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Bucharino Prakalba
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Slaptas Derybas200 Audėjų Streikuojaskatino Žudyti

Prie

KEISIS KALINIAIS

KAUNAS.— Greitu laiku

‘LAISVĖS’ NAUDAI PIKN

Komi-

PARYŽIUS.— Per pasta
ruosius du mėnesius Angli
ja ir Francija vedė slaptas i

Philadelphia.— Po išklau
symo per radio Tunney-Hee-

5 Rugpjūčio, Cleveland, Ohio. 
Rengia Korespondentų Biuras, 

ANT NEUROS FARMOS, y 
Brunswick, Ohio.

50,000 NUSIŽUDYMŲ EU
ROPOJE PER VIENE

RIUS METUS

yra 
Bu- 
pai- 
tik

Banditas Surišo Penkis 
Apiplėšė Banką

Krasinas Dar Tebėra 
Vokiečių Laivo

Yra tokių atsitiki 
abu tėvas ir moti:

Washington.— Aprokuo- 
jama, kad įvairios šalys vi
so yra skolingos jungt. 
Valstijoms $25,000,000,000.

d., 1928 m., 
Sacco-Vanzetti 
Tarptautinio

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

ANT WILICK’S PARMOS

JIS 
že-1

I $5 į savaitę.

Kadangi dabar Trockio 
tai 

yra

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

ANT ANTANO ALIUKO 
ŪKĖS

Ant Kranto New Pond Ežero

50 Sužeista Religinėse 
Riaušėse Indijoj

HARTFORD, CONN. — 
200 audėjų sustreikavo Bi
gelow-Hartford Carpet Co. 
Thompsonville audinyčioj 
prieš algų nukapojimą ant

ruoja investigacijoj,”

PITTSBURGH.—Po dvie
jų metų užvilkimo, viršinin-, 
kai taip vadinamo darbinin
kų banko (gelžkeliečių uni-

j and Trust Company bus tei
siami šį rudenį už nusuki
mą $320,000.

nio vakarą, panelė Lillian 
Gold, 24 metų amžiaus^ nur
se, tu o j aus nuėjo į savo mie- 
igamąjį kambarį ir -Ų 1. • 1 1

no: “

No 183 pasauliniam Komunistų In-I J__
ternacionalo kongrese, ku- Į ~

Įvairūs Tarptautines Rau-> iš Sovietų. Sąjungos ir iš 
donos Pagelbos skyriai su- daugelio kitų^ skyrių. ----
rengs visam pasauly mitin- ] .... .v
gus tarp rugpjūčio 19 ir

MASK V A'.i—N. B uchari- 
nas, Koni. Internacionalo 
pirmininkas, gausiu delnų 
plojimu buvo pasveikintas, 
kuomet jis penkioliktoj se
sijoj atsistojo pasakyti už
baigos prakalbą apie jo pa
tiektų tezių diskusavimą

Bucharinas pareiškė, kad; 
diskusijos buvo geros. _ .
žymėjo, kad veik visos ko
munistų partijos dalyvavo 
diskusijose. Diskusijų pa
matas, sakė jis, buvo labai 
platus. Diskusijos i_____ _
daug teisingi] ir kritikinių

Pinnas Lietuvių Darbi* 

ninku Dienraitis 
lieina Kasdien Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visų Salių 
Vienykite*! Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Re* 

tėžius, o Laimėsite 
Pasauli!

Brooklyn, N. Y., Ketyergas, 2 Rugpjūčio (August), 1928 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII. DienraiČio *

20,000 Darbininkų Sustrei-
’ Pa-! kavo Prieš Policijos 

Brutališkumą

Sacco-Vanzetti Mirties Paminėjimo Mi 
tingai Bus Surengti Visam Pasauly

Vailokaičio, Tilmanso ir Til- 
kos Fabrikų Darbininkai Nori 

Geresnio Atlyginimo'

180 HEW BEDFORDO STREIKIERIįJ 
KALEJ1MAN ANT 60 DIENU

f *1 - jtradienį čia sustreikavo 20,- 
!000 tekstilės darbininkų, 

pasLiIių' apie'val"stiečius"be- pūkšdami protestą prieš 
darbę, kolonijų ir negrų biutaliskumą.
klausimus.
Karo Pavojus — Svarbiau

sias Faktorius
“Svarbiausias faktorius 

pasaulinėj situacijoj yra 
karo pavojus,” sake Bu- 
charinas... Mes nesako
me, kad karas turi atei
ti už kelių- menesių, bet 
kad viso pasaulio padėtis 
įrodo, kad karas turi įvyk
ti. Imperialistai ir social
demokratai bando paslėpti 
tą faktą, i o mes turime jį 
paskelbti.”

Didžiuma revoliucijų 
surišta su karais, sakė 
charinas, bet tai būtų 
k.u komunistams vien 
karu remti savo revoliucinį 
perspektyvą. Revoliucinė 
situacija gali išsivystyti iš 
vidujinių kontradikcijų, liet 
turi kilti iš karo.

“Industrinė taika, augi
mas socialdemokratijos su 
buržuazine valstybe ir t.t. 
yra neišaiškinami dalykai 
kitaip, kaip tik sąryšyj su 
analizu tarptautinės padė-

i policijos brutališkumą.
Nesenai darbininkai buvo 

(susirinkę prie dirbtuvių į 
masinį mitingą. Policija 
užpuolė juos ir sužeidė 23 
darbininkus. Darbininkai 
gindamiesi sužeidė 13 poli- 
cistų.

Žada Organizuoti Orlaivių 
Išdirbysčiu Darbininkus

ATLANTIC CITY, N. J. j 
—Amerikos Darbo Federa- 

I ei jos viršininkai čia savo 
Isesijoj sumanė patiekti fede- i 
racijos konvencijai, kuri Į 
įvyks New Orleans, lapkri
čio mėn., sumanymą orga
nizuoti į uniją orlaivių iš
dirbysčių darbininkus. Jei
gu konvencija užgirsianti 
tą sumanymą, , tai tuomet 
bus pradėtas organizavimo | 
darbas.

dus besi rengimui prie karo. 
Todėl karo pavojaus klausi
mas yra svarbesnis už visus i 
kitus klausimus. i

“Komunistinis
turi būt marksistiniai 
koordinuotas,

paminėjimui 
nužudymo.

Darbininkų 
Apsigynimo nacionalis ofi
sas, 80 East 11th St., New 
York, aplaikė daug praneši
mų nuo Raudonos Pagelbos 
iš Vokietijos, Kanados Dar
bininkų Apsigynimo Lygos, 
iš Anglijos nuo Tarptauti
nės Politinių Kalinių Pagel
bos, nuo Raudonos Pagelbos

, Pra
nešimuose 'išdėstomi planai 

i Sacco-Vanzetti 
nukankinimo.^ Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas 
organizuoja mitingus Jung
tinėse Valstijose.

Sacco-Vanzetti mitingai 
bus surengti tarptautine 
skale; bus sujungti su pa
darytu suokalbiu prieš Tom 
Mooney ir Wąrren fillings, 
kurie tuojaus pradės sėdėti 
tryliktus metus San Quen
tin ir Folsom kalėjimuose, 
Californijoj.

Fabrikantai Darbininkų 
Reikalavimus Atmetė.
Trijų Kauno fabrikų — 

Vailokaičio (buv. Šmidto), 
Tilmanso ir Tilkos — dar
bininkai pareiškė darbda
viams reikalavimus.

Darbininkai reikalauja,
• jkad be algos jiems būtų 

duodami priedai natūra, 
kaip tas dar nelabai senai 
buvo daroma.

Fabriku savininkai darbi
ninkų reikalavimus atmetę, 
bet darbininkai tų reikala
vimu neatsisaka.

Albert Weisbordas Suareštuotas ir Nepaleidžiamas po Kau 
cija; Nepaisant Areštų, Streikieriai Pikietuoja

$100,000 . 1
Kovai prieš imperialistų karą Nicaraguoj ir prieš 

karo prisirengimus, kuriuos daro Wall Streetas kitam 
kruvinam konfliktui, kuriame Amerikos darbininkai 
ir išnaudojami farmeriai bus žudomi. Aukas siųskite 
Darbininkų (Komunistų) Partijos Nacionaliam Rin
kimų Kampanijos Komitetui, 43 East 125th St., New 
York. Alexander Trachtenberg iždininkas.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Kariuomenė Išvaikė Kunigy
Nurse Bandė Nusižudyti Po Vadovaujamus Maištininkus 

Tunney-Heeney “Faito” !

Dirbtiniai Žmonės Valdo Or
laivius; Taikomi Karui

Teis Gelžkeliečių Banko Vir
šininkus už Pinigų Nusukimą

NEW BEDFORD, Mass. 
—Šiomis dienomis labai pa
aštrėjo kova tarp streikuo- įkalinti. Viena šeimyna sų 
jančių tekstiliečių darbinin- šešiais 
kų ir darbdavių sumobili
zuotų spėkų — policijos ir 
milicijos.

Iš apie trijų šimtų perei
tą pirmadienį suareštuotų 
streikierių už pikietavimą, 
180 tapo nuteisti į kalėjimą. 
Didžiuma jų nuteisti ant 
dviejų mėnesių. Del tūlo 
skaičiaus nepilnamečių jau
nuolių paskirta mažesnės 
bausmės. Visi nuteistieji 
apeliavo ir jiems kaucijos 
buvo nustatytos po $500 iki 

,’augštesnis teismas išspręs 
bylą. Visi atsisakė užsista-

mažais vaikučiais 
pėsčia ėjo kelias mylias į 
'kalėjimą, nešant rankose 
šešių mėnesių kūdikį. .

Antradienį po pietų tapo 
suareštuotas Albert Weis
bordas, Tekstilės Dirbtuvių 
Komiteto ųacionalis sekre
torius po pasakymo prakal
bos masiniam susirinkime. 
Jį policija suareštavo už ko
kį tai “prasikaltimą” Fall 
River mieste aštuonios sa
vaitės atgal. Jis laikomas 
kalėjime be kaucijos; vie
tos valdininkai sako, kad 
jie laukia atsakymo iš Fall 
River policijos, nors to mie
sto polįcijos viršininkas 
Feeney randasi New Bed
ford policijos stoty.

Fred E. Beale ir Jack 
Rubenstein nuteisti ant še-

streikieriai 
buvo ti;okais gabenami į tei
smą, po 30 viename troke. 
Minia susirinkusiu darbi- I v
ninku prie teismabučio 
sveikino suareštuotus strei-| 
kierius. Prie teismabučio, šių mėnesių. Rubenstein va- 

| stovėjo Massachusetts mili- 
Tnntn Sailing žiniomis !ci.ios nariai durtuvais, 

kiekvienais metais tik vie-iRa(? .darbininkai, sVeiR1.® 
noje Europoje būna 50,000!nai lr Streikierių simpati- 
nusižudymų. 7 
didumu pirmoje pietoje yra 
Vengrija ir Čekoslovakija,!

dovavo Passaic streiką.
Kiti kalbėtojai tame ma

siname susirinkime buvo: 
Alex Bail iš Bostono, Harry 
Cantor nuo - Typographical 
Unijos iš Bostono, Fred 
Biedenkapp, Mary Correi- 
na, Arthur Daiz, Sam Weis
man iš Fall River, Nat Kay, 
Jaunų Darbininkų (Komu
nistų) Lygos distrikto or
ganizatorius.

Nepaisant areštų, strei
kieriai pikietuoja dirbtuves.

Didelis Prancūzų Lakūno 
Buše Išradimas

Pasak “Daily Herald”, 
pirmas per Jgįrą pradėjęs 
priešų bombardavimą nak
tį francūzų lakūnas Bou- 
chet padarė sėkmingus eks
perimentus su “: 
“phantom” , lakūnu.

“Robot” lakūnas ^yra elek
tros valdomais “raumeni- 

sveiks. Jis atsisakė papa-,viai žuvo mažesniam mūšy j'mis” plieno figūra. Per de- 
‘ ‘ k Imonstravimą Icres aerodro-

--------- i me ties Marseilles “robot” 
v . Iparodė, kad 60 angliškų my- 

Obreg» U z m u. sėjas *i* i. i . ~ “vs »• n mo £aama nuleisti zernen :Sak®9 Miuyska Jį Fa-s^ki bombardavimo skren- 
Sūskilo Kapitalistų šeimy-

na Politikoj

MEXICO CITY.— Prane
šama, kad federate kariuo
menė išsklaidė 450 kontr
revoliucionierių Guadalaja
ra valstijoj. Penki kunigai 
vadovavo maištininkus. 
Pranešimas nieko nesako 
apie sužeidimus ir užmuši-nurijo apie sužeidimus ir uzmusi- 

nuodų su tikslu nusižudyti, i mus.
- • • ‘ .Tapo atgabenta į ligoninę\ Septyniolika kųntr-revo-

pavyzdžiui .daktarai sako, kad ji pa- Jiucionierių ir penki karei-, 
komunistas privalo nurody- at.sisakč papa- ■ via.‘
ti hnd nripč dnrbn nniiną šakoti, del kokios pnezas-:netoli Atenguiilo.

ties nuodijosi. Manoma,] 
kad kumštynės privedusios 
ją prie to.

ti, kad prieš darbo unijas 
išleistas bilius Anglijoj turi 
ne tik vidujinę reikšmę, bet 
taipgi ir tarptautinę, kaipo 
dalis prisirengimų prie ka
ro.

“Besitikint karo, svar
biausia komunistu užduotis, 
tai laimėti mases, bet tas 
negalima be didesnio veiki
mo darbo unijose...”

“Organizavimas neorga
nizuotų yra labai svarbus 
darbas, bet veikimas refor- 
mistinėse unijose neturi būt

i seka Austrija, 
Francūzija. Mažiausiai nu
sižudymų Italijoje — 8 nuo 
100,000, Olandijoje—6, Nor
vegijoje — 5, Ispanijoje —’ 
4 ir Graikijoje—2. O Čeko
slovakijoje — 26 bei Vokie
tijoje — 23.

Nusižudėliu kai;. į v.id«- ... .
Visi streikieriai pareiškė, 

|kad jie nekalti, ir kuomet 
1 kalėjimą 

.vien tik už tai. kad jie pi- 
kietavo ir neklausė įsakv- 
mo išsiskirstyti, juose kilo 
dar didesnis pasipiktinimas 

Į Amerikos “demokratiniais” 
{teismais.

u-

opozicija likviduota, 
svarbiausias pavojus 
dešiniajame sparne.

Amerikoj Frakcionizmas 
Neturi Pamato

“Lenkijoj ir Jungtinėse 
Valstijose frakcinės kovos 

.eina be svarbių politinių 
skirtumų. Kominterno Pil
domasis Komitetas turi 
kreipti ypatingos domės į 
Čekoslovakijos partiją, kur 
Raudonosios Dienos klaida 
yra viena didžiausių.

“Mes turime visai mažai 
laiko prisirengimui prieš 
karą ir turime išnaudoti tą 
laikotarpį su revoliucine 
energija, idant patraukus į 
savo pusę didžiumą darbi
ninkų ir valstiečių.

. Reikalauja Didesnio Veiki
mo

“Kongresas turi reikalau
ti iš Pildomojo Komiteto ir 
iš partijų didesnio protinio 
darbo, didesnės rekrutavi- 
mo spėkos, pagerinimo par- 

. tijų aparatų, pagerinimo

WASHINGTON.— Stam
biųjų Delaware kapitalistų 
Du Pont šeimyna suskilo 
politiniame klausime. Pierre 
ir E. I. du Pont pasižadėjo 
remti gub. Smithą, kaipo 
demokratų kandidatą į pre
zidentus, o kiti šeimynos 
nariai rems Hooverį.

jaunuolių darbo, geresnio 
veikimo kolonijose, geres
nio anti-militaristinio darbo 
ir gero prisirengimo nele- 
gališkam veikimui. Tai yra 
iliuzija manyti, kad mes vi
sada galėsime taip veikti, 
kaip dabar, ir viskas turi 
būt daroma, kad išvengti 
pasikartojimo Raudonosios 
Dienos suklydimo Čekoslo
vakijoj.

“Sovietų Sąjunga turėjo 
didelius laimėjimus. Tačiau 
galutinas pasaulio užkaria
vimas bus sąryšy su antru 
pasauliniu karu. Tatai nė
ra pesimizmas. Su Engel
su mes pasakome kapitalis
tams: “Bandykite paleisti 
karo šunis, o Kominternas 
atsakys su pergale Komu
nistinės Revoliucijos.” (Gau
sus delnų plojimas.)

Po to Bucharino teziai ta
po vienbalsiai užgirti. Pas
kui kongresas užgyrė Ko
minterno Pildomojo 
teto veikimą.

idanti mašina.
Eksperimentai taip toli 

nuprogresavę, kad esą gali
ma valdyti nuo .kito lėktu
vo mechaniškas lėktuvas ir 
eventualiai kontroliuoti 
dideliame atstume nuo 
mes.

i Francija ir Anglija Vedė Chinijos Raudonoji Ar 
mija Maršuoja Pirmyn

MEXICO CITY.— Prasi
dėjo užmušėjo Jose de Le
on Torai teismas. Jis teis
me pasakojo, kad jį netie
sioginiai paskatino prie 
žmogžudystės minyška Con
cepcion Acebedo de la Lata. 

“Kas tave paskatino prie 
žmogžudystės ? ” užklausė 
teisėjas.

“Tiesioginiai — niekas,” 
atsakė Torai.*

“Kas netiesioginiai”?
“Motina Conchita”.
“Kas yra motina Conchi-

ta?” . . .. . V1 — .......r-; .-------
“Vyriausioji mmyska Con- kas jį surišo. Paskui sūri- stovi jūrose, 

cepcion Acebedo, kuri figų- šo dar keturis darbininkus 
ruoja investigacijoj,” atsa- vieną po kitam, įeinant 
kė Torai. Toliaus jis aiški-'jiems į banką pavieniai. Po

Ji (minyška) man sa- to jis priėjo prie šėpos ir 
kė, kad religinis persekioji- pasigriebė pinigus, 
mas užsitęsė ir kad tik vie------------------
natiniu būdu jį galima pa- SOVIETŲ $2,500,000 
naikinti, tai nužudant Ob- 
regoną, prezidentą Calles ir 
Perez (Perez yra patriar
chas taip vadinamos Meksi
kos atskalūniškos katalikų 
bažnyčios, kuri nepripažįsta 
popiežiaus.)

Minyška yra suareštuota. 
Ji sako, kad ji nepaskatinus 
Torai prie žmogžudystės.

MASKVA.— Iš priežas
ties blogo oro, palengva te
galima taisyti vokiečių lai
vą Monte Cervantes, kuris 
nesenai susikūlė į ledus neL 

banko toli Spitzbergen. Laivas su 
darbininkui į (banką, plėši- 1,500 pasažierių dar tebe- 

Profesorius 
Samoilovič nuo Sovietų 
Ledlaužio Krasino trečia
dienį pranešė, kad Krasinas 
pasitraukė nuo vokiečių lai
vo už apie 60 jardų ir lau
kia, kol Monte Cervantes 
bus sutaisytas.

LONG BEACH, Cal. — 
Antradienio rytą vienas 
banditas įėjo čia į Security 
Trust Savings banką ir pa
sigriebęs $19,000 pabėgo.

Atėjus pirmam I

UŽSAKYMAI ANGLIJOJ
LON DON A^.— Pirminin

kas Pląft Brothers kompa- 
Trijos praneša, kad nuo So
vietų Sąjungos aplaikyta 
užsakymų ant mašinerijos 
už $2,500,000.

Chicago.—Reakciniai mai- 
nierių unijos vadai Illinois 
distrikte rengiasi pradėti 
derybas su kasyklų savinin
kais del nustatymo naujos 
algų skalės.

HONGKONG, Chinija.— 
Antradienį Chinijos darbi
ninkų ir valstiečių raudono- 

derybas del sudarymo lai-j ji armija buvo tik už 40 
vyno sutarties. Pagalios ,mylių nuo miesto Chang- 
sutartis tapo sudaryta. Da-'sha, užėmė miestą Li Long.
bar tos sutarties tekstas bus j Per pastarąsias 24 valan- 
patiektas Amerikos valsty-ldas raudonoji armija nuo- 
bės ministeriui Kelloggui, latos žengė pirmyn. Darbi- 
kuomet pastarasis nuvyks į j ninku ir valstiečių sukili-

Sakoma, darbinirikai Kan
tone, išgirdę apie raudono
sios armijos laimėjimus, esą 
pasirengę sukilti prieš, . re
akcionierius valdininkus.

Paryžių pasirašyti “anti
karinę” sutartį rugpjūčio 
27 d.

Lloyd George, kalbėda
mas apie Kelloggo “anti-ka- 
rinį” planą, pareiškė, kad 
jeigu priimant tą planą val
stybės nenusiginkluos, tai 
žmonės supras, kad jie tapo I 
apgauti ir kad visas daly-

BANGALORE, Indija. — 
Iš priežasties indusų stu
dentų streiko pereitą pir
madienį, 55 indusai tapo su
žeisti religinėse riaušėse. 
Studentai buvo nepatenkin
ti nauja vieta, kurią valdi
ninkai paskyrė jiems del pa
veikslo dievo, kurį jie gar
bino. Streikavo suvirš3000i 
mokinių. I

kas yra humbugas (niekai), lietuviai sujlenkais vėF kei
sis politiniais kaliniais.O tuo pačiu sykiu laivyno 

sutartis tarp Anglijos ir 
Franci jos laikoma slapty
bėj. Ji bus slepiama tol, 
kol laivynų viršininkai “nu
spręs, kiek jie nori žinoti 
apie ją” ir paskelbti pasau
liui.

APDEGĖ 18 KALINIŲ
HOUSTON, Tex.— Išti

kus gaisrui Blue Ridge ka
lėjime apdegė 18 kalinių, 
trys mirtinai audegė. Gais
ras kilo nuo elektros kru
tamu paveikslų aparato 
kambaryj.

Du kaliniai per sujudimą 
pabėgo iš kalėjimo. 2

Didelis piknikas turi būt 
Rugsėjo Philadelphijoje.
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NEW BEDFORDE KARAS 
PRIEŠ DARBININKUS

~New> Bedfordo audėjų! Tik Darbininkų (Komuni- 
streikaš dar kartą parodo, stų) Partija uoliausia re- 
ką ’reiškia darbininkams A-' mid New Bedfordo audėjų 
merikos buržuazine denio- streiką. Komunistai šiame 
kratija. Pereitą pirmadie- streike yra veikliausias ele- 
nį ta demokratija pavaiši- mentas. Ji stovi pirmosiose 
no audėjus buožėmis, šti-[streiko eilėse. Streiko va- 
kais ir šautuvų drūtgaliais, das,- komunistas, draugas 
Kuomet virš 10,000 strei-1 Porter jau pasodintas ant 
kierių susirinko prie dirb-'pustrečių metų į sunkiųjų 
tuvių, kad pastot kelią ske- darbų kalėjimą. Kiti mūsų 
bams, tai ant scenos pribu- draugai taip pat laukia di- 
vo šimtai policijos ir gink- dėlės bausmės 
luotų kareivių iš nacionalės streiko lauke. Bet jie patys 
gvardijos ir pasileido dar- yra darbininkai ir pasiliks 
ban. Darbininkus paskelbė 
sukilėliais ir pradėjo juos 
daužyti.;. • Davė, visiems, 
trempė po kojų visus, kas 
tik pasisuko po kojų. O 
apie 300 streikierių suareš
tavo ir uždarė už grotų. 
Jiems grūmoja kalėjimas.

Tai jums ir laisvė kapi
talistinėj Amerikoj! Nuka- 
’ pojo darbininkams algas ir 
kuomet tie darbininkai su
streikavo, tai dabar juos 
maitina buožėmis ir šautu
vais ir kalėjimais. Ar be- streiką bjauriai išdavė Uni- 
reikia geresnio įrodymo,[ted Mine Workers of Ame- 
jog Amerikos buržuazinė j rica reakciniai lyderiai. Jei- 
demokratija yra kruvina 
kapitalo diktatūra, jog čia 
darbininkai 'neturi jokių tei
sių ? ' ,

Siunta valdžia ir darbda
viai prieš New Bedfordo 
audėjus. Bet streikierių 
pasiryžimas kovą laimėti 
tebėra nesulaužytas, 
šingai, tas brutališkas 
puolimas ant jų tik" 
daugiau juos sukietino, tiki 
dar daugiau juos paakstino 
laikytis vienybėj. O vieny
bėje darbininkų galybė. 
New Bedford audėjų nesu
laužomas solidarumas šia
me streike džiugina visus' . ... .. -TZ
darbininkus. Mes sveikina-leikia galingos Komu- 
me juos. Mes raginame vi-^meri^?Pe’ 
sus lietuvius darbininkus ^^ reikia dideles armijos 
padėt audėjams streiką lai- 'komunistinių kovotojų, 
mėti. Remkime juos mora-lTZ . . T . _..
liai ir medžiaginiai. Tegul ^om !1.mstjį baimėj imas 
jie žino, kad mes pasmer- Anglijos Mamieriuose 
kiame valdžios terorą, kadį Ilgai tęsėsi kova tarp kai- 
meš esame su jais iki galo, iriųjų ir dešiniųjų mainierių

New . Bedfordo streikas unijoj Lancashire’o apskri- 
'turi būt rimta pamoka dar-i tyje, Anglijoje; ir rinkimuo- 
bininkams šiuose preziden
to rinkimuose. Tai demo
kratų ir republikonų val
džia skaldo galvas New 
Bedfordo audėjams. O tie 
patys, demokratai ir repu b- i 
liknhar 'Ri’nridion vnl IpndnJ

už darbą

kovos lauke iki galo.
Todėl Amerikos darbinin

kai šiuose rinkimuose pri
valo ne tik balsuot už Ko
munistų Partijos kandi el i
tus, dd. Fosterį ir Gitlovą, 
bet visais būdais remti pa
čią partiją. Juo galinges
nė bus revoliucinė partija, 
juo daugiau bus komunistų 
kovotojų, tuo smarkiau dar
bininkai priešinsis darbda
viams, tuo pasekmingesni 
bus streikai. Mainierių

1 • .. 17gu si unija būtų buvus ran
kose komunistų, tai mainie
rių streikas būtų buvęs se
nai laimėtas ir mainierių 
organizacija šiandien apim
tų kiekvieną anglies pra
monės darbininką?* O da
bar pati unija visai sude- 

I moralizuota, mainierių al- 
uz-'g°s nukapotos, didžiuma 
jar [minkštosios anglies mainie- 

■rių visai neorganizuoti. 
Sunki mainierių dabartis, o 
dar juodesnė jų ateitis.

Mainierių streikas
New Bedfordo audėjų strei
kas turėtų atidaryti darbi
ninkams akis. Jie parodo,

APŽVALGA

se unijos viršininkų ten lie
pos 5 d. komunistai ir jų 
pritarėjai laimėjo griežtą 
pergalę. Organizuotų Lan- 
cashire’o
dentu išrinktas komunistas 

likoriai4šiaildien vėl lenda [Andrew MacAnulty, vice- 
prie darbininkų ir įieško jų (prezidentu liko pritariantis 
paramas savo kandida- komunistams Alex Genter, 
tamb. Darbininkai turi at- o generaliu sekretorium— 
sul^t nugarą kapitalistinėms ikomunistas Wm. Allan, 
partijoms. I Pradėjus Anglijos komu-

Streiklaužiškai užsilaiko inistams statesnę kovą prieš 
šiame streike ir Socialistų (surakalė j tįsius “socialisti-
Partija. Jinai eina ranka[nius” Darbo Partijos lyde- 
rankon su biurokratiniais irius MacDonaldus, Thoma- 
nusmukusios unijos lydė-[sus, Hendersonus ir dvivei- 
riais prieš Audėjų Dirbtu-[džius Purcellius, juo smar
vių Komitetą, kuris šiam ikiau kyla komunistinis ūpas 
streikui vadovauja. Tie va- eiliniuose darbininkuose, 
dai daužo streiką, laižosi -----------------
prie policijos ir darbdavių, MASKVA.— Narūnai nuo
griežtai smerkia masinį pi- Sovietų ledlaužio Krasino 
kietrą, na, ir. socialistai jiems atrado naują pramuštą sky- 
tamle purviname darbe pa- lę vokiečių laive Monte Cer

vantes, kuris susikūlė į le
dą ties Bell Sound, Spits
bergen, pereitą savaitę.

Narūnai dabar taiso nau
jai surastą skylę, o 1,800 
pasažierių turistų randasi 
ant laivo.

ded^a. O tačiaus Socialistų 
Partija šiuose rinkimuose 
drįsta lysti prie darbininkų 
ir prašyti jų paramos. Ji
nai nori, kad darbininkai 
WJsuqtu. už, los kandidatą 
Idilini!’ ’Nnrfnan Thonias.

, »o>*" t *<A£.‘

mainierių prezi-

Ko Jie Norėtų iš Sovietų
Sovietai paturi Lietuvos 

pusę josios ginčuose su Len
kija. Tatai pripažįsta ir at
kakliausi lietuviški Sovietų 
priešininkai. Tačiaus pas 
kai kuriuos fašistinius Ame
rikos tautininkus pradeda 
išsivy^tyt ve' koks posmavi
mas: Well, Rusija nesanti 
“gana stipri” nei pastovi 
Lietuvos užtarėja; jeigu 
Lenkija galutinai pagrūmo
tų Lietuvai: užmiršk apie 
Vilnių, o kad ne, tai kardu 
tau užkišime gerklę, tai gal 
ir Rusija “taikos labui ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
išlaikymo tikslui” patartų 
laikinai užmiršti Vilnių.”

Tautininkiški Sovietų pur
vinto jai, matyt, norėtų, kad 
Raudonoji Respublika šok
tų karan ant Lenkijos, kaip 
meška ant dūmų, vien tik 
del Vilniaus,—kuomet kaip 
Lenkai, taip Anglai ir kiti 
imperialistai susimobilizavę 
tiktai laukia priekabės pra
dėt įginkluotą žygį delei So
vietų sutriuškinimo.

Praeitis rodo, kad ir tau- 
tininkai-fašistai, atsitikime 
karo tarp Lenkijos ir Sovie
tų, veikiausia stotų po Pil
sudskio juodąja vėliava 
prieš Sovietų Raudonąją 
vėliavą, nors tai galėtų 
reikšt ir galutiną praradi
mą Lietuvos nepriklausomy
bės.

Kad jie yra kariškai ben
dradarbiavę su Lenkais 
prieš Sovietus, tą faktą pri
pažino ir tautininkų “San
dara.”

Sovietų Sąjunga nemainys 
savo nusistatymo — ginti 
Lietuvos ' nepriklausomybę, 
kaipo šalies, nors voldemari- 
niai fašistai pasirodytų ir 
visai atvirais Lietuvos par- 
davikais.

Viso to akivaizdoje, yra 
perdaug, nachališkai per
daug reikalaut iš Sovietų, 
kad jie stačia galva mestųsi 
į naują didį karą, vien tam, į 
kad sugrąžinti Lietuvai Vil
nių, kurį pirmtakūnai da
bartiniu Lietuvos valdonu

v c*

taip lengvai perleido Len
kijai.
Bessarabija

Rumunija yra pasigrobus 
didelę buvusią Rusijos gu
berniją Bessarabija, kurios 
darbininkai ir valstiečiai 
yra slegiami ir mėsinėjami 
fašistinių Rumunijos buče- 
rių. Jie laukia, kaip ger
vė giedrios dienos, to laiko, 
kada Sovietai juos galėtų 
paliuosuot iš po skaudžioje 
jungo. Ir tai Sovietai ne
šoka karan delei Bessarabi- 
jos atgriebimo.

Varšavoj buvo nužudytas 
Sovietų ambasadorius drg. 
Voikovas, o paskui padaryta 
dar keletas žmogžudiškų pa
sikėsinimų ant Sovietų at
stovų Lenkijos sostinėje. 
Tačiaus, jie darė viską, kad 
tik išvengt karo, į kurį tiek 
sykių jau stengėsi išprovo- 
kuot Lenkijos imperialistai 
ir jiems už pečių stovinti 
Anglija, Franci j a ir kitos 
buržuazinės valstybės.

Taika Sovietams reikalin
ga kūrybiniam darbui ir at- 
steigiftiui to, ką buvo sunai
kinę imperialistinė skerdy- 
no ir pragaištingi, bet neiš
vengiami naminiai karai.

Todėl, joks blaivai protau
jantis žmogus nereikalaus, 
kdd Sovietai akių plotu ver
stųsi stačia galva į kapą 
vien tuo tikslu, kad atimt iš 
Leenkijos Vilnių ir vėl pa- 
dovanot jį Lietuvai. ;

Tačiaus, jeigu Lenkąi pra
dėtų karišką žygį Lietuvai

užimt, tai būtų jau kitokia 
giesmė. Šitokiame atsitiki
me Sovietai pasirodytų ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
gynėjai, ir tuo pačiu žygiu 
Vilniaus vaduotojai, ką ga
lima suprast ir iš Sovietų 
valdžios organo “Izviestija” 
pareiškimo.

Dviejų Kariuomenių 
Palygintinas

Fašistų valdžios organas 
“Lietuvos Aidas” (liepos 16 
d.) daro palyginimą tarp 
Lenkijos ir Sovietų kariuo
menių, ir rašo:

Dar sunkiau Pilsudskiui ’ į- 
vykdyti savo planus, liečian
čius užsienio politiką. Lietu
vos ir Sovietų Ukrainos anek
sija negali įvykti be karo su 
Rusija. O tokio’ karo per
spektyvos lenkams labai abe
jotinos. Vis tik Rusijos re
sursai tai ne Lenkijos ir rau
donoji armija šiandien toli 
gražu nėra tokia, kokia ji bu
vo 1920 m. Kas matė 1920 
m. demoralizuotas, basas, be 
ginklų, be amunicijos, be ma
žiausių karo reikmenų minias, 
kurios ėjo be jokios tvarkos su 
šauksmu: “na Aršavu” ir da
bartinę raudonąją armiją, ku
ri savo rikiuote, apginklavimu 
ir aprengimu gali konkuruoti 
su geriausiomis kariuomenė
mis, tas turės sutikti, kad 
“Vislos stebuklų” laikai jau 
praėjo. Iš kitos pusės; lenkų

armija, sulig nuomone net Įdi- 
džiaušių draūgiį ir sąjuhginin- 
kų prancūzų, visai nėra tokia 
puiki, kaip įprasta manyti. 
Nepakanka niiliardinių sumų 
sukulti gerai armijai. Reikia 
nepamiršti, kad daugiau kaip 
pusę (taip bent buvo pareiš
kęs pernai seimo komisijos ka
ro reikalams slaptam posėdy 
karo ministerijos referentas) 
lenkų kariuomenės sudaro pa
vergtos tautos bei mažumos. 
Ar galima tikėtis, kad ukrai
nietis, gudas, lietuvis, vokie
tis, žydas kareivis guldytų gal
vą už savo spaudėjus?
Bet ir 1920 metais Sovie

tai būtų sutrynę Lenkų po
nų armiją, jeigu ne Pran
cūzai ir Anglai, kurie taip 
desperatiškai stojo į talką 
Varšavai.

Artimi žmones
Kokie smaluoti yra redak

ciniai straipsniai (editoria- 
lai) fašistinės “Vienybės,” 
tai visiems žinoma. Tačiaus 
Kauno liaudininkų organas 
“Lietuvos Žinios” randa ga
limybės persispausdinėti jos 
editorialus, kaip kad mato
me iš “Vienybės” pasiguodi
mo (liepos 31 d.):

Jos (“Lietuvos žinios”), pri
sisavinę “Vienybes” editoria- 
lą iš birželio 16, savo liepos 
7 dienos numery, “pamiršo” 
pranešti savo skaitytojams, 
kad Lietuvos liaudininkų orga
nas naudojasi medžiaga iš A- 
merikos “fašistų” laikraščių.
Bet tatai parodo, kaip ar

timi yra Lietuvos liaudinin
kai su Amerikos fašistais.

Lietuvos Liaudininkai Degaliniai Melagiai
Kaip nesvietiškai suniek- 

šėjo Lietuvos liaudininkai, 
tai galima spręsti iš jų atsi- 
nešimo linkui Sovietų Są
jungos, tos vienatinės pa
saulyje Lietuvos nepriklau
somybės gynėjos. Dar su 
negirdėtu įnirtimu jie šmei
žia ir niekina darbininkų 
respubliką, lyg ir atsimokė
dami jai už tai, kad jinai 

[ištisus dešimts metų nelei
džia imperialistinei Lenki
jai praryti visą Lietuvą. 
Šioje melo ir purvais drabs- 
tymo srityje liaudininkai nė 
per pėdą neatsilieka nuo sa
vo brolių smetoninių fašis
tu, v

“Lietuvos Žinios”, liaudi
ninkų partijos organas, pa
versta šaltiniu priešsovieti- 
nės agitacijos. Jų špaltos 
plačiai atdaros visiems 
bjauriausiems ir melagin- 
giausiems kontrrevoliucio
nierių pranešimams ir pas- 
kaląms apie Sovietų Respu
bliką. Štai faktai tik iš 
dviejų “L. Ž.” numeriu.

ir kraujo, 
nukreiptu 

Pasibaigus

tuojamas antisemistiniais šū
kiais.

Maskvoj, Petrapily ir kituo
se miestuose buvo demonstra
cijų bei riaušių, kuriose daly
vavo 'dai'bihinkai/ valstiečiai ir 
studentai. Daug suimtų.

Liepos 13 d. “L. Ž.” vėl 
staugia:
Bolševikai Sovietuose bankru

tuoją.
Reikėję kaltininkų 
kad mio bankruto 
piliečių akis kitur,
vienai bylai vis tam pačiam 
tikslui sudaroma kita panaši.

O juk nė krislelio teisybės 
nėra šiuose “L. Ž.” burnoji
muose prieš Sovietų Sąjun
gą. Žino .tatai liaudininkų 
organas, tačiaus ^sušilęs 
skleidžia tuos melus ir nuo
dija Lietuvos liaudies protą. 
Tuomi jie talkininkauja 
smetoniniams, kurie irgi 
dieną ir naktį prakaituoja, 
kad sukiršinti Lietuvos 
žmones prieš Sovietus, 
padeda smetoniniams 
duoti Lietuvą Lenkijai, 
stačiai dirba Lenkijai,

Juk

“Times” sako: “New 
Yorko šėrų biržoj yra už
registruota 1,097 korporaci
jos. 529 korporacijos atsa
kė ant pasiųstų dienraščio 
ankietų (questionnaires), 
duodamos pilną skaičių pa
prastų ir pirmos rūšies 
(preffered stock) šėrų sa
vininkų, palyginant su 1923 
m.

“Raportas parodo, kad 
529 korporacijos dabar turi

Ke tverg., 2 Rugpjūčio, 1928

Labai Apgavinga' Siūloitfa: Skaitline
Rimtai apgalvotą pasaką 

skleidžia buržuazinė spau
da — ypač “New York 
Times”, kuris vedė ankietą 
tarpe Amerikos korporacijų 
kas del sužinojimo skai
čiaus jų šėrininkų. Tenai 
norima Amerikos piliečiams 
įkalbėti pagelba dirbtinos 
pasakos,. kad šios šalies 
nuosavybė yra plačiai pada
linta tarpe skaitlingų milio- 
nų mažų šėrų savininkų 
(stockholders). Paskelbtoj 1 knygose 2,799,438 šėrų sa- 
ankietoj nurodoma, kad be- vininkus prieš 2,072,135 pa- 
gyje pastarųjų 5 metų šė-[baigoje 1923 m. Užaugo ant 
rų savininkų skaičius pa-36 nuoš. Apskaitliuojama 
augęs ant 1,000,000. Visos [kad tas pats bus ir su 568' 
šalies “stockholderių” skai
čius siekia arti 5,000,000.

Prisispyrusiai norima į- 
kalboti, kad jnilionai mažų 
“stockholderių” sudaro sa
vininkų klasę, kad šalies 
turtas nėra sukoncentruo
tas ir t.t. Norima įkalbėti, 
kad ir darbininkas turi pro
gą prie turtais pertekusios 
šalies industrijos ir kitų 
pelningų įstaigų.

korporacijom, kurios ne
grąžino ankietų. ‘ Nors jų 
skaitlinių neturime, vistięk 
galime spręsti, kad prąsi- 
plėtimas bus lygus anoms t » 
korporacijoms. Tad turime 
gerokai virš milioną naujų >: 
šėrų savininkų, dasidė jusiu 
bėgyje pastarųjų 5 metų.”

Žemiaus paduosiu skaičių 
paprastų “stockholderių” 20 
vyriausių korporacijų 1923 
ir 1928 metais.

Common Stockholders 
Baltimore and Ohio . . . 

Illinois Central . .....
New York Central .... 

New' , Haven .................
Pennsylvania .................
Reading .........................
Santa Fe .......................
Southern ........................
Southern Pacific .........
Union Pacific ...............
General Motors ...........
General Electric ...........
Standard Oil, N. Y. ... 

Standard Oil, N. J.........
U. S. Steel ...................
Am. Tel. ir Tel.............
Som mon wealth Power . 
North American- Co'. . . 
So. California Adison . 
Standard Gas ir Electric

1923 
44,333 
14,953 
34,94(5 
24,983 

144,228 
7,075 

41,955 
15,327 
60,186 
40,851 
46,567 
36,008 
25,634 
19,123 
99,779 

281,140
1,300 
2,773 

48,845 ,
2,750

1928
29,853 ,
>6,711 f

<54,530
17,798

143,252 
6,017 ’■ 

37,734
11,141
58,117
39,189
43,116
38,849
52,921
55,340
96,558

423,850
6,000

29,530
, 41,831

18,970

Yra neužginčijamas fak- džiui, kiekvienas iš 
tas, jog nlilionieriai savi-,su įeigom daugiau $10,000į 
ninkai Amerikos korporaci-mietus, abelnoj skaitlinėj tu
jų turi paprastų Šerų dau-’ri šėrų 5 korporacijose. Pa-? 
gelio didžiųjų išdirbysčių- dauginę tą skaitlinę ant 5, 
įstaigų. Pav., Anna Hark- gausime daugiau, kaip 1,* 
nes, našle ir pirmoji pusi- [500,000 “atskirų šėrininkų”. 
ninke Standard Oil, pasiro-! Aišku, kaip diena, kad 
do turinti Šerų 30 įvairių stambūs bankai ir korpora- 
korporacijų. Rockefelleriai, Icijos turi šėrų įvairiose įs- 
Bakersai, Melionai ir galy-'taigose. Stambieji kapita- 
bė kitų kapitalistų turi šė-ilistai savo pelnus bando 
rus daugybėje korporacijų, i pernešti vis į platesnį_ir

Padėkim, 30,000 žmonių platesnį biznio lauką, 
su metinėm įplaukom virš kiu būdu tas milionas naujų 
$50,000, vidutiniai, turi įdė- .“stockholderių” yra ne tik- 
lių 10 korporacijų, kurie1 renybė, bet graži pasaka 
abelnoj skaitlinėj suskaito-1muilijimui akių Amerikos 
mi kaipo 300,000 “stock-'darbininkų, 
frolderių”. Arba, pavyz-

329,9X5

To-

M-ka.

DEL "LAISVĖS” PIKNIKO PHILADELPHIA
Jie 

par- 
Jie 

tar- 
; juo 

daugiau pablogės santikiai 
tarpe Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos, tuo lengviau bus 
Lenkijai nužagti visą Lietu
vą. O kuomet vienu balsu 
liaudininkų, klerikalų ir ’fa
šistų spauda nuolatos ši
taip begėdiškai šmeižia So
vietų Sąjungą, skleidžia 
apie ją bjauriausius melus, 
be perstojimo loja, kad So
vietų valdžia jau griūnanti, 
kad Sovieti jo j užėjęs badas 
ir t.t., tai juk tie santykiai 
negali eiti geryn.

Liepos 12 d. laidoje ant pir- tum .pasamdyti.
mo puslapio didžiausiomis 
raidėmis ve kaip liaudinin
kų mazgotė meluoja:
Rusijoj prasideda bruzdėjimai 

pries diktatūrą.
Valstiečių ir darbininkų nepa

sitenkinimą didina bado '■ 
pavojus

Gerai informuota spauda 
praneša, kad Sovietų Rusijoj 
politine padėtis paskutiniu laj- 
ku žymiai pasikeitusi. Pilie
čių nepasitenkinimas esamąja 
komunistų diktatūros tvarka 
dabar ypatingai aštrus kaip 
kaimuose, taip ir miestuose.

Kaimas prieš komunistų 
diktatūrą «yra aiškiai nusista
tęs ir murma.

Darbininkus gi spaudžia pri
verstini 'partijos reikalams 
mokesniai, kurie siekia 15 
nuošimčių/algos. ' :

Prie viso- to■■ prisideda bado 
pavojus. Petrapily jau stinga 
duonos. Akivaizdoje bado lie
žuviai darosi laisvesni ir aiš

kiau sako tai kas yra sieloj. Ma
tyti,.' kad nusistatymas ‘prieš 
valdžią yra rišamas ir pama

LENKIJOS LAKŪNAI IŠ
LĖKĖ Į BAGDADĄ

VARŠAVA. — Lenkijos 
du lakūnai, leitenantas Ka
simir Kalina ir Kasimir 
Sžalis^ 5'yal. pirmadienio 
rytą orlaiviu' išlėkė^ į .' Bag
dadą Turkiją. V Jie suplana
vę ten • pabūti tris valandas 
ir lėktiz atgal. - Jie mano 
7,800 mylių;; kelionę padary
ti į pustrečios dienos. :

Pasirodo, kad philadelphie- 
čių piknikas “Laisvės” naudai 
gali būt lygus “Laisvės” pik
nikui Brook lyne.

Štai ką aš pastebėjau: perei
to panedėlio vak., Brook lyno 
Atletų Kliube, gimnastikos 
kambaryje, kumštininkai Billy 
Walton ir Jack Wenslow jau 
vienas antro ‘“nebepažįsta”;; 
abu mankštinasi, kulia1 kumšti
mis į maišą, kulia j skūrinę bo- 
lę, trypia, šokinėja, sušilę, šia-1 
pi, kai žiurkės. Manau sau„ 
kas gi čia jiem darosi. . . To
kiame karštyje, taip įtemptai, 
taip įtūžusiai mankštinąs. Te- 
miju, kas čia bus. Apsidairau 
aplinkui, pamatau, kad visi su
smeigę akis į besimankštinan
čius atletus, žiūri su nuosta
bumu, lyg baimės apimti, ne
drįsdami žodžio pratarti ne tik 
į kumštininkus, bet ir vieni į 
kitus. \

Jau po devintai valandai 
Waltonas įeina į kliubą su 
“Laisvės” administratorium 
Bukniu. Visi sužiurome,’ ko 
Buknys čia ,pasirodę. Ųž mi
nutės "kitos* prjbuvo ir Jack 
Wenslow. Btiknys pasįsveiki- 
no*ir su juo. ' Manau sau, kuo 
gi tas viskas dabar čia kvepia.

Jie visi’ trys šmukšt pa- 
šmukšt sušliaužė į gimnastikos 
kambarį. Mane dar labiau 

z \

apėmė žingeidumas. Prišokau* 
prie durų ir klausau, ką jie ' 
ten daro. Buknys prabilo:

“Na, sportai, kaip su pa- > 
veikslais? Tekstas spaudos 
darbam jau prirengtas.”

Waltonas atsako:
“Aš turiu senų klišių, 

dabar nusiėmiau naujus 
veiklus ir apie seredą bus 
tąvi. Norėčiau į skelbimus dė-* 
ti. naujausius paVeikslus.”

Weiislowa'sj. kuris jau'senai 
lauke progos kumščiuotiš 
Waltonu, net kbūptelėjo- 
dęs Waltono žo'džius, ir smar
kiai prašenko:

“Kad jūs duodate naujus : 
paveikslus, tai ir mano turi 
būt nauji!”

To man ir užteko suprasti*^ " 
kas per sutartis Buknio su mi-^ 
nėtais atletais; aišku, kad jie 
statomi kumščiuotis “Laisvės” 
piknike Philadelphijoj.

Billy Walton yra vidutinio . > 
svorio lietuvių čampionas kum- x 
štynėse ir lyderis Brooklyno 
Atletų Kliubo; Jack Wenslow . 
vogoje sunkesnis , už Waltoną, -4

Lavinamas ■&£ 
pasiekė to 

užsispyrė at- į 
Čampionatą.

bet j "■
pa-' | 
ga-

:■1 i

dar tik 22 metų 
paties Waltono, 
laipsnio, kad jau 
imti iš Waltono 
Kaip dabar dalykai išrodo, tai 
jų* susikirtimas įvyks “Laisvės7 
piįknikę Philadelphijoj. < ».

Rėpbrtėris.

’



Ketverg.,,2 Rugpjūčio, 1928

CLEVELANDO ŽINIOS
’ Ar Tik Mirtis Mums Terūpi?

Dabartiniu laiku Clevelande 
labai madoj pašelpinės draugi
jos. Prie jų lietuviai priguli. 
Tik pašelpinių draugijų susi
rinkimus lanko, naujus narius 

ir rūpinasi jų 
as viskas atrodo,

ke, noriu balso”. Pirmininkas 
matydamas, kad Agurkis ne
paliaus reikalavęs balso iki jis!
jo negaus, suriko: “.Aš i

per savo 
Bolševikė-

veda, prirašo 
gyvavimu. T 
kad Clevelando lietuviai jau 
tik apie mirtį temąsto, rūpi
nasi, rengiasi į amžinastį ir 
tiek. Visos politinės ir apšvie
tus organizacijos jau nesvarbu, užpirko 
neapeina. Kuris dar ir prigu- Mažeikai 
Ii, tai labai retai arba ir visai landą. ‘_______  ___ ,
nelanko susirinkimų, todėl at- Vilkutaičio mišios nieko negel- 
silieka nuo gyvenimo, atžala bės, tai duos žydų ubagams, 
nuo draugų, žodžiu sakant

nio, Žebrausko, Millerio ir 
Bruožėnės aplikacijos tapo at- 

| mestos. Kad save pateisinti, 
t tie šmugelninkai pradėjo tuos 
! žmones bjauroti 
spaudą, sakydami:
liai norėjo suvesti visus savo 

'paliegėlius į 14 kp.” 14 kuo- 
jo negaus, suriko: “Aš tau’P?s daktaras-kvotėjas, gerb. 
jokis draugas nesu 4/ tu ma-j'^į^_us’ ^ur\s ekzaminavo virš- 
nęs tokiu nevadink”. ' Tai taip jpjnėtus aplikantus, išgirdęs tą 
tautininkai tuom laiku vado
vaudami 14 kp. naudojo ją ir

tai ir liūtai.su jaučiais ir vil
kai su avelėmis gyvens drau
giškai.

Mišias Užpirko

Clevelando tautininkai dėjo 
visas pastangas, kad nors Ma
žeikus kaip nors prašalinus iš
SLA. 14 kp. Bet nieko negel-!jos iždą savo politikos reika- 
bėjo, jie buvo net’ priversti! lams. kuopos labui nieko ne-!^uri pasiuntė 
prašyti, kad draugai atneštų|veikė, o į veiklesnius atsinešė! 
Mažeikų mokestis. Dabar, žiauriai ir tokiu 
kaip girdėt, tai griebėsi pasku- privedė prie bankrūto, kad na 
tinio įrankio: dabar jie mišias 

pas Vilkutaitį, kad 
nesugrįžti: į Cleve- 

Daktaras” sako, kad

riams prisiėjo ekstra mokes 
čiais išmokėti kuopos skolas.

1919 m. Tautininkai Nebeten
ka Kuopoj Vadovybės

o tie kad užpoteriaus, tai Ma- 
netenka draugų nei supratimo'žeika turės dingti nuo žemės 
apie darbininkų judėjimą ir paviršiaus.
progresą, pradeda net nei 
laikraščių neskaityti, o kad 
retkarčiais ir nori paskaityti, 
tai nei nesupranta. Ir taip 
žmogus patampa suakmenėju
siu individualu, kad kartais 
jau nei pasikalbėti su juom 
negalima, ’ nėra apie ką. At
rodo, kad gyvas į grabą žen
gia ir tiek.

Draugai, taip neturi būti, 
mirtis mums neturi rūpėti, 
nors arčiausia jinai būtų. Mes 
gyvename ne tam, kad laukti

Ponas Balabonis kuomet 
buvo priverstas priimti Mažei
kų mokestį, tai net išpurto, 
kaip kopūstas, vabalų pilnas, 
iš piktumo. Na, o kuomet pa
regės Mažeikus 14 kp. susi
rinkime, tai tikrai “bostys”. 
Ponas Prastkevičius jau dabar 
verkdamas kalba susirinkime, 
o kaip pamatys Mažeikienę, 
tai nežinia, ką jis darys.

Penktas—Neužmušk.

rengtis prie mirties, bet kad i n x;.; M „f.. pprSvalM|i
tobulinti, kelti gyvenimą augs-! UeSimiieS Įlietų rcrZValgd j
tyn. Dar Clevelande yra 22 
kuopa Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos, 
kuri porą metų atgal buvo di
džiausia kuopa visose Jungt. 
Valstijose. Reiškia, Cleve- 
landas buvo pirmoj vietoj ap- 
švietos darbe. Rodos, kad yra 
ir dabar galimybės padaryti 
22-rą kuopą didžiausia. Kiek
vienas mąstantis lietuvis turi 
žinoti, kad Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gija yra vienintelė apšvietus 
organizacija. Ji nesustoja lei
dus geras knygas, kuriomis ir 
mūsų vaikų vaikai galės nau
dotis. Antra tai fašistinė val
džia Lietuvoj amžinai nevieš
pataus, ten liaudis kada nors 
turės laisvę, o tuomet mūsų 
jfnygos ten bus labai pagei
daujamos ir tuom mes daug 
pagelbėsime Lietuvos liaudžiai.

ALDLD. 22-ros kuopos susi
rinkimai būna 
sere d a 
6021 
Hali.
organizacijos. 
$1.50 į metus, 
se laikoma paskaitos, 
mosi lekcijos.
ir ne nariai,
priimami be įžangos.

SLA. 14 Kuopos
Iki pabaigai 1918 m., 14 kp. 

vadovavo tautininkai. 1917 m. 
kuopos pirmininku buvo Zda
nys; 1918 m. pirmininkavo 
Jokubynas. Tautininkai, turė
dami kuopoje pirmenybę, siun
tė kuopos lėšomis delegatą į 
Philadelphijos Seimą poterių 
kalbėti ir tas delegatas nieko 
daugiaus nenuveikė, kaip tik 
poterius sukalbėjo. Vėliaus 
norėjo irgi kuopos lėšomis pa
siųsti delegatą į Chicagos sei
mą, kur ūsuoti vaikai skambi- 
no varpą “už tėvynės Lietuvos 
laisvę”. Bet šį .kartą pažan
gesni nariai pasipriešino. Tau
tininkai mėgino susukti balsus,

1919 m. 14 kp. išsirenka 
valdybą iš pažangiųjų narių ir 
nuo to laiko iki 1924 m. pa
žangieji vadovavo 14 kp. Pir- 
mminkais tame laikotarpyj 
buvo dd. A. Stanionis, J. Kat
ka usk as ir M. Lukošius. 'Pa
žangieji, vadovaudami 14 kp., 
buvo darbštūs ir draugiški, 
tuomi patraukė ir visus narius 
prie darbštumo. Susirinkimai 
būdavo skaitlingi; naujų na
rių prisirašydavo ir būdavo 
priimami be skirtumo pažiū
rų ir jų įsitikinimų. Baliai, 
piknikai tik ūždavo pilni, ir 
kuopos ižde pinigų pasibarė 
užtektinai, Tuom patim laiku 

i ir visame Susivienijime pra
deda nariai bruzdėti nepasi- 
ganėdinę tautininkų šeiminin
kavimu. Tautininkai, pasijutę 
silpnais ir bijodami netekti tos 
melžiamos karvutės — Susi
vienijimo, sušuko per savo or
ganą “Sandarą”:—Tautinin
kai, žengkim disciplinos ke
liu”. Tuomet jie per “Sanda- 

i rą” nurodė, kaip tautininkai, 
eidami disciplinos keliu, galės 
padaryti Susivienijimą Sanda
ros ramsčiu ir centralizuoti 
SLA. “po vienu Sandaros cent
ru ir disciplina”. 14 kp. irgi 
buvo jaučiama, kad tautinin- 

Ikai pradeda veikti organizuo- 
'tai. Net 1922 m. tautininkai 
apgauna pažangiuosius 14 kp. 
narius ir pasiunčia savo žmo-

kas 
kiekvieno

St. Clair
Ateik ir

ketvirtą 
mėnesio, 

GrdinaAvė., 
tapk nariu tos
Mokestis tik 
Susirinkimuo- 

lavini-
Gali atsilankyti 

visi draugiškai

Clevelande yra žymus “Ly
ros” Choras, ten susispietę 
dainininkai ir jaunimas. Kiek
vienas mylintis dailę ten turė- 

j ’ tų prigulėti.
“Lyros” Chorą manoma pa- 

i daryti „garsiu choru, šią žie
mą manoma išauginti iki šim
tui dainininkų ir statyti dide
les operetes ir veikalus. Tas 
viskas Clevelande labai gali
ma, .tik reikalinga žmonių, ne 

• tokių, kurie apie mirtį mąsto, 
| bet apie gyvenimą ir veikimą.

Clevelande yra žmonių, ku-

mi kuom pasiteisinti, besiske- 
reciodami pridarė iš savęs 
daug juoko ir šlykščiai mela
vo. Bet jie ir tuomi nepajėgė 
savęs’ apginti. 5 d. birželio 
teisėjas paskelbė nuosprendį, 
kad P. T. ir 14 kp. valdybos 
pasielgimas išmetime tų na
rių, yra sauvališkas ir nepa
remtas SLA.' konstitucija 
todėl teisėjas įsako grąžinti

ir 
iš-

bjaurų melą, 
kęsti neatsakęs į tai per spau
da. Dr. Vitkus savo laiško, 

į “Tėvynę”, 
“Vilnį” ir “Dirvą”, tarpe kitko 

būdu kuopaisa^o: “Atmestieji aplikantai, 
I apie kuriuos eina ginčai,, yra 
sveiki. Užtikrinu, aš padėjau 
juos į augščiausią sveikatos 
klasę ir rekomendavau priim
ti į SLA.”,

Tilpus spaudoj gerb. dr. 
Vitkaus pareiškimui, Vitaičiui 
prisiėjo pasakyti, kad neuž
tenka būti vien sveiku. “Rei-.Tas 
kia kartu būti gero, doro po- retų 
būdžio ir pavyzdingų papro-'N. Y., į Clevelandą užsimokėti 
čių, reikia, būti teisingu, vi-'savo duokles ir grįžti atgal 
suose dalykuose ir ištikimu”.,: prie savo darbo į Brooklyną, 
Tuomi Vitaitis pasako, kad toj kur tik viena kelionė atsieitų 
viso nebuvo 
aplikantus. 
visuomenei

nebegalėjo pa-‘mestiesiems visas jų teises ir
priimti atgal į 14 kuopą.

5 d. liepos š. m. grįžta per
13 mėnesių išbuvę atskirtais į
14 kuopą užsimokėdami to vi
so laiko duokles. Moka savo 
ir tų, kurie del įvairių priežas
čių negalėjo patys ateiti ir už
simokėti. Valdyba priima vi
sų duokles, išskiriant d d. Ma
žeikų, kurie tuom laiku gyve
no Brooklyne, pasiteisindami,

Mažeikai turės patys atei- 
susirinkimą ir užsimokėti, 
reiškia, kad Mažeikai tu- 
atvažiuoti iš Brooklyn,

kad

iiuiiinai .

bet, pareikalavus naujo baisa- delegatu j Detroito seimą 
didžiuma j !iefavuslvimo, nubalsuota 

balsų nesiųsti delegato į Chi- 
cagos seimą kuopos lėšomis. 
Tautininkai, nebegalėdami pa
siųsti delegatą kuopos lėšomis, 
davė kitą įnešimą siųsti liuos- 
norius, kurie apsiims važiuoti 
savom lėšom. Šis jų įnešimas 
perėjo ir likosi išrinkti 2 dele
gatai kuopos vardu, tik savo 
lėšomis, šiuose susikirtimuose 
žymiausiai ir pasireiškė pažan
giųjų kova, kad nusikratyti 
tautininkų diktatūrą 14 kuopoj 
ir visame Susivienijime.

Tuom laiku tautininkai biz
nieriai pradėjo gausiai naudo
ti SLA. organą “Tėvynę” 
šienavimui sau dolerių, 
sieksniniais straipsniais, 
puoštai ‘tėvynės Lietuvos 
meile,” tėvynės Lietuvos at-i 
statymu garsino savo įvairių- 
įvairiausias bendroves ir tuo
mi ištraukė tūkstančius dole
rių iš SLA. narių. P. T., bū
dama tų biznierių šalininke, 
leido jiems naudoti SLA. orga
ną 
tikslams. Ir tuom laiku 14 kp. 
buvo bene pirmutinė, kuri pa-

pasi- 
Jie 
pa-

rie nesigaili praleisti ar auko-!\ėlė protestą prieš tokį tauti- 
i ninkų-biznienų šeimininkavi
mą Susivienijime ir vėliaus 
davė įnešimą, kad visi pagar
sinimai, kurie tilpsta straips
nių formoj, būtų taip pažymė
ti ir apmokami, 
buvo priversta 
tarimą, kad po 
garsinimu turi 
“Skelbimas” ir 
apmokami. Nors šiandien to 
tarimo nebesilaikoma ir jis 
jau pamirštas.

Matydami, kad 14 kp. pa
žangieji nariai priešinasi visai 
tautininkų blėdingai politikai, 
vietos tautininkai irgi pasidarė 
žiauresni. Galėjai būti ge
riausias SLA. darbuotojas, bet 
nesutikai su tautininkų politi
ka, jie tave niekins visados, 
kur tik progą gavę. Net susi
rinkime vengdavo balsą duoti 
pažangesniam nariui. Kartą 
buvo gardaus juoko. Jokuby- 
nui pirmininkaujajit, susirinki
me atsistojo d. Agurkis ir ne- 
nuolaidžiai pradėjo 
balso sakydamas: 
pir?tininke, draugas

ti draugijai dešimtį dolerių. 
Bet yra ir tokių, kurie, atėję į 
pikniką ar šiaip parengimą 
taikosi įlysti be įžangos, gaili
si kelių centų del draugijos.

Yra ir tokių lietuvių Cleve
lande, kurie sakosi susipratę 
ir seniau esą buvę geri veikė
jai visose organizacijose, o 
šiandien nepažįsta nei draugų, 
nei draugijos, gyvena kaip tas 
pūstelninkas, atsiskyręs 
visu.

nuo

Pažiūrėsime
šventraštis sako: “Ateis lai

kai, kuomet liūtai su jaučiais, 
vilkai su avimis draugiškai su- 

i gyvens.” Mes, clevelandie- 
čiai, žinome SLA. 14-tos kuo
pos nuotikį, kuomet Vitaitis, 
netikėdamas šventraščiui, at
skyrė “liūtus”, kad nesuėstų 

• jo šventus jaučius. Bet vai
zdžios teismas vėl suvarė visus 
į vieną tvartą. Dabar pažiū- 

, resime: jeigu komunistai • su 
fašistais sugyvens draugiškai,

pas 
Bet 
tie

viršminėtus: apie $80. Lai čia skaitytojas 
Clevelando sprendžia, kiek pas tuos, des- 

neracijon įpuolusius, sandarie- 
yra žmoniškumo. Tik vė-

Clevelando 
žmonės, ku-

riuos sandariečiai taip šlykš- či
yra žinomi kaipo liau, kada Žukui už paniekini- 

dori ir pavyzdingi, mą teismo pradėj’o kvėpti ka
lėjimas, tada patys paprašė 
Mažeikų duoklių.

ši 10 metų peržvalga mums 
j parodo, kad sandariečiai nieko 
i nesidarbuoja kuopos ir -paties 

~............... ..............1Z.1 _j'__  Jų visas
tie aplikantai būdavo vienbal- veikimas yra atkreiptas į tai, 
šiai priimami. Suprantama,;kad išlaikius SLA. savo ran- 
jie slaptais keliais praneša a-i koše ir galėjus šeimininkauti 
pie tokį pavojų centrui ir cen- jame, kaip jiems patinka. To- 
tras aplikantus atmeta. j del sandariečiai yra blėdingi

SLA., ypatingai tada, kada jie 
Neberen- randasi bent kokioj valdyboj.

čiai šmeižia, 
darbštūs, 
Tik visa bėda buvo sandarie- 
čiams su tais aplikantais, kad 
jie buvo neištikimi sandarie-1 
čių politikai Susivienijime. Bet Į 
sandariečiai to neišdrįso pas 
kyti 14 kp. susirinkime, kada;Susivienijimo labui.

14 Kp. Sandariečių
ka, Bet Jie įsiskverbė Smurto 

ir Centro Pagelba

1926 m. sandariečiai užsi
manė gvoltu pasiųsti savo 
žmogų į SLA. seimą, kuris į- 
vyko Brooklyne. Todėl per 
du mėnesiu jie darė visokias

D. Z.

CLEVELAND, OHIO
Draugai Rugienius, aprašy

damas ALDLD. X apskričio 
konferencijos įspūdžius, para-

klastas ir smurtą vartojo, netfsė tokį dalyką, kuris daugeliui 
11 balsų padarė daugiau, ne- jabai neaiškus. Jis sako, kad 
gu buvo narių susirinkime.
Bet ir taip

T

Tel. Jefferson 10080

į

pardavinėtojai visuoM

SVEIKATOS IŠTYRIMAS

INSURANCE

ŽODYNĖLIS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ

KAINA $1.25

;tų Sąjungos lietu- 
gyvenimo.

651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

ZUKAITIS
Spencerport, N. T.

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir 

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

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 yra 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO—JOHN’S CIGARS 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

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

J. VARNELIS

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTĖ x

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną Ir 

nedeliomis nuo 8:30 ryte iki 
S po pietų

Margarieta Valinčius
Room 82 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

Puslapis Trečias

Draugas S. 
Reikauskas, 114 
Schuylkill Ave., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci- 
Jarai žmonėms, 

. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main St.,J. Naujokas

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

Daugybi Brooklyne ir kituose 
miestuose taip dekavoja už gerą il- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau* 
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viržuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barberius, Kliubuose ir ito- 
ruose. Mes visur prisiunčiam ir a; 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoj 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
167 DIVISION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, užimą ausyse, nuąmarą. 
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 mūši 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių 
miestuose.

M.
25 Gillet St.

"RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nue pirmo gegužis, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
Informaciją ii Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėtį jr plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš So’’ 
vių kolonij

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

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

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

Kuriem neparanku užiiprenumeruotl 
tleiiai ii Ruiijos, tie galite užsiprenu
meruoti per "Laisve”, 46 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N. Y. Kaina 11.25, 
persiuntimas veltui.Jis sako, kad 

, ir pats nežinąs kokiu būdu pa- 
negavę užtektino kliuvęs konferencijon, tuo tar- 

skaičiaus balsų, pasiunčia jie-1 pu pačioj konferencijoj buvo 
'net pirmininku. Kai kurie 
mano, kad jis net nebūdamas 
delegatu pirmininkavo.

Dalykas buvo ve kaip. Ren
kant delegatus, drg. Rugie
nius negavo užtektinai balsų, 
nes kiti du kandidatai gavo 
daugiau. Tuomet draugas 
Rugienius sutiko važiuoti savo 
lėšomis ir kuopa nutarė jam 
suteikti mandatą, po kuriuo ir 
aš, kaipo kuopos organizato
rius, pasirašiau. Paskui drau
gą Rugienių forduku nuvežiau 
į konferenciją, todėl jis turė
tų žinoti ir kaip konferencijon 
pakliuvo ir kad buvo pilnatei
sis delegatas.

ALDLD. 22 kp. organ.
S. K. Mazanskas.

legaliai išrinktą delegatą į Sei
mą, kad ir prieš narių protes
tą. P. T. pasikėsino išmesti iš 
14 kp. apie 50 narių už tai,

į reikalihgo skaičiaus 
balsų. Atsitiko taip : “Nutar
ta siųsti du delegatu, balsuota I had tie nariai protestavo prieš 
iš 3 kandidatų. Katkauskas 
gavo didelę didžiumą balsų; 
Praškevičius gauna kiek dau
giau, negu tretysis kandida
tas. Tokiame atsitikime du, 
mažiau gavę balsų, pagal 
konstituciją, turėjo būti per- 
balsuoti. Bet tautininkai visi 
sustoję pradėjo rėkti, girdi, 
kam čia narius varginti sukam 
savo ceremonijomis, Praškevi
čius gavo daugiau balsų už 
tretį kandidatą, tai ir yra de
legatu. Nariai nusileido ir 
Praškevičius nuvažiavo į Dėt-/ 
roitą kaipo delegatas.

1924 m. 14 Kp. Patenka j 
Sandariečių Rankas

i
Šį kartą tautininkai pasiro

dė ne “palaidais tautininkais”, 
kaip kadaise “Sandara” kad 
sakė, bet disciplinuotais san- 
dariečiais ir, su pagelba kai 
kurių kairiųjų baltrušaitinių,

Tėvynę” jų apgavingiems|sandariečiai pasiima 14 kp. į 
savo rankas. Užėmę valdybos 
vietas, tuojaus pradėjo neigti 
kiekvieną pažangesnį narį ne
paisydami, kad ir geriausias 
kuopos bei Susivienijimo dar
buotojas. Abelnai visus pa
žangiuosius narius pradėjo su
sirinkimuose ir per “Tėvynę” 
pravardžiuoti žydais, bolševi
kais, Maskvos agentais ir vė
liaus p. Žukas net erkėmis iš
vadino. Kuopai esant tokiose 
aplinkybėse, nariai pradėjo at
šalti, nebesilanko į susirinki
mus, nei į parengimus. Ir taip 
pagaspadoriavę apie pusę mo
tų, Prąskevičius paskelbė kuo
pą esančia prie bankrūto ir 
kad nariams reikėsią sumokėti 
'nepaprastais mokesč. apie $65, 
kad padengti kuopos skolas. 
Vėliau pradėjo nebepriimti į 
kp. naujai įsirašančių pažan
gesnių narių. Aplikantai vis- 
kuomi atrodo tinkami ir kuo
pa juos priima vienbalsiai, bet, 
žiūrėk, ateina , pranešimas iš 
centro, kad tas ar ta aplikan- 
tų nepriimti, o fin. rast. Ba
nionis, perskaitęs tokį prane
šimą, pridurdavo: “Tai bus 
daktaras nepraleidęs”. Ir to
kiu būdu Uškuraičio, Jesulio-

Tuomi P. T. 
padaryti tokį 
straipsniu-pa- 
būti padėta 

kad turi būti

reikalauti 
“Draugas 
pirminin-

nelegaliai išrinktą delegatą i 
seimą.

Pabaigoj 1926 m., sandarie
čiai atsispausdina lapelius su 
jų kandidatų surašu į 14 kp. 
valdybą 1927 metams ir kai
šioja tuos lapelius, kur tik na
rį susiduria, kad už juos bal
suotų. Bet kad sandariečiai 
jau buvo dasiėdę iki gyvam 
kaului, tai k p. išsirenka valdy
bą 1927 metams iš pažangių
jų narių. Pradžioj 1927 m., 
kada sandariečiai turėjo už- 

' leisti valdybos vietas naujai 
valdybai, tada jie perskaito 
centro sek. Jurgeliutės laišką, 
kuriame be jokių faktų •įsako
ma neužleisti naujai išrinktai 
valdybai, bet pasilikti joje no- 
rinktiems sandarieČiams.

24 d. sausio 1927 m. p. Vi
taitis atvažiavo į 14 kp. neva 
tyrinėti tų narių, kurie protes
tavo prieš nelegaliai išrinktą 
delegatą. Kurie skaitė “Tėvy
nėj” Vitaičio raportą iš jo 
(kuopų skaldymo) maršruto, 
tie matė, kokią procedūrą jis 
vartojo tyrinėdamas narius 
21, 36 ir 66 kuopose. Bet nie
kas nematė, kokią procedūrą 
Vitaitis vartojo tyrinėdamas 
14 kp. narius. Reiškia, jis sar- 
matinos ir raportuoti. Vėliaus 
P. T. nutarė išmesti iš 14 kp. 
protestavusius narius, bet tas 
nutarimas nebuvo paremtas 
SLA. konstituciją. Gegužės 
mėn. pabaigoj 1927 m. Vitai
tis vėl atvyksta į Clevelandą 
ir 3 d. birželio įsakęs P. T. nu
teistiesiems nariams išeiti iš 
14 kp., paskelbė kuopos valdy
bos rinkimus ir tapo išrinktas 
visas surašąs, kuris buvo augš- 
čiau minėtame lapelyje. Reiš
kia, P? T. prisiėjo išmesti apie 
50 narių iki sandariečiai galė
jo įsibriauti į 14 kp. valdybą.
Išmestieji, Laimėję Teisme, 

Grįžta j 14 Kuopą

Be jokio prasikaltimo išmes
tiems nariams nebuvo kitos iš
eities, kaip jieškoti savo teisių 
valdžios teisme. Teismas pra
sidėjo 25 d. gegužės 1928 m. j 
Teisme sandariečiai, neturėda-l

Pranešimas

Kad mūsų priešfašistinį 
kimą gerai nustatyti sekan
čiam žiemos sezonui, ir kitus! 
svarbius reikalus aptarti, vei-i 
kiantis kom. nutarė šaukti j 
priešfaš. konferenciją.

Konf. įvyks rugp. 7 d., Grdi-I 
na svetainėje, 6021 St. Clair 
Ave., 7:30 vai. vakare. Visi 
draugijų delegatai malonėkite 
atsilankyti.

vei-

Finansinė atskaita Clevelan- 
do ir Akrono Priešfaš. Kom. 
bendro išvažiavimo liepos 8 d., 
1928 m.

Pelnąs už lempą per A. P. 
Baltrušaitį, Cleveland, O., 
$25.50; pelnas už valgius, gė
rimus ir įžangos ženklelius

lono $16.90; išvažiavimas da
vė pelno $42.40; akroniečių 
pirmesnio pikniko pelnas $9.- 
30; clevelandiečių pirmiaus 
surinktos aukos $23.62. Lie
pos 30 d. pasiusta drg. J. 
Alekšiui $75.32.

Minėtame -išvažiavime kaip 
clevelandiečiai, taip ir akro- 
niečiai dirbo visame kame ben
drai, todėl ir nuopelnai to iš
važiavimo abejiems lygiai pri
klauso.

J. Žebrauskas,
Clevelando Priešf. Kom. Sek.

“LAISVĖJE”.
GARSINKITĖS

Tel., Stagg 5043

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

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI 

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Avė. ir Irving Place

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

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

Labai Parankus Kišeninis

880

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

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

prietelius ir draugas.

li%25c5%25abtai.su


Puslapis Ketvirtas ’

PHILADELPHIA, PA.
Piknikas “Laisves” Naudai
Ant 2 d. rugsėjo yra rengia

mas didelis piknikas “Laisvės” 
naudai, kurį rengia Philadel
phijos organizacijos su Cam
bridge apielinkės draugais. 
Apie tą laiką oro žinovai sa
ko, jog tai smagiausia laiką 
praleisti ant atviro oro. O ka
dangi mes ne juokais rengiam 
šį milžinišką pikniką, tai apie 
jį ir jo programą sužinosit 
vėliau. Mes, philadelphiečiai, 
iš kalno pranešam Pennsylva- 
nijos draugams nuo Scrantonoj 
iki Pittsburgh’ui, įskaitant 
Baltimorę ir visą New Jersey 
valstiją rengtis prie kelionės, 
nes mes turim sudaryti bendrą 
frontą prieš didįjį New York’ą 
-Brooklyną. New Yorkas pra
neša, kad rengia didelį korpu-'

są busų ir jais rengį^i važiuo
ti visas “Laisvės” Sbas^į 
ko; choro vąiskas..v, .V . .Vko,1 cnoro ^vaiskus. .Laisve., 
iškiš geriausius 1 kulbei# jus, o 
Žukas chorų, kurio priešakyje 
stovės solistės Menkeliuniutė 
su česnavičiute. Laisviečiai 
sako, kad tą jūsų mėlynąjį 
šteitą ir dvokiantį uodų šteitą 
suraitysim kaip bovelną. čia 
jie turi Pennsylvaniją su New 
Jersey. Jei jau taip, vyručiai, 
tai rengkimės strategiškai. 
Pirmiausiai duodu suprast 
Senam Vincui, kame dalykas. 
Philadelphijos galijotai — Ja- 
tužis baigia pagyti, gi šaman- 
skis lavina muskulus, geriau 
nutylėsiu. Jurčiukonis — Ly
ros choro vadas, nepertraukia 
choro praktikas per vasarą; 
jis pats tankiai maudosi po 
Atlantiką ir kaitinasi po sau
lės spinduliais ir rengiasi prie 
didelio muzikalio darbo. Gir-

Beržas Svyruoklis.

SEPTYNIOLIKTOS GRUODŽIO
NAKTIS 1926 M.

Mėnulis pasipurtydamas pasirodyda
vo iš debesų, tai vėl, užmerkdamas akis, 
žemės paviršių migdė.

Po kojomis girgdždėjo sniegas, perlais 
aplink žėrėjo. Malonios pasakos, apleidu- 
sios nuogąjį sodą, grįžo į erdvę. Pynėsi 
šešėliai, pripildytas oras, dūmai augštyn 
vinguriavo, žemėje kaspiną tiesė, siaurąją 
gatvelę lyg miškas užgriuvęs gulėjo. Pa
sviręs namelis, augštų telegrafo stulpų pa- 
žebotas, tykiai alsavo prie didžiųjų namų 
prisiglaudęs.

Vakaras stebėtinai magiškas, nors šal
tis ir gnaibė ausis. Tvoros kur-ne-kur ty
lumoj šnekučiavo, jų aidai skrido į plačiąją 
gelmę.

Pilna didžioji gatvė. šliaužiodami 
žmonės vaikštinėjo iš vieno į kitą jos galą. 
Gėrėjosi nepaprastu, net žavimu žiemos ki
limu. Visur lenktyniavo savo šviesumu 
naktiniai žiburiai, o dangaus negęstamos 
akys nušvietė sniegu dengtus laukus, vars
tų stulpelius ir plačiąją padangę. Venta 
juokėsi sustingusiuose žiemos rūbuose, lei
do mindžiot neįjėgiamą savo krūtinę.

Nusileidau pakalnėn prieš didžiąją 
lempą—mėnulį.

Čia stovėjo būrelis geriausių draugų. 
Vienas piešė priešais gulintį Ventos šlaitą, 
kurs savo viršūne saujomis žėrė spindulius 
lygumai. Kitas rodė niūksantį melsvą Mil
vydų miškelį, tardamas paslapčia jo grožį.

Pas visus reiškėsi noras, po pusvalan
džio žygiavimo, ten plotmelėj meiliai min
tis kaupti ir suptis naktiniam miškelio lop
šyj... Uodžiau kvapsnį sakuotų pušų, 
akyse driekėsi tiesūs, dailūs, augšti jų lie
menys. ..

, Trečias nekreipė domės į mūsų tuš
čias, bet saldžias svajones. ■

Tai pastebėjęs, pirmutinis norėjo įti
kinti, savo dailiąjai poezijai atidarydamas 
duris tiesiai savo svajonių koridorių...

Pastarasis vis tik nesidomėjo, tik įbe
dęs akis vienam taškui kažką pasakojo. 
Žiūrėjome ir laukėme visi, kol tas taškas 
gyvais konkrečiais žodžiais virs. Žinojome 
draugą Bolį: jo žodis svarus, meilus ausiai 
paliesti, lyg lyra auksinėmis stygomis, pa- 
liepyj užgauta. Jo žodžiai skambūs...

Mėnulis pasislėpė debesyse ir visas že
mės paviršius plaukiojo tamsos vilnyse.

Grįžo padangės šviesa, kartu išsiveržė 
iš prislėgtos, skausmingos Polio krūtinės 
pagiežos žodžiai:

“Štai, matote, geri draugai, ten tuos 
baltus rūmus. Jie maudos, lyg jūroj pa
skendę, giliajam rojaus sodo glėbyje... 
Žiūrėkite, ir mėnulis labiau puotaujančius 
glamonėja ir rūbus jų nušviečia šviesiau.

“Tasai sodas—paslaptingas, garbingas,, 
garbingas iš seno, daug yra matęs, daug 
suktybių girdėjęs.

“Ką tik grįžo jo pratėvių sūnūs, ge
riausiam automobiliuje. Jo žiburiai pla
čiai sodą nušvietė. Dabar tamsu... Gele
žimis apsišarvoję viduje puotauja... Go
džiai—ne Kėdainių, užsienio vyną pilsto. 
Skamba auksinės taurės, garbingai viens 
kitą sveikatuoja.”

Visi godžiai seiles nurijome. Atydžiai 
klausėmės panašią į pasaką tikrenybę.

Tęsia toliau:
“Ten jaunoji ponia taip gražiai pasi

puošus — ne akys jos žėrėjo, o dei-, 
manto stiklai mėtė žaibo ugnis į visas 
šalis, net panages nušvietė giliai. Šilkai 

• dar šnabžda man ausyse. Lydėjau akimis, 
kol dingo juodame koridoriaus taške.* Ma
čiau, kaip tarnai bėginėjo, kaip nešiojo par
vežtas brangenybes.

dėjau, kad ii’ Frankfordo cho-
as i r ž ū- »’ a s k i b s Žukui į a k j. K ai pfbus . 
“T^aisve” !)’ bet 'New York’ui-Brook-

lyn ui nepasiduosim. Ąspj.kiu,' 
kad draugai baltimorieclai^j^u- 
bytys newyorkiecius, nes jie 
stačiai atvažiuos su ekskursi
niais laivais į pikniką.

New Jerseys ir Pennsylvani- 
jos draugai ginkluoti automo
biliais, vadinasi, piknike bus 
automobilių, busų, trokų ir lai
vų.

Kaip matot, tai bus įvairios 
kombinacijos.

PITTSBURGH, PA
Northsidėj gyvavo valgomų 

daiktų kooperacija, bet jau 
keletas metų ji parduota. Ke
letas tos kooperacijos narių 
numirę ir jų Šerai pasilikę. Kai 
kurie klausinėja, kas pasidarė

“Per dieną,puotavo diduomenės kliu- 
be, vakarą praleido minkštose ložose ‘Ki
no Palociuje/ jų dienos nuovargį švelni 
muzika gaivino, išvertę pilvus juokavo.

j “Kuomet jie grįžo, buvau toj sodo da- 
lyj, iš kur mačiau visą tragediją. Prie to, 
pasišaukiau draugą Antaną, paklausiau, iš 
kur tavo ponai grįžo? Jis, kaip žinote, 
šoferis; viską išdrožė.”

Užviešpatavo tyla.
Sunkūs ir gailūs gyvenimo aidai skrie

jo tolumon, atsimušdami į baltuosius rū
mus. Gyvas draugo Bolio posakis smigo 
krūtinėn. Norėjau valgyt. Norėjau eiti 
surinkti trupinius ir troškulį nugesinti. 
Plakė širdis kaskart smarkiau, krūtinė kil
nojosi, lyg įnirtusi banga. Ketinau eiti 
tuojau ir prašyti, kad padalintų visiems, 
kas liko nuo jų.

Pirmutinis miškelis nemalonus, šlykš
tus, jo ^spygliai labiau kūną braižė. Ma
niau palikti draugus, leistis sodo link; ma
čiau gilumoje sodo širdį—kanalinį prūdą. 
Stovėjau prie baltutėlio marmuro tiltelio, 
kuris jungė du sodo šlaitu. Šalimai Venta 
grūmojo savo prispaudėjui, jos tamsūs at
krančiai nuo draugų viliojo meiliau.

“Kas gi ten?” šūktelėjo vienas iš drau
gų. Sužiurome: žmonės taip greitai skirs
tėsi, lyg audrai užgimus, perkūno įtrenk
ti...

“Gaisras—ne, tyku, ramu... Kas gi?” 
tęsė kitas. Ir leidomės ton pusėn, kur din
go didžioji minia.

Pasirodė, kad mes tik keturi gatvėje. 
Maniau, gal sapnuoju; sumušiau delnais į 
kaktą. Jei miegočiau, smarkiai sujudėjęs 
pabusčiau; kas atsitiko? Po šimts... Su
stojome, žvalgėmės į visas puses: niekur 
nieko, nei čiūkšt, nei brakšt. Et, gal taip 
akyse pasirodė, ar nosis atšalę taip tik 
greit vienas po kito dingo. Šaltis dažnai 
priverčia skubintis.—Taip ir bus, o ne ki
taip,—tvirtinau.

(Pabaiga bus)

Aš TROŠKAU...
Aš troškau į erdvę pakilti, 
Skraidyti padangių keliais, 
Visu smarkumu palekioti, 
Sparnai kiek pirmyn mane leis.

Aš troškau pasekti, kur saule 
Keliauja ilsėtis nakčia;
Kur debesys plaukia, skubėja, 
Viens kitą gainiodams risčia.

Aš troškau pasiekti žvaigždyną, 
Žvaigždes kad nužerti žemyn, 
Kad saulęs ugnies pasisemti, 
Ir vėl sau keliauti pirmyn.

Tie mano troškimai jau pildės, 
Plasnojau galingais sparnais; 
Nuvykęs į platų žvaigždyną, 
žvaigždes žarstinėjau delnais.

Aš saulės ugnies prisisėmęs 
Nešiausi pilnus kišenius, 
Paskui gi—pradėjau barstyti, 
Neveizint į kur ji paklius.

Ant debesio sėdau ilsėtis; 
Sparnai, mat, nebnori plasnot. 
Kaip gera čia, ak, kaip malonu, 
Kodėl man seniau nežinot!?

Ilgai gal dar būčiau ilsėjęs, 
Alsuodams pilna krūtine, 
Bet kaž-kaip akis prasivėręs, 
Tariau: “čia skrajota $apne” ...

Kuolio Sūnus.
1927. .

su tų mihųsių nJrių Šerais ir valandas p,dieną,*kaip*dabar 
keno \glotįoje pinifcai%randasi.* yra•> Sovietų t Rusijoj. 3

teiravausi,^ pas buvusį t tos ♦ Chešterio t G v\
kooperacij,Į|sį'ižrdihihką,„ tai?: jis 
man atsa^lflcadv visus, koonejf 
racijos reikalus tvarkė J/ZK. *
Mažiukna, viskas jo globoj ir

k.<i „o... J. į SAKYKLA
K. Mažiukna viešai per spau- <►- 
da praneštų, kur numirusiu, 
šėrininkų pinigai randasi? .............

Pittsburghietis Second. / ---------

k
Chešterio ^Gyventojas.

LAISVOJI!
ililllllii liil IIIUit Iii;

UŽKLAUSIMAS

CHESTER, PI
susi-
Bet

, Apie ketveri metai čia 
tvėrė lietuvių parapija, 
dabar jau daugelis parapijonų 
pradeda niurnėti, kad jų ku
nigėlis labai daug pinigų rei
kalauja. Ir kaip čia nedejuo
si arba neniurnėsi, kuomet 
prie parapijos priklauso apie 
90 lietuvių, o bažnyčią iš vys
kupo paėmė ant išmokesčio už 
$23,000. Klebonui algos mo- 

!ka po $150 į mėnesį; panelei 
j vargonininkei po $75 į mėnesį 
ir klebono gaspadinei po $35. i 
Ir tą viską turi sumokėti sau
jelė parapijonų, priklausančių 
prie lietuvių parapijos. Para- 
pijonai mažiausia per metus 
turi sumokėti po $40, kad ga
lėtų užlaikyti bažnyčią ir ku
nigą su jo patarnautojomis.

Jeigu visi darbininkai būtų 
susipratę ir vietoj remti baž
nyčias ir kunigus, jie remtų 
darbininkiškas organizacijas 
ir jų palaikymui tiek mokėtų, 
tuomet ir patiems darbinin
kams nereiktų taip skursti ir 
dirbti po 12 vai. į dieną už 
mažiausį atlyginimą. Tuomet 
galima būtų lengvai pagerinti i 
savo būvį, užtektų dirbti po 7

Gerbiamoji SLA. Pild. Ta
ryba, ar negalėtumėt man, 
mirtinam nariui N. 13, paaiš
kinti į sekančius klausimus:

1. Seimas yra nutaręs mo
kėti sveikatos komisijai po 
$200.00 į metus.

Tūpusiojo atskaitoje “Tėvy
nės” Nr. 28 š. m., mes mato
me, kad išmokėta sveikatos 
komisijai už 1926 ir 1927 me
tus—vietoje $400.00—$815.- 
25. Kodelgi taip? Už ką 
permokėta net $415.25?

2. Išmokėta už pataisymą 
konstitucijos, kurios neturime, 
$892.60. Kodelgi taip?

3. Virš, ir komitetų kelionės 
lėšos ir sugaištys už 1926 ir 
1927 lėšavo $4,372.39. Ar ne
galima žinoti aiškiau—deta- 
liškiau—kur, kada ir kokioms 
kelionėms ir kam ?

Dr. A. L. Graičiunas, Nr. 13
P. S. Kai į šiuos tris klau

simus gausiu patenkinantį at
sakymą, dar drįsiu paklausti 
keleto kitų neaiškumų, tilpu
sių atskaitoje “Tėvynės” Nr. 
28 š. m. Dr. A. L. G.

Ketverg., 2 Rugpjūčio, 192£

sn

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, Pt. Y
A. M. BALCHUNAS. Savininkas Telephone Stagg 6681

Automobilių Mokykla Praktikos pamokos išardyt, atitai
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kurį veda lietuvių ir anglų kalfax 
gerai žinomas ir per 16 metų pff 
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

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

CLEVELAND, OHIO CLEVELAND, OHIO.PIKNIKAS
Rengia Korespondentų Biuras

Žaislai, Dainos ir daugiau Įvairumų

ĮŽANGA TIK 25c YPATAI

DIENRAŠČIŲ “LAISVĖS” IR “VILNIES” NAUDAI

Draugai! šis piknikas bus iškilmingiausias mūsų apie- 
linkėje. Jame turi dalyvauti ne tik clevelandiečiai, bet 
ir akroniečiai, youngstownieciai ir detroitiečiai turėtų 
atsilankyti.

NEDĖLIOJ

5 d. Rugpjūčio-Aug., 1928
ANT NEUROS FARMOS

Brunswick, Ohio

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

< A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 6046 CHENE ST., DETROIT

" NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA - PIRTIS TURKIŠKA
CVTDAI Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki C A f" Mi.. 
EAII\/i. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c J" VvlILU

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarę naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais 'į
ČIA ĮTAISYTA DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIEŽIU 

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU

~~ Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį
Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

PIRTIS
VNVfLLV
DIENĄ IR

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkais

Trys ’ gariniai : kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geidausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090'

DARBININKE STOK Į TIKRĄ KOVį
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. y4

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

V 7

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

Vardas ir pavardė

Antrašas

Užsiėmimas

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

(Čionai įdedu $1: 50 centų įstojimo mokesties ir' 
50 centu narinė mėnesinė duoklė, v

ar ra ar rr

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujovių kiausi a Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

VYRAMS

w w u w w rw wm uwwwwwywwy MMyyyyyy w yyyyyy yy -

Seredpmis ' 
Keivergaia 
PStnyčiomia 
Subatomis 
Nedaliomis 
dien^ ir naktį

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktj
Utarninkais iki 12 vai. 

nakties
t VAIKAI ;
, Įleidžiami Utarninkais

82-86 Matey Avenue
BROOKLYN, N. Y.
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APIE DRG. SINKEVIČIUS
Tarpe daugelio kitų far- čius visai nesistebi, 

Conn. Plečkaitis nudardėjo 
senukai! Pilsudskį tarnauti.

Jau septinti i Sinkevičių vaikai visi yra 
’ iš j progresyviški. Jų . sūnus

Stasys ten pat Southbury

Southburio 
draugai

merių 
gyvena 
Sinkevičiai.
metai, kaip jie atvyko Y r 
Lietuvos, nusipirko farmu-'s 
kę ir ją “knisa”. Liepos 29 i ii:
d. suvdžiavo būrelis apie-įsvę” ir “Vilnį” ir uoliai dar- 
linkės farmerių, " ’ !* J y " ‘ 
šiaip keletas artimų pažįs-įjos "kuopoj, 
tarnų į Sinkevičių “auksi-(Waterbury; 
nes” vestuves, tai yra, į pa-! darbininkais.

gimines, ir; buojasi Literatūros Draugi- 
Kazys gyvenai 
irgi eina su ’ 

JaimiausiSj 
minėjimą 50 metų sukaktu-j Sinkevičių sūnus nebeišken- 

1 te smetoniškos priespaudos 
ir išvažiavo Argentinon. 
Mūsų darbuotoja “Lietu
vaitė” yra Katarina Sin
kevičiūtė. O kita Agota 
Sinkevičiūtė yra vedus su 
Šnaideriu. • Abudu Šnaide- 
riai yra susipratę darbi-1 
ninkai. Smetonos valdžia 
juos išlaikė 9 mėnesius ka
lėjime ir grūmojo antru 
areštu ir katorga, tuo būdu 
jie pabėgo į Vokietiją. Pas-, 
kutiniam laiške (kuris tilps 
“Laisvėje”) rašo, kad bū
dami kalėjime, jie gaudavę

vių nuo jų apsivedimo. Kal- 
\ bėjo trumpai, be į labai gra- 
• žiai apie savo gyvenimo at

siminimus, ypač iš karo lai
kų, senutė Sinkevičienė. Jos 
kalba padarė labai gražų 
įspūdį į susirinkusius sve
čius. Buvo paagituota rem
ti Lietuvos darbininkų ko
vą prieš fašizmą ir ten ant 
vietos svečiai suaukojo $18 
su centais Lietuvos politi
niams kaliniams.

Draugai Sinkevičiai su
laukė 72 met. amžiaus, o dar 
kruta. Drg. Sinkevičius yra 
senas kovotojas. Lietuvoje didelę pagelbą iš Amerikoje 
prikįausė prie socialdemo- j renkamų aukų. Tai dar vie- 
kratų ir darbavosi slaptai jnas antausis tiems gaiva- 
prieš Rusijos carizmą. Pa-Įlams, kurie visaip Šmeižia 
sakoja, kad pas jį stuboje 
tankiai nelegalė Lietuvos 
socialdemokratų partija lai
kydavo susirinkimus. Ge-

u.

Tel.

Sustreikavo Prieplaukos 
Darbininkai Francijoj

tai
11'3-

Todėl visi ir visos iš visų ko
lonijų privalome tenais būti 
nedčlioj, 5 d. rugpjūčio ir ap
stoti Minersvillės pušynus.

Dėde Kalnietis.

PARYŽIUS. Havre strei
kuoja prieplaukos darbinin
kai. Taipgi sustreikavo da
lis darbininkų ant Francijos 

Rochambeau. Del

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

ir Amerikonišku Stilius
Pavalgius Jia malonu bflti, p»si- 

inekučiuoti «u kitais, arba rainiai pa
siskaityti.—Syki atsilankę, persitik
rinsi t.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininke

f"

AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ LIETUVIU

<i>

AMERICAN
fefe

<♦>

o
*1O

Mokesčiai visai žemi: pirmame laipsnyje 50 centų 
į menesį, antrame—$1.00.

Šit Draugija Turi Du Laipsnius Pašelpos Ligoje: 

Pirmame Laipsnyje $7«00 Pašelpos į Savaitę 
Antrame Laipsnyje $14.00 Pašelpos į Savaitę.

Puslapis .PefiKW r

partijoms laisves ir tos par
tijos tuomet geriau sugebės 
padėti tautininkams jų ko- 

kad V°1 su komunistais. Tuo 
,‘]f. klausimu “Liet. Žinios” taip 
J drožė: “Kad toks nepasi- 

Itenkinimas ir bendrai opozi
cinis krašto ūpas nebūtų 
vanduo ant komunistų malū
no, reikia suderinto ir lais
vo legalių konstitucinių par
tijų veikimo”.

Iš to viso mes matom, 
[kad liaudininkams 1927 me- 
jtais rūpėjo ne fašistų dikta
tūros nuvertimas, o bendras 
visų Lietuvos buržuazinių 
ir smulkiai-buržuazinių par
tijų (tautininkų, klerikalų, 
liaudininku, socialdemokra- 
tų) frontas prieš komunis
tus. Liaudininkai reikalavo 
iš tautininkų Jokių konsti
tucinių garantijų ir tokių 
susirinkimų ir spaudos lais
vių, kurios padėtų vest ko
vą prieš komunistus.

nosi “notomis” ir veda dery
bas, kad sudaryti bendrą fron
tą ir pradėt atakuot pušynus 
iš pietų šono, nes jų išrokavi- 
rnu nei viena, nei kita koloni
ja* atskirai frontus palaikyti 
negalėsiančio^ Bet bendrai 
mano galėsią laimėti. Teko 
sužinoti, kad Lyros choras iš 
Shenandoah dalyvaus, bet 
šiaip viską laiko slaptybėj.

Minersvillės Arminas, 
,senas vilkas. Dabar jisai
miega, kiek teko patirti, tai 
apžiūrinėja pušynus ir abelnai 
visą pilį, 
koj. I 
sutraukti Dokais \^są 
į pilį ir per naktį sei 
šynus. Nedėlioj lauksią 
puolimo. Bet jie mano 
laikyti, nes amuni 
užtektinai.

j * V J y M J/VIO * J. CVMVlilCVl j , •

hį, kad viskas būtu tvar-paiV0 
Subatoj po pietų mano'Streiko laivas negalėjo iš- 

rezervą plaukti laiku. Valdžia pa
pu- siuntė iš laivyno jūreivius 
yš- užimti streikierių vietas, 

išsi- Valdžia deda pastangas su- 
cijos būsią Įau£yti streiką.

Visokiy Rašiy Švieži? Valgiai, Gaminami Lietuvišku

LIETUVIS

šmeižia 
mus, kurie aukojame ir 
renkame aukas Lietuvos po
litiniams kaliniams. Rašo 
kad iš tų aukų yra šelpiami 
visi politiniai kaliniai, neat
sižvelgiant į jų partijas, jei 
tik jie nėra išdavikai.

Senukams Sinkevičiams 
reikia palinkėti dar ilgus 
metus gyventi.

Draugas.

smulkiai-buržuazinese 
kėse ir mokino, kad 
ninkai kovoja del lasisui 
diktatūros nuvertimo. Liau
dininkai nekovojo del fašis
tų diktatūros nuvertimo 
1927 metais, nekovoja ir 
šiemet.

Triangle 1450 !
FOTOGRAFAS |

IR MALIORIUs|

Nufotografuoja^ 
ir numaliarojaH 
visokius paveiks-sj 
lūs Įvairioinisgi 
spalvomis. . At-S| 
naujina senus irs 
krajavus ir su-g 
daro su ameriko< 
niškais. t
gerai ir pigiai įį

šiuo adresu: f
STOKES |

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

<!>

<♦>

M. B.
(“Balsas”)

SHENANDOAH, PA.

TELEPHONE: STAGG

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

Kam Jiems Reikalingos 
Laisves

Artinantis mūsų apskričių 
didžiajam piknikui, kuris įvyks 
5 d. rugpj., Minersville pu
šynuose, pradėjo juomi intere
suotis ne tik mūsų 
lietuviai, bet ir visos 
kės — nuo 
Readingui. 
patirti, tai 
būti, taip 
pikniku 
nes kolonijos turi 
savo “generolus” 
mui kareivių į pikniką, 
kolonijoj, lietuvių 
Shenandoah, nebus nei vieno 
“slekerio” ir apie tai nėra nei 
kalbos.

Susitikęs andai d. Pacauską 
i manai 

apie pikniką, varysi savo “vi- 
picą”. Draugas Pacauskas 
pažiūrėjo į mane, pavartė sa
vo rudas akis ir atrėžė: “Ką 
tas rup. ‘vipicas’, reikės suda
ryti kelis didelius trokus, tai 
bent parodysime Minersvillei, 
ką mes galime.” Ir 
dęs kepurę nutraukė 
keliais.

1 Teko kalbėtis ir su Readin- 
go draugais. Jie man šitaip 
atsakė: “Ant mūs kalendo
riaus 5 d. rugpjūčio jau senai 
pažymėta ir kad kuolais lytų, 
mes piknike būsime, ir da gal 
iš vakaro atpyškėsime.” At
sakiau, gerai, draugai, tai vy
riškai, mes lauksime.

Girard vi lies Ramanauskas
taipgi vaikščioja krūtinę išpū
tęs ir sako, kad jie 
galėsią paimti 
villės pušynus ir visą 
ir didžiųjų kanuolių 
šią naudoti. Gerai, matysime.

Mahanoyaus Senkus ir 
Frakvillės Zavis tankiai mai-

o

PHONE: REGENT 2177-0474 “Tai Mokykla bu Reputacija.”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobiliu Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokiu 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei j0« 
ir turite aųiatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases. *

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

I>KETURI LAIPSNIAI POMIRTINES: <ikolonijos 
apielin-

i Shenandoah iki 
Kiek man teko 

šis piknikas turės 
sakant, istorišku 

mainų apielinkėj, 
pasiskyrė 

organizavi- 
Mūsų i 

sostą pily j i

<♦>

<♦>

Pirmas Laipsnis $150.00, Antras Laipsnis $300.00, 
Trečias7 Laipsnis $600.00

Mokesčiai ant pomirtinės eina pagal aplikanto 
amžių ir laipsni pomirtinės. Labai pigus prigulėjimas 

"jauniems ir nebrangu senesniems.
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Atsirado naivių, kurie ti
kėjo ne vien liaudininkų de- 
mokratizfriui, bet net.jų re
voliucingumui. Tie naivieji, 
pasidavusieji visokioms 
smulkia-buržuazinėms įta-Į užklausiau : Na, kaip 
koms, tikėjo, kad liaudinin- 
įkai kovoja del' fašistų dik
tatūros nuvertimo, kuomet 
jiems, liaudininkams, tuo 
metu net nerūpėjo kova del 
tikros spaudos laisvės. Kad 
tai teisybė, patvirtina pačių 

bū- liaudininkų spauda. 1927

kovos 
Kiek 
pasi-

<t> <

Augščiausįą Prieglaudų Lietuvių Amerikoje 
Priimamai nuo 18 iki 50 metų amžiaus.
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Ball Phone: Poplar 7548
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LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

Puikus sutvarkymas Fosterio ir Gitlo- 
vo paveikslų ant raudonos spalvos

— nėra
užkirsti kelia

GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS

gali būti vedama slaptai 
mažai susipratusių legalių 
partijų narių tarpe, prisi
dengiant kartais labai kil
niais obalsiais.”

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

A.P.L.A. turi savo kuopas veik visose didesnėse 
lietuvių kolonijose. Todėl, būdamas nariu A.P.L.A., 
kur tik nuvažiuosi, rasi kuopą ir galėsi lengvai i ją 
persikelti.

bolševi- 
komunistai tokiais 
darbais neužsiimdi-

Patogiausia ir Geriausia Prigulėti į 
AUGščIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ

Del platesnių informacijų įstojimui pavieniais ar
ba norėdami organizuoti kuopas A. P. L. A., kreipkitės 
į Centro Sekretorių :

JOHN GATAVECKAS
109 Cress Street, Carnęgie, Pa.

Kur Dar Nėra A.P.L.A. Kuopų, Prašome Vietos 
Lietuvių Tuojau Suorganizuoti.
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NATIONAL ELECTION, CAMPAIGN COMMITTEE
; « THE WORKERS’(COMMUNIST) PARTY \ ,

» • .. . .■ • < '

43 East 125th Street New York, N. Y.
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Gali prigulėti vyrai ir moters be skirtumo tikeji- 
miškų ir politiškų įsitikinimų. Kad tik esate sveiki fi
zikiniai ir protiniai, tai ir galite būt nariais kalbamos 
draugystes;

d>

iv, ■

TELEFONAI:
Bell_______________ _ Oregon 5186**
Keystone____________ Maia

_  St. ir Ave.
State.
State.

f

UNJST GUZ1KAI JAU 
GATAVI

Ant pareikalavimo bikur pristatysime 
jas.

Kainos:
Lotuose po 100, 5c už guziką

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

Reikalaukit jų šiuo antrašu:

siminimų pasakoja apie d. 
Angarietį, su kuriuo bend
ruose susirinkimuose teko 

/jam daug sykių .dalyvauti. 
Tai esąs nenuolaidus ir di
džiai pasišventęs darbuoto-1 
jas.

Ištikrųjų be galo smagu 
pasikalbėti su tokiais se
nais veikėjais, kaip d. Sin
kevičius. Kiek daug atsi
minimų ir prityrimų iš Lie
tuvos vargdieniu 
l>rieš 
daug į
ryžimo būta!

Karo metu draugai 
vičiai buvo Lietuvoje ir pa
lytė ant savo nugaros visus 
baisiuosius karo smūgius. 
Jie matė taip pat kaip or
ganizavosi Lietuvos buržua
zinė valdžia ir sėjo kraujo 
sėją Lietuvos laukuose. Gir
di, susidarė chuliganų i ” 
riai arba giltiniečiai, kurie j metais spalių 7 d. liaudiniu-i 
oifi Vilna S ii’ r/nrlri vxnaViTi UTėjo, plėšė ir žudė, paskui 
tuos chuliganus kunigai ir 
buržujai pakrikštijo bolše
vikais, idant atbauginti 
liaudį nuo pastarųjų, nors 
ištikrųjų Lietuvos 
kai bei 
plėšimo 
nėjo.

Drg.
vęs tame valstiečių susirin
kime Vilkaviškyj, kuriame 
varde kaizerinės Liet. Tary
bos pranešimą dare kruvi
nasis Smetona. Smet. pa
reiškęs, kad jie išrinko Ura
chą .Lietuvos karalium ir 
nužemintai prašė, kad susi
rinkimas tą žygį užgirtų. 
Susirinkime viešpatavo tyla

kai savo “Liet. Žiniose” įro
dinėjo tautininkams, kodėl 
turi būti duota spaudos lais
vė jiems, liaudininkams. Gir
di, komunistai turi slaptą 
spaudą, o liaudininkų spau
dą varžo karo cenzūra, ir 
todėl liaudininkai nepajėgia 
tinkamai kovot su komunis
tais. “Liet. Žinių” Nr. 226 
štai ką sako: “kovot su šia 
(komunistų) literatūra te
galės partijos, esant cenzū
rai, galėtų nebent leizdamos. 
taip pat necenzūruotus atsi-' 
šaukimus, už ką joms leng
viau kliūtų negu dirban
tiems patamsėse komunis
tams. Todėl cenzūros, o 
ypač griežtos cenzūros, in- 

-sako Sinkevičius.— Pasi- stitutas pastato konstituci- 
prašiau balso ir pradėjau nes partijas į nepalankias 
kritikuoti smetoninius ir jų-kovos su komunistais sąly- 
išrinktą karalijii. Nuro- gas”.
džiau, kad vieną tirąną re-; Kovai su komunistais 
voliucija nuvertė ir turime liaudininkai reikalauja sau 
džiaugtis, bet naujo despo-pr susirinkimų laisvės. “Be 
to mums nereikia. Paskui • susirinkimų laisvės, — rašo 
kiti valstiečiai pradėjo liaudininkai “L. Ž.” — nėra 
smerkti Smetonos klikos žy- galimybės 
gius ir beveik vienbalsiai pražūtingai agitacijai, kuri 
atmetė pasiūlytą rezoliuci-

Ir dabar d. Sinkevičius 
seka darbininkų judėjimą ir 
pritaria komunistaips. Jis___
prįklauso prie Literatūros Į Ir aplamai liaudininkai 
Draugijos. Pasakojo, kad 1927 metais bijojo, kad ma- 
jis puikiai pažįsta gailųjį siu nepasitenkinimas fašis- 
socialdemokratą Plečkaitį, tų 'viešpatavimu nenueitų 
Kuris dabar yra parsidavęs komunistų naudai. 1 Fašistų 
Lenkijai. Tas f r tiktas visa- valdžia todėl privalo duot 
dos buvęs nei šioks, nei atatinkamas / buržuazinėms 
toks sutvėrimas. Sinkevi-lir
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DU KOMUNISTŲ KANDIDATAI
NUPIEŠTI UPEI) ELLIS'O

Atspausdintos formoje raudono kūjo ir 
piautuvo 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.

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

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

, URBAN’S COLD POWDERS
. (Miltelius nuo šalčio)

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
________________ L___ ORDER .BLANK:____________ 2__________

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

Vardas
No____

Miestas
Miestas
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• Puslapis šeštas '"•ų

VIETOS ŽINIOS

toriu Smithą, kad šis pasirodęs

CASTON ROPSEVICHapie Tel. Janiper 7648

kaip priežodis sa

PA.IIEŠKOJIMAI

on nuo Aioany wn 
paskilbęs kitas 1 arba

Conn.

DR. PETERSON’O

REIKALAVIMAI
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

IŠRANDAVOJIMAI

me

PARDAVIMAI

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

ra-

i

UŽMUŠTI 3 DARBININKAI

kių.

DIDIS PRIEŠ-KARINIS 
MITINGAS SUBATOJ

I

įS

GLIB. SMITHAS IR 
PROSTITUCIJA

ŠMEIŽTAS PRIVEDĖ 
MERGINĄ PRIE 
SAUŽUDYSTĖS

MIRUSIŲ BEI NEGIMUSIŲ 
ŽMONIŲ BALSAI

3rd AVĖ. ELEVEITERIŲ 
NUOSTOLIAI?

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 0783

NUO KO MIRĖ “SURPAIPIŲ” 
SUKČIŲ GALVA?

tik kada įvyko
Tikimasi sutrauki de-

orlaivius, šar- 
ir kitus karo pa-

pat gubernatoriaus nosia, bu- ūgos, išreiškė 
vo ištisas prostitučių knibždv- l)rie tos ligos

prezi-iD°MAI <R VĖŽIO LIGA

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

į

Tel. Lackawanna 2188

Otto Meyer, M. D
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

PRALAKĖ $75,000,KETURI 
VALDŽIOS AGENTAI

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
:_ _ 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.

ŠAUNUS MAINIERIŲ 
VIENYBĖS PARENGIMAS

Puikus steičiua su naujaisiais 
asais, Keturias bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
$49—959 Willoughby

Tat 8842 Sta««.

NEKOKS BUVO 
“VIENYBĖS” PARENGIMAS

Louisa A. De Uostos, 38 
tų amžiaus, apsipylė terpenti
nu savo dėvimus drabužius ir 
pasidegė. Nusvilo jai visa 
oda, pradedant kojų padais ir.

Wm. Allen White, plačiai 
žinomas laikraštininkas ir ra-

PARSlbTTODA kendžiu ir groserio 
storas. Yra 4 kambariai gvvonimui, 
randa nigi. Gera nroga pirkti. At- 
sišaukit ponum. 267 Stagg Street. 
Brooklyn, N. Y. 179-84

PA SIR AND AVO JA 2 florai sami ir 
storas, po num. 426 Humboldt St., 

tinka bile bizniui, ypatingai kriau
šiams. Viskas naujai pertaisv+n. 
Randa nebrangi. Taipgi pasiranda- 
voja 5 kambariai, yra visi įtaisymai, 
randa pigi. Atsišaukit pas savinin
ką R. Zubrį, 566 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Greenpoint 2476 
arba Stagg 4918. 178-83

Brooklyn LAĮJOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA, 

bales dėl italių, Koncertų,

ir 
orderius tiesiai, kur išdir-

miestų, kaip tai Wilkes 
Binghamtono.

Kviečia Rengėjai.
183-184

• Trys darbininkai liko užmuš
ti, ištikus boilerio (garinio ka
tilo) eksplozijai Marritt Chap
man and Scott Korporacijoj, New YorkP bei kitų apielin- 
Staten Islande.

PAJIEŠKAU giminaičio Miko Juško, 
Kirmelnės Kaimo, Marijampolės 

apskričio. Pirmiau gyveno Philadel- 
nhijoje, kur dabar negaliu sužinoti. 

(Turiu svarbų reikalą su juom pasi
kalbėti, nes važiuoju į Lietuvą-.

Jonas Juška,
91 Grand St., Hoboken,. N. J.

183-188

rengiasi karan ne 
kitas šalis. Jinai 

desėtkus ir šimtus

Tel, Stagg 9106

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoze 

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

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

ž ---------3

PAJ1EŠKAU Antano Neniaus, kuris 
per 25 metus gyvena Brooklyn, N..

Y. Jis dirba prie kriaučių kaipo ‘kos* 
preseris. Meldžiu atsišaukti 
kas žinote praneškit jo adresą.

A. Boslo
203 Johnson St., Naugatuck, 

183-184

ii mitingų prieš karą, Į.šy to j as, buvo viešai apkaltinęs 
tik kada įvyko New New Yorko valstijos guberna-

rengia 
ij. 5 rugpjūčio 
farmos. Bus 
užkandžių ir 

gėrimų. Kviečiame visus vietos lie- 
tuvius ir lietuvaites atsilankyti, nes, 

SU laikraščių kiek girdėjome, bus svečių ir iš toli
mesnių 
Barre ir

ga-

Ateinančią subatą, rugpjū
čio 4 d., bus vienas iš di
džiausių 
kokie 
Yorke, 
sėtkus tūkstančių darbininkų patronas prostitucijos ir gem- 
j tą masinį mitingą, kuris bus blerystės, nekalbant jau 
Union Square aikštėje, New tai, kad Smithas visuomet pa- 

1 valandą laikęs pusę alkoholio gėrikų 
bei degtinės pardavinėtojų.

kaip Matomai, pagrasintas teis- 
žmones su mu, dabar W. A. White atšau- 
“prieš-ka- kia savo įtarimus prieš Smithą, 

prostitucijos ir gemble- 
globėją; tačiaus pakai- 
kad Smithas 
užtarytojas

Union Square 
Yorke, ir prasidės 
po’ pietų.

Kalbėtojai nurodys, 
Amerika mulkina 
savo Kellogg’o neva 
vine” sutartim, kurią jau pri
ėmė aršiausi pasaulio imperia
listai. To nežiūrint, jie vis 
pasiučiau ginkluojasi, statydi
nasi vis galingesnius submari- 
nus, kariškus 
vuotlaįvius 
buklus.

Amerika 
mažiau už 
traukia 
tūkstančių piliečių. į vasarines 
kariško muštro stovyklas; ji 
prisidirbdino galybes nuodin
giausių karo gazų, statydinasi 
vis mirtingesnes pojūrines val
tis ir karinius laivus.

Amerikos marinai skerdžia 
nikaragiečius; jos laivai tero
rizuoja Chinijos gyventojus,' 
bruzdančius delei pasiliuosavi- 
mo nuo užsieninių imperialis
tų.

Visi šie ir daugelis kitų da
lykų bus aikštėn iškelta dabar 
šaukiamam masiniam mitinge, 
įvyksiančiame subatoj. Kal
bės Ben. Gitlow, Darbininkų 
Partijos kandidatas į Jungti
nių Valstijų vice-prezidentus; 
Daily Workerio redaktorius 
Robert Minor, profesorius 
Scott Nearing ir kiti.

Visų darbininkų pareiga y- 
ra ateiti į tą mitingą, išgirst, 
kokia pjūtis jiems išnaujo ren
giama ir kas daryt, kad už
kirst tam kelią.

Rengia Darbininkų Partijos 
2-ras Distriktas ir Jaunųjų 
Darbininkų Lyga.

kaipo 
rystės 
toj a, 
buvo 
alkoholinio biznio.

Bet jeigu katalikas guberna
torius Smithas, dabartinis de
mokratų kandidatas 
denius, tiesioginiai ir nerėmė 
prostitucijos, tačiaus N. Y. 
valstijos sostinėje Albany, po

Ketverg., 2 Rugpjūčio, 1928

Kuomet pasimirė J. M. Phil
lips, vadinamas galva žulikų 
kontraktorių, kurie miestui 
nusuko virš $60,000,000, neva 
dedami sutrų rynas Queens 
paviete, tai daktarai oficialiai 
paliudijo, kad tas parapijonas 
demokratų politikierius miręs 
nuo perdidelio maukimo degti
nės. Bet dabar pradedama iš- 
naujo tyrinėt jo mirties prie-

jis eina vis gekyh. ir geryn.
Knute Hansen gali šio to pa

siekti, jeigu jis sugebės ir to
liau pasirodyt taip, kaip pasi
rodė prieš Phil Scottą.

Harold Mays (Tunney’o la
vinimosi p ar t n e r i s-k 11 m št i n i n - 
kas) — tėmykite jįjį. Apie jį 
dar gausite išgirsti”.

Tačiaus ir pats Dempsey 
dar nėra galutinai rezignavęs 
iš bokso “gladiatorių”. Klau
sinėjamas reporterių, ką jjs 
mano daryti, Dempsey atsakė:

“Jeigu aš kada vėl ir kumš- 
čiuosiuos, tai dar ne šiemet”.

Third Ave. eleveiterio linija 
per paskutinius dvyliką mėne
sių davusi $54,492 nuostolio, 
kaip kad dejuoja jos savinin
kai. Bet jeigu teisingai būtų 
perkratyta jų išlaidos ir įeigos, 
tai gal pasirodytų, kad jie iš-

visuomet tikrųjų ne tik neturėjo nuosto- 
japiojo”, lio, bet dar gavo ii- gražausIs 

pelno.

n as, kurios ir gatvėse užkabi
nėjo praeivius ir i langus barš- 
kindamos vidun šaukėsi “kos- 
tumerius”. Netoli nuo Albany 
buvo plačiai i 
prostitucijos centras — Troy; 
o toliau — Buffalo.

Tik kuomet pulk. Roosevel- 
tas (jauniklis) spaudoje pa
skelbė, kas dedasi po pat aki
mis gubernatoriaus Smitho, 
tai pastarasis suvarė viešąją 
prostituciją tuose miestuose po 
šiokia tokia priedanga.

' K. C.

Sveikatos Skyriaus specialis
tai, tyrinėjanti per paskutinius 
septynis metus priežastis vėžio 

nuomonę, kad 
atsiradimo ir iš- 

sivystimo miestuose prisideda 
anglies dūmai ir Įvairūs fabri
ku garai.

t
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KAS UŽIMS PASITRAUKU
SIO TUNNEY’O VIETĄ?

Draugai:—
Kaip jums rašiau savo pirmam 

pranešime taip ir yra, jau netekau 
darbo dirbtuvėje ir esu priverstas 
pelnyti pragyvenimą savo laikrodžiu 
taisymo įstaigoje, kaip priežodis su
kt)—visokia pradžia yra sunki, taip 
ir man pradžia yra gana sunki ir jūs 
daug man gero padarysite, jei neati
dėliodami tuojaus atnešite savo su
gedusius laikrodžius, akinius ir auk- 

' sinius dalykus pas mane pataisyti. 
Į Aš turiu gabumą, patyrimą, ir pa- 
įsiryžimą atlikti darbą geriausia ką 
į galima.

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

Brooklyn, N. Y.
182-184

ELIZABETH, N. J.
Aušros draugijos susirinkimas bus 

pėtnyčioj, 3 rugpjūčio, paprastoj vie
toj, 8 vai. vakare. Visi nariai ma
lonėkit susirinkti, nes yra svarbių 
reikalų. Atsiveskit ir naujų narių 
prisirašyti.

Ory. sek)’. M. Zebarauskienė.

CLEVELAND, OHIO.
Nedčlioj, 5 d. rugpjūčio (August), 

1928, T. Neuros darže, Brunswick, 
Ohio, įvyks “Laisves” ir “Vilnies” 
piknikas. Programą turėsime gerą. 
Bus virvės traukimas tarp “Laisvės” 
ir “Vilnies” simpatikų; prakalbos, 
žaislai ir šokiai prie F. Tamošiūno 
orkestrus. Bus ir daugiau pamargi- 
nimų. Todėl širdingai kviečiame jus 
ir jūsų (draugus atsilankyti į šį pik
niką ir linksmai praleisti nedėldienį. 
Įžanga 2.4c. y patai.

Kviečia \Clevelando Koresp. Biuras.
PASARGA: Kurie norūs specialiai 

paimtu basu važiuoti į pikniką, tai 
tuos nuveš ir parveš už 60c. Tro
bas išeis 9.30 vai. nuo 79 St 
Clair Ave.

WILKES BARRE, PA.
Pajieškom choro vedėjo, kuris 

lėtų vesti progresyvių mišrų chorą. 
Atsiliepkite šiuo adresu: J. Samuo
lis, 59 Nicholson St., Wilkes Barre, 
Pa.

182-184

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

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

SI.A. 83 KUOPOS SUSIRINKIMAS
SI.A. 83 kuopos mėnesinis susirin

kimas Įvyks ketverge, 2 dieną rug
pjūčio, 1928 metu, “Laisvės” svetai
nėje, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. Pradžia 8 valandą vakare. Visi 
nariai ir narės būtinai dalyvaukite I 
šiame susirinkime, nes turime labai 
daug svarbių reikalų aptarti. Ne
pamirškite ir naujų nariu atsivesti.

J. Alekšis, K p. Sekr.

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, J
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi 88 Grand St.) 

MASPETH, L. I.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

(veikslus iš 
| kovos ir 
skurdo.
Vienybės Paroda 
darbininkiškų 

iBe to, šokiai
UU«, nvj., -|(lžiazz0 muzikos ir gel.
baigiant viršugalviu, taip kad 
visas kūnas atrodo, viena per- 
dėmine žaizda. Paliktame sa
vo raštelyje, adresuotame 
New Yorko policijos viršinin
kui, jinai sako, kad kas ten ją 
bjauriai apšmeižęs. Nematy
dama galimybės apsivalyt nuo 
juodosios šmeižto dėmės, sako, 
aš ir nusprendžiap pasidaryt 
sau galą.

Policija tyrinėja, kas galėtų 
būt tasai šmeižikas.

Louisa A. De Hostos dabar 
guli ligoninėje, ir nesą nei 
mažiausios vilties išgelbėt jos 
gyvybę.

Jinai yra duktė turtingo at
eivio iš Porto Rico. Gyvena 
San Maria apartmentiniame 
name, po num. 520 West 114 
St., New.Yorke. Jos ambici
ją, buvo^pasidaryt žymia 
šytoja anglų kalboje.

Pasaulinis sunkiasvorio kum
štynių čampionas .Gene Tun-j 
ney užbaigiamai pasitraukia 
iš prdfesionalio (apmokamo) 
bokso sporto, kaip kad jis pa
reiškė savo prakalbėlėj Bilt
more viešbutyje, New Yorke, 
pereitą utarninką.

---- -— j Nors, sulig pirmesnių prane- 
Mainierių Vienybes Pokilis 1 Tunney ketinęs važiuot 

įvyks ateinantį nedėldienį, Paryžiun ir studijuot filosofi-| 
Pleasant Bay Parke. Skambins ją arba net rengtis į kunigus,! 
Rusų Mandolinų Orkestrą ;, tačiaus dabar 
dainuos lietuvių Aido ir Lyros 
chorai; iš mainierių gelbėjimo 
vaikučių komiteto ir tos orga
nizacijos narių bus sudaryta 
gyvi paveikslai, vaizduojanti 
mainierių kovas; bus įvairiau
sių sportų : boksas, beisbolas, 
lenktynės, visokios gimnasti
kos. Rodys krutamuosius pa

ilgosios mainierių 
baisaus streikierių 
Bus suorganizuota 

iš įvairių 
organizacijų, 
prie puikios 

•i užkan
džiai ir saldūs gėrimai.

Įžangos kaina tiktai 35 cen
tai. Tikietus galima išanksto 
gaut iš National Miners Relief 
Committee, 799 ’ Broadway, 
Room 237, New Yorke.

Parengimo tikslas kilnus ir 
viešiems remtinas. Programa 
nepaprastai turininga.

Tūkstančiai lietuvių turėtų 
pasirodyti tame parengime.

EAST NEW YORK, N. Y./
! L.D.S.A. Ill kuopos susirinkimas 
bus ketverge, 2 rugpjūčio, no No. 
218 Van Sicklen Ave. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visos nares ateikit, tu
rime svarbių reikalų'.

Sekretorė.
182-183

Telephone: Greenpoint 2321

J. GARŠVA

GraboriuS" Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusiws 
ant visokių kapinių; paršam do au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam®.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

“Vienybė” skelbia, kad jos 
išvažiavime buvę tūkstantis 
žmonių. Man gi ir su manim 
ten dalyvavusiems draugams 
atrodė, kad publikos tebuvo 
tik tarp 400 ir 500. Bet vie- 
nybiečiai, matyt, laikosi to 
posakio: kas savęs negiria, tą 
iš turgaus varo. Todėl jie 
darbininkiškus parengimus vi
suomet perdaug mažina, o sa
viškius' be .saiko didina.

Buvęs.

Keturi federalės valdžios 
agentai, atsiųsti iš Washingto- 
no į New Yorką šnipinėt blai
vybės įstatymo laužytojus, lė- 
šavo vyriausybei $60,000 iki v .
$75,000 pei« paskutinius 
mėnesius. Lankydamiesi po 
madingus girtavimo kliubus, 
jie apsimesdavo esą dideli po
nai; mokėdavo po $42.už bon- 
ką šampano ir po $1.75 už 
butelį “džindžirėlio”. Ir už vi
sas tas jų puotas buvo apmo
kėta iš Amerikos valstybės iž
do.

SCRANTON, PA.
Jaunųjų Darbininku^ Lyga 

.. . . i Smagų pikniką nedėli.Jis sakosi dcir (August), ant Rlum^ 
neturįs jokių tikrų planų toles- įvairių žaislu, skanių

• « « • > U r 1 1 /-* 11nei savo karjerai.
Pasikalbėjime 

reporteriais Tunney pasakė, 
kad bokso sportas esąs pui
kiausias būdas lavintis žmogui 
fiziškai ir auklėtis drąsoje; 
tame sporte žmogus priprantąs 
nepaisyti bei vyriškai nukentė
ti sužeidimėlius bei pereina
muosius skausmus. Betgi abel
nai Tunney’ui atrodo, kad 
kumštynės šiuo laiku lyg ir 
žemyn nuslūgusios.- Jeigu, 
girdi, būtų tinkamas oponen
tas, kuris reikiamai patrauktu 
plačiosios publikos dom^, tai 
gal dar būčiau ir ilgiau laikę
sis profesionaliame bokse; bet 
šiuo laiku, porai trejetai metų, 
nesimato tokio oponento. — 
Vienok Tunney’ui trūko atvi- 
nimo prisipažint, kad ii- jis ne
moka užžavėt plačiosios publi
kos, kaip kad žavi Jack 
Dempsey.

Dempsey, beje, nenorėtų ti
kėt, kad Tunney galutinai pa
sitraukia iš kumštynių; ir su 
sau ypatingu nuoširdumu sa
ko: “Labai gaila, kad Tunney ■ 
pasišalina iš bokso kaip tik da-| 
bar, kuomet jis yra pasiekęs 
augščiausią čiukurą savo kum- 
ščiakovos karjeroj”.

■Sporto promoteris Tox

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

(181—183)
SKAITYKIT IR PLATIN

KI! “LAISVĘ”

Jau Antri Metai. Kai A r (rentines 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikraštį 

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei____ $1.50
Pinigus siuskite American Express 
monev orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA t Jsidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda. Buenos Aires, 

Argentina

išį rudenį, suruošt visą eilę! bales dėl Italių, Koncertų, 
bandomųjų kumštynių, po kll- Vestuvių,_ SusirinKimų Ir 
rių galima būsią spręst, kas 

įpėdinis 
toms 
seka-

Pereituose rinkimuose Jer
sey City, Hudson apskrityj, bu
vo paduota bent 22,000 netei
singų balsų, sako , tos apskri
ties rinkimų superintendentas 
J. Ferguson. 10 nuošimčių 
visų balsuotojų buvo arba mi
rę, arba niekad negyvenę šia
me pasaulyje, arba padavę, 
kaipo savo adresus, tokias vie
tas, kur nieks negyveno, arba 
buvo balsavimams suvežti iš

užsitarnauja būt
Gene Tunney’o; ir jis 
varžytinėms suminėjo 
mus kumštininkus:

Jack Sharkey, Johnny Ris- 
ko, Paulino Uzcudun, Knute 
Hansen, Tom Heeney ir Phil 
Scott. j

Kalbėdamas apie kandida
tus į kovą deloi sunkiasvorio 
bokso čampionato, Tunney iš
reiškė savo nuomonę apie 
šiuos kumštininkus:

“Jack Sharkey turės progos 
įrodyt, kad jis ir abelnai yra 
toks geras kumščiuotojas, kaip 
kad pasirodė tą naktį prieš 
Delaney.

Tommy Loughran yra pui
kus vyrukas, turi asmeninio 
pritraukimo, bet tuom jis ne
nueis toli tarp didžiųjų, kietų
jų sunkiasvorio boksininkų.

Phil Scott, galimas daiktas, 
pasidarys pavojingu, kadangi

Pirmas Rodymas Pirmas Rodymas

Mainierių Streiko Paveikslas
Bus Rodoma Ant

MAINIERIŲ SOLIDARIŠKUMO FĖRŲ

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

BUS IR DAUGIAU PATRAUKIANČIŲ PAVEIKSLŲ
Rengia

NATIONAL MINERS RELIEF COMMITTEE 
799 Broadway, New York

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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.

KUNDROTO TRYS LIETUVIŠKI VAISTAI!
I Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
J visokios mūsų vientaučiu vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
; vaistai. Mūsų žmonės1 taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
; kiekvieną ligą, žinodamas ta ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
[ geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
; tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
; čia paduotus: 
! Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedu 
Badijonų 
čepronėlių 
Cobrių 
Čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devimnečių dumropių 
Džiugelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

Pėtras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Čia Galite Gasti ir Lietuviški} Trejų Devynerių 

Phone, Greenpoint 2017, 2360-3514

Grybelių Lelijų Šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šakniį Rožių
Juodšaknių , Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokšČiukių
Kaštavolų Šalmėčių a
Kmynų šalavijų
Liepos žiedų Seneso lapelių
Lisnikų šaf ronų
Metelių Trijų devynerių
M edetkų Traukžolių
Mėlynių uogų Totorkų Šaknų
Našlelių Turkiškų pipirų
Puplaiškių Pinavijų šaknų
Parušanijos ir T r ūk žolių

daugybę kitokių Valerijono šaknų




