
1

RSflMMM

Nedėldienių
I

LITHUANIAN DAILY

Brooklyn, N. Y., SeTeda, Rugpjūčio (August) 1, 1928No. 182 Telephone Stagg 8878

NEW BEDFORD, Mass.

Tuomet

ma bus baudžiami.

Koehl ir 
perlėkė 
Bremen,

ATIMA PASKUTINES
TEISES KALINIAMS

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XVIII. Dienraičio Ji

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienrašti#
Ileina Kasdien Apart

Per visą naktį jiedu 
kalbėjosi, tarėsi.

Ant rytojaus Torai vaikščio
jo po Aven di a Jalisco gatvę, te- 
mydamas vietą po No. 185, kur 
gyveno išrinktas prezidentas 
Obregonas. Taip bevaikštinė-

I ■ -1buvę kalti žmogžudystėj. Ta
čiaus Toralo tėvas ir motina 
laikomi kalėjime, taipgi keletas 
Toralo giminių1, suareštuotų ke
lios dienos atgal, šešiolika mi- 
nyškų, suareštuotų tuojaus po 
Obregono nužudymo, dar tebe
laikoma kalėjime del plątesnio 
išklausinėjimo. į Torai prisipa- 

jžino, kad jis tąs minyškas tan
kiai aplankydavo.

Policija jieško kunigo Jimi
nez, su kuriuo] Torai draugavo 
ir prie kurio priėjo išpažinties.

MEXICO CITY.— Pirmadie- naktį, 
nį policija paskelbė Obregono 
nužudymo tyrinėjimo pasekmes. 
Tyrinėjimo raportas buvo skai
tomas laikraštininkams prie pa
ties užmušėjo Jose Leon Torai 
policijos viršininko raštinėj. Po
to jis buvo įteiktas Licenciado damas praleido visą dieną. Vėl 
Romero Ortega, Meksikos gene- 
raliam prokurorui, kuris. ! 
ma, gTeitai i 

i bylą prieš žmogžudį. O tuo pa- J V • t • 1 4 1 • _

Lenkija Trukdė Keliauti 
Bremeno Lakūnams Darbininkai Visy šąli, 

Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimčsite, tik Re

težius, o Laimėsite
BERLYNAS.— Vokietija 

labai supykus del Lenkijos 
chamiško' pasielgimo su Vo
kietijos lakūnais.

Vokiečiai lakūnai 
Huenefeld, kurie 
Atlantiką orlaiviu
ir dabar jaučiasi didvyriais, 
buvo nuvykę į Dancigą ir 
Karaliaučių pereitą penkta
dienį.

Kuomet Huenefeld trau
kiniu grįžo į Berlyną, tai 
Lenkijos vyriausybė neleido 
jam važiuoti per Lenkijos 
žemę ir privertė atgal su
grįžti automobiliu į Danci
gą, pamatuojant, kad jo 
Lenkijos viza nebuvo tvar
koj. Huenefeld sako, kad 
tai buvo ne jo kaltė, bet 
Lenkijos konsulato. Bet ne
žiūrint jo pagarsėjimo pa-1 
šauly j, Lenkijos vyriausybė 
jį sugrąžino.

“Taip, tai 
mes galime 
okeaną, bet 
žemės, kuris 
sų krašto dvi dalis”, pareiš
kė Huenefeld.

yra tiesa, kad 
perlėkti per 

ne per sklypą 
perskiria mū-

OBREGONO UŽMUŠĖJAS SAKO, PAPIL
DE ŽMOGŽUDYSTĘ DEL TIKĖJIMO

Minyška įkalbėjo Jam, Kad Reikia Nužudyti Generolų Ore
goną ir Prezidentą Calles “Išliuosavimui” Bažnyčios

ant rytojaus, antradienį, per- 
vivii, kvtiio, sako-'miegojęs pas našlę davatką po- 
užves kriminalinę |nią Altamiro, jis vėl nuėjo į 

y 1!( () tUo pa-'Avendia Jalisco ir pamatė, kad

Pabėgo Apsivogęs Liau- 
diuinkp Vadas Misiūnas

Lietuvos klerikalų laikraš-
. t L j M (L ’1 1 _ 1Vokietija ir Lenkija netu-jčiu sykiu bus tolinus vedamas! Obregono grupė rengiasi vyk- tis ’ “Rytas” paduoda sekan- 

padariusios orlaiviu tyrinėjimas. |ti į San Angel (priemiestį) į čią žinią:ri padariusios 
skraidymo sutarties. Todėl 
Lenkija neleidžia vokiečių 
orlaiviams skristi per Len
kiją, o Vokietija neleidžia 
Lenkijos orlaiviams skristi 
per Vokietijos žemę.

orlaiviu tyrinėjimas. |ti į San Angel (priemiestį) į 
pokilį.
nužudė Obregoną restorane.

Sako, Morones Nekaltas
“Morones nieko bendro netu

ri su nužudymu”, pareiškė To
rai pirmadienį, atsakydamas į

žmogžudys prisipažino, kad 
jis papildė žmogžudystę del ti
kėjimo, norėdamas “paliuosuo
ti” bažnyčią nuo “retežių”, ku
riais ji esanti surakinta Meksi
koj. Kitaip pasakius, jis nu
žudė Obregoną su tikslu, kad *
padėti Meksikos kunigams už- klausimą, 
kariauti Meksiką, kad Meksiką 
valdytų “Kristus karalius” (tai sis Meksikos darbininkų 
yra, katalikų kunigija).

Torai tačiaus bandė įtikinti 
policiją, kad tik jis vienas su
planavęs tą žmogžudystę, kad 

.. ‘ jokis kunigas arba kitas asmuo 
; jam jokio patarimo, 
........ Jis 

namuose naują išrastą apa-'padaręs planą už aštuonių die- 
__ J ..1 •___ •__ 1.. _ I . v VI ••VI.,

Spalvuotus Judžius Ga
lima Rodyti Namuose

ROCHESTER, N. Y. — 
George Eastman, fabrikan
tas fotografijų ir judžių įdavęs ji... JJ.L 
aparatų ir filmų,rodė savo neigi žinojęs apie pląną. 

n it nu t t z,xin n vi ri ’ i t v V i

ratą nutraukimui spalvuotų 
krutamu paveikslų.

Paveikslus galima rodyti 
namuose; juos gali nuimti 
bile vienas.

Laikraštininku, moksli- v z 
ninku, kapitalistų buvo 
sirinkę pažiūrėti naujo 
radimo.

Kokios spalvos daiktai 
būtu imant krutamus 
veikslus, jų spalvos matosi 
rodant paveikslus. Parody
ta plaukiojančios 
žuvys. Paveiksluose pilnai ■ > Torai sako, kad Trejo nežino- j 
matėsi jų naturališka spal-ijęs, kokiam tikslui jis pasisko-’ 
va. r 
tų daiktų spalvos matėsi.

VARŠAVA. — Lenkijos 
naujas kalėjimo įstatymas, 
kuris įėjo galion liepos 1 d., 
atima nuo politinių kalinių 
paskutines teises ir pastato 
juos lygiai su kriminalistais 
kaliniais. Dabar jiems už
drausta aplaikyti knygas,
dėvėti savo drabužius, kar- —Pirmadienį už pikietavi- 
tu sueiti ir tt. Bus verčia-imą Whiteman dirbtuvių po

MILICIJA DURTUVAIS ATAKAVO NEW 
BEDFORD TEKSTILĖS STREIKIER1US

300 Streikierių įkalinta; Tūkstančiai Darbininkų Maršavo 
Prie Kalėjimo Reikalaudami Juos Paliuosuoti

MOKINA MAINIERIUS 
FARMERIAUT

tų paliuosuoti. Policija ban
dė demonstrantus išsklai- 
dyt, bet nepajėgė.
majoras Ashley pašaukė 
120 milicijos narių, kurie 
su durtuvais atakavo strei- 
kierius. Sakoma, kad tūlą 
skaičių streikierių subadė.

Kalėjimas užgrūstas strei-

imi dirbti bile kokį darbą, iijcįja sugrūdo į vežimus a-
Už mažiausią pasipriešini-|p-e ggg streikierių

ir nugabeno į kalėjimą. Pa
sklidus žiniai, kad suareš
tuotus policija žiauriai mu
ša, 15,000 ar daugiau strei- kieriais. Už kelių blokų 
kierių, vyrų ir moterų, nu- girdisi, kaip kaliniai (teį
vyko prie kalėjimo ir parei- inuoja darbininkiškas dai- 
kalavo, kad suareštuoti bū-'nas.

LONDONAS. — 20,000 
Anglijos mainierių ir jų šei
mynų bus mokinama per še
šias savaites farmeriauti, 
kad jie būtų tinkami farmų 

, kur jie 
įbus išsiųsti iš priežasties 
bedarbės Anglijoj.

Jis pasekė juos ir ten Pabėgo Misiūnas—“Dzū
kų Nykštukas”. Alytaus tV 
smulkaus kredito bankelio 
vedėjas 
žymus valstiečių "liaudiniu-! 
kų organizatorius ir veikė
jas Alytuje, žinomas iš 
“Dzūkų Nykštuko” slapta- 
vardžio, suklastojęs doku
mentus ir išeikvojęs nema
žą sumą.pinigų, šiomis die
nomis pasislėpė.

Išvykdamas iš Alytaus pa
sisakė važiuojąs su moto
ciklu į. Kauną atsilošti pini
gų. Jei tai nepavyktų, ža
dėjęs sprukti į 
greičiausiai pas Plečkaitį 
arba nusižudyti. J 
kriminalinė policija,

r • - Ketu ue uuiu uiiKa P’ . Vyt- Misiūnas, i darbams Kanadoj, leripmn **mnninin- , .v . .v J

Komunistų Kandidatų Užtvir
tinimo Konvencija Newarke

Kalba už Augštus Muitus ant 
Užsienio Maisto Produktų
SUPERIOR, Wjs.— Ag

rikultūros m misteris-Jardi
ne apsilankė pas preziden
tą Coolidge ir su juo kalbė
josi apie padėtį Amerikos

NEWARK, N. J.'— So
—1------------- kantį nedėldienį čia įvyks

NUŽUDĖ IDIOTĄ SŪNŲ, {New Jersey valstijos Dar- 
TAPO PALIUOSUOTAS jbmmkų (Komunistų) Par-

(Louis Morones yra geltona- 
va- 

!das. Reakciniai Obregono pa
sekėjai, susidėję su klerikalais, 
bando nuversti ant jo kaltę už 

į žmogžudystę. Morones, mat, 
buvęs Obegono politinis opo
nentas) .

“Jeigu aš nesakyčiau teisy
bės”, toliau tęsė žmogžudys, 

,“tai aš lengvai galėčiau-;pasi- užsienius,

nijos kandidatų ratifikavi
mo (užtvirtinimo) konven- farmerių. Jardine pareiš- 
ciją, 93 Mercer St. Kalbės kė, kad dabar jau reikia ap- 
Scott Nearing, Weisbordas galvoti apie pravedimą aug«- 

idi'otas^*(silp^p^tis)Ai*ijų ir kiti ,.Avm5s kalbėtojai, štų muitų ant įgabenamų

LENINGRADAS.— VIa- 
dimiras Orlovskis, aviato
rius, nenorėdamas, kad jo

i

metų amžiaus sūnus augtų, Konvencijoj dalyvaus atsto- 
nužudė jį, o paskui-, pasida- vai n?° įyairiy darbininkų 
ve policijai. Teismas buvo organizacijų.
trumpas. Orlovskis liko -----------------

farmų produktų iš užsienio, 
kad “apsaugojus” Am. fer
merius. Žinoma, kad apsau
gojus ne tiek farmerius, bet 
Jarnių^ produktų -trustiafc, ku
rie superka produktus nuo 
farmerių.

organizacijų.nų prieš nužudymą ir išdirbęs] 
jį smulkmeniškai. vieniu vienas.

Policija Jieško Dar Vieno 
Kaltininko

Policija tačiaus dabar jieško 
tūlo Manuel Trejo, kuris, ma
noma, pabėgo į Jungtines Val
stijas. Policija sako, kad jis 
davė revolverį užmušėjui Torai. 
Valdininkai taipgi sako, jog yra 
žinoma, kad Trejo buvo padė
jęs bombą atstovų bute gegu
žės mėnesį.

Alaudoti proga įtraukiant kokį 
intelektualį autorių į tą daly
ką. Morones yra nusįsiatęs 
prieš mūsų religiją. Aš Jioriu 
pasakyti teisybę. Aš mtlikau 
vienas”.
Sako, Jo Dūšia Bus Išga

nyta
Toliaus Torai pareiškė:
“Mano tikslas buvo geras. 

Mano dūšia bus išganyta. Taip-
Bet tuo laiku bom- Ki ,ir Obre^"o 

auksinės ba nieko nesužeidė. pyta nes as paaukojau savo
gyvastį jo išganymui.

I Torai prieš pat mri.uHvma 
i Obregono priėjo išpažinties. 
(Užklaustas, kaip jis galėjo eiti 
I išpažinties tokiuo laiku. Torai 
atsakė, kad jis spaviedojosi pa
pildytus griekus, bet užmuši
mas, Obregono nebuvęs griekas.
Minvšk^\ Patarė “Nužudyti

Obregoną ir Calles
Espiritu Santo klioštoriaus 

minyška Concepcion Acebedo 
de la Lata, sako policija savų, 
raporte, paakstino žmogžudį 
Torai nužudyti Obregoną. I Ji 
pareiškė Toralui, kad katalikų 
bažnyčios “sunkenybės” gali 
būt užbaigtos nužudant prezi
dentą Calles, generolą Obrego
ną ir atskalūniškos Meksikos 
katalikų bažnyčios patriarchą.

“jovalo giminės sako, kad 
nors jis buvo katalikas;'jis ne
buvo fanatikas arba ekstremis
tas, ir kad kiti asmenys jam 
įkalbėjo nužudyti generolą Ob
regoną,” sako policijos viršinin
ko Zertuche išleistas pareiški
mas.

Torai prisipažino, kad už ke
lių valandų prieš nužudymą Ob
regono jis priėjo išpažinties 
prie kunigo Jiminez privatinėj { 
rezidencijoj Mexico City.

Sako, “Eisiu Į Dangų
Torai sako: “Aš nevesiu jo

kio apsigynimo teisme. Aš ne
turiu apsigynimo. Mano siela 
rami. Aš tikiuosi mirti ir eiti 
į dangų.”

Pirmadienį Torai tapo ati
duotas į civilių valdininkų ran
kas del teismo.

Policija pranešė, kąd užmušė
jo trys broliai, kurie buvo su
areštuoti, tapo paliuosuoti, ne- 

nez, ir su juo susitarė praleisti Isuradus, kad jie bent kiek būtųlmosios trobos vidus išardytas

Jo jieško

40 Žuvo Lenkijoj
su-
is-

ne- 
pa- ■

LODZe, Lenkija.— 40 as
menų žuvo, o 19 randasi 
kritiškoj padėtyj nuo eks
plozijos, kuri įvyko čia 
Fuks ir Hagria chemikalų 
dirbtuvėjApie 100 žmo
nių lengviau sužeista.

tu ir teismas paskyrė jam 
šešių mėnesių kalėjimo bau- • 
smę, bet tuojaus jo bausmę 
teisėjas panaikino, viešai jį 
subardamas.

Darbo Federacijos Viršinin
kai Už Hooverj

Taip pat ir gėlių ir ki-jhnęs nuo jo revolverį.
IvTAci rvintnoi ( O Kell VKR SID1C 27 TTorai yra apie 27 metų am 

žiaus. Buvo mokinamas kle-1 
rikalų mokyklose Monterey ir , 
Mexico City. Paskui jis lankė i 
San Luis Potosi seminarijos 
mokyklą. Du metai atgal Mek
sikos vyskupai išleido įsakymą 
kunigams nebelaikyti apeigų 
bažnyčiose, tuo būdu protestuo
jant prieš valdžios išleistus įs
tatymus suvaržymui kunigijos 

plieninę Šėpą, kurioj buvo {teisių. Torai, bendrai su kitais 
$4,500. Kuomet ginkluoti (fanatikais ir kunigų sukursty- 
sargai dabojo sienas, vagys tais žmonėmis, slaptai lankė ka- 
užlipo j viršutinį augštą, talikų susirinkimus ir apeigas. . 
nupjovė tris geležines štan- Jis tankiai. eidavo į Espiritu 
gas languose kasieriaus ofi- j Sai}to trasios šventos) klios- 
so, nusileido žemyn sepą 
(seifą) ir nusinęšė.- Sudau
žyta Šėpa tapo atrasta už 
penkių mylių nuo kalėjimo. 
Atrasti pėdų ženklai, paro
dė, kad vagys buvo basi.

PAVOGe TRIS KIAUŠI
NIUS NUO MILIO- 

NIERKOS

SOVIETŲ VIDAUS PA 
SKOLA

Basi Vagys Apiplėšė 
Kalėjimą Francijoj

MELUN, Francija.— Ne- 
dėldienio naktį basi vagys 
išnešė iš vietos kalėjimo

‘LAISVES’ 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, Linden, N. J.
Rengia A.L.D.L.D. II Apskritis, 

ANT WILICK’S FARMOS

Didelis piknikas turi būt
2 Rugsėjo Philadelphijoje.

Pereito 
į Ame- 
William

PARYŽIUS. — 
penktadienio naktį 
rikos milionierės 
K. Vanderbilt namus įsiver
žė plėšikai ir pavogė tik 
tris kiaušinius, kriuos ma
tomai ant vietos žalius su
gijo. Bandė išlaužti plieni
nę šėpą, bet nepavyko. Bu
vo pasiėmę mažesnių daik
tų, bet bėgdami numetė.

ATLANTIC ŲITY, N. J. 
—Čia tęsiasi posėdis Ameri
kos Darbo Federacijos pil
domosios tarybos. Spėjama, 
kad taryba nutars laikytis 
“neutrališkai” rinkimų 
klausime, bet' savo pareiški
me draugiškai atsineš lin
kui republikonų kandidato 
Hooverio.

Sakoma, nekurie lyderiai 
priešinasi paskyrimui Ras- 
kobo Demokratų Nacionalio 
Komiteto pirmininku, nes 
jo kompanija General Mo
tors esą didžiausia kompa
nija, kūrios darbininkai nė
ra unijistai.

MASKVA.— šiomis 
nomis Sovietu valdžia 
skelbė vidujinę paskolą su
kėlimui 500,000,000 rublių 
($250,000,000), del stabiliza
vimo kredito Sovietų Są
jungoj. Manoma, kad ji 
bus į trumpą laiką sukelta.

die- 
pa- Hoover Pakels Muitus

• WASHINGTON.— Sena
torius Smoot, republikenas, 
pareiškė, kad jeigu Hoove- 
ris bus išrinktas preziden
tu, tai muitai bus pakelti ir 
taksos buš dar daugiau su-10 METŲ VAIKAS KAL- . .. - . .TINAMAS ŽMOGŽUDYS-|"1vzlinto® stamblems kaP1*

TeJ

MONTREAL, Canada. — 
10 metų amžiaus vaikas su
areštuotas ir kaltinamas 
nužudyme IL Sorelo iš St. 
Michael Nepierville keturių 
mėnesių kūdikio. Vaiko 
vardas neskelbiamas. Tėvai 
parėję iš lauko po darbo at
rado kūdikį negyvą. Vai
kas sako, kad kūdikis nu
kritęs ir užsimušęs.

talistams.
Smoot, kuris padėjo pa

gaminti republikonų plat
formoj punktą apie muitus, 
nurodė, {kad Republikonų 
Partija padarė tokį priža
dą dfflžĮajam bizniui.

PASIRAŠYS “ANTI-KARI- 
NĘ” KELLOGGO 

SUTARTĮ

torių. Jis ten eidavo-išpažin
ties ir priimdavo komuniją. 
Kalbėdavosi su minyškomis.

Torai buvo klerikalų kviečia
mas įstoti į “Lygą Gynimui 
Religinės Laisvės”, bet dar ne
žinoma, ar jis buvo įstojęs, ar 
ne.

Torai buvo šioks toks piešė
jas artistas. Piešdavo karika
tūras laikraščiams ir. bažnyti
nėj kolegijoj San Borja mokin
davo piešimo, už ką jis gauda
vo 100 pesų (apie $50) į mė
nesį.

Torai išsipasakojo, kaip .jis 
lavinosi šaudyti iš revolverio, 
kad pataikyti. Jis taikėsi nu
šauti Obregoną nedėldienį, lie
pos 15 d., kuomet Obregonas 
važinėjo po miestą, bet nieku 
būdu neprisitaikė šauti į jį.

Tarėsi su Kunigu
nedėldienio vakarą jis

Nuėjo į vieno
iš-To 

ėjo iš namų, 
chemiko dirbtuvėlę ir ten susiti
ko savo draugą kunigų Jimi-

M

Viesulas Sugriovė Daug Ūkių Lietuvoj;
Nuostoliai Siekia 200,000 Lity

Iš visų kampų plaukia nėra-{pečiai, durys išklypę, sugriuvę,
mios žinios. Dideli, ilgi lietūs, 
nederlius, birželio mėn. 
džioj sniegas,—vis spėja 
kius metus.

Dar iki šiol negirdėtas, 
senelių nematytas, pas mus įvy
kis buvo liepos 4 d., 8 vai. va
karo. Vilkaviškio ir Gižų vals
čiuose siautė milžiniškas viesu
las; padarė daug nuostolių. Su
naikinta 7 dideli ūkiai ir 3 nau
jakurių ūkiai. Viesulas, eida
mas iš pietų—vakarų į rytų- 
žiemius kreivąja linija kliudė 
Parembrių gyventoją Grinių: 
nugriaudamas visas trobas, rau
damas ir laužydamas didžiau
sius medžius (gluosnis daugiau 
metro diametre nulaužtas), 
kluonas nuneštas iš vietos apie 
5 metrus ir sugriautas, stogas 
ir sienojai sulaužyti. Gyvena- 

i;

pra- 
sun-

nei

nes visas galas nuo pama
tų atkeltas, šiaip kitos trobos 
sunku surankioti,—dalys išne
šiotos po laukus. žmonių ir 
gyvulių aukų nėra (charakte
ringa, šis viesulas gyvybės ath- 
kų nepadarė niekur). Stogas, 
griūdamas, pakybo ant bačkos 
žibalo ir šalia stovėjusio trak
toriaus ir tuo išgelbėjo grįžusių 
iš lauko darbininkų gyvastį. 
Vaizdas labai liūdnas.

Oškabalių kaime siekė Vaiš- 
nio ir T. ’šlekio ūkius veik tą 
pat padarydamas. Mažiau nu
kentėjo gyvenamieji namai, o 
taip visos trobos, medžiai su
naikinta, išnešiota. Ūkininko 
Vaišnio sūnų (moksleivį) buvo 
užgriuvus klėtis; viduje viskas 
išlaužta, sutrupinta, o jaunuo
lis liko sveikas, nepaliestas.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Sovietai Užgyrė čuchnovs- 
kio Pasielgimą

MASKVA.— Sovietų Gel
bėjimo Komisija užgyrė la
kūno Čuchnovskio pasielgi
mą, atsisakant atiduoti ge
nerolui Nobile ? 
paveikslus, kuriuos jis (Ču- 
chnovskis) nutraukė, /kuo
met pamatė ant ledo du 
“ttalios” žmones, čuchnov- 
skis tvirtina, kad jis matė 
dar trečią žmogų, o Zanpi 
ir Mariano, išgelbėti italai, 
tvirtino, kad tik jie du bu
vo—Malmgrenas jau buvo 
žuvęs kitoj vietoj. Nobile 
norėjo išgauti tuos paveiks
lus.

BERLYNAS.—Rugpjūčio 
pabaigoj Vokietijos užsie
nių reikalų ministeris Stre- 
seman vyks į Paryžių pasi
rašyti už Vokietiją po Kel- 
loggo “anti-karine” sutar
tim, kurią priėmė visos im
perialistinės valstybės kaipo 
planą “apsisaugojimui” nuo 

krutamus karų. Bet visas planas yra* 
daugiau atkreiptas prieš 
Sovietų Sąjungą.

NOBILE GRUPĖ PASTE-: 
KĖ ITALIJĄ

I

Ji

VERONA, Italija.— Ant- 
radienį Italijos žemę pasie
kė traukinys, kuriuo va
žiuoja generolas Nobile su 
savo draugais, išgelbėtais 
nuo ledo šiauriuose.

Vokietijoj juos labai šal
tai žmonės patiko. Trauki
nį saugojo kareiviai, kad 
supykę žmonės nesurengtų 
demonstracijos prieš tuos 
fašistus. Nuremburge, Vo-

Freeport, L. I.— Pirma
dienio vakarą senatorius 
Heflin iš Alabamos sakė 
čią prakalbą klaniečių dar
že prie Grand Ave., netoli——™. —---- —
Columbus Ave. Tūkstančiai kietijoj, minia su pasipikti- ' 
klaniečių buvo susirinkę nimu švilpė, kuomet trauki- 
klausytis. nys. pradėjo eiti iš stoties.

i
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DARBININKAI PARAGAUJA AMERIKOS 
SOCIALISTU ROJAUS

Readinge, fti., sociajistinė Į griežčiausiai uždrausta su- 
valdžia darbais įrodo, kaip 
socialistai elgtųsi su darbi
ninkais, jeigu jie užviešpa
tautų visoj Amerikoj. Mes 
daug sykių išsireiškėme, 
kad Amerikos socialistai 
yra dvynukai su Europos 
socialistais, kurie atvirai ei
na buržuazijos agentų pa
reigas. Kur tik jie įsigali, 
ten jie puikiai ir uoliai pa
tarnauja buržuazijai.

Readingo miesto valdžia 
yra socialistų rankose. O 
ką ji duoda darbininkams? 
Ogi tą patį, kaip ir kituose kia, nes ginkluoti skebai ir 

kompanijos mušeikos nebijo 
dviejų beginklių darbinin
kų. Kas kita, kuomet prie 
dirbtuvės susirenka šimtai 
darbininkų. Tuomet skebai 
nesitveria 
pasirodyti, 
socialistų valdžia griežtai 
uždraudė daugeliui streikie- 
rių susirinkti į pikieto lini- 
‘ . Ir tegul tik Noe-Equl 
darbininkai pabando susiei
ti į grupę prie dirbtuvės 
vartų ir pakelti balsą prieš 
skebus, pamatysite, kaip so
cialistinė policija skaldys 
jiems galvas ir užmirš jų 
“konstitucines teises”.

Mes sakėme, kad Readin
go darbininkai nieko gero 
negali tikėtis iš socialist!- . 
nės valdžios. < 
džios pareiškė, kad nė plau
kas nenukris nuo darbda
vių aivos, kad jie galės va
ryti biznį ramybėje, kad jų 
nuosavybė bus pilnai apsau
gota ir t.t. O dabar, Noe-i 
Equl streike, mes matome 
tos valdžios prižadus darb
daviams praktikoje: net 
dubeltava ginkluota spėka 
(viena nuo miesto šerifo, o 
kita nuo majoro) tuos 
darbdavius gina iiv padeda 
jiems skebų pagelba sulau
žyti streiką.

Nežiūrint to, Socialistų 
Partija šiuose prezidento 
rinkimuose irgi turi savo- 
kandidatus ir prašo 
ninkus už juos balsuoti.

WAI HE WAI

. . Sere’da, Rugpjūčio 1 d0 1928 
---- ----------
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P. Vilūnas.

DRAUGŲ ŽINIAI

or-

Apie Tikybą

galėsite gauti “Laisvei”

asiskaitykite įdomų draugo

didelį darbą mūsų spaudos

man še ra

Cl

turtus

panaujintas de

Dar vienas gražus laiškutis: yids. juokiasi, kuomet niekurir lenkų saugumo
mums

(8.00
(8.00

aišku, kad nutraukdami 
laiku santykius su Mas- 
anglų konservatoriai pa
tai ne tam, kad po metų

duoti, 
m as ?

dienraštį 
Ką saky-

snukį, tai tu žinosi.
mama savo 

kai kelnėmis apmo-

Rašo P. Buknys

Draugas P. Jaukus, brook

mums neužtenka vien tik- 
kalbėti apie “Laisvės” ge-

, Juokiasi Pats iš Savęs’
• —Ar tu nežinai, kodėl Va

nagaitis, “Margučio” redakto-

Daug Lengviau
Vaikinas.—Aš esu pasiryžęs 

visą savo turtą sudėti palei 
tavo kojas, mano brangioji.

Mergina.—Kam tą daryti.
Daug lengviau paversti viską 
pinigais ir paskui padėti į ban
ką ant mano vardo.

21 liepos, 1928
Lewiston, Me. 

Laisvės” adminitraci- 
Man su 'keliais draugais 

apie “Laisvės”

“Laisvę
si, u raugas
Čiopai kitas naujas skaityto
jas

lynietis, pats iš savo noro, me
keno neagitubjąmas, pasipir- 
ka už ‘$20 “Laisvės” bendro
ves Šerų. Jis. (urėtų būti pa
vyzdžiu daugeliui brooklynie-

centralinis čilų. Kuomet kiti miestai gau- 
pareiškė, |šilai remia savo dįėnraštį, tai 

brooklyniečįai dūr gausiau tu
ri pasirodyti.

• Pasiskaitykite įdomų draugo
i laiškelį ir įsitėmykite jo atlik- 

veid- ...naci dai:

Draugė J. Svinkunienė, iš 
Waterbury, ' Conn., išplatino 
“L.” tikietų už- $5. Tai puiki 
parama dienraščiui.

sirinkti net už kelių blokų 
nuo dirbtuves. Taip pat 
jiems- socialistų policija lei
džia tik ramiai pikietuoti, 
tai yra, nevalia kalbėti į 
skebus, nevalia jiems truk-

Ogi tą patį, kaip ir kituose 
miestuose buržuazinės val
džios. Kol darbininkai tyli 
ir pasitenkina mažomis al
gomis ir nepanešamomis 
dirbtuvėse sąlygomis, tol ji- 
hiai “gera”. Bet kaip grei
tai darbininkai pakelia bal
są prieš' darbdavius, taip 
greitaį ta valdžia atsiduria 
darbdaVįų pusėj ir vanoja; 

 

kailį darbininkams. Faktus!ją. 
imame iš tų pačių Readin
go socialistų organo “Rea
ding Labor Advocate” (lie
pos 28 d.). Beveik visas pir
mas puslapis užimtas pra-

Noe-Equl 
darbininku

nešimu apie 
kompanijos

- _ streiką.
Štai ką ten skaitome: “Še

rifas paskyrė ražbaininkus” 
gynimui skebų; “Goodhart 
laiko specialius šerifus, pa
skirtus iš Noe-Equl kom
panijos patiekto surašo, ne
žiūrint to, kad majoras 
Stump prižada palaikyti ra
mybę;” “ketvirta savaitė 
Noe-Equl darbininkų strei
ko išvystė visus pobūdžius 
tikros darbininkų kdvos, su 
užpuolimais, areštais, gink
luotais specialiais šerifais, 
kuriuos paskyrė miesto še
rifas, bet kuriems apmoka 
Noe-Equl darbdaviai, su 
įgabentais streiklaužiais, 
kurie broliaujasi su kompa
nijos sargais ir kuriuos įga
bena į dirbtuvę ir pargabe
na namo automobiliais”.

Vadinasi, tikrenybėje socia
listų policija tik padeda 
kompanijos apmokamiems 
mušeikoms, kuriuos šerifas 
Goodhart paskyrė, apginti 
skebus ir terorizuoti strei- 
kierius. Pikietavimas po 
du prie vartų nieko nereiš-

Išsisukinėdami nuo derybų, 
lenkai mano, kad jie nieko ne-, 
nustoja, bet gali tik laimėti. 
Toks galvojimas, reikia pripa
žinti, turi kiek tiesos. Mat, 
iš Vilniaus šiaip ar taip len
kams vis dėlto reikės pasi
traukti. Pakanka atminti 1920 
m., kai raudonosios armijos 
spaudžiami, lenkai Spa konfe
rencijoj tik per didelę prievar
tą buvo sutikę išsižadėti Vil
niaus, bet ir tai traukdamiesi 
bevelijo miestą atiduoti raudo
niesiems, negu lietuviams.
Lepkai,. žinoma, ne savo 

nor !tada pervedė Vilnių 
'Sovietams. Jie buvo išmuš
ti iš\ Vilniaus, kurį paskui 

 

Sovietai. gražiuoju atidavė 
Lietuvai, bet Lietuvos pa
triotai greit jį užleido Len
kų Želigovskiui.

kombinacijose yra pirmas eta
pas siekiant Baltijos jūrų. Iš 
Vilniaus lenkai veržiasi prie 
Liepojos, Klaipėdos ir Kara- 
lįaučiaus. Lenkams reikalin
gos naujos avantiūros, kol nė
ra ataušę^ ar išgaravęs anti- 
sovietinis tipas vakaruose. Pa- 

' našiais išvadžiojimais mirgėte 
mirga lenkų spauda, reikalau
dama “laisvų” rankų prieš 
Lietuvą ir šaukdama apie bū
tinumą okupuoti Rytų Prū
sus.
Bet “Ne visados išeina 

taip, kaip net gudriausieji 
mano, o ypač jei tais gudra
galviais nori būti lenkai”, 
raminasi “Lietuvos Aidas”, 
leisdamas suprast, kad jei
gu Lenkai tiesiog kariškai 
užpultų Lietuvą arba jeigu 
jie paskelbtų karą prieš So
vietų Sąjungą, tai su Sovie
tų pagelba galima būtų Lie
tuvai atgriebt Vilhių.

Mat, ir “Izviestijos”, So
vietų valdžios 
organas, kietai
kad Sovietai negalėtų sto
vėt nuošaliai, jeigu Lenkija 
užsimanytų pasmaugt Lie
tuva.

Taigi ir vėl ta visų lietu
viškųjų patriotų šmeižiamo
ji Sovietų Rusija pasirodo 
vienintelė atrama Lietuvos 
nepriklausomybės, — kuo
met ir Lenkija, ir Anglija, 
ir ilgai fašistų garbintoji 
Tautų Lyga grūste grūdžia 
Lietuvą į Lenkijos nasrus!

neduoda žmogui galimybės 
viešpatauti visoms gamtos jė
goms, bet, be abejo, mokslo 
Sagelba žmogus gali jau la- 

ai daug atsiekti. Tokių “ste
buklų,” kokius šiandien moks
las daro, negali padaryt ir ne
padaro jokie dūsavimai ir mal
dos. Mokslas parodo, kaip 
žmonės seniau gyveno; numa
tę, kaip susidės žmonijos gy
venimas ateityj. Mokslas iš
aiškina, kaip atsirado pasau
lis, gyvybė, žmogus, žmonių 
ūkis, šeimyna, visuomenė, vai-! 
stybė, tikyba, tikėjimas dievu.

r* iri- V
—Nuėjau į automatinį res

toraną ir įmečiau dirbtinį de
šimtuką.

—Na ir kas išėjo?
—Pirmiausiai išėjo restora

no gaspadorius, o paskui dide
lis nemagumas, nes tuojaus 
atsidūriau policijos rankose...

<ailyje ir bijo 
Bet Readingo

Vienintelė Lietuvos 
Atspirtis.

Iš valdiškojo “Lietuvos 
Aido” (liepos 11 d.) darosi I 
tokia išvada: ir Vilnius, iri 
pats Lietuvos likimas pri
klausys nuo to, kaip Sovie
tai pajėgs. atsispirt prieš 
Lenkiją ir kitus imperialis
tus.

“Lietuvos Aidas” nurodo į 
Varšavos rengimąsi atkirst 
Ukrainą nuo Sovietų Są
jungos ir tuo pačiu laiku 
praryt Lietuvą su Rytų 
Prūsais. Su Lenkais stovi 
Anglija, apie kurios prieš- 
sovietines užmačias “Lietu
vos Aidas” rašo:

“Juk
savo 
kva, 
darė
vėl juos taip sau atnaujintų. 
Matyt, jų buvo laukta kitokių 
to žingsnio rezultatų, bet kaž
kur sugedus užsuktai mašinai, 
didelio išorinio įspūdžio nebu
vo. Sugedimas teko taisyti, 
ir dabar galima manyti, kad 
antisovietinės mašinos defek
tas” (trūkumas), “tur būt, 
baigiamas tvarkyti. Iš čia 
padidėjęs vakarų susidomėji
mas rytų Europos problemo
mis ir Lenkijos staigus virti
mas agresingų veiksniu link 
Sovietų, Lietuvos ir Rytų Prū
sų. Lietuvių lenkų klausimą 
ir tenka šiuo metu statyti ry
šy su anti-sovietiškais (prieš- 
sovietiškais) planais ir iš čia 
kylančiais kitais momentais”.
Lenkai žiūri į Lietuvą, 

kaipo į jau nugalėtą šalį. 
Taip galima buvo suprast iš 
Lenkijos įgaliotinio Holow- 
ko, atstovavusio Lenkus 
pradėtose derybose del pa
darymo nepuolimo sutar
ties tarp tųdviejų šalių.

Pašaline Talka.
Smetonos-V oldemaro 

ganas nesitiki, kad Lenkai 
kada nors iš savo valios su
grąžins Lietuvai Vilnių; 
ginklu gi atsiimt Vilnių 
Lietuvai, suprantama, nėra 
jokios vilties be pašalinės 
talkos. Sako:

Lepkai gražumu nesutiks is 
Vilniaus išeiti. Vilnius lenkų

Atvažiavo į Brooklyną jieš- 
kotis darbų senas mūsų dar
buotojas drg. Jurgis'žemaitis, 
iš Hazleton, Pa. Nors bedar
bis, tačiaus dienraščio reika
lam išmetė doleruką.

Žiaurumas

Teisėjas. — Kuomi tamsta 
remdamosi reikalauji nud savo 
vyro perskyrų ?

Moteriškė.—Jo žiaurumu.
Teisėjas.—Ar negalėtum pa

sakyti, kame jo tas žiaurumas 
apsireiškia ?

Moteriškė.—Kuomet aš pri
siminiau, kad noriu perskiras 
gauti, tai jis griežtai atsisakė 

Ar tai čia ne žiauru-

Jinai iš pra- Be Reikalo Nuolankavo 
Pilsudskiui.

“Lietuvos Aidas” mano,

Tikintieji, ypač kaimiečiai, 
tikybos “mokslą” laiko negin
čijama tiesa, apie kurią nega
lima abejoti.

žinoma, jei žmogų išmoko 
tikybos dalykų dar vaiku e- 
sant ir paskui jam jokio rimto 
mokslo neduoda, tai sunku 
jam apie tikybos dalykus ir a- 
bejoti. Ypač, jei jis mato, 
kad iix “visi” tiki, arbasako, 
kad tiki.

Seniau tikybos dalykų vai
kus mokė ne tik tėvai namie 
ir. kunigai bažnyčioje, bet ir 
mokykloje. Buržuazinės val-

Iš visų lietuviais apgyventų 
miestų Amerikoje, su darbais 
geriausia stovi greatneckiečiai. 
Daviau jiem sumanymą, kad 
nupirktų šių metų “Laisvės” 
vajaus kontestaintams automo- 
bilių kaipo pirmą dovaną. Kal
bėjausi su draugais Lukausku, 
Marcinkevičium ir kitais. Jie 
pasižadėjo tartis tuo reikalu 
su visais Great Necko progre
syviais.

Aš pilnai tikiu, kad great- 
neękiečiai' duos vajininkams 
automobilių. 1 Tat, draugai, 
galvokite, kaip ir kur daugiau
sia galėsite gauti “Laisvei” 
naujų skaitytojų laike vajaus, 
kaų lainieti. tą puikia dovana.

i ■ I I i i ) • f '

Nieko Nuostabaus
—Stebėtina, Juozas ’persi

skyrė su savo pačia ir dabar 
vėl su ja gyvena.

—Kas čia nuostabaus. Aš 
žinau daugelį vyrų, kurie su 
svetimomis pačiomis gyvena.

Irgi Atostogos
—Kada tu gausi atostogas ?
—Aš jau vakar gavau.

, —Gavai atostogas ir dirbi ?
-■—Matai, vakar mano pati 

išvažiavo atostogų.

kad pirmesniojoj Ženevos j džios seniau ir dabar visose 
konferencijoj Lietuva paro
dė perdaug nuolankumo

# Vi v/ KJ Lt vz vl»

Tai tokios žinios is sočia- Nežiūrint savo darbu Rea
listų valdomo miesto! dk. ,'L žl.

Ką daro miesto socialist!- nierikos darbininkams 
nė administracija, kuomet 
šerifas Goodhart skiria raz- 
bainiųkus streikieriams gal
vas skaldyti ir ginti ske
bus? Ką veikia miesto so
cialistas majoras? Iš to pa- 
tieą “Advocate” sužinome, 
kad majoras “Stump parei
škė, kad dirbtuvės savinin
kai neprašė policijos apsau

gos ir nepranešė jam, kad 
jų gyvybei bei nuosavybei 
grūmoja pavojus.” Toliau 
randame, kad Stump pa
siuntė miesto policiją dabo
ti, kad streikierių “konsti
tucinės teisės” nebūtų lau
žomos, tai yra, kad . šerifo 
paskirti razbaininkaf visai 
neuždraustų streikieriams 
pikietuoti. Bet ir pats še-

i rifas Goodhart pasiuntęs 
' net tris vyrus, kurie dabo
tų, kad jo paskirti mušei
kos “nelaužytų konstituci
jos”, o “tik palaikytų ramy-. 
bę” dirbtuvėje ir apsaugotų 
sk’ebus ir nuosavybę. Ant
ra, socialistų valdžios pasių
sta policija leidžia streikie
riams pikietuoti

o

dinge, jinai vis dar žada A- 
______ ___________; “so
cializmą”. Komunistai sa
ko, kad Amerikos socialis
tai, kaip ir jų broliai Euro
poje, yra darbininkų prie
šai. Jie agentauja ir tar
nauja kapitalistų klasei.

Sovietu Didelės Lenktynės 
Motorcikliais ir Automobiliais

* Dar Viena Naujiena
Automobilistas, policisto su

laikytas:—Aš labai skubinuos 
pasitikti pačią, kurios jau šeši 
mėnesiai nemačiau.

Policistas, duodamas kvieslį 
teisman už greitą važiavimą: 
—Tai dar vieną naują žinią 
turėsi savo pūčiai pasakyti.

Surinko Papliauška.

“avelių” visai nebebus, nebe
reikalingi bus ir kunigai ir ne 
vienam jų gali prisieit ir dar
bas dirbti.

Štai delko kunigai apsiputo
ję šaukia prieš bedievius ir pa
tylomis (garsiai—bijo) keikia 
Sovietų valdžią, kuri ne tik ne
verčia darbininkų ir valstiečių 
tikėti, bet, priešingai, stengias 
juos visus atpalaiduoti nuo ti
kybinių prietarų, nuimti nuo jų 
kvailinantį ir žeminantį žmogų 
tikybos apinasrį.

Kunigai ir buržujai
mainingai šaukia, kad be 
tikybos apinasrio “žmonės” 
(darbininkai ir valstiečiai) iš- 
tvirksta, pasileidžia, tampa ne
naudėliais. Aišku, delko šitie 
veidmainiai taip šūkauja. Mat, 
netikintis, apsišvietęs darbinin
kas ir valstietis nebelaiko po-Į 
nu, kapitalistų, dvarininkų, ku
nigų dievo pastatytais valdo
vais, geriau supranta, kad jie 
—nenaudingi darbo visuome
nei parazitai, tranai, tikri ne
naudėliai, lėbauja, smaguriau
ja ir paleistuvauja, išnaudoda
mi ir apgaudinėdami darbo 
mases.

Tikybos pasakas, prietarus, 
melus griauna mokslas.

Daugiau mokslo žinių reikia 
įsigyti ir mūsų valstiečiams, 
ypač jaunuomenei, jaunajai 
kartai, kurios protas dar nėra 
sustingęs, suakmenėjęs. Jau
nuomenė privalo būt naujo, 
geresnio gyvenimo kūrėjais. 
Bet kad sukūrus naują, geres
nį gyvenimą, reikia atmest ša
lin senos mintys, seni burtai ir 
prietarai, seni įpročiai, kurie 
temdo žmogaus sąmonę, teršia 
jausmus, varžo valią ir nelei
džia žmogui tiesiai eiti nauju, 
geresniu, teisingu keliu.' Moks
las reikia' semti iš knygų, iŠ 
paskaitų, iš kursų, iš pasikal
bėjimų su mbkytesniais ir pri
tyrusiais žmonėmis.

Mokslas atidengs 
daug paslapčių, parodys aiš
kiai, į ką žmonija savo prity
rimu, nenuilstamu veikimu, 
drąsiu, nuosekliu galvojimu ir 
narsiais ^žygiais priėjo.

Per mokslą valstietis suži
nos, kad geras derlius priklau
so, ne nuo dievo, bet nuo gam
tos reiškinių ir gero ir tinka
mo žemės apdirbimo. K Moks
las padeda žmogui pažinti, su
prasti gamtos jėgas: ir jonps 
tinkamai >; naudotis savo, nau
dai;/ žemė s,' ūkio, mok s 1 as/ va
dinasi agrbąomįja.Valstie
čiams reikia daugiau agrono
mijos mokslo žinių, i tada ne
prisieis dejuoti ir dūsąųti, kad 
dievas neduoda gerų metų, ži
noma, mokslas šiandien dar

šalyse palaiko tikybą, nes ti
kyba padeda buržuazijai val
dyti darbininkus ir valstiečius. 
Mat, tikyba ir jos atstovai, ku
nigai įkalbinėja žmonėms, kad 
turtuolių valdžia paeina nuo 
dievo, kad pats dievas davė 
jiems turtus ir valdžią, kad 
jų valdžios reikia klausyti ir 
bijoti, kaip paties dievo. Ti
kyba yra geras apinasris, po
nų užmautas darbo žmonėms. 
Šio apinasrio pavadį laiko išti
kimi “dievo” (buržuazijos) 
tarnai-kunigai ir veda “avė-! 
les” (nesusipratusius darbo 
žmones, darbininkus ir valstie
čius) paklusnumo ir nusižemi
nimo keliu. Ponai, turtuoliai, 
buržujai, dvarininkai, kunigai 
tik delnus trina iš džiaugsmo 
ir bažijasi, kad ir jie tiki tuo 
“dievu,” kurs taip gudriai ir 
puikiai padeda jiems valdyti 
ar išnaudoti nesusipratusius ne
išmanėlius. Kur jie “netikės,” 
jei iš to tikėjimo sau didžiau
sią naudą turi, jei tikintieji, 
dievo bijodami, jiems dirba, jų 
klauso, didžiausius 
jiems sukrauna.

J.

Bet tikėjimas tik aklai tikin
čiam tėra tvirtas dalykas. Ka
da žmogus pradeda drąsiau 
galvoti, visa kritiškai įvertinti, 
kada jis susipažįsta su grynu, 
nepriklausomu nuo tikybos 
mokslu, jis pamato, kad tiky
ba—tai pasakos, prietarai, me
las, o kunigai—-žmonių išnau
dotojai ir apgavikai, kurie iš 
tikybos ir bažnyčios traukia 
gerą pelną.

Aišku, delko kunigai, gra
sindami pragaru, draudžia a- 
bejoti apie tikybos skelbiamu^ 
dalykus ir ..skaityti priešingus 
tikybai, . tikybą griaunančius; 
moksliškus raštus. Jie žino, 
kad pradėjęs abejoti ir' dau
giau susipažinęs su 'mokslu 
nustos tikėti tikybo/ ir baž
nyčios skelbiamoms nesąmo
nėms. . O kai tikinčiųjų “ąyęr 
1 i ų ” sk ai Či ti s žynp ai šti m a žes! 
sumažės ir kunigų pelnas. Kai

Qerb. 
ja!, 
besikalbant 
reikalus, vienas iš draugų (Jo
nas Povilaitis) ir sako: “Drau- 

įgai, 
tai 
runlą ar blogumą, bet mes tu
rime ir darbais prisidėti. Te 
$10 ir pareikalauk 
Šiuomi antrašu...”

Vėliau žadėjo ir 
užsirašyti.

Bukni, ant šito ?

Chicagos klerikalų “Drau
gas” tvirtina, kad Voldema
ras ten padrąsino Pilsudskį 
nesiskaityti su Lietuva.

Vadinasi, vėjais nuėjo vi
si tie Varšavos ir Kauno 
varpų skalambinimai ir 
Lenkijos ir Lietuvos kunigų 
“Te Deum laudamus”,, su 
kuriais jie pasveikino Vol- 

oavus*įemar0 pasibučiavimą su 
darbi- ^Pilsudskiu Ženevoje.

Vien tik sena, bet neda- 
perėta “Vienybė” paskuti
niame savo numeryje pasa
koja, būk “Voldemaras Lie
tuvą gynęs taip, kaip nieks 
kitas.”

Lietuvos fašistų organas 
L. A.”, tačiaus, vis tebe-' 

perša politiką gerinimosi 
prie Tautų Lygos, kurios 
konferencija rugsėjo mėn. 
vėl svarstys Lietuvos-Len
kijos kivirčus, ir rašo (nr. 
130) apie 
rybas su Varšavos atsto
vais:

Lietuviu 
ir praeities likvidavimo komi
sijos pirmininkai p.p. Balutis 
ir Holowko liepos m. 10 d. 
pasirašė posėdžių protokolus. 
Pirmininkai negalėjo4susitarti 
del bendro raporto pūsimai 
konf erenci j ai Karaliaučiuj.

Lenkų delegacija vakar iš
vyko iš Kauno.

čieliems metams.
A. Karpinas.

Tlaipgi sutaisykite ant pu
sės įmetu dienraštį “Laisvę” 
J. Simokaitis, 294 Pine" St., 
Lewiston,. Me. Nes aš tiktai 
tiek išreikalavau,, ir 'čionai 
prisiunčiu pinigus.

Dpiu<£iškai, J. Žilinskas.
Į jūsų klausimą galima at-! 

sakyti: Puikiai pasidarbavote! 
Neužmirškite “Laisvės” va
jaus.

Atsakė
—Jeigu tu gudrus, tai pasa

kyk, kodėl šuva visuomet uo
degą judina?

—Todėl, kad uodega nepa
jėgia šunį judinti...

Nežino Kur Snukis
Motina.—Aš 4au, bjaurybe, 

numovus kelnaites kaip duo
siu ]

Vaik\s.—Ar 
snuki 
vus ?

Turi, Bet Netiki
—Kokia lietuvių- partija gy

vuoja. kuri netiki į savo gyva
vimą ?

—Socialistai.
—Kodėl taip manai ?
—Todėl, kad SLA. seime jų 

partijos atstovų buVo didelis 
skaičius,1 bet nei vienas jų ne
balsavo už savo partijos žmo
nes. Vadinasi, jie patys neti
ki į savo partijos gyvavimą.

MASKVA.— Sovietai su
planavo 3,000 mylių lenkty
nes motorcikliais ,ir auto
mobiliais iš Maskvos į Tif- 
liz ir atgal, kad tuo būdu 
daugiau užinteresavus dar
bininkus ir valstiečius važi
nėjimu automobiliais ir mo
torcikliais.

Šiuo tarpu Sovietų Sąjun
goj yra automobilių, trokų 
ir motorciklių 200,000, arba 
vienas motorinis vežimas 
ant kiekvienų 7Q0 žmonių. 
Motoriniai vežimai gamina
mi namie ir perkami užsie
ny j. Sovietų valdžia deda 
pastangas “motorizuoti” ša
lį, kad kaudaugiausia gy
ventojų galėtų važinėti au-

July 23, 1928 
Dorchester Mass. 

. L. Administracija:— 
an buvote prisiuntę “M

pikn ko tikietų, tai tik 3 par
daviau. !
tų P 
Čia 
kietu 
spau 
norėčiau dar jų gauti.

Spaudos naudai tikie- 
•ardąviau . visą knygutę, 
randate ir. pinigus už Ti- 
is $6.50. Jei dar yra 
dos naudai tikietų, tai

jokio juoko nesimato?
-—Mat, jis juokiasi 

savęs, kad pats . save 
“Margučio”

pats iš 
padarė 

juoku redakto- 
ritini. kuriame ir dieną su ži
buriu juokų negalima surasti. 

Vaitų Viktoras.
•fc

tomobiliais ir motorcikliais. kuvos Aidovartų
tik .po ’ du 
grupėmis

Paskutinė, Bet Vyriausioji 
Kozyre.

Bet jeigu visi politikavi
mai nepavyktų (o jie negali 
pavykti), tuomet vėl Lietu
vos užstolis bei užvėjas be
liktų tiktai Sovietų Rusija, 
ką matome iš 'tolesnių “Lie-

Draugiškai A. Buivydas.

Adgščiau paduotasis laiškas 
yra (o paties draugo Buivydo, 
kurąsĮ. kasmet .gauna po keletą 
dęsėtkų’ > naujų skaitytojų 
“Laisvės”, naudai. Aš manau, 
kad šiemet, jei drg. Buivydas 
gerai pądirbės, tai jam gal 
teks pirma vajaus dovana — 
automobilis. Juk Bostono apie-

linkėję skaitytojų gavimui y- 
ra labai puiki dirva.

Kiek girdėjau, taiv iš Brook- 
lyno bus daug “Laisvės” pik
nike Philadelphijoje. Jau 
apie 30'choriečių merginą pa
sisakė', kad važiuosiančios į 
pikniką. Esu tikras, kad su 
jom .važiuos ir vaikinai chorie- 
čiai. Taip atrodo, kad brook- 
lynieciai ten galės ir sudainuo
ti.
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KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI DETROIT, MICH

Rockefelleris ir Jo Vergai
Draugas pakvietė pasivaži

nėti ir pažiūrėti aplinkinių 
vietų. Išvažiavome. Visur 
milionierių rezidencijos, visur 
puiku, švaru, rodosi, tik kvė
puok tyru oru ir gėrėkis.

Važiuojame pro vieną rezi
denciją. Nieko nesimato, tik 
augšta tvora ir medžiai.

—Tai Rockefellerio reziden
cija,—prabilo draugas.

Dar atydžiau pradėjau žiū
rėti, bet nieko negaliu matyti. 
Rockefelleris apsitvėrės nuo 
šio svieto, pasislėpęs, gyvena 
kaipo pūstelninkas. Jo rezi
dencija turi kelis tūkstančius 
akrų žemės.

Draugas vis leidžia automo
bilių keliu, kuris eina aplin
kui jo rezidenciją. Pagalinus, 
atsidūrėme lyg kokiame kai
melyje. Stubukės menkos, ap
leistos, kelios krautuvėlės su
skurę. Nedidelė akmeninė baž
nytėlė, prie jos švaresnis na
melis. Mano draugas vėl pra
bilo :

—Tai Rockefellerio vergai 
gyvena. Visas šis kaimelis 
priklauso jam ir jis viską val- 

—Tai rezidencija milionie-l do. Čia gyvena jo darbinin- 
rės juodukės. I kai, jie turi viską pirkti jo

Išgirdęs tokius žodžius sta- krautuvėse, vaikus leisti Į jo 
čiai nustebau. užlaikomą mokyklą ir eiti į jo

—Negalimas daiktas?! Juk užlaikomą bažnyčią, klausyti, gamzavimu. 
baltieji neapkenčia juodukų, ką 
juos persekioja, o dabar tarpe jiems pasakoja.

gyvena Rockefelleris ateina į šią baž- 
didelę nyčią, tai mėto vaikams ir sa- 

i vo vergams naujus dešimtu- 
Mat, jiikus.

Palei tas stubukės matosi 
suvargę darbininkai. Jiems 
nerūpi gėrėtis tomis grožėmis, 

. Po sun-

GARSINKITĖS 

“LAISVĖJE”.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”A.L.D.L.D. X Apskričio 
Reikalai V

Liepos 21 d. naujoji apskri
čio valdyba laikė pirmą savo 

darbais!
Pjoni±’ Ar1 SKAITYKITESVIESKITĖS-MOKYKITĖS d OllllS.dS, 1111,

atsikėlęs, trau- 
linkui. Pakol 

Cortland parką

Keisti Tie Žmonės
Vieną nedėldienį pasijutau 

liuosas nuo draugijinių darbų 
ir sumaniau aplankyti savo 
draugus, kurie gyvena Tarry
town, N. Y.

Anksti ryte 
kiu Yonkerio 
pasiekiau Van
požeminiais urvais, tai vos ne
uždusau. Bet išlindus iš po 
žemės, jau lengviau atsidusau.

Daugelis pasakojo, kad anoj 
pusėj New Yorko miesto, 
Westchester apskrityj, labai 
gražios vietos, nes ten išimti
nai milionierių rezidencijos..

Išlindus iš požeminių urvų, 
mane pąsitiko draugas. Nuo 
čia jau važiuoju poniškai, au- 
tomobiliuje.

Vos spėjome 'pravažiuoti 
Yonkerį, jau prasidėjo kapita
listų rezidencijos. Šios apielin- 
kės rezidencijos skirtingesnės, 
negu Long Islande. Long Is
lande daugiau gamtinės, o čia 
daugiau miestinės, bet sykiu 
ir puikesnės, brangesnės.

Važiuojam pro vieną didelę 
rezidenciją, netoli Tarry- 
towno. Mano draugas sako:;

posėdį ir pasidalino 
sekamai: org. 
raštininkas L. 
raštininkas J. 
Astrauskienė.

Pereita konferencija priėmė 
tarimą, kad stengtis kuo dau
giausiai sutraukti jaunimo į A. dėtis. 
L.D.L.D. Iki šiol X Apskrityj gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui, 
tik viena 52 kuopa turėjo jau- tikslas Lietuvos politemigrantų kongresb Rygoje; 
nuolių skyrių, šiomis dienomis prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr.-Matulaičio, 
aplaikiau laišką iš Grand Rap
ids, Mich., nuo drg. Wm. Ra- 
siko (jaunuolio), kuriame 

I klausia informacijų, fčaip su
organizuoti jaunuolių skyrių. 
Jam reikalingos informacijos 
tapo pasiųstos ir reikia tikėtis, 
kad greitu laiku Grand Rap
id se tok i s skyrius taps suorga
nizuotas. Jeigu būtų galima 
remtis ant didumo kolonijų, 
tai iš eilės turėtų sekti Ham
tramck, Toledo (Ohio), Sagi
naw, Muskegon ir Hart 
(Mich.). Pastarojoj vietoj A. 
L.D.L.D. kuopa dar tik nese
nai susiorganizavus ir neži
nau, kiek pas farmerius yra 
“užderėję” jaunimo, bet pas 
miesčionius jaunimo yra už-

Itektinai ir suaugusieji tik tu
rėtų daugiau susirūpinti jų or-

jo užlaikomas kunigas |
Kuomet pats

Jbnikas, 
Terza, iž

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

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

Lietuvaite
FOTOGRAFISTe

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieni} ir 

nedėliorais nuo 9:30 ryte iki
& po pietų

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bid’g.

PUBLIC SQUARE
Wilkes-Barre, Pa.

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

Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą: 

Lietuvos Politemigrantų Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa- 

. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
Ten nurodoma 

Yra eile 
> ex4 

kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 
puslapių. Kaina ..................................................................

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

v

Pries fašistinė 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 kovotojų'. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina..............................................35c

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

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu I 
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiskai- 
tęs turėsi aiškų supratimą apie foiyną Jungtinių Valstijų 

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

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

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

Moteriške, 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-i" 
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng
vai , apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą 
knygą, kurios kaina ..............................................................$2.00

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg-1 
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai į 
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. Ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis.......... $1.50

100 
20c J. VARNELIS

651 SENECA AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Jefferson 10099

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

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

Naujoku Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUH 

Brooklyn, N. Y.

"RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nu* pirmo gegužis, 
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 gyvenimą, lai 
išsirašo

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

Antrašas!
U.S.S.R., MINSK
Sovetskaja, CKKPB. (h)

Kuriem nepnranku užiiprenumeruoti 
tiesiai i# Rusijos, tie galite užsiprenu
meruoti per “Laisvę”, 46 Ten Eyek 
Street, Brooklyn, N. T. Kaina 11.25, 
persiuntimas veltui.

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

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

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

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

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

M. ZUKAIT1Š
25 Gillet St., Spencerport, N. Y,

Detroite prie 52 kuopos jau 
metai laiko, kaip veikia gana 
gražus būrelis jaunuolių, bet 
reikia pasakyti, kad iš suaugu
sių pusės visai mažai buvo dė
ta pastangų juos suorganizuo
ti; jie patys susiorganizavo. 
Taip ir dabar, iš Grand Rap
ids atsiliepė vienas iš pačių 
jaunuolių. Tai ar ne laikas ir 
kitų kuopų nariams-tėvams pa
galvoti, kad jaunuolius pats 
gyvenimas verčia organizuotis. 
Ir jei mes dar ilgiau lauksi
me, tai gali būti blogų pasek
mių, nes negalima tikėtis, kad

baltųjų milionierių 
juoduke ir turi tokią 
rezidenciją!

—Nieko nepadarysi, 
taipgi milionierė. Pas 
latos būna puotos ir, 
matytum, privažiuoja 
be juodukų puikiausiais au^to- kuriomis jie apsupti, 
mobiliais, cilindruotų, su šofe- kaus darbo, išėję iš savo lin- 
riais ir patarnautojais ir ūžia dynių, sėdi lauke nosis nulei- 
pcr naktis. ... dę, nusiminę ir laukia ryto-

—Bet kuomi ta milionierė jaus, kad vėl per visą savaitę 
užsiima, kad tokioj vietoj gy- vilkus sunkų jungą.

Aš nusistebėjau, kad čia to- - .
kia prasta vieta ir taip susku- Patys jaunuoliai visuomet ga
vusiai išrodo Rockefellerio es. atatikti tikrąjį kelią.
darbininkai. Draugas pridū
rė, kad nei vienoj vietoj taip

ją nuo- 
kad tu 
daugy-

vena ?
—Ji turi dirbtuvę, kurioj iš

dirba vandenį plaukų ištiesi
mu!. jVIat, juoduku labai gar
biniuoti plaukai. Juos^amta 
tokiais apdovanojo, tai vlabar 
jie priešinasi gamtai, nori, kad 
jii plaukai būtų tiesesni ir šita 
jilodukė turi dirbtuvę, dirba Stropas, kaipo 
vandenį niaukų ištiesimu! iri visokioms buržuazinėms įstai- 
iš to pasidaro milionus dole-|goms aukoja ne tūkstančiais, 
rių. i* -----

Mano draugas nutilo. Aš 
irgi nežinau nei ką sakyti, 
įbedžiau akis, nabalnotas aki
niais, į laikraštį. žiūriu ant 
nirmo puslapio ir dar rėmu- 
kuose, žinia, kuri 
skamba:

“Anglijoj moterys 
tus išleidžia plauku 
vimui virš šimto milionų dole
rių.”

Trenkiau laikraštį i šalį ir 
nejučiomis sušukau: Keisti tie 
žmonės! Vieni naikina garbi- 
niąyimą ir tam tikslui išleidžia 
milionus dolerių, o kiti garbi
niuoja plaukus ir tam tikslui 
išleidžia milionus dolerių. Jei
gu nebijočiau, tai viešai pasa
kyčiau. kad pasaulis jau krau- 
st^ti iš proto, bet dabar dar 
susilaikau nuo tokio pasaky
mo, nors ištikrujų pasaulis 
kraustosi iš proto.

Aš nusistebėjau, kad čia te

Apskričio valdyba nutarė, 
kad tame reikale teiks kuo- 

pigiai darbininkai neapmoka-kokią 
kad ilgai nevilkintu, į valdžios, v y . yothfpg nri

mi, kaip čia. Tuo tarpu Rocke-; 
felleris pagarsėjęs kaipo filan- 

i labdarys, kuris

ne tūkstančiais, 
bet milionais. O tuos milio
nus jam sukrauna vargšai dar
bininkai.

Pavažinėjus po Westcheste- 
rio apskritį ir pažiūrėjus milio
nierių rezidencijų, pavakariais 

sekamai j vėl traukiau požeminiais ur- 
Į vais per New Yorką į savo 
gūštą.

Pasirodo, kur tik gražesnės 
vietos, kur tik turtingesni gy
vena, ten darbininkų padėtis 
dar sunkesnė, negu paprastai 
dirbtuvėse.

Švenčioniškis.

per me- 
garbinia-

Darbininkų Padėtis

i Už keliolikos minutų atsidū
riau milionieriaus rezidencijoj. 
To paties milionieriaus, kuris 
virš metų laiko atgal paskoli
no Lenkijai, rodos 50 milionų 

■ dolerių, šioj rezidencijoj dir
ba mano draugas.

Apsižvalgęs, tuojau pradė-
• jau klausinėti, kiek čia moka 

darbininkams, kurie dirba re
zidencijose. Draugas pradėjo 
pasakoti, kad paprastiems dar
bininkams moka tik po 100 
dolerių į mėnesį ir jie turi sa
vo kambarius nusisamdyti. 
Daržininkams, sodininkams ir 
kitiems, kurie jau viską tvar-

! ko, moka po 110 ir 120 dole- 
j rių į mėnesį ir duoda kamba-
• rius.

Reikia pastebėti, kad ten 
darbininkams nusisamdyti 
kambarius sunkiau, negu mie
stuose. Kambarių mažai ir 
daug brangesni. Tuo tarpu 

| alga tik 100 dolerių į mėnesį 
; ir dirba po 9 valandas į dieną.

Kuomet milionieriai puotau- 
! ja, Ūžia, pinigus mėto į visas 
puses, tai darbininkai skursta 
ir pusbadžiai gyvena.

!tik galės. Bet ir iš kuopų rei
kalauja, ] 
ypatingai dabar yra patogus 
laikas, kuomet jaunuoliai turi 
vakacijas ir kur tik 
sušaukti penkis ar 
jaunuolius, ten reikia 
nizuoti skyrių.

Geistina būtų, kad 
sekretoriai priduotų savo adre
sus del susirašinėjimo, nes ku
rie randasi apskričio archyve, 
gal būt jau bus pasenę.

L. Jonikas,
ALDLD. X Apskričio Sekr.
661 Fairfield Ave., Fern

dale, Mich.

galima 
daugiau 
suorga-

ku opų

HARTFORD, CONN.

SOUTHBURY, CONN.
Liepos 1 d. įvyko ALDLD. 

225 kuopos susirinkimas mies
to svetainėj. Susirinkimą ati
darė kuopos pirmininkas J. 
Kaitis, paskirdamas iš eilės 
tvarkos vedėju S. Sinkevičių 
senąjį 
ir priėmus, pikniko rengimo 
komisija išdavė raportą, kuris 
tapo priimtas. Nutarta pa
garsinti pikniką vietos anglų 
spaudoje ir tą darbą atlikti ap- dainų, 
siėme S. Sinkevičius. Kadangi 
kitokių reikalų nebuvo, tai

Perskaičius protokolą

susirinkimas užsibaigė.
Draugai ir draugės, neuž

mirškite atsilankyti į sekamą 
susirinkimą, kuris įvyks 5 d. 
rugpjūčio, miesto svetainėje. 
Šiame susirinkime turėsime la
bai daug svarbių reikalų. Rei
kės išrinkti darbininkus būsi
mam piknikui.

Mes turime labai puikią vie
tą del piknikų, prie ežero, ir 
vadinasi “Diamond Match Co. 
the Southford Section.” Pikni
kas įvyks, 26 d. rugp. Prie 
įžangos tikietų bus laimėjimas 
auksinių penkių dolerių. Bus 
puiki muzika; bus virvės trau
kimas ūkininkų su miestelė
nais, bus ir kitokių pamargini- 
mų. Todėl nepamirškite, su
laukę 26 dienos rugpjūčio at
silankyti.

Taipgi prašome waterburie- 
čius ir apielinkinių kolonijų 
lietuvius tą dieną nieko ne
rengti, bet pas mus atsilankyti.

S. Sinkevičia.

kadžmonės dainuoja todėl, 
jie sveiki, o jie sveiki todėl, kad 
dainuoja. Dainos’bei muzika 
yra dvasinis penas ne tik to 
žmogaus, kuris dainuoja, bet ir 
to, kuris klausosi dainų bei mu
zikos. žiemos metu žmonės tu- 
Iri daugiau progų klausytis dai
gių bei muzikos, vasaros gi 
daug mažiau ir todėl daugumas 
dainų pasiilgsta. Bet štai atsi
randa dailės draugijų, kurios 
ir patiekia to dvasinio peno— 

šiame dainų piknike, 
,Union City, Conn., kuris įvyks 
_rugpjūčio, bus išpildyta 
ilga programa, kurioj dalyvaus 
net 4 chorai; apart tų dar dasi- 
deda du chorai: iš New Bri
tain ir iš New Haven, Conn., 
išviso 6 chorai dainuos. Apart 
chorų bus iš Hartfordo Laisvės 
choro sportai — kumštininkų, 
bėgikų ir ristikų. Taigi nepa
mirškite atsivežti greitų vyrų, 
kaip tai: iš New Yorko, Mas- 
petho, Bridgeporto, New Ha- 
veno ir Waterburio, nes Laisvės 
vės Choro sportininkai prisi
rengę sekanti: V. Kazevičius, 
K. Kiškiūnas, P. Martutaitis ir 
dar vienas, kurio vardą pamir
šau.

Gerbiami Laisvės choro dai
nininkai ir dainininkės! Mes 
turime gerai pasirodai nuvykę 
į Union City, nes kitarp gali 
kiti chorai iškirst mums šposą. 
Todėl meldžiu visų atsilankyti 
į pamokas ir atsivesti 
narių.

naujų 
Laisvės choro pirm., 
S. G. Makoveckas.

Tel., Stagg 5043

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

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

INSURANCE

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

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

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

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

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

aaBaEHKSKaKKaSSaKSSKSSSKSraBSHBKHSaBSmCGaaGKSS

SVEIKATOS IŠTYRIMAS
Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjūsiuose 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 Ave. ir Irving Place

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

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

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

prietelius ir draugas.

KAINA $1.25

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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Sereda, Rugpjūčio 1 d

MAINIERIS IŠMOKESČIO DIENOJ
Jo rankos pūslėtos, veid’s kaip anglis juodas, 
Tik dantys baltuoja ir akys dar žiba, 
Ant jo peties pikis, rankoj pietų puodas, 
Prie kaktos lemputė, prikabinta kliba.

Jis eina iš darbo dulkių prisigėręs,
Liežuvis, kaip gumo šmotas burnoj tyso;
Uždarbį gi savo, į sauja sužėręs,—
Skaitliuojar kiek kaltas krautuvei Boriso?

Jis skaito ant pirštų, dolerius rokuoja: 
Už randa, už valgį, anglis reik mokėti, 
Netik neištenka, bet dar daug stokuoja— 
Apie atlikimą nėra ko kalbėti.

Jo batai kiauri, vaikučiai apskurę, \
Basi, štai atbėga, pasitikt tėvelio, \
Klausia—“Ką mums pirksit?” Aplink susibūrę, 
Spokso į jo lūpas ir laukia žodelio: 

“Visus^prėdysiu, mylimi vaikeliai:
Batais, drabužėliais, ko tik jums stokuoja, 
Galėsite džiaugtis, kaip linksmi karveliai, 
Sutūpę ant lizdo, džiaugiasi-burkuoja.”

Bet deja!. . . Tėvelio kančiose paskendus,
.Ant dulkėtų lūpų šypsą pasirodė,
Kalba lig prikimus, verksmui pasisklendus,
Į vaikučių širdis, kaip vilyčia skriodė: 

“Atstokit, vaikeliai, nes uždarbis menkas, 
Apie aprėdalą nėra ko svajoti,
Už valgį, pastogę, kur-kas dar neužtenka...
O varge, tu mano!. . . ” Pradėj jis dejuoti:

“Rankas mano gelia nuo darbo sunkaus, 
Mirtis, kaip ant plauko, virš galvos man kabo. 
Kas pagerins būvį, kas mane užjaus?. . .
Nejaugi man lemta skursti iki grabo?. . . ” 

Vaikelių akytės džiaugsmu sužibėję, 
Ašaromis pasriuvo, lyg rykščių būt gavę, 
Nustojo aplinkui tėvą šokinėję
Ir kiūtino paskui klausimą sau davę:

“Kodėl gi kasyklos pono vaikai toki
Laimingi, arkliukais gražiais važinėja?
Argi darbininkų vaikučiai kitoki,
Jei rūbų neturi, basi bėginėja?”

, Senas Vincas.

lai pasako, kad tai turi būt 
laidotuvės, šiame mano gyve
nimo momente to ir užtektų. 
Juk dar visai nesenai aš sto
vėjau tarpe panašių paminklų 
ir prie savo motinos kapo at
sisveikinau su ja Vmt visados. 
Ak, kokią apysaką parašyčiau! 
Bet juk panašus vaizdas, ar 
tai tikrenybė ar įsivaizdintas, 
turėjo paakstint S. V. parašyt 
“Tėtė Daugiau Neatbus.”

Bemąstant apie S. V. straip
snį, man kilo keletas klausi
mų, į kuriuos gal jis kada nors 
atsakys. Argi ir Su V., bulves 
bekaupdamas arba kornus be
ardamas, kankinasi iš piktumo, 
kad, štai, gyvenimo verčiamas, 
turi bulves kaupti ir kornus 
arti ir negali toj minutoj pa
ilst plunksną ir surašyt tą min
tyse besipinantį vaizdelį, ku
ris, rodos, pasaulį nustebintų ?

Nebūdama farmerka, neži
nau, kokius nuostolius tokiose 
valandose drg. S. V. sau pa
sidaro (nebenk, keletą jaunų 
bulvių diegų sumindžioja), 
bet man ne kartą tokio^^už- 
simąstymo valandose teko 
“porčapą” sudegint. O pasek
mes to geriausiai supras mo
terys šeimininkės. Matai, drau
ge, ir aš pagal save sprendžiu.

Vargo Duktė.

Butvill, Vešys, Druskis, Juris, 
Burdulis, žalpis.

Po 50c. aukavo: Tarutis, Kle
bonas, Valančius, Miron, Blak- 
šis.

Iš Brooklyniečių po dolerį 
davė Matulevičius* Pulokas ir 
Velička.

ILAIS VOJll 
SAKYKLA 

imniiHHHHĮHHiin:

prisidėtų, kad aš negalėčiau nieko 
uždirbti ir žmonėms atsiteisti. Bet 
aš abejoju korespondento autoritetin
gumu Kliubo vardu šiuo klausimu 
kalbėti.

“Mūrininko Sūnui” iš viso jo rašto 
matytis rūpėjo ne žmonių-darbininkų 
skriaudas apverkti, bet labiaus savo 
idėjų pažiūrose oponentą “tautišką 
žvaigždę”, “subytyti”.

Negana to, korespondentas prime
ta man dar štai kokias nuodėmes:, 
(a)—kad kviečiau lietuvius turėti 
Lietuvių Dieną prie Pasaulinės Pa
rodos mūsų mieste 1926; (b)—baisią 
apgavystę papildžiau kalbėdamas už 
lietuvį dandidatą į magistratus, p. 
Sodą; (c)—“Sandaros”

j reikalu prisirinkau “aruodus” aukso 
i ir nė vienas sandarietis manęs nenu- 
I tvėręs, kaip tik dabar “Mūrininko

likti, kreipkis prie “apgaviko”, ma
nęs, o atrąsi, jog turi reikalą si 
žmogum; J

Tardamas “Laisvės” Rėdybai didi 
ačiū už suteiktą mąn vietą pasiaišj 

Šasilieku, I
u prideringa pagarba,

Z. Jankauskas, j

komunistai, kurie mane arčiau paži
no; (5)—Ąs atsiteisiu tiem žmonėm, 
kuriem jaučiuos skolingas, pašali
niams nėra ko mano asmeniniais rei
kalais rūpintis, nes man aktualiai jie . . .
nieko nepadės; (6)—Tiktai liga arba I kmimui, 
mirtis man neduotų progos jiem at
siteisti; ir (7)—Kad ir “Mūrininko nj ~
Sūnus” esi, jei turėsi kokį reikalą at- 32 N. Dewey St., Philadelphia, P
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Viesulas Sugriovė Daug 
Ūk® Lietuvoj

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Pūstapėdžių kaime viesulas 

kliudė Katiliaus, Lietuvninko ir 
Kičo ūkius, visas trobas griau
damas; gyvuliai liko neliesti. 
Katiliaus nauja gyvenamoji 
troba išjudinta iš vietos, skar
dinės stogo dalys apie pusę ki
lometro nunešta. Kitos trobos 
panašiai, kaip pas pirmuosius. 
Lietuvninko gyvenamojo namo 
nugriautas, bevirstančio (išrau
to) medžio, kaminas. Naujos 
klėties viršus nuneštas, visos 
kitos trobos sulaužytos. Sodo 
medžiai išrauti. Vėtra buvo 
pagriebusi besilaikantį į- klė
ties kampą vaiką: apsukę ir 
numetė į rugius. Gyvcntojaus 
Kičo išliko sveika tik kamara. 
Stebėtina, kad dažnai menkes
nis trobesys likęs stovėti, o ša
lia nauji drūti sulaužyti. Nau
jo gyvenamo namo nuplėštas ir 
nuneštas stogas. Viskas kita 
panašu, kaip pas pirmuosius. 
Reikia pažymėti, kad viesulas 
pagavo begrįžtantį iš lauko, su 
dalgiu ant pečių žmogų, kuris 
bandė pasislėpti už medžio ir 
įsikabinęs atsilaikyti, bet sūku
rys išrovė tą medį, o jį sveiką 
nubloškė, kokia 10 metrų į 
priekį.

Bardauskų kaime (Gižų 
valse.) gyventojo Bačkaus nu
griauta kluonas ir tvartai. Ki
tos trobos mažiau nukentėją. 
Buvo užgriuvę arklius, kurių 
vieną tik į trečią dieną išėmė.

Daugiau nukentėjusių yra 
naujakurių. Rezultatai, galima 
sakyt, tie patys, tik piniginiai 
nuostoliai mažesni.

Šiaip pažvelgus į viesulo at
lankytą vietą, šiurpu darosi, 
Praėjusio viesulo, kuris viską 
naikino, baras sieke plotį ne
daugiau šimto metrų.

Padaryti nuostoliai įkainuota 
apie 150,000 litų. Bendrai, sie
kia daugiau 200,000 lt. žmo
nių ūpas labai pesimistiškas. 
Paskolą žada, o pašalpos abejo
ja, neš vargu galėsią duoti. Bet 
vis tik reikėtų rimtai susirū
pinti šiems nelaimingiems pa
dėti, ar gi galima leisti ūkiams 
pražūti, nes jiems reikės iš 
naujo pradėti gyventi.

“L. ž.”

FRANCIJA NUSIVILUS

PARYŽIUS.— Francijos 
valdžia jaučiasi nesmagiai, 
kad Jungtinių Valstijų val
stybes ministeris Kellogg, 
kuris čia atvyks rugpjūčio 
mėnesį pasirašyti “anti-ka- 
rinę” sutartį, nediskusuo- 
siąs apie karo skolas, kon
tribucijas ir kitokius opius 
Europos kapitalistinės tvar
kos klausimus.

Teisybę Sakai,
Drauge Senas Vincai

Senas Vincas savo straipsny- 
je “Pagal Save Sprendžiant” 
labai teisingai nupiešia prole
taro rašėjo padėtį ir kodėl mū
sų redakcijose trūksta apysa
kų. Mat, S. V. nespėlioja— 
jis rašo iš savo tikro patyrimo. 
Jis pats, būdamas proletraše- 
jas, turi praktiško patyrimo: 
iš kur medžiaga semiama, ko
kiose aplinkybėse tenka rašyt 
ir tt. Dar daugiau. Man ro
dos, kad S. V. gerai žibo, kaip 
bent kuriem proletrašėjam pri- 
siein^irjbačią rašliavą išmokt, 
pradedant nuo A, B. C., iki 
stipria valia visas kliūtis per
gali ir tampa pripažintais 
rašytojais. Bent m^ui teko gir
dėt (jei teisybę vienas drau
gas pasakojo), kaip S. V., Ško
tijoj kasyklose sau pragyveni
mą darant, prisiėjo rašybos 
mokintis. Užtaigi drg. S. V. 
ir gali taip teisingai tokį klau
simą nušviesti.

Kas supras, kas įkainuos to 
straipsnio teisingumą taip, 
kaip kitas toks pat proletra- 
šėjas? Tik tas, kuriam tokio
se pat aplinkybėse tenka ra
šyti arba bent mėginti rašyti, 
sustos ilgiau ant to straipsnio i 
ir pamąstys apie jame išreikš
tas mintis.

Nors svietas dar neskaitė 
mano apysakų, vienok drg. S. 
V. sukėlė mano simpatiją. 
Kaip gerai suprantu jo žo
džius: i

“Nesiseka, sakiniai pinasi, 
nesiriša ir jis besikamuodamas 
pailsta ir daugelyj atsitikimų 
jo pradėta apysaka atsiduria 
jo paties gurbe.”

Ne kartą einant proletarės 
kasdienines gyvenimo parei
gas esu supynus savo vaiden
tuvėje įvairius vaizdelius, ku
riuos maniau plunksną paėmus 
surišti, apdirbti ir, anot S. V., 
“iškept” apysaką, bet darbų ir į 
rūpesčių nukamuota, kad ir 
pasiėmiau plunksną, nieko ne- 
sutvėriau, tik gurbą padidinau 
keliais popiergaliais. Vieną 
net visiškai turėjau užbaigus, 
tik reikėjo perdirbt, patobu
lint, kad būtų nors kiek vil
ties, kad talpins. Pagal datą 
(geg. 31, 1927), užrašytą ant 
lakšto, pasirodo, kad jau su
virs metai, kaip ta apysaka 
parašyta. Per tą visif laiką 
neradau liuosos valandos, kad 
tinkamai užbaigt pradėtą dar
bą. Ir, gal būb, kad ir tos 
apysakos, kaip ir kitų neuž
baigtųjų, likimas bus gurbe.

štai kad ir dabar, man nuo 
rašto akis pakėlus, akysna 
puolė vaizdas, iš kurio, vaiden
tuvę paleidus į darbą ir pri
dėjus kitus tam tikrus besiri- 
šančius dalykus, galima būtų 
gerą kūrinį sutvert. Pažvel
gus man per duris, už poros 
blod<ų pasimatė būrys žmonių. 
Tofc vietoje stovinti pamink

Per Aido Choro pikniką lie
pos 22 d. surinktos aukos del 
New Bedford© streikierių iš
vadavimo iš kalėjimo. Aukojo 
šie žmonės:

J. šarkevičia, P. Vaitiekū
nas, P. šėmius, J. Vaitiekus,
A. Lekutis, Dr. Zurwell, L. Sa- 
dauskis, J. Apeikis, M. Mačio- 
nis, J. Pečulka, C. Warent, Vi- 
centas Kiela, J. Rukšnaitis, N. 
Kudarauskas, V. Kiela ir A. 
Verseckas po 50c; A. Bielskis, 
T. Miller, J. Lozovski, P. Sti- 
ga, A. Rodzinskas, S. Beakus,
B. Radzevičius, F. Sabulskis, 
J. Zupkauskas, J. Kritikoms, J. 
Pustartas, P. Alalūnas, J. Bie- 
lackas, B. Šiužąs, J. Adomai
tis, J. Petkūnas, A. Daugirdas, 
N. Remeika, E. Armon, J. Gru- 
bliauskas, A. Pazmolkas, A. 
Bagužis, Pauliukaitis, J. Ma- 
čionis, M. Lakstutis, J. Jozaus- 
kis, R. Gaina, K./Vizbaras,. J. 
Vizbaras ir K. Vaivada po 25 
centus; smulkių aukų -$1.95. 
Viso $17.45. ’

Aukos pasiųsta TDA. Nau
josios Anglijos distriktui, kuris 
rūpinasi areštuotų streikierių 
likimu.

Varde kovojančių streikie
rių tariu visiems aukotojams 
širdingą ačiū.

J. M. Lukas.

ATVIRAS LAIŠKAS 
“LAISVĖS” RED-CIJAI

Gerbiama Laisvės Redakcija:—
Pavelykite man atsakyti “Mūri

ninko Sūnui” į jo korespondenciją iš 
Philadelphijos, tilpusią No. 159, 
“Laisvėj”, šių metų. Jūsų korespon
dentas tenai daug kalba apie mano 
asmenį, supildamas ant manęs kibi
rus bjaurybių, kurių jam rodos aš 
vertas esu.

Neginčinu to, kas atsitiko, bet tam 
prietikiu! buvo susidėję jau iš se
iliaus priežastys, kurios koresponden
tui, be abejo, negalėjo būti žinomos. 
Kad be priežasties niekas gyvenime 
nepasidaro, be jų nebūt sunaikinta 
is Atlantic Trading Company firma.

Pirmas dalykas, biznis buvo uždė
tas sausio mėn., 1922, dviejų, mano 
ir mano bendro, Julian A. Chimes. 
Šisai susidėjimas interesai! buvo 
toksai nepasekmingas, kad -aš pata
pau patsai didele auka, paterioda- 
mas apie $3,500. Nebojimas mano 
buvusio bendro kas atsitiks su biz
niu, pastebėta jau buvo pabaigoj 
1923 metų. Nuo to laiko pasidarė 
tarp mudviejų tarytum kaip ir dvi 
fizikos moksle aiškinamos jėgos: 
statymo ir ardymo spėka. Tačiaus 
jisai mane gražiai nukalbėdavo ža
dėdamas “pasitaisyti” ir žiūrėti rei
kalo taip, kaip reikia. Pasitikėda
mas, kad tas galimai ateityje bus 
išpildyta, prikibęs dirbau ir stovėjau 
ant vietos. Bet anksti, pradžioje 
1927 motų, kuomet firmos reikalas 
atsidūrė rimtame pavojuje, mano 
bendras, be jokio pasitarimo ir, ro
dos, nė žodžiu nei raštu pranešus, 
visai nepasirodo biznio vieton ir jo 
reikalų nepaiso. Kada reikalai pra
dėjo pas mus visai šlubuoti, suuodė 
apie tai bonding kompanija. Paden
gus tas skolas, kurios buvo po boli
du, dalis paliko ant mano sprando, 
kurias vilkau ir velku dabar. Pasi-

Sūnus” mane “pasigavo”; (d)—įsi
prašęs Kliubo korespondentu, pradė
jau tąip žioplai rašyti, kad neku- 
rierirsr net karšta pasidarė, užtai da
bar “prakeiktas” merdėk, aš pata
pau Kliubo “korespondentu”, dabar 
aš tau kailin pilių. Tiktai žiūrėsim, 
kaip ilgai;’ir (e)—-išbėgau iš Phila- 
delphijos. Apart vieno, penki kiti 
užmetimai, du melagysčių, trys nesą
monės korespondento apie mane pa
sakyta.

Išvada: '(1)—Biznio nepasisekimus 
sudarė niekam rievelytinos priežas
tys; (2)—Biznis šiandien, vakar, už
vakar ar net užpovakar jei būtų už
darytas, būtų buvę nukentėjusių; 
visas skirtumas tik, jei šiandien /nu
skriaustas likos Jonas, tai vakar bū
tų auka likęs Antanas ir tt.; (3)— 
Nė vienas to nenorėjo prietikio turė
ti; (4)—Nesmu vagis, apgavikas ar
ba koksai tinginys “ponas”, bet my
lintis darbą žmogus, be galo mylin
tis teisybę, prakilnių jausmų ir sie
kių asmuo, žiūrintis plačiai j pasau
lio apyratį; mano karakterį gali 
liudyti ne tik mano vienminčiai 
draugai, socialistai, katalikai, bet ir

Išegzaminuojam dykai. 
Savo darbą garantu o jam. 
Taisome ant išmokesčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chirurgai-Dentistai

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

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave. 
(Kampaa 5th Ave.)
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SHOW-DOWN IN THE
MINERS’ UNION

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

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

THE BRITISH LEFT WING 
MOVEMENT TODAY

By HARRY POLLITT (Secre
tary of Minority Movement.)

of the

LEFT WING WINS SHOE
STRIKE AT HAVERHILL '

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

MINERS SMASH LEWIS
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Cover—by FRED ELLIS.
Other articles, illustrations, 

cartoons.
$2.00 a year, six months $1.25,
Single copy 20c, in bundles 15c.
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FREE PREMIUMS UNTIL MAY 15
For Every Sub One Book Free

With I year sub.,
SOVIET RUSSIA, 

Report of the Rank and File 
Delegation. v

STRIKE
STRATEGY

By WM. Z. FOSTER^

$1.25

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

By ROBERT W. DUNN.

RUSSIA AFTER TEN YEARS
By the First American Tfade 
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 TIKRĄ KOVĄ
tikėdamas išbristi iš to suirimo, pasi
likęs variau bizni toliaus, ir, jei ne' 
tos bedarbės, kurios suvargino ma
ne patį ir darbo žmones, niekam nei 
plaukas ant galvos nebūt sujudėjęs. į

Iš to, ką trumpai viršuj paminėjau,; 
gerbiami “Laisvės” skaitytojai, kaip i 
ir patsai sveikas korespondentas da
linai galės suprasti, kokios priežas
tys susidėjo ir privedė prie nenorėtos 
ir niekam nevelytinos padėties.

Tamistų korespondentas, “Mūri
ninko Sūnus”, savo rašte perdėm ina- 

. ne nušviečia kaipo labai blogą ir ap- 
gavingą žmogų, kuris būk apvaginęs 
savo klientus ir išbėgusių iš Phila
delphijos. Kad būčiau tikrai tokiu 
“podlecu”, gal būčiau tai padaręs. 
Bet nesmu tokiu ir aš gyvenu ant 
vietos—PHILADELPHIJOJE. Nesmu 
sutepęs savo vardo gyvenime nešva- j 
riais darbais nei kitur, nei čia nesu-I 
tepsiu, šis atsitikimas man pačiam j 
atnešė daugiausia žalos, o savo ge-1 
riems-rėmėjams atsiteisiu iki cento, ■ 
kaip tiktai greit galėsiu. Jiem buvo i 
pranešta mano apie uždarymą vietos 
ir jų skriaudas ir žinojo pirmiaus, 
negu “korespondentas pasakė”. Ne
reikės nei Kliubui “daryti tam tik
rą spaudimą”, nes aš ir taip likaus 
pusėtinai “prispaustas”. Kliubas 
turėtų “nespausti”, vadinas neboiko
tuoti, nes tuo kaip tiktai Kliubas

Gerbiamieji:—
Kadangi “Laisvė” yra dau

gelio pašalpinių draugijų or
ganas ir, savaime suprantama, 
tarnauja joms, tai tas gerai. 
Bet yra nemaža skriauda pa
čiai bendrovei, taipgi ir “Lais
vės” skaitytojams, taip tan
kus skelbimas draugijų virši
ninkų adresų, kurie užima vie
tos po 2 špaltas. Ir patiems 
draugijų nariams nėra naudin
ga. Skaitytojams ir išleidė
jams skriauda. Pilnai ^užtenka 
paskelbti į 2 mėnesius sykį.

M. J. Vaitiekus.

Aukos Argentiniečiams
Per d. G. Jaką iš Chicagos. 

gavau $28.50.
Po du dolerius aukavo Petro- 

kas ir Dauderis. Po dolerį da
vė: Rudaitis, Jakas, Jakiene, 
Strazdas, Bacevičius, Urbonas, 
Bendokaitis, Elman, Linkus, 
Deikus, Kaminskas, Katiliūtė, 
Stasiukėlis, Stanley, Vasys,

No. 177

Pašalina Galvos Skaudėjimą 
ir Vidurių Skausmus

“Man yra didelis malonumas pranešti 
jums apie puikinusią permainą mano svei-. 
katos.” rašo ponas William C. Caller. “Kol 
aš nepradėjau vartoti Nusa-Tone. aš turėjau 
palvos skaudėjimą kiekvieną naktį, skilvio 
skausmus ir mano oda prastai išrodė. Da
bar neturiu galvos spaudėjimo arba skausmų 
skilvyje ir mano oda yra ^fivari ir ružavą.”

Virš milionas žmonių, kurie vartoja Nuga- 
Tone, suranda puikią pagelbą. • Jis 'padarė 
juos stipresniais,' ^veikesniais. švaresniais, 
pašalino nuo jų visokius skutimus, sustiprino 
jų nervus ir svarbesnius organus, prašalino 
inkstų ir pūslės iritacijas, suteikė jiems ge
resnį apetitą ir virškinimą, sustiprino' jų odą 
ir suteikė jiems ntžviežinantį miegą. Nuga- 
Tone yra parduodamas pas visus gyduolių 
pardavėjus. Nusipirkit butelį šiandien ir at- 
gaukit savo sveikatą, stiprumą ir jėgą. Jei 
jūsų vertelga neturi Nuga-Tone, reikalaukit, 
kad jis užsakytų jums iš olsolio vaistinė*.

M v •«. I

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai 'Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

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

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

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146,
* Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Rinkimų Vajus Gavimui Naujų Narių Į Komunistų 
Eiles

Už:
1. Organizavimą Neorganizuotų.
2. Rėmimą Mainierių ir audėjų streiko.
3. Pripažinimą ir Gynimą Sovietų Respublikos.
4. Darbo partiją.
5. Darbininkų ir Farmerių Valdžią.

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

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

Prieš:
1. Bedarbę.
2. Indžionkšinus.
3. Darbo unijų vadų išdavystes.
4. Persekiojimą juodveidžių ir ateivių.
5. Imperialistinius karus.
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.

Vardas ir pavarde

Antrašas

Užsiėmimas .. t
Jeigu esi streikieris arba bedarbis ir negali už- t 

simokėti įstojimo mokesties, tai pažymėk ir būsi pri- x 
imtas į partiją be mokėjimo įstojimo mokestięs. Taip 
pat nereikės mokėti narinių duoklių, kol pasibaigs 
streikas arba gausi darbą.

(Čionai įdedu $1: 50 centų įstojimo mokesties ir 
50 centų ųarinė mėnesinė duoklė.

5
™ Telephone, Stagg 8326 H

9745 □!

VYRAMS

Seredomis

MARCY BATHS
Nuujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

MOTERIMS

Panedėliais dieną 
ir naktį

Utarninkais iki 12 vai. 
nakties

VAIKAI
Įleidžiami Utarninkais

Bubatomia 
Nedėliojnis 
dieną ir naktį

H 82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y. > 

■V
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pristatysime

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

f Sereda, Rugpjūčio 1 d., 1928

SCOTTVILLE, MICH
w <-t- vr'

VIETOS ŽINIOS
7 iš jų,

THE VOTE COMMUNIST STAMPS

z

yiHMRli

DARBININKAS PASTATY
TAS PO $10,090 KAUCIJOS 
UŽ ELEVEITERIO NELAIMĘ

mes krautuvės i yra teisingiau
sios tokioje pramonėje.

Laikrodininkas 
Pranas Veiveria.

4 Ten Eyck St., Brooklyn,

teismas ne- 
kaltininkų; o 
yra eleveite- 
savo supuvu- 
traukinių va-

nuolat genda,

.T
fe
NA:

Puslapis Penktas

Turėdamas savaitę atostogų 
nuvažiavau j Michigano vals
tiją pas pažįstamą ūkininką, 
gerą “Vilnies” pritarėją. Apie 
Scottville yra daug lietuvių 
ūkininkų ir daugelis jų pro
gresyviai. Kuriuos aš aplan
kiau, tai vidutiniai turi po 80 
akrų žemes. Kai kurie ūki
ninkai dar spėjo šieną nuimti 
ir susivežti, bet kiti tik nukir
to dobilus ir paskui užėjo lie
tus, kuris tęsėsi per porą pas
kutinių savaičių, tai supūdė, 
sugadino. Kurie 'dobilų ne
nupjovė, taipgi lietus juos su
gadino. Dabar pas ūkininkus 
pati darbymetė. Reikia bulves 
ravėti, kviečius pjauti ir kitus 
darbus atlikinėti.

Derlius šiemet atrodo geras. 
Jeigu pasitaikys orai geri, tai 
ūkininkai turės neblogus me
tus.

Kurie pardavinėja gyvulius, 
tai dviejų metų veršį parduo
dant ūkininkas gauna po 7 
centus už svarą. Už pieną 
parduodant taip pigiai moka, 
kad ūkininkams neapsimoka 
nei parduoti. Kai kurie ūki
ninkai turi įsigiję mašinas, tai 
atskiria Smetoną nuo pieno ir 
ją pardavinėja. Už Smetoną 
moka nelygiai, už riebesnę 
brangiau, už liesesnę pigiau.

Abelnai,. ūkininkai savo pro
duktus turi parduoti pigiai, o 
jeigu jiems reikalinga ką nu
sipirkti, tai moka brangiomis 
kainomis. Todėl pas ūkinin
kus toks pat nusiskundimas, j 
kaip ii pas miesto darbiniu-! 
kus, kurie turi nuosavus na-! 
mukus ir dar didelėse skolose. Į

Geo. Kuraitis.

Stebėtinas Skonis

Visokiu Rėšiu: Šviežas Valgiai, Gamisasi lietuvišku-
ir Amerikoniško Stiliam

Pavalgius čia malonu bflti, pasl- 
InekuČiuoti cu kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik- 
riniit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARCIUKlENfi

Savininkė

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

Tel.

LIETUVIS
Triangle 1450 a 

FOTOGRAFAS J
IR MALIORIUSJ

Nufotografuoja^ 
ir numaliavojaM 
visokius paveiks-gfl 
1 u s įvairiomis^ 
spalvomis. At-S 
naujina senus irgi 
krajavus ir su-S 
daro su ameriko-y/ 
niekais. M
gerai ir pigiai gDarbą atlieku

Kreipkitės šiuo adresu:
JONAS STOKES

1173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

<!>

<♦>

TELEPHONE; STAGG 4409

A RADZEVIČIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

AMERICAN
PHONE: REGENT 2177-0474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ekspertai /instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokią 
iidirbimų karusį trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite, savystovūs ir pelnykite didelius pinigus.' Jei jūs 
ir turite amatą, y išvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimai, 
kaip operuoti automobiliu. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriukių klases.

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

“Tai Mokykla bu Reputacija.

Areštuotas ir po $10,000 j 
kaucijos iki teismui pastaty- | 
tas S. W. Zillig, motormanas į 
vieno 6tb Avenue dleveiterio I 
traukinio, kuris susikūlė su ki
tu tos pačios linijos traukiniu 
pereitą nedėldieni, naktį. Būk . 
tai per Zilligo kaičią Įvykusi 
ta nelaimė, kurioje tapo su
žeista 67 važiuotojai.

dar tebeguli

Johnny Farrell, 
Nacionalis Atvirojo Golfo šampionas, 1928

Bell Phone: Poplar 7545

ADOLFAS F. STANKUS
GRABORIUS

BALZAMUOTOJ AS
sunkiai sužeisti, 
ligoninėj.

Kapitalistinis 
kliudo tikrųjų 
tais kaltininkais 
rio kompanija su 
siais mediniais 
gonais, kurie
statydami pavojun ir važiuoto
jus ir pačius traukinių tarnau
tojus. Pati varomoji elektros! 
sriovė, kaip jau vakar rašyta, I 
buvo iškrypusi iš savo vagos; 
o tai juk irgi greičiau kalta 
pati kompanija, negu jos su-j 
'kliurusių traukinių tarnauto
jai.

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

■KMH54 daktarai birželyje 192? m. rase, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai

RATIFIKACIJOS MITINGAS 
NEWARKE NEDĖLIOJ

Nevvarke, N. J., ateinantį 
nedėldieni bus komunistų kon
vencija užgyrimui Darbininkų 
Partijos kandidatų į preziden
tus, vice-prezidentus ir kito-L 2 ,
kias renkamąsias valdvietes.llruktl arba vleta’ kur akmuol 
Tuo pačiu žygiu bus plačiai j buvo, sugesti, ir laikrodiniu-, 
išdėstoma ir komunistinė rin-ikas gali pasidaryti sau daug 
kimų programa. Sąryšyj su įkyraus ir nereikalingo darbo, 
tuo įvyks* ir darbiečių bankie-j Akmenys yra permainoma tįk 
tas. I tuomet, kuomet yra būtinas!

Dalyvaus įvairių tautų drau-j reikalas, kuomet jie sutrūkę, 
gai delegatai: lietuviai,, ukrai-lskylės perdidelės arba šiurkš- 

l • sakoma, kad !

O 1D2P. The A—orirnn Tobacco Co., Manufacturers

1023 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA, PA.

IMWI»lllUIUM4BU;WUHIUUUl<UUMIUUJJI.7Hltr|-|AUJ4ULLUlW

JUOZAS KAVALIAUSKAS Į

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bell________________  Oregon 5136

__ Maia >6«>Keystone—

nai, negrai, rusai, amerikonai; Čios ir tt. Yra 
vokiečiai ir kiti. kada tai Į Anglijos laįkrod

Bankiete kalbės prof. Scott | litis
Nearing ir Weisbord, paskilbęs 
Passaic streiko vadas.

Visi draugai newarkieciai ir 
kiti newjersieciai, turi daly
vauti. Adresas: 93 Mercer 
St., Newark, New Jersey.

aklieji akmenys (cap1 
jewels) buvo dedami deiman-l 
tiniai, ir laikrodininkai juos! 
vogdavę; iš to ir ta nuomonėj 
kilusi, kad laikrodininkai iš
vagia akmenis; bet ir tai pasa
kai sunku tikėti. Kas kita yra 
su deimantais žieduose irxki
tokiuose papuošaluose. Neku
rtose vietose betaisydami to
kius dalykus, deimantus gali 
sumainyti gerus ant blogu, 
ypatingai vietose, kur deiman
tus deda belaukiant. Deiman
tus reikia duoti taisyti pas ge-

LEKCIJA 4-ta Apie 
LAIKRODŽIUS

Jokie laikrodininkai, nepai
sant, kokie apgavikai jie būtų, 
neima gerų akmenų iš 
laikrodėlių ir nededa blogų į 
jų vietą tyčiomis, kad pasi
naudoti. Skirtumas vertėje rai pažįstamus > arba Į vietas, 
tarp blogo ir gero akmens yra kurios per * daugelį fmetų stovi 
tiktai apie 30 centų, o. darbas toj pramonėje ir. turi įgiję pa- 
permainyti akmenį vertas ne-įsitikėjimo. Senos.vdkiškos’ki'l- 
mažiau 50 centų ;\už nekuriu 
akmenų įdėjimą moka net virš 
dolerio laikrodininkams, dir
bantiems nuo štukų. Dargi 
akmenį beimant, jis gali su-

DU KOMUNISTŲ KANDIDATAI ■
NUPIEŠTI' FRED ELLIS’O

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

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

Kainos:
■ Knygutė iš 80 štampų $1.00 

Agentai gali parduoti lapukus iš 8 
štampų po 10c. už lapuką.

Lotai, daugyje 55 knygučių parsiduo- 
— da po $50 už lotą; 90 knygučių už 

$75; 125 knygutės už $100.

THE VOTE COMMUNIST BUTTON

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

VOTE COMMUNIST GUZ1KAI JAU 
GATAVI

Ant pareikalavimo bikur 
jas.

Kainos:
Lotuose
Lotuose
Ęo tuose
Lotuose

Reikalaukit jų šiuo antrašu:*

NATION AL ■> ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE
THE 'WORKERS’ (COMMUNIST) PARTY L

, 43 East 125th Street ’• New York,' N.~Y.

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir k,t. Vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS x

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:______ ______________L

I
Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 

malonėsit man prisiųsta URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
sų visais nurodymais, kraip vartoti.

Vardas
No___
Miestas
Miestas

St. ir Avė.
State.
State.



VIETOS ŽINIOS Herb. Hooveriui.
Tuom taipgi norima užduot 

per nosį šnapsiniam demokra
tų kandidatui Al Smith ui, ku
ris savo valstijoj nevykdo visos 
Amerikos blaivybės įstatymo.

VISI PARTIJOS NARIAI 
| MITINGĄ!

Šiandien, seredos vakare, 
įvyksta visuotinas Darbinin
kų (Komunistų) Partijos 
narių susirinkimas, Manhat
tan Lyceum svetainėje, po 
num. 66 East 4th St., New 
Yorke. Visi draugai turi 
dalyvaut. Ateikite su na
rinėmis knygutėmis. Susi- 
kuopė daugelis 
klausimų, kuriuos
bendrai svarstyti ir spręsti.

Distrikto Pildomasis
Komitetas 

per J. J. Ballamą, 
Veik. Dist. Organizatorių.

KAIP JAUČIASI 
RESIŽUDYDAMAS? TEATRAS DAINOS-MUZIKA

bert Fisher ir Helene Giere.
Apart šio vyriausio progra

mos dalyko, scenoje bus per
statyta “Babes on Broadway” 
(Broadway Kūdikiai) ; šį vaiz
dą prirengė plačiai žinomas 
muzikalių komedijų statytojas 
Joseph Santley, kuris taipgi ir 
pats yra pirmo šorio aktorius.

YONKERS, N. Y. ,
A.L.D.L.D. 172 kuopos susirinki

mas bus pėtnyčioj, 3 rugpjūčio, po 
No. 252 Warburton Ave. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ateikit 
laiku ir naujų narių atsiveskit.

J. Yodeikis.
182-183

REIKALAVIMAI

KAS NAUJO PARAMOUNT
TEATRE

metų amžiaus, 
virtuvėje, jis 

ant popieros

S i g m u n d K r u m gol d—d i d ž i a u - 
siais, moderniškiausiais Para
mount vail^nais.

Tai bus tipiškai turininga 
Publix teatrų programa.

Tel., Stagg 7057Tel. Stagg 2105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS
X - Spindulių Diagnoza 

221 South 4th Street 
(Prienais “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.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper G776
REIKALINGAS partneris į bučernes 

ir grosernčs biznį. Partneriu pri
imsiu ir nepatyrusį tame biznyje, 
bile tik nori mokintis mėsų pjaustyti. 
Gera proga išmokti bučeriu. Mano 
partneris išvažiavo Į Lietuvą, tat esu 
priverstas 

Rialto teatre, Times Square, j ĮTS <lviem 
pasilieka dar vienai savaitei j 
“The Racket”; sykį jį mačiu
sieji reikalavo progos dar kar
tą pamatyti.

jieškoti kito partnerio, 
galima plačiai biznį vary-

Kanton
Ave., Bronx, N. Y.

Pola Negri, viena iš žymiau
sių krutamųjų paveikslų akto
rių, pasirodys veikale “Lovos 
of an Actress” (Vienos Akto
rės Meilės Prietikiai,), Para
mount Teatre, Times Square, 
New? Yorke. Tas krutamasis 
paveikslas prasidės ateinančią 
subatą, rugpjūčio 4 d. Tai bus 
žymia dalim ir “balsus” pa
veikslas, nors pati Pola Negri 
ir nekalbės nuo judžio drobės; 
bet šiaip garsų būsią užtenka
mai; bus girdėt garsai arklių, 
karietos ir įvairūs kiti, kurie 
skambės sykiu su krutamojo 
paveikslo piešiamais vaizdais 
bei nuotikiais.

CASTON ROPSEVICH Tel. Jmniper 7646

LYNBROOKE, Long Islande, 
gazu nusižudė kompanijų Šerų 
ir bondsų pardavinėtojas W. 
M. Jones, 50 
Paleidęs gazą 
pradėjo rašyt
sklypelių savo įspūdžius, kaip 
Žmogus jaučiasi besižudyda- 
mas. Ant vieno sklypelio pa
rašyta: “Jeigu žmonės turėtų 
tokias geras ypatybes, kaip 
šunes; jeigu jie turėtų šunų iš
tikimybę ir draugiškumą, tai 

Į puiku būtų gyvent šiame pa
saulyje”. Ant kito sklypelio 
—žodžiai, atkreipti į jo duk
terį Blanche : “Tavo tėvas pri
sipažįsta, kad jo gyvenimas 
buvo nepasekmingas”. čia 
taipgi perspėjama, kad įeinan- 

jtieji į virtuvę neužsibrėžtų deg-( 
•■tuko, nes gali įvykt gazo eks- 
1 plozija. Trečiame raštelyj jau 

n^Ll; j nusilpusia ranka pakreivezio- 
: “Aš pradedu svaigti. Ma- 

• no kojos silpnėja. Aš labai 
norėčiau užsirūkyt, bet nedrįs- 

Temple
Jones’ui paskutiniu laiku 

;pradėjo nesisekt biznis; dėlto 
; ir

3525—3rtl

turime
Teatralas.

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

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

KALBĖS PROF. SCOTT 
NEARING

Garsusis profesorius 
Scott Nearing kalbės apie 
jų karų pavojus, konferencijoj Į įa. 
New Yorko Darbininkių Fede 
racijos, rytoj, ketverge, rug- 
pjūčio 2 d., Labor 
svetainėje, kampas 2nd Avė. 
ir 14 St., New Yorke. Visos..................................... .
lietuvių moterų darbininkių i jYs“buvo priverstas parduot 
organizacijos privalo pasiųstisav6 namus. 
savo delegates į tą konferen-j 
ciją, kur bus svarstoma pla
nai, kas daryt, kad užkirst k e-! 
lią naujoms imperialistinėms 
skerdynėms.

Paveikslas vaizduoja pa
daužą aktorę, kuri turi papro- 

j tį savo mylėtojus laikyt kiek- 
jvieną atskirame kambaryje ir 
pavieniui juos erzinti. Taip ji 
juos ir kankina, iki, .pagalinus, 
pati tikrai įsimyli vieną vyrą. 
Bet tokia jau jos 
negali išsiduot jį 
mylinti; jinai turi 
duot ir lošt, kaip
nors jai. kaip sako, širdis plyš
ta iš meilės ir gailesčio.

To judžio direktorium yra 
Jie turėjo susior- Rowland V. Lee; be kitų akto- 

šaiką rių, jame vaidina Nils Asther.

ADVOKATŲ ŽULIKYSTĖS

rolė—jinai 
nuoširdžiai 
tiktai nu- 

ir pirmiau,

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

IŠRANDAVOJIMAI
Išnomuojama krautuvė su 

i kambariais, tinkama bile biz- 
j niui, sparčiai augančioj kolo- 

kuopoš susirinkimas nijoj, centre Maspetho. Pa-i 
geidaujama lietuvio biznierio. 
65—23 Grand St., Maspeth, i 
N. Y., R. Kruchas. ■

(181—183)

EAST NEW YORK, N.
L.D.S.Ą. 11

bus ketverge, 2 rugpjūčio, po No. 
218 Van. Sicklen Avė. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visos nares ateikit, tu
rime svarbių reikalų.

Šekretorū.
1.82-183

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WILKES BARRE, PA.

Pajieškom choro vedėjo, kuris ga
lėtų vesti progresyvių mišrų chorą. 
Atsiliepkite šiuo adresu: J. Samuo
lis, 59 Nicholson St., Wilkes Barče,

KODĖL IR KITUR TAIP 
NEPADARYTI?

Areštuota dar ketini žulikai 
advokatai.

|ganizavę tam tikrą
(“jieškančių bėdos”. Tie žmo-

... v inės tyčia lįsdavo prie automo-
Drg.* Kuopietis, rašydamas į bj]ju jr gatvekariu, kad iuos 

mums apie pereitą sekmadienį j kiek gryPštel-ų. ‘ Pargriuvę, 
surengtą Laisvė naudai, irj paskui nuduodavo, būk jie pa
kerai pavykusį, centralbrookly-ivojingai sužeisti; o ju advoka- 
niečių išvažiavimą Forest Par-|taj UŽVesdavo bylas prieš au- 
ke, sako: jtomobilių savininkus bei gat-,;

“Šį išvažiavimą kuopa buvo 1 
nutarus rengti del. savo iždo 
padidinimo, bet kuomet pra
ėjusioj ALDLD. II apskričio 
konferencijoj buvo padarytas 
tarimas, kad visos apskričio 
kuopos surengtų po kokį nors 
parengimą “Laisvės” naudai, 
tai mūsų kuopa nutarė pada
ryti pradžią ir paskirt pelną 
“Laisvės” naudai.

Kaip iš programos, taip ir iš 
bizniško atžvilgio, tame išva
žiavime viskas gerai pavyko.

Nors atskaita dar galutinai 
nepadaryta, bet numatoma, 
kad pelno liks apie trys desėt- 
kai doL Turėtų ir kitos ap
skričio kuopos subrusti su pa
rengimais “Laisvės” naudai, ir 
jeigu visos kuopos gerai pasi
darbuos, tai “Laisvei” bus 
gražios paramos.

Kuopietis.”

Mary McAlister, Richard 
Tucker, Philip Strange, Paul 
Lukas, Nigel de Brulięr, R.o-

J 82-184

HARTFORD, CONN.
Partija rengia prakalbas

2 rugpjūčio
kot- 

ant Main ir 
Pradžia 7:30 vai. 

Kviečiame visus atsilankyti, 
aiškins, kodėl darbi- 

atsiskirti nuo kapitalisti-

A.D. 
verge, 
Buckingham St 
vakare, 
nes kalbėtojas 
ninkai turi ; 
nių partijų, ir kodėl reikalas pri
klausyti prie A.D. Partijos.

Darbininkas.

NEREGIAI “APŽIŪRI” 
DIENRAŠČIO MAŠINAS

13 auklėtinių New Yorko 
Neregių Instituto buvo atvesti 
j Times dienraščio spaustuvę, 
parodyt jiems mašinas. Būda
mi neregiai, jie mašinas “pa
mate” tiktai su pagelba pirš
tu, jąsias apčiupinėdami.— 
Viena iš tų mašinų yra di
džiausias spausdinamasis pre
sas pasaulyje: per valandą jis 
atspausdina 57,000 egzemplio
rių to didžiausio vietinio laik
raščio; o nedėldienio laidai 
per tą presą pereina 750 tonų 
popieros.

NUŠOVĖ DARBININKĄ Už 
KVORTĄ DEGTINĖS

vekarių kompanijas 
darni 
už jų

didelių atlyginimų
rei kalnu- 

neva !

PARAMOUNT TEATRAS
Broadway ir 43rd Street

KAIP ĮSIGYT sesutę

merLouise Bergano, 9 metų 
gaitė, būtinai norėjo turėt se
sutę, su kuyia ; 
Radus vežimėlį 
mergele ties 
krautuve, Louise 
nusivežė jąją.
na Fanny Merriniene, išėjus iš 
krautuvės ir nerasdama savo 
dukriukės, ėmė nesavu balsu 
šaukti. Pribuvo policija; pra
sidėjo jieškojimas; ir nu
kniauktasis kūdikis atrasta pas 
Louise Bergano. O policijos 
klausinėjama Louise aiškinosi, 
kad jinai senai jau prašanti, 
kad jos motina įsigytų sau 
dukrelę, o man, girdi, seserį. 
Bet kuomet motina prašymo 
nepildo, tai, sako, aš sugalvo
jau pati susirast sesutę.

Louise yra našlaite; tikros 
motinos neturi. Jinai yra au
gintinė Marės Berganienės, 
gyvenančios po num. 2,115— 
80th St., Brooklyne.

galėtų žaisti.
i su mažyte 

dešimtu k i ne 
ėmė sau ir 

Kūdikio moti-

{KALTINTI 108 
BŪTLEGERIAI IŠ 18 
PONIŠKŲ KL1UBŲ

Federalis Grand 
teismas New Yorke 
108 savininkus bei 
jus aštuoniolikos kliubų 
tokių poniškų naktinių 
kur buvo pardavinėjama 
nė ir kiti svaiginamieji 

, lai. Tarp 
’ Čranlundaį,

James mų WHN radio stoties. Kiek- 
vienam gręsia ne daugiau,

T) žiūrės 
įkaitino 

tarnauto
ji* ki- 
urvų, 
degti- 
gėra-

k.'Ptintųjų yra ir 
skelbėjas progra-

Blaivybes agentas <“ 
MacGuckin Hobokene', N. J 
nušovė laivakrovį darbininką'kaip po $1000 pabaudos ir 
Leo Boice, kuris mėgino įsi-'vieni 
smugeliuot dvi puskvortines; juos 
bonkutes degtinės iš laivų 
prieplaukos.

Ar žmogžudis bus teisiamas 
ar ne, dar vyriausybė nėra nu
tarusi.

PAVOJINGAI APSIDEGINO 
3 GAISRININKAI
. Begesinant gaisrą automobi

liu garaže po num. 325 East 
29 St., New Yorke, trys ugna- 
gesiai pavojingai apsidegino 
rankas, veidus ir kūną, kuomet 
eksplodavo gazolinos kubilas. 
Dar nėra žinios, ar jie bepa- 
sveiks.

metai kalėjimo, imant 
atskirai. Bet jiems dar 

primetama alkoholio šmugelio 
suokalbis; o už suokalbį pana
šiuose atsitikimuose galima esą 
baust po 2 metu kalėjimo ir 
$10,000 piniginės pabaudos.

Republikoniškoji 
tono valdžia lipa 
N. Y. būtlegeriams, 
šaukdama talkon 
newyorkinius blaivybės agen
tus, kurie beveik visi esą par
sidavę mūnšainieriams. To
kiais žygiais prieš būtlegerius 
repųblikonai 
daugiau balsų 
savo kandidatui į prezidentus

Washing
ant kulnų 
visai nesi- 

vietinius,

nori pasižvejot
iš “sausųjų”,

PASTRANDAVOJA 2 florai šapų ir 
storas, po num. 426 Humboldt St., 

tinka bile bizniui, ypatingai kriau- 
čiams. ' Viskas naujai pertaisyta. 
Randa nebrangi. Taipgi pasiranda- 
voja 5 kambariai, yra visi įtaisymai, 
randa pigi. Atsišaukit pas sąvinin- 
kų R. Zubrį, 566 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Greenpoint 2476 
arba Stagg 4918. 178-83

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

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

Telephone: Greenpoint 2329

J. GARŠVA

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue , 

(Buvusi 28 Grand St.)
MASPETH, L. I.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 0783

DR. PETERSON’O

Dabar perstato pirmųjų synchro- 
nizuotą operų, su 100 aktorių — 

100 dainininkų

Didžiausia Europos Aktore
POLA NEGRI

veikale

Loves of an Actress
(Vienos Aktores Meiles)

šiame vaidinyje linai turi paprotį 
surinkt savo mylėtojus i atskirus 
kambarius, visuomet laikydama 
juos, taip sakant, kairine prisny- 
rus su savo mitriu lošimu. Pas
kui ii pati įsimyli, bet supranta, 
kad jinai turi ir toliau lošti, riors 
tatai pusiau nlėšia širdį ir jai ir 
jos mylūtiniui.

Jūs negalite praleist nepamatę šio 
krutamojo paveikslo.

Įžanga 35 centai ir augščiau. .

Draugai:—
Kaip jums rašiau savo pirmam 

pranešime taip ir yra, jau netekau 
darbo dirbtuvėje ir esu priverstas 
pelnyti pragyvenimų savo laikrodžių 
taisymo Įstaigoje, kaip priežodis sa
ko—visokia pradžia yra sunki, taip 
ir man pradžia yra gana sunki ir jūs 
daug man gero padarysite, jei neati- 
deliodamį tuojaus atnešite savo su
gedusius laikrodžius, akinius ir auk
sinius dalykus pas mane pataisyti. 
Aš turiu gabumų, patyrimų, ir pa
siryžimą atlikti darbą geriausia ką 
galima.

Laikrodininkas Pranas Veiveris,
4 Tčn Eyck St., arti prie Union Avė. 

Brooklyn, N. Y.
182-184
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NEWARK, N. J.
A.L.P.M.S. 7 kuopos nepaprastas 

susirinkimas bus ketverge, 2 rugpjū-' 
čio, Lietuviu Svetainėj, 180 New 
York Avė, 8 vai. vakare. Visi na
reli privalot dalyvauti, nes turime 
prisirengti Su veikalu del A.L.D.L.D. 
2 apskričio maršruto, 
gutūs 
tai turime 
susimokinus.

Kadangi kny- 
jau išdalintos dviejų veikalų, 

sukrusti, kad tinkamai 
Todėl visi ateikit.

G. Kudirka.

ekskur- 
subatoj, 
Tai bus 

tat

DETROIT, MICH.
ALDLD. 52 kuopa rengia 

siją į Bag-Lo Island Parką 
4 rugpjūčio (August), 1928.
paskutine ekskursija šį sezoną, 
visi vietos ir anielinkčs lietuviai įsi- 
tūmykit dieną ir dalyvaukit, nes ši 
sala gražiausia, visi smagiai pasi
linksminsite. Laivas • išplauks nuo 
Woodward -prieplaukos 9 vai. ryto, 
antras 10 vai. ryte. Po pietų—1:30 
ir 3 vai. Tikintas suaugusiems 75c, 
vaikams 40c. Darbininkai, kurie esa
te apsiėmę tikietus pardavinėti, bū
kite laiku.—Rengėjai. 180-82'

PARSIDUODA namas su biznio ra
kandais ii' gyvenimo kambarių ra

kandais. Parsiduoda iš priežasties 
savininko nesveikatos. Parduosiu už 
visai žemų, kaina.—C. Ostar, 1938 i 
Maple Ave., North Beach, L. I., N. 
Y. Grand St. karas daveža iki pat 
vietai. Apsukrus biz.nyje žmogus čia Į 
gali pasidaryti gražaus pinigo. Į 

177-82

Tel. Lackawanna 2186

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

Pirmas Rodymas Pirmas Rodymas

Mamienų Streiko Paveikslas
Bus Rodoma Ant

MAINIERIŲ SOLIDARIšKUMO FĖRŲ

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

BUS IR DAUGIAU PATRAUKIANČIŲ PAVEIKSLŲ

Rengia
NATIONAL MINERS RELIEF COMMITTEE

799 Broadway, i New York

iiiainaiii mai aiiiflitiBiiiaiiisiiiSHiai IIIQII QIIISIIISIIiaillQIllSIIIQIIlSIIIQHlOQI

THE PLATFORM 
OF THE

CLASS s STRUGGLE
64 PAGES OF SMASHING 

FACTS

NOW READY

PRICE:

.10c. EACH
30% discount in lots of 

100 or more

NATIONAL PLAT 
OF THE 

WORKERS 
(COMMUNIST) PARTY

ORM

: NATIONAL ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE
43 East 125 Street New York, N. Y.

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

Ž0L1ĮJ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N.

siųskite reikalavimus
229

Arba .
money orderius tiesiai, kur išdir
bama: >

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

STATEN ISLAND, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

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

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

214 Perry Avenue,

it

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

KUNDROTO TRYS LIETUVIŠKI VAISTAI!
! Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
' visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
; vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
; kiekvieną ligų. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
; geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
' tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
• čia paduotus:
i Apynių \
Aviečių uogų 
Aidžių seki ūkių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzin gelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokių 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 Gawti ir Lietuviikų Trejų Devynerių 

Phone, Greenpoint 2017, 2360-8514

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Kaštavolų Šal mėčių
Kmynų Šalavijų
Liepos žiedų Seneso lapelių
Lisnikų šafronų
Metelių Trijų devynerių
Medetkų Traukžolių
Mėlynių uogų Totorkų šaknų
Našlelių Turkiškų pipirų
Puplaiškių Pinavijų šaknų
Parušanijos ir Trūk žolių

daugybę kitokių ' Valerijono šaknų




