvo 
chorui davė nuostolių apie uždaryta, ir jos vedėjas James 
$14.00. 
likta kitą pikniką surengti. 
Atsisakius P. Bokui iš komisi
jos, jo vieton tapo išrinktas J. 
Tamošaitis. Kitas raportas ko
misijos darbininkiškų chorų 
Connecticut valstijos rengia
mos dainų dienos, kuri bus 12
d. rugpjūčio, Union City, Conn. • įr Jiepe iškelt augštyn rankas 
Iš raporto pasirodo, kad .yraiįr stovėt ramiai. O taš, supy- 
kviečiamas Lyros choras iš‘kęs, kad jau ims pyškinti to- 
Maspeth, N. Y., kuris jau pasi-jvieikbmis ir blifrdais į plėšikus, 
žadėjo mus paliksminti savo Matydami užtikę persmarkų 
išlavintais balseliais. Komisi- vyrą, piktadariai 
ja rengimo dainų dienos už- trauktis 
tikrina, kad atsilankius publi- šūviais į Tsimnadio amuniciją 
ka nebus suvilta, o bus pilnai torielkų, kertančių jiems į 
patenkinta taip plačia progra- snukius, 
ma dailės ir sporto žvilgsniu.;
Kurie tingės atsilankyti, gailė
sis klaidą padarę. 1

Regračio raštų platinimo 
komisija—M. Vaitonaitė pra
nešė, kad jau savo darbą už
baigus ir pinigus, kiek A.L.P. 
M. Sąjungai priklauso,.pasiun
tus. Labai pagirtinas darbas! 
atliktas. Užbaigus raportus, j 
prieita prie naujų sumanymų.! 
Nutarta rengtis prie parengi
mų žieminio sezono ir tam' 
darbui išrinkta komisija iš ga
na veiklių draugų: M. Vaito-į 
naitės, A. Dagio ir P. Boko. j/ARičkrT pažai prip< 
Mes pilnai pasitikim tai komi- rrrnnic 
jai, kad ji mokės sutvarkyti BUFLEGEKIUS 
parengimus žieminio sezono.! 

m Ilga-ausis.

■į -F <•' 1 5Įf: ii'
>UtarninKas, Liepos 31, 1928r

p VIETOSŽINIOS/ 
REVOLVERIS GALINGESNIS 

(UŽ TORIELKV , 
AMUNICIJĄ

> i^Tf y s,., vyf u k ai Ą.ma ty t, y j au ne «• 
'ni, /kaip’ 20; mėtiįį amžiaus,' • pa
barškino į-langą King/Coffėe 
Pot, po num. 460 Sixth Ave., 
New.-Yorke, .3-valandą- naktį*

uždaryta, ir jos vedėjas James 
Ta pati komisija pa- Tsimnadis ramiai sau tvarkė 

indus, besirengdamas namo. 
Tie trys svečiai paprašė, kad 
Midarytų jiems durisą nes jie 
esą labai išalkę, o kitos val
gyklos jau uždarytos.

Atidarius duris, piktadariai 
atkišo Tsimnadiui revolverius

ėmė atbuli
laukan, atsakydami

Tsimnadis liko pašautas ir 
nugabentas į Bellevue ligoni
nę, kur greitai ir numirė.

Atėjusi policija terado val
gyklėlės redžisteryj tiktai $20 
su centais. Tsimnadis buvo 
neturtingas. Tarnaudamas val
gykloje, jis nuliekamu laiku 
studijavo dailę viename New 
York o meno institute. Jis bu
vo apie 40 metų amžiaus..

Plėšikai paspruko, susėdę į 
automobilį] kuriuom buvo -pri
važiavę prie King Coffee Pot.

H. Edmund Bullis, sekreto
rius Sąjungos Kariškam (A- 
merikos) Apsigynimui, tvirti
na, kad geriausias įrankis ko- 

' vai prieš slaptas smukles ir 
■ prieš mūnšainiėrius tai yra ka- 
j riški, troškinamieji gazai. Sa- 
! ko, užleidus tų gazų į smuklės 
kambarį, nieks į jį nedrįs ko
jos įkelti bent per mėnesį lai- 

išėjo gazo smarvė, ėdanti akis, 
tai jo sūnus,! nosį, gerklę ir odą, bus ge- 

įlipo į autnmo-l riausias vaistas: kad tokia vie-

Vaikai Pamėgdžioja Tėvus
Tūlas tėvas parvažiavo na

mo ir palei stubą pastatė au
tomobilių. Kuomet jis i 
iš automobiliaus 
mažas vaikas, į 
bilių, pradėjo jį visaip krapš
tinėti ir paleido. Kadangi jis 
nemokėjo nei valdyti, nei su
stabdyti, todėl automobilius 
tuojaus atsimušė j lempos stul
pą ir laiškų dėžę. Nežinia, 
kuomi viskas būtų užsibaigę, 
bet čia pašalinis žmogus prišo-t 
ko ir automobiliu staiga sulai
kė.

Kitas atsitikimas buvo An- 
napolyje. Ten tūlas gyvento
jas vis iš revolverio šaudė žiur
kes. Vieną sykį jo mergaitė, 
6 metų amžiaus, pamatė ^le
me didelę žiurkę, įbėgo į šlu
bą, pasiėmė tėvo revolverį ir 
paleido šūvį į žiurkę. Bet vie
ton žiurkės pataikė savo pen
kių metų broliukui ir jį nušo
vė.

Tėvai turėtų prižiūrėti savo 
vaikus ir ypatingai slėpti nuo 
j U

A.L.D.L.D. 4 Kuopos Susi
rinkimo, Laikyto 13 d. Liepos

Parengimų komisija ra p or-; APIE LAIKRODŽIUS 
tavo, kad pelno nuo pikniko,! 
Taikyto 7 d. liepos, sykiu su Į 
•Willamette’o ALDLD. 223 kp.Jsprenžinos (springsai). 
]iko $9.62 ir visas paskirtas| trūkti, jeigu 
sušelpimui mainierių. Piknike

rodis turėti,* tai daro klaidą ir 
barasi be reikalo.

Pranas Veiveris.

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

APLA. CENTRO KOMITETO 
L ANTRAŠAI •,r ______
Pirm. IG. V. SAVUKAĮTI-S, 

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. ČIĘVINCKAS,
230 Magazine St., Carnegie. Pa.

AU>.L.A. KUOPŲ ANTRAŠAI
Kp. " Sekr. antrašas.
2— K.Zabela, 3403 W. Carson Street, 

Pittsburgh, Pa.
3— J. čirvinkas, 230 Magazine St., 

Carnegie, Pa.
4— F. Pikšris, 1331 Penn Avenue, 

Pittsburgh, Pa.
6— M. E. Cųsterienė, 1009 E. 74th 

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^ III.

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

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

13— Wm. Urbon, R. F. D.
Rices Landing, Pa.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKU ADRESAI 

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

St.
Fin. Sekr. T. Stankevičienė, 431 

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

J. Laurinaitis, 348 Avenue C.
V. Vaclavičius, 20 E. 21st St.

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

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

Pirmininkas A. Krukonis, 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 <Rašt. J.' Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 Merton St.; Iždo Globėjai: J. 
Tautvaiša, 678 Main St.; S. Ęetravi- 
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 Drūtis, 321 Bond 
Vice-Pirm.—i-Juozas Krukauskis, 

300 First St.
Protokolu Raš.—

955 Pine St.
.—Jonas Poškus, 

113’ Court St.
Iždininkas—Martinas Budreckis, 

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

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

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

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

į Maršalka Juozas Kicena,
259 Broadway

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO, MASS., VALDYBA:

Pirm,. Elzbieta Beniulienė> 90 Porter j pjnansu JRašL
Ave., Montello, Mass. / . . ~ .

’ Pirm. Pag. Ona Turskienė, /79 Vine
St., Montello, Mass. į

Fin. Rast. Kazimiera Čereškiene, 37.
Lansdowne St., Montello,/Mass.

Prot. Rast. Teodora žižiene, 673 N.
Main St., Montello, Mass.

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

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

Kasos Apickūnai;
Klcofasa Sireikicnė, 8 Holbrook Ave., I

Montello, Mass. i
! Vladislava Baronienė, 722 N. Mon-i TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR
| tello St., Montello, Mass. | MOTERŲ, MOLINE, ~
| Viktorija Bartkienė, 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 — J. 
Valaitis, 
raštininką 
Russell St.

finanstj raštininkas 
1738—22nd St.; nutarimų

P. Čekanauskas, 9522 
__  iždininkas—A. Včgela, 

’ 7715 Dayton Ave.; “Laisves” agen-
'I Susirinkimai atsibūna kas ketvir-Į

ta užsidarytu. • t ;
Yra pagaminta kulkos, pri

leistos tų gazų; Jas galima 
šaudyt iš paprastų revolverių 
ir šautuvų; iššovus, kulkos ga
zai laikinai apakina ir aptroš- 
kiną žmones, atima jiems žadą 
ir jie pargriūva. Paskui,po kiek 
laiko, galima juos atgaivint, 
ir nepasilieka jokio pasto
vaus sužeidimo £?). Per pen
kiolika pėdų užragavę šitokių 
gazų, žmonės visi sukrinta ,ant 
žemės. Gazai paliečia ne tik 
tiesiai į ką taikant, bet par- 
bloškia ir žmones, esančius už 
namų kampų. Tuos gazus ga
lima leist kambarin ir pro 
rakto skylutę ir pro durų ply
šius, kas jau ir naudojama 
bankuose prieš nužiūrimus įsi
veržusius plėšikus.

Yra išrasta įtaisas, daug 
maž tokio dydžio ir tokio pa
vidalo, kaip rašomoji fontani- 
nė plunksna. Paspaudus tam; m. 
tikrą įtaiso gaiduką, ištryška!45—Ig. V. Savųkaitis, P. O. Box 262, 
laukan gazai; i 
nis apsigynimo būdas, 
revolveris.

’ Lekcija III.
Delko trūksta.' laikrodžiu 

Gali 
trūkti, jeigu laikrodininkas 

~ deda springsą ne tam tikrais 
negalima buvo surengti jokį įrankiais, bet pirštais ir bedė

damas sumanko ir suprakai
tuoja. Jeigu. springsas pras
tos rūšies ir vidurinis’ galas ne 
apskritai, bet gunkluotai suvy
niotas; jeigu kablys, ant kurio 
springsas kabinasi yra peril
gasp; jeigu senas aliejus neiš
valyta ir nauju nepateptas. 
Bet tankiausia trūksta nuo ši
lumos liepos ir rugpjūčio mė
nesiuose. Kuomet karšti orai, 
visoki metalai tęsiasi, pučiasi 
nuo karščio, taip ir springsas. 
Plieno atomai nuo šilumos pa
sipučia, plienas pasidaro tra
pesnis ir jei apart to dar yra 
kita kokia viršminėta priežas
tis, tai ir' trūksta. Nuo per
daug didelio įveržimo užtrau
kiant laikrodėlį gali sugesti 
užtraukimo aparatas, gali 
springs© kilpa ištrūkti, bet 
pats springsas • nelūžta\ir :<j,ei 
springsui tr.ūkus / bąra '.tėvaį 
vaikus už nęats'ąrgųmą ' arįja 
moterys vyws,\sako? persukai,' 
ne tokiam ' atgrubnagiui laik-

pąmarginimą, nes tuom laiku 
daugelis išvažinėjo, ųet kaip 
kurie komisijos nariai sugrįžo 
tik ant pikniko dienos.

Ktias piknikas rengiamas 
rugpjūčio mėnesį, dar nežinia, 
kokiam darže. Jei bus atida
rytas tarptautinis daržas, tai 
turėsim ten. . Tam pritarė ir 
Willamette’o pažangieji drau
gai. O- jeigu mūsų draugai 
mes tą savotišką manymą, kad 
mes permizerni ką svarbesnio 
veikti, /tai sekančiame pikni
ke pasidarysime daugiau pini-

) Kuopos sekretorius raporta
vo, kaip aiškinasi nariai už ne
silankymą į susirinkimus. Jų 
aiškinimasis priimtas ir baus
mė už nesilankymą į susirin
kimus panaikinta.

Buvo pakelta klausimas, ką 
veikt, kad paremt brangų laik
raštį “Laisvę.” Bet šis klau- 
si^pas paliktas ateičiai. , ■< ,

Vienas iš Komisijos.

/i w e & V £ Ą ŽŪM A MAJtViZ a

Visokiu Rūšių Šviežūs Valgiai, Gamiaari Lietuviško 
ir Amerikonišku Stiliwn

Pavalgius Čia malonu būti, 
Inekučiuoti iu kitais, arba raw 
siskaityti.—Sykį atsilankę, persi tik- 
rinf.it.—Pabandykit!

paJ

TĮPraftaiiikr ♦AkP

If $9
J. MARČldklENE 

Savininkė

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

§ Tel.

^LIETUVIS

14— R. Beniušis, 911 Jones Avenue, Uas^—J. _ Biršton, 2739 Carson Avė. ,
North Braddock, Pa. j Susirinkimai ---- .;ętvir

15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., | tą nedeldieni kiekvieno mėnesio, 3
Woodlawn, Pa. val- P° PleUb ant 25th ir Dix, Lie-

16— A. Besasparis, P. O. Box 40 K. tuvių Svetainėj.
L., Aliquippa, Pa. I______________________________ i_

17— T. Treinauskas, P. O. Box 163,'
E. Pittsburgh, Pa.

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

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

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

22— P. Cibulskis, 7042 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— Ą. , Dambaugfcas, .224, E. Maha- 
noy Avė.,; Girardyille, Pa.

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

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

29— J^Carvalles, Box 2, 
Pa.

30— JI Leonaitis, 107 N.
Benton, Ill.

32— P. Klova, 133 So.
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, III.

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

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

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

40— A. Kirtiklienė, 1388 Andrus St., 
Akron, O.

41— J. Guzevičienė, Box ^00, Benld,
- Ill.

4|. -F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
4r"-S. M. Liesis, 134 Williamson St.,

/ Saginaw, Mich.
■L. Lasky, P. O. Box 413, Zeigler,
Ill.

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

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

GRAND RAPIDS, MICH.
Valdybos Adresai: 

Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk
er Ave.

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

Tarimų raštininkas K. RASIKAS, 
R.R. 9,* Box 117.

Fin. rast. A. GARBANAUSKAS, 432 
—llth St.-

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568 
Quarry Ave.

Ligonių globėjai: J. SKRIPKuNIE- 
Nfi, 1529 Hamilton Ave., ir K. 
MEČIONIS, 1516 Hamilton Ave.

Trustisai: A. B. ŠATRUS, J. URBO
NAS, J. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S. KORSIKAS.

ir tai esą geres- ,• 4g—P, Rasimov, Box 14, 
’■ “ negu i 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. Urmoniūte, *1445 Western

Pirm.
Avė., E.

Vice-pirm.
Avė., E.

Prot. seki
St., Moline, III.

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

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

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

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

III.
Maršalka J. Kairis, Plaw Station, 

Moline, 111.

PITTSBURGHAS 1R APIELINKĖ
Priešfašistines 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. šiurmaitienc, 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 išrašykitę iždininko var
iu, o siųskite finansų“ šerketoriui.— 
E. K. š.

VIEN Y BES DRAUG YSTĖ, 
MONTELLO, MASS.

Valdybos Antrašai
Pirmininkas A. Krukonis,

23 Banks, St.
Pirm, pagelbininkas P. Krušas,

99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J. Stripinis, 

49 Sawtell Ave.
Finansų raštininkas K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių raštininkas W. Gelusevičia, 

51 Glendale St.
Kasierius M. Podžiūnas,

29 Arthur St.
Kasos globėjai:

A. Amsėjus, 129 Ames St.
J. Povilaitis, 222 Ames St.
M. Jazukevičia, 153 Ames St.

Maršalka F. Sawlenas,
20 Faxon St. Visi Montello
Mass.

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudąt 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 metų pri
tyręs instruktorius L. T1KNEVI- 
Č1US. Mokykla atdara nuo 9 ryta 
iki 9 vak. Ne<l. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14tb St., N. Y.

DU KOMUNISTŲ KANDIDATAI
NUPIEŠTI FRED ELLIS'O

Atspausdintos formoje raudono kūjo ir 
pjautuvo sd 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 ųž $100.

NATIONAL ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE
"THE WORKERS’ (COMMUNIST) PARTY į

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

Puikus sutvarkymas Tosterio ir Gitlo- 
vo paveikslų ant raudonos spalvos

VOTE COMMUNIST GUZIKAI JAU 
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 
po 5,000 3c už guziką 
virš 5,000 2c už guziką

Triangle 1450 H 
FOTOGRAFAS f 

IR MALIORIUS| 

Nufotografuoja^ 
ir numaliayojaS 
visokius paveiks-sl 
lūs įvairiomisyj 
spalvomis. AUn1 
naujina senus irdl 
krajavus ir su-^ 
daro su ameriko-3 

niekais. m

gerai ir pigiai K 
šiuo adresu: m 
STOKES | 

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

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS
l>

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.>
<»>

K

PHONE: REGENT 2177-0474 “Tai Mokykla*’ cu Reputacija.
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobiliui 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 jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechaniką, 
taipgi ir moteriškių klases.

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

1023 MT. VERNON ST

JUOZAS

GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA.

'7... .......

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kaina. Nuliūdimo valandoje prašau 
iauktis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA. PA.

• TELEFONAI:
Bell________________  Oregon 5186
Keystone------------- ----- Main >6W

MMwniWCWWI^WWB.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas y/a žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja
: I 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 kurį 
maloųėsit 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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GRAUDŽIAI-IŠKILMINGAI
PALAIDOTAS
WALTERUKAS
PETRIKUTIS

I 24. Greenberg ir Friedlan- 
jder;

25. Ed. ir Alg. Zakaraus
kai ;

Liūdnai-iškilmingai palaido
tas Walterukas Petrikutis, sū-

26. Alb. ir Ed. Adeikiai;
27. Velionio tėvai;
28. Jo brolis Arturas.

nūs Dr. A. Petrikos ir drg. K. 
Petrijkienės, pereitą nedėldienį, 
b epo V29 d., prieš piet, Mount 
Olive Kapinėse, Maspethe.

Tragiška y o vaikučio mirtis 
opiai paliete širdis visiems dd. 
Petrikų šeimynos draugams ir 
pažįstamiems; ir jie dalinosi 
tėvų skausmais, liūdesiu ir ge
dimomis, kiek tik galėtų tokia 
nelaime pasidalinti pašalinis 
žmogus. '

Brooklyno, New Yorko, 
Newarko, Great Neckojr vi
sos apielinkės lietuviai savo

Užuojautos laiškų ir tele
gramų gauta nuo Dr. Kaškiau- 
čiaus šeimynos, Šarkiūnų (Chi
cago), Octavia Streit (Phila
delphia), Kings County Den
tal Society, Dr. J. Felsenfeld, 
A. Jankauskų, A. Gudžiūnų 
(Schenectady), Drf I. Levitt, 
Stasio Pilkos, Mato ir Kazės 
Zuju. . , .

Atsilankė nemaža gimipių.ir 
pažįstamų iš tolimesnių mies
tų, kaip Hartford, Conn, (A. 
Petrikos pusbrolis Guoba), 
Bridgeport, Conn. (d. Petri-

užuojautą išreiškė dd. Petri
kams, skaitlingiausiai atsilan
kydami į kūdikio šermenis ir 
papuošdami jo grabelį tokia 
gausybe gėlių vainikų, kokios, 
man dar neteko matyt jokiose 
kitose, laidotuvėse.

'Vargšelis Walterukas viso to 
sąjausmo nematė ir negirdėjo 
verksmų, kurie plūdo iš krū
tinių ir akių ne tik pačių tėvų, 
bet ir šimtų kitų liūdėtojų. Jis 
su klasikine ramybe ir rimtu
mu veide miegojo sau nepa- 
bundamu miegu, savo skaistu
mu primindamas balto marmu
re gulsčią statulą; ir tarp vi
sos gausybės gelių jis atrodė 
patraukiamiausiu žiedu.

—šešiolikos mėnesių vaiku
tis, o koks ilgas, kaip trejų 
metų! Ak, gaila! Jeigu bū
tų sirgęs ir miręs, būtų netaip 
šiurpu. O dabar mažytis ėmė 
ir prigėrė!—tokie ir tolygūs 
garsai nepaliaujamai girdėjosi 
tarp visų atsilankiusių.

Giedrus nedėldienio rytas. 
Kūdikio kūnelis paskirta lydėt 
į amžinojo poilsio vietą pusė 
po dešimtos valandos. O žmo
nių minia jau porą valandą, 
kaip spiečiasi apie d'd. Petri
kų namą, į kurį nebekels dau
giau kojos Walterukas Petri- 
kutis. Liūdėtojais užsikimšęs 
kambarys, kuriame, gėlių 
centre, laukia paskutinės sa
vo kelionės Walterukas; šim
tai liūdnų žmonių sustoję ant 
vidujinių ir išlaukinių laiptų 
ir ant šaligatvio. Lydėsian
čiais automobiliais užmūryta 
gatvė.

Galų gale, pradeda išsijudin
ti gedulinga procesija. Grabelį 
išneša keturi specialiai pri
rengti jauni berniukai: E. Le- 
vandauskutis, A. Bekeris, J. 
Vincevičius, J. Sandukas. Ne
ša gėlių vainikus, kuriais pri
krauna tris pilnus automobi
lius.

Gėlių prisiųsta 28 vainikai. 
Prisiuntė sekami:

1. Laisviečiai;
2. L.D.S.A. 1-ma Kuopa;

' ‘ 3. Kings County Dental 
Society (Williamsburgo Sky
rius, kurio prezidentu pernai 
buvo Dr. A. Petriką).

4. Dr. ir Mrs. J. Valukai.
5. Dr. ir Mrs. A. Kramer;
6. Mr. ir Mrs. Al. Venciai 

(advokatas);
7. Vincas ir Gladys Jankaus

kai ;
8. Viola šarkiūniukė (iš 

Chicagos);
9. ‘ J. Guobai (iš E. Hart- 

ford, Conn.);
10. Klučinai.
11. Mr. ir Mrs. F. Urban;
12. Mr. ir Mrs. W. Dauno

rai; (
13. Mr. ir Mrs. S. J. K or- 

panty;
14. Margaret česnavičiūtė.
15. St. Yankus;
16. Mr. ir Mrs. A. Balčiūnai;
17. Mr. ir Mrs. Levandaus- 

kai;
18. Lilian Stilson;
19. Spyčių šeimyna (kurių 

namuose Walterukas prigėrė);
20. Moterys, kurios kartu su 

d. Petrikiene buvo vakacijom 
atvažiavę pas Spyčius: Mrs. 
Atkočaitienė, Mrš. Beržietienė, 
Mrs. šalavieiienė, Mrs. Diržie- 
nė ir Mrs. Tuba.

21. Janušionių šeimyna iš 
Kearney, N. J.;

22. Motris (Muraškų) šei
myna; * 1 1 i

23. Dan Markellos;

kienės teta), ir kiti.
Apart palydovų, per dvi die

nas velionį atlankė šimtai lie
tuvių, žydų, lenkų, airių.

Velionio mirtį prielankiai 
j paminėjo lietuvių laikraščiai, 
daug anglų ir žydų laikraščių.

Į kapines lydėjo 49 automo
biliai palydovų.

Apie kapo duobutę susirin
ko virš dviejų šimtų žmonių, 
augščiausioj kapinių vietoj, 
kur prirengtas kapelis, su kal
neliu iškastų žemių, pridengtų 
žalia dirbtina velėna, jau 
laukė Walteruko.

Drg. L. Prūseika pasakė 
Į trumpą, giliai perjaustą pra- 
kalbėlę, žymėdamas šiurpu
lingą tėvų nuostolį, jų gražų 
kūdikio auklėjimą ir tą užuo
jautą, kurios tėvai užsipelnė, 
kaipo visuomenės žmonės. 
Daug galima buvo laukt iš 
Walteruko; ir sąlygos, rodos, 
jam buvo palankios. Bet štai 
pasipina nelaboji tragedija ir 
nuskina jaunutį žiedą. Na,tai 
ką ? Reiškiame tėvams jaut
riausią užuojautą, giliausiai 
jiems sąjaučiame akivaizdoje 
tokio nubstolid; tačiaus. linki
me jiems stiprybes ir šusipmir 
nimo. Gyvenimas eis tolyn su 
saVo uždaviniais,, vargais ir 
rūpesčiais. Dd. Petrikai, auk
lėkite dabar likusįjį sūnų Ar
tu rūką, iš kurio tikimės , pa
žangos veiksnio ! Sudie, Wal- 
tęruk!

Su drg. Pruseikos žodžiais 
maišėsi raudos dd. Petrikos, 
Petrikienės ir desėtkų kitų tos 
graudingos scenos žiūrovų; 
tarsi ir energingasis vėjelis 
pasriuvęs buvo tomis raudo
mis, o skaisti saulė iš augšto 
savo spinduliais paskutinį 
kartą išbučiavo menkąjį Wal
teruko amžinybės namelį.

Rep. Vt.

nei

PRANEŠI1HAI Iš KITUR

i

CASTON ROPSEVICH
180-81

nnhKVn Sol i ėmę tikietus ir štampas, būtinai tu- i 
PUDllKa bai-[ atnešti į pikniką.—Kviečia vai-

REIKALAVIMAI

DR. PETERSON’O

IŠRANDA VOJIMAI

Ten Buvęs.

229

ir
t

PARDAVIMAI
MALONAUS PASIMATYMO

L
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NOW READY

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

tai

subatoj, 
Tai bus
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107 UNION AVENUE 
I BROOKLYN, N. Y.
Telephone: Stagg 0783

TUNNEY—KANDIDATAS 
J KUNIGUS?

2
2 
o

2
2
2
2
2

PRICE:

10c. EACH
30% discount in lots of 

, 100, or more

HARTFORD, CONN.
L.D.S.A. 18 kp. mėnesinis susirin

kimas Įvyks seredoj, 1 rugpjūčio, 29 
Lawrence St. Visos narės pribūkite 
ir nors po vieną naują atsiveskite.

, Org. O. Giraitienė.

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

THE PLATFORM 
OF THE

CLASS STRUGGLE 
64 PAGES OF SMASHING 

FACTS

SKAITYJCIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

Telephone: Greenpoint 222*

J. GARŠVA

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

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmčsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

Išnomuojąma krautuvė su 
kambariais, tinkama bile biz
niui, sparčiai augančioj kolo
nijoj, centre Maspetho. Pa
geidaujama lietuvio biznierio. 
65—23 Grand St., Maspeth, 
N. Y., R. Kruchas.

' 1 (181—183)

Tel. Stagg 9106

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

221 South 4th Street 
(PrieAais “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. 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

dybą, sekr. J. Pacauskas. 180-81

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

NATIONAL PLATFORM 
š>

OF THE 
WORKERS 

(COMMUNIST) PARTY

UBlUEIIIEIIIEHiEil

Abiejuose. traukiniuose liko 
primėtyta ‘ dauį motetų demb
lių (pocket books, hand bags) 
su nemaža suma pinigų.

Tarp sužeistųjų nematyt 
vieno lietuviško vardo.

LABAI PASEKMINGAS 
PIKNIKAS

Pereitą nedėldienį Forest 
Parke įvyko ALDLD Central 
Brooklyno (24) kuopos išva
žiavimas. Oras buvo itin gra
žus, publikos buvo daug, buvo 
nebloga programa ir visi, ku
rie dalyvavo išvažiavime, sma
giai praleido laiką.

'Reikia pažymėti, kad pikni
ką 24 kuopa surengė “Lais
vės” naudai, už ką'ji verta, di
delio pagyrimo.

Užkandžiai, “ibė1 ėream’as”, 
lengvi gėrimai,—visa, ką tik 
turėjo atsigabenę central- 
brooklynįečįai — išparduota 
ligi paskutinio cento, o kaip 
ko.tai. net neužteko.

Pirmininkavo d. Baltaitis, 
^t\ris išpradžių pakvietė Lyros 
chorą sudainuoti. Nors paties 
mokytojaus nebuvo, bet cho- 
riečiai gerai sudainavo. Jie 
sudainavo net keturias dainas 
ir susilaukė aplodismentų iš 
susirinkusios publikos ir pilno 
užgyrimo. iš d, L. ^Pruseikos, 
kurį d. Baltaitis pristatė kaipo 
kalbėtoją. Kalbėtojas pasakė 
ilgoką ir energišką prakalbą 
apie tuos darbus, kuriuos atli
ko ši Draugija praeity ir apie 
ateities planus. Visa publika 
išklausė prakalbos dideliu su
sidomėjimu. Kalbėtojas, tarp 
kitko, pasakė, kad Draugija 
rengiasi prie leidimo Visuoti
nos Istorijos, kapitalio veika
lo, kokio iki šiol ji nėra išleidu
si. Jisai pagyrė centralbrook- 
lyniečius už pavyzdingą dar- 
bavimąsi 24 kuopoj.

Gražiais būreliais pasidalinu
si publika šnekučiavo ir juoka
vo. Visų nuotaika buvo sma
gi. '

talįkų kunigų^ agitacijos tarp 
pavapi jonų.“' O kadangi Snii- 
thą remia ir protestoniškas ir 
žydiškas stambusis kapitalas, 
ypač bankininkai, per savo 
laikraščius ir samdytus agen
tus, — tai Smithas ir turi di
delės vilties, kad jį išrinks į 
Jungtinių Valstijų prezidentus 
ant demokratų tikieto.

Susipratusiems darbinin
kams gi Smithas’ nėra nieks 
daugiau, tiktai kapitalo ir at
žagareivių įrankis, lygiai kaip 
ir republikonų kandidatas 
prezidentus, Herb. Hooven's.

mo,, kaipo bolęso, čampionas, 
tat Tunney h1 šh'eka apie filo
sofiją ir kunigystę.
(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

LDSA. 80 kuopos susirinkimas bus 
seredoj, 1 rugpjūčio, po num. 928 E. 
Moyamensing Avė. • Pradžia 8 vai. 
vakare. Visos narės ateikit, nes yra 
prisiųstos nominacijos blankos.— 
Sekr. J. J. Potienė.

DETROIT, )VHCH.
ALDLD. 52 kuopa rengia ekskur 

siją j Bag-Lb Island Parką 
4 rugpjūčio (August), 1928. 
paskutinė ekskursija šį sezoną, tat 
visi vietos ir apielinkės lietuviai įši- 
tėniykit dieųą ir dalyvauki^, nes ši i 
sala gražiausia, visi smagiai pasi- 
linksmiųsįte. Laivas , išplauks nuo j 
Woodward prieplaukos1 9 Vai; ryte,! 
antras 10 vai. ryte. Po pietų—1:30 
ir 3 vai. Tikdetas suaugusiems 75c, • 
vaikams 40c. Darbininkai, kurie esa
te apsiėmę tįkietus pardavinėti, bū
kite laiku.—Rengėjai. 180-82

SHENANDOAH IR APIELINKĖS I 
A.UD.L.D. NARIAMS

Pranešame, kad visi Minersville, i 
McAdoo, Mahanoy City ir Shenan
doah ALDLD. nariai dalyvautumėte .

Tel., Stagg 7057 '

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Wiliamsburgh Bridge Plaza)

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

65-02 Grand Avenue 
MASPETH, L. I

Tel., Juniper 6776

Tel. Janiper 7646

New York.o, valstijos gu
bernatorius Al Smithas, išeida
mas iš katalikų bažnyčios 
ScĮuthamptpne, Long Islande, 
pereitą nedėldienį pats apie 
save padiktavo žinią laikraš
čių reporteriams, kad jis kas 
medėldienis per 20 paskutinių 
metų klausęs mišių ir kad jį 
sveikiną žmonės, beinant jam 
į bažnyčią ir išeinant iš jos. 
’• Smithas žino, jog Amerikoj 
yra apie 20,000,000 katalikų; 
kad beveik pusė jų yra pilie
čiai, balsuotojai. Jų balsus jis 
tikisi susirinkt su pagalba ka-

65 SUŽEISTI, SUSIKŪLUS 
ELEVEITERIO 
TRAUKINIAMS

65 važiuotojai buvo sužeisti, 
kuomet šiaurės pusėn einantis 
6-to Avenue eleveiterio trau
kinys drožė iš užpakalio į ki
tą ton pačion pusėn ėjusį trau
kinį, ties 69 St. ir Columbus 
Ave., New Yorke. Devyni iš 
jų sunkiai sužeisti; kai ku
riems reikės nupjaut ranką bei 
koją ir daryt šiaip rimtų ope
racijų. , .. ! ( .

Abiejuose traukiniuose tuo 
laiku buvo apie 1,000,žmonių.

Gąle priešakinįo,, netolimais, 
ėjusio traukinio nebuvę raudo-; 
no žiburio, kaipo signalo. Kiti 
signalai buvę sugedę, kuomęt 
elektros sriovė pradėjo eit ne
savais keliais (įvyko “short 
circuit”). Tai buvo apie 10 
vai. naktį.

Kas tikrai kaltas, dar nesą 
galutinai susekta. Bet užpa
kalinio traukinio motormanas 
Elichs (arba Zellig) kažin 
kur pabėgęs ii’ slapstosi. ‘

Susikūlus traukiniams ir su
dužus porai tiesioginiai susidū
rusių medinių vagonų, pradėjo 
degti kiti vagonai iš apačios; 
kilo didžiausias žmonių suju
dimas; moterys ir silpnesnieji 
vyrai buvo trempiami po kojo
mis drūtesniųjų, kurie visomis 
pusėmis bėgiojo, vieni daužy
dami langus, kiti jiešl^odami 
išsigelbėjimo kitokiais būdais.

Policija ir gaįsrinin,kati grei
tai užgesino* ugnį; ligoninių 
vežimai paėmė sužeistuosius.

Sunkiojo svorio kumštynių 
čampionas Gene Tunney dau
giau nebesikumščiuos, kaip 
praneša jo mana-džerius Billy 
Gibson. Tunney važiuosiąs į 
Paryžių ir studijuosiąš filoso
fiją. Parapijonai Tunney’o 
draugai ragina jį eit į kuni
gus. Ar jis eis į kunigus ar 
ne, Tunney nieko tikro neatsa
ko, tiktai pareiškia, jog jam 
tai esąs maloniausias kompli
mentas, kad žmonės mano jį 
esant tinkamu į kunigus.

Kaipo kumštininkas, Gene 
rr, . ii* >• Muan lianai u<uv vnuiuiiiuicTunney buvo nelabai mylimas ALDLD. Devinto Apskričio piknike, 
aiherikonų. Paskutinės jo kuris bus nedėlioj, 5 rugpjūčio (Au- 
kumštvnės su Tomu Hepnev ^>Aist), Minersville Sveikutes Pušyne. Kumštynes su romu iieeney Bus puiki programa. dai-nuos Lyr0R 
davė' bokso promotenui Tex Choras, grieš šurako orkestrą, bus 
Rickardui apie $200,000 nuo- žaislų.^ Kurie tturite pa
stolių. Bendroji ] 
čiau žiūri į Tunney, nėgu į 
bet kurį kitą pirmiau buvusį 
čampioną. Tai dalinai todėl, 
kad jis atrodo pasipūtęs, mėg
sta švaistytis savo tariamu 
(bet nesamu) mokslingumu. 
Paskui jam vis atsirūgsta chi- 
caginė kova su Dempsey’u. 
Dempsey buvo jį , parkirtęs; 
bet kadangi Dempsey nesusi
prato pasitraukt į neitralį rin
go kampą, tai referas davė 
Tunney’ui gulėti ketvertą se
kundų ilgiau paprastai skiria
mo laiko; paskui, po to peril- 
go poilsio atsikėlus, Tunney’ui 
vėl leista stot kovon ir “lai
mėt”, sulig nuosprendžio, per
galę prieš Dempsey.

Matydamas, kad neturi gar
bės ir pageidaujamo pasiseki-

Gra bo rius-Undertaker 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiie 
ant visokių, kapdiiių; pirisariido au
tomobilius ir karietąs, veselijorąs, 
krikštynoms ir pą^ivažinSjimanuu

] 231 Bedford Avenue ’
' BROOKLYN, JN. Y. 

264 Front Street 
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

FASIRANDAVOJA 4 kawbariai~sū 
. visais kėliausios mados paisymais. 

Randa $2^ i menesi.' Kreipkitės šiuo 
antrašu: 473 Grand St.,■ Brooklyn. N. 
Y. 176-81
PASIRANDAVOJA 2 florai šapų ir 

storas,, po num. 426 Humboldt St7 
tinka . bile bizniui, ypatingai kriaū- 
čiams. Viskas- naujai pertaisyta. 
Randa nebrangi. Taipgi pasiranda- 
voja 5 kambariai, yra visi įtaisymai, 
randa pigi. Atsi.šaukit pas savinin
ką R. Zubrį, 566 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Grėenpoint 2476 
arba Stagg 4918. 178-83

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS

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

MASPETH, L. I.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ 
SU PRISIŲNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

t Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N.

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

Pirmas Rodymas Pirmas Rodymas

Maimerių Streiko Paveikslas
Bus Rodoma Ant Į

MAINIERIŲ SOLIDARIŠKUMO FĖRŲ

Nedėlioj, 5 Rugpjūčio (August), 1928
PLEASANT BAY PARK

BUS IR DAUGIAU PATRAUKIANČIŲ PAVEIKSLŲ

Rengia . . .
NATIONAL MINERS RELIEF COMMITTEE 

799 Broadway, ! New York
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PARSIDUODA 2' šeimynų namas, 
9 kambariai, 2 karų garadžius, vi

ki naujausi įtaisvmai, lotas 33x100. 
Jeigu kam reikalingas ir forničius, 
tai parduosiu sykiu, nes išvažiuoju 
Lietuvon., Greit atsišaukite,, parduo
siu nigiai. Kreipkitės po num. 8030 
—88th Ave., Woodhaven, N. Y.. For
est Park Sta. . 179-81
PARSIDUODA kendžiu ir groserio 
štorąs. Yra 4 kambariai gvvenimni, 
randa pigi. Gera nroga pirkti. At- 
sišaukit ponum. 267 Stagg Street. 
Brooklyn, N. Y.____________ 179-84
PARSIDUODA namas su biznio ra

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

177-82

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

KUNDROTO TRYS LIETUVIŠKI VAISTAI!
h \ • » y ' Vt

Kiekvienas iš mūsų gerąi žino,y kokią jlidelęį verte Lietuvoje turi 
[ Visokios Triūsi} vientaučių vartojamos >žblės? šaknys ir kitokie naminiai 
; vąifetat ■ ; Mūsų Žmonės taip pigiais 1 naminiais vaistais gydo beveik 
[kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
; geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
; tąvSškų Žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
> čia1 padhotus: ‘ 

JaT?1' < Aviečių uįpgų ■ 
; Aųižiu šėklukių 
Brolelių * < .
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
čyščiu 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilą 
Garstyčių ,

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
čia Galite Gatfti ir Lietuyiiini Treją Devynerių 

‘ iPhone, Greenpoint 2017, 2360-8514

Grybelių 
Gvazdikėlių y 
Imbiero šaknų 
Juo’dŠaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių
Remunėlių
Seneso plokšČiukių 
Šalmėčių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šaf rolių 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

.'ft




