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MASKVA.— Jay Love- 
stone, Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partijos sek
retorius, kaipo vienas iš ra-

težius, o Laimėsite 
Pasaulį!

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraitis 

lieina Kasdien Apart

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XVIII, DienraJčio XNo. 188

Lovestone Raportavo 
Kominterno Kongre
se Apie J. Valstiją 

Imperializmą

Darbininkai

Vienykitės! Jūs nieko

/

jų Komunistų Internaciona-1 
lo kongrese, sekmadienį iš-' 
dėste padėtį Amerikos im-i 
perializmo, jo laipsnišką į-j 
siveržima į daugelį šalių iri 
tt.

“Mes kalbame apie Ame
rikos imperializmą,” sakė 
Lovestone, “ne del to, kad jį 
išgarsinti, bet kad sumobili
zuoti darbininkus jį sunai-1 
kinti.”
. Amerikos kapitalizmas.už-'V-;J ,šovč tris asmenis 0 
ima dominuojančią vie ą; ts nusiSov0. i>er.
pasaulinėj rinkoj ir daugely A 1 • i
svarbiųjų pramonių. Kapi- |m?‘i . m • . n • Tzstovėjusieji ant gatve.,.;streikas prasjplete į sį teks-; American Printing Kom

panija yra viena iš didžiau-

Pakvaišęs _ Nuo Munšaino jjuvjrg 2,000 Tekstilės Darbininkų Sustrei 
rersove Iris ir rats w ' a _ _

Nusišovė I kavo Fall River Prieš Algų Nukapojimą
200,000 Anglijos Mainierių 

Turi Susirast Kitą Darbą 
Arba Mirti Badu

VYSKUPAS BANDO IŠTEISINTI MEKSI
KOS KUNIGIJA OBREGONO NUŽUDYME $ I

HARTFORD, Conn.—Ne- 
dėldienio i 
nuo munšaino

i O’ Meara, 25 metų amžiaus, 
iš West Hartford, pasigrie
bęs revolverį ant Park gat- iššaukė į streiką Tekstilės ninku reikalavimą panaikin-

FALL RIVER, Mass. —;jos viešai pareiškė, kad

Edward J. ninku, dirbančių AmericanĮnori tartis su darbininkų 
Printing Kompanijoj, pir-(dirbtuvės komitetu. Tuo bū- 
madienį sustreikavo. Juos;du kompanija atmetė darbi- . • I _ I • 1 *11 * • 1 •

' ,v -*■ ill V J_U.IV, XTXUOU. VJVOCXJ VJOXYV,

naktį pakvaišęs Suvirs 2,000 tekstiles darbi-(kompanijos Viršininkai

Dirbtuvių Komitetas.
Tuo būdu New Bedford nuošimčiu.

ti numušimą algų ant 10 
Kompanija al-

šauti yra vienas policistas. o 28,000 tekstiles darbininkų Igas numušė sausio menesį.
t'iln Pk<nnrt<)vim-K Inner am streikas piTtalo ekspoitavimas is Jung- Nugabenti j ligoninę, sako- tilės centra tinių Valstijų antra, o su d n.„ uics ccntių. . _
juomi kartu ir didėja agre- md’ Kaa pasveiKS. i Darbininkai pereitą penk- siu rail River; samdo suvirs
syviškumas prieš kitas tau- L a^va^?s paskui leidosi tadienį masi

t bėgti. Jo lavonas tapo at- įgr.lic;? ___________ _____ ________ __________________ 7
_ (rastas apartmente po No. tuvių Komitetą šaukti strei-jkąd keli šimtai Lincoln Ma- 
J44 Chadwich St., su kulkos ką tuojaus, jeigu kompani-Jnūfacturing Kompanijos 

ja atsisakys išpildyti darbi
ninkų reikalavimus.

Streikas pirmadienį tapo
oficialiai paskelbtas po to, 
'kaip kompanijos manadže- 
rius Durfee varde kompani-

»J o lavonas tapo at-tas ir prieš darbininkus.
Formaliai svarstant, Jung

tinės Valstijos neturi tokiu L . , . . ™x . ..
dideliu kolonijų, kaip Angli-1 za?z(^a ^VOL Matomai, ji- 
• ’ ‘ . p'konnmini iqi-!sai Pats save ŪUSISOVC.ja, bet per ekonominį įsi-1 
veržimą i Centralinę ir Pie
tų Ameriką, tos šalys pata- - i • i i - • n/l
no priklausomomis nuo! Lenkai Lakūnai Mano 
Jungtiniu Valstijų ir tapoi17-| ni • n Ail «•! 
paverstos tiesioginiai ar ne- ; Ve! MFlSt Ffir Allantlką 
tiesioginiai į kolonijas arba į _____
Pusiau kolonijas. OPORTO, Portugalija. —
_ Ponaus Lovestone nurodė, Lenkai lakūnai, Idzikowski 

ir Kubala, kurie vos tik ne- 
. ~ prigėrė nukritę su orlaiviu

. _ . v r, rengiasi,į Atlantiką, dabar čia būda-
pne^ karo pries Sovietų Są-kalba, kad vėl bandys 
~ .. 7 T , 7 lėkti iš Paryžiaus i Newj
kontroliuoja Lenkiją, skoli- Yorka.

• • • • ~ * X 1 *“ 1 v

kad Jungtinės Valstijos kar
tu su kitomis imperialistinė
mis valstybėmis

jungą. Amerika finansiniai

• na jai pinigus, ir tuo būdu 
prisideda prie imperialisti- 
kos prieš Sovietų Sąjunga.

Gemblerystės Laivas
Californijos Pakrašty

OPORTO, Portugalija. —

“Mes tikimės skristi vėl 
nrie pirmos progos,” pareiš- 

;kė Kubala.
Kubala pasakojo, kad jie 

ore išbuvo 38 valandas, 
kaip jų “Marszalek Pilsuds
ki” (orlaivis) susikūlė ir 
kaip juos išgelbėjo vokiečių 
laivo Samos jūreiviai.

Jis sakė, kad jie buvo pri
versti lėkti atgal, kuomet 
surado, kad gazolino perda-i

LOS ANGELES, Cal. — 
Turtingieji butlegeriai ir 
gembleriai turi ištaisę tavo- 
rinį laivą Johanna Smith 
del visokios rūšies gemble- 
rvstės ir baliavojimo.

Pirma, negu tas laivas bu
vo ištaisytas, jis stovėjo 
San Pedro prieplaukoj per 
72 dienas. $65,000 kainavo 
jį ištaisyti, įrengti valgomą
jį kambarį, gembleriavimui 
vietą ir tt. Abelnai laivas 
buvo pertaisytas.

Ir dabar gembleriai daro 
gerą biznį. Tik per vieną 
pereitą savaitę perėjo 10,- 
000 žmonių, pareiškė vienas 1 . ...
laivo prižiūrėtojų. Jie pali- ^ome»i kad orlaivio sparnai 
ko $125,000. ' _ 
viršininkų sako: XT ! r ,. TT- t

“Jeigu mes operuosime tąi^Hk^ome petoh 1 * C'l. . X n -vv. rt v. 1. v. C?
laivą iki pabaigos šio mėne
sio, tai mes jau galėsime lai
vą veltui atiduoti.

“Mes naudojame įstaty
mus apeiti įstatymus. Įsta
tymai negali mus paliesti.

“Mūsų publika? Well, iš 
Pacific Southwest Parodos, 
o kiti atvyksta iš visų dalių 
pietinės Californijos sužino
ję iš aprašymų laikraščiuo
se apie mūsų nepaisymą val
dininkų.”

Laivas nuplaukia už sep
tynių mylių nuo prakr&ščio, 
ir jau ten atvirai varoma 
butlegerystės ir gemblerys
tės biznis.

tadienį masiniame susirinki
me įgaliojo Tekstilės Dirb-

35,000 darbininku.
Vėlesni pranešimai sako,

darbininkų taipgi sustreika
vo.

Streikierių vadai pareiškė, 
kad tuojaus bus sumobili
zuotas masinis pikietavimas 
prie dirbtuvių.

Nuskendo Italijos Sab- 
marinas Su 31 Žmogum

ROMA.— Anksti pirma
dienio rytą susikūlė su Ita
lijos naikintoju Giuseppe 

jMissori Italijos submarinas 
(7-14 Adi’iatiškose jūrose. 
Submarinas nuskendo >131 
pėdos gilumoj. Su juo kar
tu nuskendo ir 31 žmogus.

Nors po susikūlimo sub
marinas greitai nuskendo, 
tačiaus jo įgulos nariai su
sisiekė su laivynu viršuj, 
kas parodo, kad vienas kitas 
jų dar buvo gyvas.

Tuojaus atgabenta gelbėji
mo įtaisai, ir manoma, kad

vimo dūda sugedus. Jis sa-ior^ bus galima pumpuoti į

“Mes negalėjome tos dū
dos taisyti skrendant. Grįž
tant linkui Ispanijos mūsų 
inžinas pradėjo prastai 
veikti del kokios tai ne- 

j žinomos priežasties. Tai 
t buvo rimtesnė beda, negu 
pirmoji, ir mums bebandant 

i surasti priežastį, nukritome 
į jūras apie 70 mylių nuo 
Cape Finisterre, vakariniam 
punkte nuo Ispanijos.

“Su tokiu smarkumu kri-

submariną, jeigu nebus ga
lima jį greitai iškelti į vir
šų. Bet oras labai nepato
gus ir abejojama, ar pavyks 
jį iškelti.

Submarinas tapo sukultas 
bedarant manevrus.

Areštai Fall River

Vienas laivo sutruko ir orlaivis kitose 
vietose buvo sugadintas.

American linijos laivo Sa
mos.”

. Kubala paskui sakė, kaip 
jis ir Idzikowski įkrito į jū
ras' ir kaip jie plaukiojo di
delėse vilnyse, iki Samos lai
vo jūreiviai juos valtele iš
gelbėjo.

Nei vienas nesusižeidė la
bai krisdami su orlaiviu, bet 
ant laivo Kubala pakrito pa
slydęs ir taip labai susižeidė 
ranką, kad reikėjo jį padėti 
į ligoninę.

FALL RIVER, Mass. — 
Antradienį policija užpuolė 
■šimtus pikietuotojų stręikie: 
rių prie American Printing 
Kompanijos dirbtuvės J vDe- 
vvnis streikierius suarešta- v 
vo.

Tai jau viso nuo pirmadie
nio, kada streikas tapo pa
skelbtas, suareštuota 20 
streikierių.

Streikierių vadai sako, 
kad viso streikuoja 3000 
darbininkų. Streikieriai de
da pastangas išvesti į strei
ką tūkstančius kitų darbi
ninkų, kurie dar pasiliko 
dirbti.

NEGELBĖS sovietams

APIPLĖŠĖ

PATERSON, N. J.— šeši 
plėšikai pereitos subatos ry
tą įsiveržė į Robert Rosen
thal Silk Kompanijos dirb
tuve, ant Water St., ir pavo
gė $5,000 vertės tavorų pa
bėgo. Buvo surišę dirbtu
vės naktinį sargą.

PERKŪNAS NUTRENKĖ
SALAVEIŠIŲ KAPITONĄ

(BERLYNAS.—Vokietijos 
valdžia nemano pagelbėti 
Sovietų Sąjungai turėti sa
vo atstovą -Paryžiuj svars
tymui Kelloggo “anti-kari- 
nės” sutarties. Vokietijos 
atstovai viešai neduos įneši
mo, kad'Rusija taipgi daly
vautų tame susirinkime.

SHARON, Mass.— Sek
madienį Paul Rader, 23 me
tų amžiaus, Salaveišių Ar
mijos kapitonas, kuris ant 
kampų .sakydamas pamoks
lus pasakodavo, kad jį Dži- 
zus Kraist (Jėzus Kristus) 
visada gelbsti iš nelaimių, 
tapo perkūno nutrenktas „ ________________
prie ežero Massapoag. įvadas Morris Hillquit. ;

Brussels, Belgija. — Gel
tonojo (socialistų) interna
cionalo kongrese dalyvauja 
ir Amerikos sociališdavikų

Du Lietuviai Suareštuoti 
Už Pinigą Dirbimą

BOSTONAS.— Jonas Žu
kauskas, kitu vardu žino
mas kaipo John Michelson, 
tapo suareštuotas šiomis 
dienomis. Sakoma, kad jis 
yra vadas pinigų dirbėjų 
šaikos, kuri turi savo cent
rą Brooklyn, N. Y.

Taipgi su juo suareštuotas 
Jonas Kryloskis (taipgi ma
tomai lietuvis), 58 metų am
žiaus. Jie tapo suareštuoti, 
[kuomet, policija nuėjo į vie
ną namą Brightone ir ten 
užgriebė namie padarytą 
presą, $700 falšyvų popieri
nių pinigų, dvidešimkių ir 
dolerinių.

Jų bankų knygutės paro
doj kad jie turi New Yorke 
$95,500. .

Ledlaužį Krasiną Entuziastiš
kai Sveikino Prieplaukoj
TROMSOE, Norvegija. — 

Čia atplaukus Sovietų led
laužiui Krasinui, visų kitų 
laivų darbininkai entuzias
tiškai jį pasveikino.

Dr. Adolf Hoel, Norvegi
jos mokslininkas, kuris bu
vo ant laivo Krasino ir pa
dėjo darbuotis gelbėjime 
dingusių “Italios” žmonių, 
labai išgyrė Krasino įgulos 
narius ir ■ Sovietų lakūnus 
už jų sumanumą ir darbštu
mą.

Čia Krasinas bus taiso
mas. Del to turės prabūti 
tris ar keturias dienas.

Nori Suteikti Asmens Nepa- 
liečiamybę Redaktoriams
BUENOS AIRES, Argen- 

tina.— Atstovų bute yra 
patiektas bilius, .kad suteik
ti laikraščių redaktoriams 
asmens nepalieciamybę to
kiu pat papiatu, kaip ir par
lamento nariams. Tame bi- 
liuje tačiaus yra punktas, 
reikalaujantis, kad redakto
riai, kurie nori turėti tas 
speciales privilegijas, turi 
prisiekti būt ištikimais res
publikai ir turi išbūt penkis 
metus prie laikraščio kon
troliavimo.

Žinoma, darbininkų laik
raščių redaktoriai negautų 
tos privilegijos:

LONDONAS. — Anglijoj 
mainierių padėtis labai blo
ga. 200,000 mainierių turi 
kitur susirasti darbo arba 
mirti badu. Bet kur ir kokį 
darbą susirasti? Juk Ang
lijoj jau ir taip yra su virš 
milionas bedarbių. Valdi
ninkai kalba apie išsiuntimą 
mainierių į Kanadą ir Aus

Sako, Minyška Concepcion Esanti Nesveiko Proto; Del Vieno 
Kunigo ir Minyškos Negalima Kaltint Kunigiją i < •

MEXICO CITY. — Vis 
daugiau ir daugiau aiškė- 
jant, kad Meksikos kunigi
ja suplanavo nužudyti gene
rolą Obregoną, kunigija da
bar deda pastangas, kad

traliją dirbti ant farmų, bet kaip nors nusiplauti rahkas 
nenori padengti keliones is- nuo kruvino darbo.

liauninkai pasidengtų, o pa- Mora
laidas; nori, kad patys ke-

starieji neturi pinigų.
Prie to, Anglijoj yra dar

bininkų perviršis kitose di
džiosiose pramonėse: gele
žies, plieno, laivų budavoji- 
mo ir tekstilės.

Mano Išgelbėti Nusken
dusius Su Submarinu
ROMA.— Sulig vėliausių 

pranešimų, dedama pastan
gos išgelbėti nuskendusius 
žmones su Italijos submari
nu F-14 Adriatiškose jūro
se. Bandoma retežiais sub- 
mariną iškelti.

Per signalus narūnai su
žinojo, kad nuskendus’ 
randasi gyvi ir kad jie dar 
gali ilgai pasilaikyti. Sub
marine randasi 31 įgulos na
rys.

Lietuvos-Lenkijos Ginčas 
Tautų Lygos Dienotvarky 

Svarbiausias Punktas
~ GENEVA.—Tautų Lygos 

tarybos 51 sesija įvyks šio 
mėnesio 30 d. Dienotvarky 
svarbiausias punktas yra 
pažymėtas, tai 
Lenkijos ginčas.

Tarybos posėdy 
kaus Finlandi jos 
reikalų ministeris 
taipgi jis bus laikinuoju 
pirmininku Tautų Lygos 
devinto susirinkimo, kuris 
prasidės rugsėjo 3 d.

Lietuvos-

pirminin- 
užsienių 

Procopė;

Sovietai Dalyvaus Eko
nominėj Konferencijoj

GENEVA.— Sovietų Są- 
jungos užsienių reikalų ko
misaras pranešė Tautų Ly
gai, kad Sovietų valdžia su
tinka dalyvauti tarptautinėj 
ekonominėj konferencijoj, 
kur bus svarstomi planai, 
kaip nustatyti oficiales eko
nomines statistikas kiekvie
noj šalyj. Ši konferencija 
įvyks lapkričio 26 d., Gene- 
voj. Meksika taipgi prane
šė, kad ji dalyvaus toj 
ferencijoj.

kon-

Audra Bavarijoj
BERLYNAS.— Didele au- 

dra palietė Bavariją pirma
dienį. Keletas asmenų su
žeista ir daug nuostolių pa
daryta.

Washington. — Sekantį 
mėnesį tarp Jungtinių Vals
tijų ir Meksikos bus įsteig
tas orlaivinis paštas. Laiš
kai ir kitokie pašto siunti
niai bus orlaiviais gabena
mi.
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Vyskupas Miguel de la 
, iš San Luis Potosi 

varde Meksikos kunigijos 
išleido ilgą pareiškimą, ku 
riame jis 1 
kunigiją.

Jis bando įrodinėti, kad 
4000 Meksikos kunigų da
bar esą išsisklaidę po visą 
šalį, kiti išvažinėję į užsie
nius, ir kaipgi, girdi, jie 
galėjo suplanuoti tą žmog
žudystę. Jis įrodinėja, kad 
jeigu Torai kaipo katalikas, 
pasitaręs su minyška Con
cepcion ir kunigu Jiminez, 
nužudė, tai už tai dar nega
lima kaltinti visos Meksikos 
kunigijos.

“Jeigu kareivis arba pen-

gresas pratęstų Callesui pre
zidentystės terminą dar ant 
dviejų metų, ir taipgi per- 
sergsti mil i ta ristus prieš dė- 
jimos prie bile kokios politi
nei grupės.

Išreiškime taipgi žadama 
remti Calles valdžią kovoj 
prješ ginkluotus maištinin- 

s, taipgi atsišaukiama į
isas darbininkų ir valstie

čių organizacijas sudaryti 
suvienytą frontą kovai-prieš 
reakciją.

Pareiškime sako, kad kle
rikalai atsakomingi už Ob
regono nužudymą, o Obre
gono pasekėjų atakos ant 
Morones ir kitų Darbo Par
tijos ir Darbo Federacijos 
vadų pasmerkiama.

Kraštutiniai obregonistai 
jau biskį nurimo. Obrego- 
nistų vadas Aaron Saenz 
pirmadienį, pareiškė, kad 
obregonistai turi pasitikėti 
“revoliucine Calles ypatybe” 
ir kongresu. Jis taipgi iš
reiškė pasitikėjimą, kad Ob- 

ki ar dešimts kareivių suke-lregono nužudymas bus pil- 
lia skandalą, arba apvagia 
arba nužudo, ar galimą lo
giškai kaltinti tame visą ar
miją?” klausia gudrusis vys- 

; kūpąs.
Toliaus vyskupas sako, 

kad del vieno kunigo (Jimi
nez) ir vienos minyškos, ku
rie kaltinami žmogžudystėj, 
negali būt apkaltinti visi 
Meksikos kunigai ir vysku
pai ir visa katalikų bažny
čia. O apie minyšką vysku
pas sako:

“Kas liečia minyšką Con
cepcion... tai viešai žinoma, 
kad jos protas nėra norma- 
liškas ir jos šeimynoj buvo 
nepilnapročių narių.”

Kaip jau žinoma, minyš
ka Concepcion paskatino To
rai nužudyti Obregoną, sa
kydama, kad katalikų baž- ‘ 
nyčia laimės tik tuomet, 
kuomet bus nužudyti prezi
dentas Calles, generolas Ob- 
regonas ir atskalūniškos 
Meksikos katalikų bažny
čios patriarchas.
> Vyskupas šako, kad ta mi
nyška esanti nesveiko proto. 
Bet laike klausinėjimo teis
me ji pasirodė gana gudri 
ir sveiko proto.
Popiežius Primeta Preziden

tui Calles žmogžudystę
“Osservatore Romano”, 

popiežiaus organas, sako, 
būk Obregono nužudymą 
suplanavęs prezidentas Cal
les, o jeigu ne jis pats, tai 
jo labai artimi draugai. O 
kad, girdi, išsisukti nuo 
žmogžudystės, tai jis apkal
tino katalikų bažnyčią. Bet, 
esą, faktai parodo, kad ku
nigija nekalta, 
j Toliaus tas “šventas” laik
raštis bando svietui įpasa
koti, kad užmušėjas Torai 
esąs “pakvaišęs”.
Reikalauja, Kad Calles To

liaus Prezidentautų
Nacionalė (kairiųjų) Mek

sikos Valstiečių lyga savo 
išleistam manifeste pirma
dienį reikalauja, kad kon-

pareiškimą, ku-i 
bando išteisinti/

nai nušviestas.

JIEŠKO KUNIGO, PRIE KU 
RIO TORAL PRIĖJO

IŠPAŽINTI 1 1
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‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI

e

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

ANT ANTANO ALIUKO 
ŪKĖS

Ant Kranto New Pond Ežero

ma, kad jis pabėgo į Jungti
nes Valstijas.

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

ANT WILICK’S FARMOS

Didelis piknikas tūli būt
2 Rugsėjo Philadelphijoje.

MEXICO CITY. — Poli
cija visur jieško kunigo Ji
minez, prie kurio priėjo iš
pažintį Obregono užmušė
jas Torai. Kunigas slapsto
si. Bet policija mano, kad 
pavyks jį greitai sugauti.

Torai ir minyška Concep
tion teisme paliudijo, kad 
Carlos Castro, kurį policija 
dabar sugavo, dirbo bom
bas, kurias Trejo išsprogdi
no atstovų bute keli mėne
siai atgal. Jis ir Trejo bu
vo draugai. Trejo, kuris da
vė Toralui revolverį, taipgi 

b policijos jieškomas. Mano-

Geltonieji Unijos Vadai Nužu 
dė Karingą Organizatorių
VERA CRUZ, Mexico.— 

Tres Valles mieste vietos 
Crom (Meksikos Darbo "Fe
deracijos) viršininkai nužu
dė Saturnino Salomon, Na- 
cionalės Valstiečių 'Lygos 
organizatorių. Salomon bu
vo kovojantis, veiklus orga
nizatorius, priklausantis 
prie kairiųjų darbininkų ju
dėjimo. Jis buvo nepaken
čiamas dešiniesiems vadams, 
ir dėlto jie jį nužudė.
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Ar Nekvotinis Ateivis, Įleis 
tas Kaipo Studentas, Turi 

žinoti Anglų Kalbą?

paraše naują nesąmonių 
rinkini, kurį pavadino “kny
ga.” Ten jis posmuoja apie 
Sovietų Rusiją:

ingai aciu.
Joe Raulinaitis

SKAITYKIT IR PLATlN

paliudijo tūkstančiai darbo 
unijų delegatų iš' įvairių pa
saulio kampų. Tatai paliu
dijo ir šimtai mokslininkų, 
tame skaičiuje Columbijos 
ir Pennsylvanijos Universi
tetų profesoriai, apie kurių 
pranešimus iš kelionės po 
Sovietų šalį būsite jau skai
tę “Laisvėje” ir kituose, net 
buržuaziniuose, laikraščiuo-Entored as second class matter March 11, 1924, at th« Post Offiea at 

Brooklyn, N. ¥., under th* Act of March 8, 1879

gentkarčių rusų tauta su
stiprėtų ir “tikslus nusista
tytų.” Supraskite, per savo 
darbininkų ir valstiečių ta
rybas Raudonoji Respubli
ka nepajėgsianti net tikslų 
nusistatyt, bet tatai galima 
būsią, anot jo, padaryt po 
nauja carizmo nagaika.

“Manchester , Guardian” ir 
beveik visų didžiųjų kapita
listinių laikraščių korespon-

“Draugas” leidžia visokius 
melus apie tą šalį, kuri sto
vi Lietuvos nepriklausomy- 

ir ibės sargyboje.

žinokite, 
O kuomet

Iš Genevos pranešama 
kad ten rugpjūčio 30 d. lai
kys savo 51-mą sesiją Tau
tų Lygos Taryba ir vėl svar-

moką.
stengiasi šį streiką praplės
ti. pranešama, kad Fall 
River audėjų 2,000 jau išėjo 
į St re 
jimą' 
drai su New Bedf oj’do bro 
liais

Šliupas,'matote, dar. vaiz
duojasi, būk Sovietų valdžia 
savaime šugriūšianti, būk 
juos galėsianti pavaduot pa
naujinta caro 
supratimu, tik tuomet prie

Sans, S. Judins, Fernando Gar
cia, F. Marcek ir A. Beidi po 
$1; K. Stašaiskis 50 centų.

Visiems aukotojams tariu

Gvarantuojamos Infigraci- 
'■ cijos Vizos

Klausimas:—Grupė atvy
ko Franci j on iš Rusijos. Sa
vo šalyje buvo ūkininkai. 
Agentas atstovaudamas 
Florida Land Development

Kompaniją, prižada jiems 
išgauti nekvotines vizas, jei
gu tik užsimokėtų kelionės 
išlaidas ir nupirktų ūkės 
Floridoj. Ar tas agentai 
gali išgauti mums vizas ar-

“Tarp socialistų ir bolševi
kų ėjo kova jau nuo 1916 me
tų, ir per tą laiką Grigaitis 
nedarė su bolševikais jokių 
kompromisų.”

Vokietijoj -k o m u n istų 
dienraštis “Raudonoji Vė
liava” parašė straipsnį, ku
riame pavadino > generolą 
Eppą darbininkų užmušėju. 
Teismas nubaudė redakto
rių pinigine bausme arba 
vienu mėnesių kalėjimo.

Mat, kas duoda įsakymus 
žudyti, šaudyti darbininkus, 
tą nevalia žmogžudžiu va
dinti.

,ais 
džiuginantis apsireiškimas. 
Fall Ėiver yra didelis audi
mo pramonės centras. Už
darius audinyčias ten, savi
ninkams tektų susidurti su 
nauja audėjų spėka.

Lietingas Oras—Uodams 
Gadynė

ir Lietuvos), ponai Šliupai kur vanduo prigliaumėjęs 
j ieško krislų akyje pirmyn dvok 
žygiuojančios Sovietų Res
publikos.

Šliupo klegėjimams, su
prantama, katutes ploja 
“Vienybės” štabas ir kiti 
reakcionieriai; bet jie vei- 

pamiršę, kad
šuns balsas neina į dangų.”

ba ar jis tik bando apgau 
dinėti mus?

Atsakymas:—Jis 
apgaudinėti. Jums 
išduoti nekvotines vizas. Ga
lite prašyti ir gal jums bus 
išduota pirmenybės (kvoto
je) vizos, kaipo sumaniems 
žemdirbiams, bet gal dabar
tiniu laiku yra sunku išgau
ti ir tokias vizas, nes labai 
daug žmonių tų vizų prašo. 
Išsipirkimas laivakortės ir 
nupirkimas žemės nepagel
bės išgauti vizas. Nekreip
kite atydos į tokius apgavi
kus. F. L. I. S.
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Kur randasi neišdžiūstan- 
čių pelkių bei klanų, tai pi
giausia bus nuo uodų gin
tis laiks nuo laiko užpilam 
ant pelkių paviršiaus po bis- 
kį kerosino. Kerosinas grei
tai išsiskleidžia ir visą van
dens paviršių apkloja plona 
riebalų odele, per kurią uo
dai negali išsigaut ir nu- 
slobsta.

Daugelis giedančiųjų 
paukščiu taipgi nemažai uo
dų išnaikina, maitindamiesi 
jais., šikšnosparniai, vorai, 
tūli driežai bei varlės irgi 
skaitomi prigimtais uodų 
neprieteliąis. Tūlos plešte- 
kės, vandens paviršium lak
stydamos, vien tik uodų kū
dikiais ir maitinasi. Yra

“Naujienų” Grigaitis 
(rug. 2 d.), besiginčydamas 
su “Vienybe,” bažijasi, kad 
socialistai niekad nemanę 
apie jokį tarimasį su bolše
vikais Susivienijime Lietu
vių Amerikoje, ir užtikrina, 
kad

Vandenį geriant visuomet 
reikia pirmiau i burną pri
traukti, o jau paskui bandyti 
nuryti.

Kuomet narstotės vandeny
je, nerūkykite nei cigarų, nei 
cigaretų, nes tokis rūkymas 
kenkia sveikatai.

Kuomet šilta, 
kad vasara atėjo 
oras atvės, tuojaus ir šiluma 
pranyks.

Prigėrus vandenyje, reikia 
stengtis atgulti kniupščiam, o 
ne aukšticninkam, nes gydy
tojai liepia taip skenduoli’ūš, 
ištraukus iš vandenio, guldyti.

Kuomet eini skersai gatvę 
ir tave automobilius užmuša, 
niekad rieatgulk skersai gatvę', 
nes paskui kitiems automobi
listams bus neparanku per ta
ve važiuoti.

Kuomet oras atvės, tuomet 
suteiksiu patarimų, kaip nuo 
šilumos apsisaugoti.

Surinko Papliauška.,

Kova
Žinant,

augalų, kurie gaudo bei 
dija prie jų prisilietu- 

siuš uodus.
Tai vis, taip sakant, pri

gimti uodų priešai. Betgi 
tie Vieni naikintojai jokiu 
būdų neapgalėtų uodų, ne
pajėgtų jų išnaikinti.

Orlaiviai prieš Uodus
Kaip tik žmogus patyrė, 

kiek pavojaus uodai' sudaro 
platindami drugį ir kitas li- 

nekalbant jau apie jų 
urną, tuoj griebtasi į-!

Klausimas:—Mano brolis 
Europoje nori atvykti Ame
rikon lankyti seminariją. 
Seminarija yra Amerikos 
valdžios užtvirtinta. Ar jis 
turi žinoti anglų kalbą? Ar 
turi f turėti iš augštesnės 
mokyklos diplomą?

Atsakymas:— Studentas 
turi Amerikos konsului da- 
rodyti, kad ištikrųjų vyksta 
Amerikon mokintis, ir' kad 
jis turi užtektinai pinigų 
mokslui ir gali pats save už
silaikyti arba- turi draugų 
bei giminių, kurie jį užlai
kys. Žinojimas anglų kal
bos priguli nuo to, ko jis ke
tina mokintis. Jeigu jis pa
sirašo kaipo studentas regu- 
liariškoj kolegijoj, jis turi 
suprasti prakalbas, kurios 
laikomos anglų kalboj. Jei
gu ketina lankyti muzikališ- 
ką mokyklą, reikalavimai 
mainosi, nes tose mokyklose 
ir seminarijose svetimos 
kalbos vartojamos. ’

Moksliški reikalavimai ir
gi mainosi, nes paprastos 
kolegijos ir universitetai 
reikalauja augštesnės mo
kyklos diplomo.
Neteisingas arba Nepilnas 

Adresas
Klausimas:—Laiškas, ad

resuotas draugui Chicagoje, 
buvo man sugrąžintas. Bu
vo atplėštas Washingtone ir 
toli keliavo, pakol man bu
vo sugrąžintas. Ką reiškia 
žodžiai “dead letter office” 
ant sugrąžinto laiško?

Atsakymas:—Kasmet la
bai daug laiškų prapuola 
del neteisingų adresų. To
kie laiškai pasiunčiami į 
Washingtona į “dead letter” 

valdžia; jo, i ofisą. Juos ten atplėšia ir 
sugrąžina siuntėjui, jeigu 
laiške siuntėjo vardas ir ad
resas ^pažymėta. 1925 me
tuose 21,000,000 laiškų ir 
800,000 pakietų buvo pasiųs
ta į “dead letter” ofisą. Rei
kia visuomet parašyti savo 
vardą ir adresą konverto 
kampelyje. Reikia aiškiai

prieš Uodus
jog pelkės yra 

svarbiausia uodu veisimosi 
vieta, nesunku dasiprotėti, 
jog, norint išnaikinti uodus, 
reikia pirmiausia išnaikinti 
pelkes. Ir ištiesų: Net la
biausia uodais apniktose vie
tose, kaip tai tūlose New 
Jersey srityse, Staten įs
iaudė ir Long Islande, — 
kaip greit sumažinta pelkių 
plotai, taip greitai žymiai 
sumažėjo ir uodų legionai.

Dabar viena svarbiausių 
priemonių kovoje prieš uo
dus kaip tik ir yra sausini
mas pelkių ir visokių sto
vinčio vandens liūgynų. O 
jei kur negalima taip greit 
pelkes išsausinti, tai varto
jama kitokios

Nebaisios Fašistams 
“Naujienos”.

“Klaipėdos Keleivio 
nešimu (liepos 20 d.)

“Pirmiau uždraustas įvežti 
Lietuvon Amerikos lietuvių 
dienraštis ‘Naujienos’ nuo 13 
Julijo (Liepos) vėl leidžiamas 
įvežti ir platinti Lietuvoje."

O jeigu taip, tai “Naujie
nos” jau nebepavojingos 
Lietuvos fašistams.

Beviešpataujant 
socialdemokratams ir liaudi
ninkams, pirm fašistinio 
perversmo, “Laisvė” kelis 
kartus reikalavo teisės įeit 
paštu į Lietuvą; bet veltui. 
Socialdemokratams ir liaudi
ninkams jinai atrodė per
daug raudona. Prisiimdami 
iš Amerikos klerikalų gazie- 
tas, tie ponai taip ir laikė 
užrakinę “Laisvei” duris į 
Lietuva.

užrašyti vardą žmogaus, na
mo numerį, vardą gatvės, 
miestą ir valstiją, y,

stys Lietuvos-Lenkijos san- 
tikius. Iš kalno galima spė
ti, kad Anglijos, Franci jos, 
Italijos*ir Lenkijos imperia
listai dar kartą užtars Len
kiją. Jų tikslai mums žino
mi: jie stato Lenkiją prieš 
Sovietų Respubliką ir daro 
viską, kad Lertkiją sustip
rinti. Lietuva nieko gero 
negali tikėtis, nei laukti iš 
Tautų Lygos.

Lietuvą nuoširdžiai užtars 
tik Sovietų Sąjunga. Tiesa, 
jinai nepriklauso Tautų Ly
gai, bet jos balsą vis tiek iš
girs susirinkę imperialisti
niai plėšikai. Tuo būdu Lie
tuvai reikėtų j ieškoti aiš
kaus susitarimo su Sovietų 
Respublika prieš imperialis
tų užmačias. Bet kruvinie
ji Lietuvos-fašistai to neno- 

negdli daryti. Jie pa- 
Reakcionieriai Nudegė Hen^va visai Pasiduos Tautų

Nagus

Bet jis visuomet tuokėsi 
su vienybiniais bei sandari- 
niais fašistais ne tik prieš 
bolševikus, bet ir prieš vi
sus pažangesnius SLA. na
rius. Paskutiniame B alti
ni orės seime Grigaitis išva
dino “draugu” ir “Tėvynės” 
Vitaitį; o Vitaitis šiandieną 
—jau nieks daugiau, kaip 
tik fašistų “Vienybės” gra
mofonas.

Tokioj tai kompanijoj sė
di Grigaitis, kuris vis dar 
pypčioja, būk bolševikai esą 
“artimi” fašistams, pats bū
damas fašistinio chamizmo 
šliure.

Nužudymas Obregono, 
Meksikos naujai išrinkto 
preidento,, smarkiai pakratė 
pasaulio, klerikalų lizdą. Vi
sas svietas žino, kad tai bu
vo Meksikos katalikiškos 
kunigijos darbas. Ir pats 
žmogžudys sakosi, kad jis 
tai padaręs vardan katalikų 
bažnyčios ir tapo susekta, 
kad konspiracija buvo suda
ryta globoje minyškų ir ku
nigų. O vienok visa kleri- 
kalijada rėkia-šaukia, kad 
nei kunigai, nei davatkos 
nieko nežiną apie tą žmog
žudystę, kad katalikų baž
nyčia esanti visai nekalta. 
Dar daugiau: klerikalinė 
spauda sušilus darbuojasi, 
kad įtikinti Svietą, jog Ob- 
regoną nužudę Meksikos 
darbininkų atstovai. O po-j 
piežiaus organas “Osserva- 
tOre” stačiai tvirtina, kad! 
prezidentas Calles sudaręs: 
konspiraciją ir nužudęs sa-j 
vo draugą Obregoną. i

Ir šitoj purvinoj agitaci
joj, kad nusiplauti savo ran
kas ir žmogžudystę suversti 
ant nekaltų žmonių, kleri
kalams pusėtinai- > sekasi. 
Viena,, ’jie turi plačią savo 
spaudą, antra katalikiško 
nusistatymo galinga buržu
azinė spauda jų tai agitaci
jai nesigaili vietos. Be to,' 
šimtai'-tūkstančių kunigų ir 
davatkų - visam pasaulyje 
muša j vieną tašką. Jiems į- 
sakyta ginti; -Meksikos kle
rikalus ir jų nelemtus dar
bus, tai jie iš peties ir gina. 
Joks Romos trusto agentas 
nesiskaito su teisybe. Jis šo
ka taip, kaip komandavoja 
vyskupai ir popiežius.

Gerbiamieji, mes turime rem
ti kiek galėdami angliakasiu 
streiką, nes gerai žinome, kad 
jų pralaimėjimas bus sykiu ir 
mūsų pralaimėjimu. O jeigu 
jie laimės, tai mes sykiu lai
mėsime. Ypatingai skabdžiai 
atsilieps ant W. Virginia mai- 
nierių. Jau ir dabar mūsų ap
verktinas padėjimas, o kas 
bus, kuomet streiku pralaimės 
Pennsylvania, Ohio ir kitų val
stijų darbininkai? Tuomet W. 
Virginia kapitalistai ir tuos 
trupinius, kuriuos šiandien 
gauname, atims iš mūsų. Tuo
met tonusų sąlygos pasidarys 
dar Blogesnės. Todėl kol dar 
heVėPu, turime dėti visas pa
stangas, kad streikuojanti an
gliakasiai streiką laimėtų-.

Liepos 29 -d. įvyko susirinki-, 
mas ALDLD. 73 kuopos. Pri-’ 

apie streikuojančius 
, kuopa iš iždo pa- 
; nuo narių surink
imo pašalinių $5.50. 
$27.20.
sekamai. O. Rama- 
$1.50; P. Frayeris 
Terevičius, K. Sta- 
J. Raulinaitis, J.

“Rusija ilgiems metams pa
smerkta betvarkei, naminėms 
nęsantaikoms, revoliucijoms. 
Mužikas kaip buvo tamsus, 
taip ir pasilieka. Visa tauta 
apatijos apimta... O ar il
gam vadovais bus bolševikai, 
kas numatys? Jeigu ateitų 
monarkija, vis reikės bent 
dviejų-trijų gentkarčių tautai 
sustiprėti ir tikslus nusistaty-

dar energingiau šmeižia ir 
niekina Sovietus. Čia, Ame
rikoj, matome tą patį 
negirdėtu 
vynu”,

vairiausių pries juos ginklų. 
Augščiau minėtas pelkių 
sausinimas, bei kerosinu nai
kinimas jau gana senokai 
buvo vartojama. Gi pastar 
ruoju laiku, po didžiojo ka
ro, imta net orlaiviai varto
ti kovai prieš uodus.

Orlaiviais lekia paviršium 
liūgynų bei didžiulių pelkių, 
kur veisiasi nesuskaitomos 
daugybės uodų, ir tam pri
taikytais prietaisais leidžia 
ant vandens nuodingus ga- 
zus arba nuodingus milte-

Naujos šliupo
Nesąmonės

Senis Dr. Jonas Šliupas

Nięko Nauj’o Tame Nebus.
Motina savo paaugusiam sū

nui:— Ar tu, vaikeli, įsivaiz
dini, kiek aš pinigų padedu, 
leisdama tave į kolegiją. Kai 
užbaigsi mokslą, tai tu gal im
si ir apsivesi su kokia kvaila, 
niekam netikusia mergina...
- Na, tai kas ten tokio, ma
myte — nieko naujo! Juk ir 
mano tėvelis kaip tik taįp_pa- 
sielgė. . i

žvelgiant vien į pramonę, 
fabrikinė Sovietų gamyba 
jau 1926 metais pasivijo ir 
prašoko 1913 metų Rusijos 
pramonės augštį, o Kauno 
pramonė, kaip kad rašė ir 
“Lietuvos” Žinios” nusmu
ko iki septintos bei aštuntos 
dalies, palyginus su tuom, 
kaip ji stovėjo pirm pasau
linio karo.

Rąsto nepastebėdami aky
je buržuazinių šalių (taigi 
ir Lietuvos)

Lygos nuosprendžiui, nors 
žodžiais, tiesa, smarkiai pro
testuos prieš Lenkiją.

Vietoj orientuotis į Sovie- 
Federacijos va- tų Respubliką, smetoniniai 

dar su negirdėtu įsiutimu 
puola darbininkišką šalį. 
Ir ne vien tik smetoniniai 
taip elgiasi. 'Liaudininkai ir 
socialdemokratai kartais

Ši vasara veik visoje šaly
je pasižymi lietingumu; ly
ja veik kas dieną, o dažnai 
ir po visą savaitę perdėm, 
ypač rytinėse valstijose. Ta
sai lietingumas, be kitų blo
gybių, daug prisidėjo nepa
prastam prisiveisimui uodų. 
'JTas atsitiko todėl, kadangi 
dažni lietūs padarė visur 
daugybę didelių bei mažų 
pelkių ir liūgynų. O uodai, 
kaip žinoma, stovinčiame 
vandenyje deda savo kiauši
nėlius, iš kurių paskui išsi- 
peri milionai naujų, uodų. 
Patogiausios uodų veisimui- 
si vietos kaip tik ir yra į- 
vairiausios stovinčio van-

siminus 
mainienus 
skyrė $16 
ta $5.70; 
Viso labo

Aukojo 
nauskienė 
$1.20; J. 
nevičius,

Kuomet maudotės, stengki- 
tės maudytis vien .tik vande
nyje.

Jei norite saulės- spinduliais 
naudotis, tai žinokite, kad sau
lė šviečia vien tik giedriomis 
dienomis.

Kuomet kvėpuojate, steng- 
kitės kvėpuoti visais plaučiais 
ir per burną, o jeigu kam ne
patinka, tai galima ir per no
sis.

Kuomet valgote, tai pir
miausiai maistą sukramtykite, 
o jau paskui nurykite. Prie
šingas pasielgimas skaitomas 
nesveiku.

:iąs.
Gi, priešingai, kur pelkių 

nėra, ten ir uodu nėra arba 
veik nėra 
Sara.

Klerikalų Fronto Galybė gameitų rūbsiuvių lyderius, 
taip pat liberalus, kunigus 

’ ir darbdavius. Ant vietos 
' sumetė tūkstančius dolerių 

kovai su komunistais. Susi
darė didžiausia audra. Bur
žuazinė spauda plačiai apie 
tai rašė ir džiaugėsi, kad 
komunistai būsią iššluoti iš 
rūbsiuvystės pramonės.

Amerikos Darbo Federaci
jos organizatorius ir di
džiausias reakcionierius Mc
Grady ir Socialistų Partijos 
vadas Šiplakovas buvo to 
komiteto žvaigždės. Jie su
ko visą mašiną prieš komu
nistus ir kairiuosius rūbsiu- 
vius.

Laikas bėgo. Reakcionie
riai siuto. Laukėme pasek
mių to visuotino karo prieš 
darbininkus. Ir kas dabar 

j pasirodo? Ogi tas, kad tas 
|pats McGrady praneša savo 
i bendradarbiui Šiplakovui,! 
jog*' tas garsusis komitetas 
.'subankrutavęs ir esąs lik- 
Ividuojamas. Prie tokios iš- 
| vados priėjus Amerikos 
Darbo Federacija, nes jinai 
nebeturinti pinigų ir matan
ti, kad kaip kailiasiuviai, 
taip “klokmeikeriai” to ko
miteto darbams nesimpati
zuoja. Tai atviras prisipa
žinimas prie reakcionierių 
bankrūto.

, McGradžio laiškas patėkb 
“Daily Workerio” redakci
jai ir .ji jį tuojaus atspaus
dino. Taip pat atspausdino 
ir šiplakovo laišką, kuriame 
jis, atsiklaupęs ant kelių, 
maldauja McGradžio ir visų 
Amerikos Federacijos biuro
kratų, kad jie nelikviduotų 
to komiteto, nes, girdi, “mes 
prapulsime”, komunistai vis
ką nusineš!

Pora metų atgal New Yor 
ke baisiai šturmavo Arneri 
kos* Darbo 
dai prieš kailiasiuvius ir 
moteriškų drapanų siuvėjus, 
kurie streikavo po komunis
tų vadovybe. Buvo atvykęs 
net pats Woll, Federacijos 
viceprezidentas ir suorga
nizavo tąip vadinamą “Ko
mitetą gynimui unijų nuo 
komuhistų”. Į tą komitetą 
pakvietė’ alintų ir •Amąl-

Bet geriausių pasekmių 
!gaunama leidžiant iš orlai
vių specialėmis tryškynėmis 
nuodingą chemikalą Paris 
green, sumaišytą su kerosi
nu ar kokiu kitu skystu 
aliejumi. Patirta, jog .šito- 
ikis mišinys užmuša nuo 80 
iki 99 nuošimčių visų kiau
šinėlių ir išsiperėjusių uo- 

I dūkų.
Dabar jau yra tikros vil- 

ities, kad kaip greit bus im
ta daugiau orlaivių vartoti 
karui prieš-uodus, tai-juos 
pasiseks išnaikinti, jei jau 
ne visur, tai bent tose srity
se, kur jie iki šiol darė gy
venimą nepakenčiamu ir 
platino tūlas užkrečiamas

Audėjų Streikas Plečiasi
Garsiojo audėjų streiko 

Passaice didžiausia nelaimė 
buvo tame, kad kitų miestų 
audėjai ' neprisidėjo prie jų 
kovos; Kai passaikiečiai 
streikavo, tai Eastono, New 
•Bedfordo, Fall River, Law
rence ir kitų tekstilės cent
rų vergai dirbo sušilę. Tuo
met jų buvo negalima į- 
traukti į bendrą mūšį su au
dimo pramonės savininkais.

New Bedfordo .streiko va
dai atsimena Passaico pa- 

visais būdais

prieš 1 juos 
priemonės. Jeigu vanduo 
pelkėse yra tiek švarus, kad 
gali jame gyvent žuvys, tai 
įleidžia j an veistis tūlos veis
lės žuvytes, kurios paskui 
išėda dideles daugybes van
denin padėtų uodų kiaušinė
lių. Gi, kur vanduo netin
kamas žuvims veistis, ten 
vandenin leidžiama tam til- 
ri nuodingi rūgščiai ir mil
teliai. Tam pačiam tikslui 
pilama vandenin kokio nors 
aliejaus, daugiausia žibalo 
(kerosino). Ir aliejus skai
tomas viena pigiausių ir 
praktiškiausių priemonių. 
Mat, aliejus paplysta van
dens paviršiumi ir užtroški- 
na visus ant vandens pavir
šiaus išsiperėjusius uodu-

dentai rašo apie Sovietus, 
kaipo apie drūčiausią val
džią Europoje. Net žydų 
socialistų “Forwardo” re
daktorius Kahanas, žinomas 
Sovietų ėdikas, ir tai po sa
vo apsilankymui Sovietuose 
rašė, kad Sovietai ten gy
vuosią, tik bolševikai būsią 
(?) su laiku atstumti nuo 
valdžios vairo. O “laisva
sis” Šliupas, užbaigtinai nu
tūpęs ant Voldemaro-Sme- 
tonos valdžios fašistinės 
laktos, gieda apie carizmo 
atgimimo galimybes, ko jis, 
matyt, ir pats pageidauja.

Prisilaižęs prie fašistų, 
Šliupas neįžiūri pasibaisėti
nų jų tvarkos blogybių ir 
visokeriopo iškrikimo Lie
tuvos gyvenimo. Jis užtat 
jieško apatijos (apsnūdimo) 
pas Rusijos “mužikus,” ne
matydamas ten jokio pro
greso galimybes darbinin
kiškoj tvarkoj. Tą gi So
vietų progresą, ir dargi 
spartų progresą, matė ‘ir
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VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

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

RINKIMU VAJAUS KAMPELIS
DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS

43 East 125th St., New York City

Dinamito Pramones Tevy-
< nėj Komunistai
Mažytės Delaware valsti

jos valdžia randasi nasruo
se Du Pont,šeimynos. Tai 
stambiausia kapitalistineI 
grupė visoj valstijoj. Jinai 
kontfoliuoja dinamito išdir- 
bj’stę.

Bet ir šioj valstijoj ko
munistai uoliai darbuojasi. 
Parašų jau užtenkamai su-l 
rinkta ir Darbininkų (Ko-; 
munistų) Partijos kandida
tai pasirodys ant oficialioj 
baloto. Taip pat gautas iš;

Būtų klaida apsiriboti 
darbu tik senose unijose. 
Juk iš 30,000,000 darbinin
kų tik apie 3,000,000 te r? 
organizuoti, o likusieji 27,- 
000,000 nepriklauso prie 
unijų. Todėl komunistų rin
kimų platformoje keliamas 
obalsis “Organizuokime Ne
organizuotus Darbininkus.”

** • • •

Utah valstijoj darbuojasi 
draugas James Ayros. Mie
stuose ant gatvių kampų 
laikoma masiniai susirinki
mai ir platinama Darbinin-

Wilmingtono užsakymas 
100 kopijų partijos platfor
mos, 1,000 kopijų lapelio 
“Down with Government 
Injunction” ir 1,000 kopijų 
lapelio “Organize for the 
Struggle Against Unemp
loyment.”

Komunistų Vėliava 
Pietuose

į Kaip komunistų judėji
mas gyvuoja Amerikoje, be
veik nieko nebuvo girdėtis 
iš Kentucky valstijos. Bet 
šiais rinkimais ir čia mūsų 
draugai kruta. Drg. Joel 
Judson rašo, kad reeikia 
1,000 parašų del uždėjimo 
Darbininkų Partijos kandi
datų ant baloto. Ir, jis sa
ko, nėra jokios abejonės, 
kad tie parašai bus surink
ti bėgyje dešimties dienų. 
Keli nauji nariai gauta į 
partiją.

Organizavimas Neorgani
zuotų Darbininkų

Komunistai darbuojasi 
gyvuojančiose unijose. Re- 

- akciniai vadai mėto juos 
laukan, bet visus išmėtyti 7 v
nepavyko ir nepavyks.

kų Partijos literatūra.Drau
gai yra’pasiryžę uždėt ko
munistų kandidatus ant 
'rinkimų baloto ir šioje vals
tijoje. 

• • •
Oregono valstijoje dabar 

lankosi draugas Sorenson. 
Jis praneša, kad ten smar
kiai mobilizuojamos spėkos 
uždėjimui partijos kandida- 
;tų ant baloto. Komunistu 
| kandidatai bus nominuoti 
viešam rinkimų mitinge, ku
ris įvyks sekmadieni, rug
pjūčio 12, viešajam knygy- 

i ne, 10th St. ir Yamil St., 
Portlande. Raginamos vi
sos darbininkų organizaci
jos dalyvauti šiame susirin- 

! kime. 
• • •

Dabar jau apskaitoma, 
kad demokratai ir republi- 

t konai išleis savo rinkimų 
kampanijoms $20,000,000. 
;O gal ir daugiau. Visa ta 
milžiniška suma eis nuodiji
mui darbininku ir farmeriu 
'proto. Tuo tarpu Darbinin
kų (Komunistų) Partija 

; stengiasi sukelti tik $100,- 
000 švietimui ir organizavi
mui Amerikos darbininkų.

BALTIMORE, MD. Čia turiu pasakyti, kad įvy- 
j ko klaida, nes niekas nenorė-

Baltimorės progresyvūs; 
draugijos bendromis jėgomis 
rengė 29 d. liepos pikniką, 
nuo kurio pelną skyrė dien-j 
raščiui “Laisvei”. Kaip tik 
pamatė vietos fašistai ir socia
listai skelbimus, kad rengia
mas piknikas “Laisvės” nau
dai, tuojaus išleido specialius 
lapelius, kuriuose visaip išnie
kina progresyvius darbininkus, 
jų organizacijas ir dienraštį 
“Laisvę” ir agitavo, kad nie
kas neitų į rengiamą pikniką. 
Jie manė, kad pagelba tokių 
lapelių užkenks rengėjams. 
Bet išėjo kaip tik atbulai. Pik
nikas įvyko ir dar keletas de- 
s$kų dolerių pelno pasiliko. 
Vadinasi, fašistai ir socialis
tai, išleisdami tuos lapelius, 
savo’tikslo neatsiekė.

Piknike svečių buvo net ir 
iš Philadelphijos. Dabar bal- 
timoriečiai jau rengiasi va- 

. žiuoti į Philadelphiją, nes ir 
ten rengia pikniką “Laisvės” 
naudai, kuris įvyks 2 d. rug
sėjo. * * *

Nežinau kodėl mūsų fašistai 
ir socialistai kimba prie pro
gresyvių darbininkų, vadina 
juos visokiais vardais, unijų 
griovėjais ir t.t. Pora metų 
atgal fašistai buvo išleidę la
pelius, ragindami vietos dar
bininkus neprigulėti prie A- 
nialgameitų unijos, bet tverti 
AMoblistų uniją. Tuomet jų 
niekas neklausė. Dabar tie 
patys elementai vadina kitus 
unijų griovikais.

Šiemet, vasario mėnesį, vėl 
tie patys elementai buvo su- 

< šaukę į lietuvių svetainę ne
paprastą susirinkimą, kad šu
tvėms kokią ten neprigulmin- 
gą uniją. Bet ir čia nieko ne
laimėjo, o eiliniai nariai gero
kai užvažiavo per nosį.

Toliaus fašistai primeta 
mums, kad mes tyčia surengę 
birželio mėnesį pikniką, kad 
užkenkus svetainės kliubui, ku
ris tą pačią dieną irgi turėjo 
parengimą.

jo rengti' pikniką tuo tikslu, 
kad kam nors užkenkus. To 
del nutarta, kad, rengiant to
kius parengimus, geriau apsi
žiūrėti ir pasiteirauti pas sve
tainės gaspadorių, kokie kiti 
parengimai yra, kad daugiau 
tokių klaidų neįvyktų. Todėl 
įvykusią klaidą skaityti prasi
kaltimu irgi nesąmone.

Matomai fašistai su socialis
tais negali kitaip prisikabinti 
pre pažangiųjų, tai prirašo vi
sokių nesąmonių ir dar išlei
džia specialius lapelius. Mes 
nekenkėme ir nekenksime nie
kam. Bet kuomet fašistai ir 
socialistai atlieka purviną dar
bą, tai visuomet sakėme ir sa
kysime, skelbsime jį viešai. O 
kad jie atlikinėja purviną dar
bą, tai aiškiausiai, liudija ir ju 
išleisti lapeliai prieš “Laisvės” 
naudai rengiamą pikniką. Tą 
gerai mato ir visi kiti žmonės.

Fašistų Priešas.

SAKO, SMITHAS NE
GAUS FARMERIU

BALSŲ

CHICAGO. — Republiko- 
nų rinkimų kampanijos gal
va Dr. Hubart Work pareiš
kė čia sekmadienį, kad gub. 
Smithas negaus farmeriu 
balsų vakarinėse valstijose, 
nes farmeriai pamatę, kad 
Smithas nieko gero neduos 
jiem. Todėl, esą, farmeriai 
rems republikonus.

TIRANA, Albanija.— Iš 
patikimų šaltinių sužinota, 
kad ministerial ir kiti mo
narchijos šalininkai daro 
planus su prezidentu Ahmed 
Zogu, kad paskelbti jį kara
lium. Albanija iki šiol iš
gyvavo 10 metų kaipo res
publika.

/ ’ i

Rašo: Jūs

Amelia M. Earhart, pirmoji moteriške perskridusi lėktuvu Atlantiki)

SVEIKATOS IŠTYRIMAS

Nei Jokio Kosulio^Nei Jokio Gerkles Erzinimo
© 1928, The American Tobacco Co., Manufacturers

INSURANCE

ŽODYNĖLIS

IŠ 18,000 ŽODŽIU

Tel. Jefferson 100M
KAINA $1.25

ZUKAITIS
Spencerport. N. Y.

Draugas S. 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai _ pardavi
nėja.
labai patinka Ci
garai žmonėms. 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main St.,.

It’s toasted”
110 EAST 16th ST., N. Y.

Tarpe 4th Avė. ir Irving Plaoe

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

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84 th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

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

Karieta neparanka užiiprenameraotl 
tleniai ifi Ru«ijo«, tie galite užsiprenu
meruoti per “Laitvę”, 46 Ten Eyclc 
Street?, Brooklyn, N. Y. Kaina Si.25, 
peraiuntitaaa veltai.

Lietuvaitė
„ FOTOGRAFISTĖ
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

voju Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedeliomis nuo 9:30 ryte iki 

K po pietų
Margarieta Valinčius

Room 82 Weitzencorn Bld’g.
PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

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

mūsų žolių 
miestuose.

M.
25 Gillet St.

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

10,264 daktarai birželyje m. rase, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai

J. VARNELIS
651 SENECA AVE
BROOKLYN, N. Y.

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE

• J. Naujokas
Brockton, Mass., jau penki metai, ir 

1 nuolatos j sa/o didele krautuvę ga
bena. Taip pat J. BalseviČe, 51 She-1 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p. 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St.

I Waterbury, Conn., Notary Public, ra
šo taip: J. Naujoke, nuo agento nu-

I sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man, 
taip ir mano kostumieriam* landi pa-'

1 tinka. . i . t
Daugybė Brooklyn* ir kituose 

miestuose taip dėkavoja už gerą iš- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drąu- 
gai, savo miestuose pas biznierius 

1 visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barberius, Kliubuose ir Sto
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap
mokant pašto lėšas, visur Ameriko 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Atsiųsk 60 eentų, tai gausi visokiu 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigv jis yra apim
tas kokios nors ligos bei viduriu bw- 
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas Ir jvairių nęsmag*- 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksini kalną parodytum, tai Jam 
malonesnė būtų sveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų, 
tai greit reikalauk mūsų valstžolių 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, 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 
▼aistžolių, kurios jums sugrąžins 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

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

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsą 
Žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuos*

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose. Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir Šiaip 
jvairių 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

Tel., Stagg 5043

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

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

"RAUDONAS ARTOJAS”
Minsko nua pirmo gegužės, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis ■ '

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

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

Pranešu visiem savo kostunueriam 
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)

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

Labai Parankus Kišeninis

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS
ir 

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

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

prietelius ir draugas.

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y
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MAINIERIŲ REIKALAI
BUDAVOKIM NAUJĄ 

UNIJĄ
I pas darbininkus. Ten tokių 
j įvykių labai retai atsitaikyda- 
; vo. Vienok ir tai sulaužė uni- 
1 ją, o ką kalbėti apie kietųjų 
anglių uniją, kur nėra vieny
bės? Tiesa, dabar jau prasi
deda šiokis tokia bruzdėjimas, 
nepasitenkinimas veik pas vi
sus mainierius, visi dejuoja, 
visi aimanuoja, kad unijai grę- 
sia pavojus. Bet kad tvirtai 
stoti į kovą, tai dar nemėgina
ma. Dar daugelis vis tikisi, 
kad ateis jiems geresni laikai, 
turės gerus darbus ir daug ga
lės užsidirbti.

Kompanijos mato, kad dar- 
Į bininkai ramiai miega, nesirū- 
į pina savo reikalais, tai jos 
greitai sulaužys ir čia mainie- 

' rių uniją. Kol pasibaigs kon- 
traktas, iki 1930 metų, jei taip 

Mainieriai didvyriškai kovo- bus, tai čia unijos neliks nei 
jo per 16 mėnesių, nei žings- pėdsakų. Mainieriams strei- 
nio nepasitraukdami, nepai- kuot nereikės, jų vietos iškai
šant, kad jiems gręsė mirtis no bus aprūpintos skebais. Jau 
nuo bado. Jiems buvo svar- dabar daugelyj vietų tas prak- 
biausia išlaikyti mainierių uni-l ti kilojama, 
ją čielybėje.

Po 16 mėnesių neatlaidžios; 
kovos, neatlaidaus grumimosi 
su išnaudotojais, kuomet jau 
šimtai liko sugrūsta kalėji-j 
muosna, desėtkai paklojo gy
vastis, ponas Lewisas ir jo ko
misija paskelbia, kad Jack
sonville sutartis jau panaiki
nama, o jūs, mainieriai, grįž
kite dirbti už tokias algas, ko
kias gausite, 
apgavystės jau 
ti.

Ar mainieriai 
politikos, tai < 
laukti.

Vicnas iš svarbiausių mo
mentų dabar mainieriams ne
tik minkštųjų anglių industri
joj, bet ir kietųjų vesti kovą, 
kad išgelbėjus mainierių uniją 

/ nuo galutino sudaužymo. Jau 
ne kaitą buvo minėta, kad 
mainierių unijoj Lewises ir jo 
visa kompanija veda agitaci
ją ir faktinę darbą, kad tik 
ją sulaužius. Su minkštųjų 
anglių unija jau jis apsidirbo 
galutinai, Jacksonville sutartį 

sulaužė. |
Jau nebe pirmą kartą jis 

apgauna mainierius taip, kaip' 
jis dabar apgavo minkštųjų A 
anglių mainierius.

peth, N. Y. Prie dailės bus ir 
sporto skyrius, kurį išpildys 
gerai išsilavinę chorų nariai 
jaunuoliai. Conn, valstijos 
draugai, jūs atsimenat iš pra
eities, kad darbininkiški cho
rai niekados neatsisakė patar
nauti darbininką parengimuo
se. Už tai kurie prijaučiate ir 
žinote, kiek reikia sueikvoti 
spėkų užlaikymui dailės drau
gijų, ateikite į 
tą dainų dieną 
mus moraliai ir

mūsų pareng- 
ir paremkite 

materialiai.
Ilgaausis.

SOUTHBURY, CONN

Sereda, Rugpjūčio 8 d»)
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RENGIA L. L. R. CHORAS

L. L. R. Choras

Wilson St., Norwood, Mass.
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Automobiliu Mokykla

so. 
iki

KELRODIS:—Iš Bostono važiuojant reikia atvažiavus į Norwood ą. važiuoti Walpole St. iki Wilson St.; Wilson St. įvažiuosit tiesiai 
j pikniko vietą. Iš Providence, R. L, reikia važiuoti į Walpole, Mass., iš čia važiuoti Walpole St. iki Wilson St.., o Wilson St. 
nuvažiuosite į pikniką.

Praktikos pamokos iiardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kurs&a Šoferio-Mechaniko. 
kurj veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomai? ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. T1KNEVI- 
ČIIJS. Mokykla atdara nuo 9 ryto 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 ▼.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th SU NAY?

GRAŽI IR ĮVAIRI PROGRAMA DAINOS, MUZIKA, SPORTAS IR PRAKALBOS
Pikniko vieta labai graži, palei vandenį, bus vešu kad ir karštyje. Čia yra tūkstančiams žmonių vie- 

del pasimaudymo. Svetainė su stogu. Jei lytų, pastoges užtektų visiem.
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DIDŽIAUSIAS MASSACHUSETTS VALSTIJOS
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Pradžia 12 vai. dieną
Apie Senukus Sinkevičius.
Liepos 29 d. senukai Sinke

vičiai apvaikščiojo savo 50 
sukaktuves ženybinio gyve
nimo. Buvo susirinkęs nema
žas būrelis draugių ir draugų. 
Senelė Sinkevičienė papasako
jo apie tas karo baisenybes, 
kurias jiems teko praleisti 
Lietuvoj. Jos kalba susirinku
sius labai nustebino. Trumpai 
kalbėjo drg. A. Bimba, kuris 
tuom laiku čia viešėjosi. Kal
bėdamas prisiminė ir apie Lie
tuvos politinius kalinius. Bu
vo sumanyta parinkti aukų 
Lietuvos politiniams kaliniams.

Aukojo šie draugai ir drau
gės. A. Bimba, K. Tamolinas, 
J. Kaitis, F. Kaitis, J. Baku- 
nas, P. Bakunas, Klipė, K. 
Sinkevičiutė-Lietuvaitė, J. Če
pulis, J. Bučinskas, K. Sinke- 
vicia, J. Pakuša ir S. Sinkevi- 
čhi po $1; P. Vaišaitis, A. Kra- 
kauskmnė. A.
Baranauskas, 
Sinkevičia, M.
Krukauskas ir Clarence Lewis 
po 50c; K. Seklokas, O. Sinke
vičienė, O. Sinkevičiūtė po 25 
centus; smulkių surinkta $1 ir 
5c. Viso labo $18.30.

Pinigai pasiųsti Priešfašisti- 
niam Komitetui drg. V. Paukš
čio vardu į Brooklyną.

Varde Lietuvos politinių ka
linių tariu ačiū visiems auko
tojams.

Kompanijos var- 
; gins bedarbe per kelius metus; 
! kaip dabar vargina. Daugelis 
kasyklų ir dabar uždaryta, ki
tos dirba tik po 2 dienas per 
mėnesį.

■ mą gali 
tik tiek 
kad jis 
d nonos, 
apie šeimynos išlaikymą? 
po dvejų metų nei kalbos ne
bus apie streiką pas tuos dar
bininkus ir iki tol mainierių 
unija bus sunaikinta.

Kad išgelbėjus M. U. nuo 
pražūties, turim organizuoti 
naują uniją ne tik minkštųjų 

Galima tiek pasakyti, anglių industrijoj, bet ir kie- 
kad jie neklausys jo, tęs savo'tųjų. Lokalai turite išrinkti 
kovą. Nes daugelis kompani-! delegatus ir siųsti į Pittsbur- 
jų atsisako priimti streikieriusi gho nacionalę mainierių kon- 
į darbą, nes jos turi užtekti- venciją, kuri prasidės 9 dieną 
nai streiklaužių. Nors joms! rugsėjo ir tęsis iki 16 d. ši 
streiklaužių pagelba daugiau konferencija sudarys naują 
atsieina išimti anglis, vienok to uniją, kad apgynus darbinin- 
nepaiso, jom svarbiausia su- kų reikalus. Tad kiekvienas 
laužymas unijos. Jos milionus lietuvis darbininkas dirbkite 
leidžia, kad tik sulaužiusi kuo daugiausiai, kad išrinkus 
streiką, suardžius uniją. i iš visų lokalų delegatus. Tik 

Kuomet Lewisas atšaukei tokiu būdu mes išplėšime iš 
streiką, paskelbdamas, kad i reakcionierių^ uniją ir
mainieriai grįžtų dirbti už to- im.a ^us ls^cIhėti uniją nuo 
kias algas, kokias jie gaus ir tfulutinos pražūties, 
tokiomis sąlygomis, kokias Paulus,
kompanijos duos, šitą bėgė-j 
diską išdavystę visa buržuazi-. 
nė spauda skelbia, sakyda
mi, kad mainieriai sutinka 
grįžti dirbti už numuštas al
gas ir t.t. “Tėvynė”, SLĄ. or
ganas, vedamas fašistų drau
go VitaiČio, užgieda: “Anglia
kasiai atsisako Jacksonvillės 
Algų.” Tai bjauresnio pasi
juokimo ir pasityčiojimo jau 
negali būti. Jeigu jau unijos 
viršininkai atsisako nuo Jack-jnikas, Waterbury, Conn. Nors 
sonvillės algų, tai dar nereiš- galutina atskaita dar nepada- 
kia, kad angliakasiai atsisako.! ryta, bet paviršutiniai apskait- 
Angliakasiai dar kovoja už. liavus, rodos, 
Jacksonvillės sutartį. Gali bū-'šaus $500. 
ti, kad jie bus priversti priim
ti, bet tai dar nereiškia, kad 
patys mainieriai atsisako. Nuo 
tokio pono,kaip Vitaitis, tai jau 
daugiau ir nei negalim tikėtis. | naudai “Laisvės”, 
Reikia tik tiek pasakyt ponui 
Vitaičiui: gali versti savo vi- diena buvo del pikniko nela-j 
sus purvus, kiek tik turi jų, bai gera, iš ryto lijo, bet po! 
ant mainierių, bet jie visi su-! pietų, orui nusiblaivius, žmo-Į 
kris tau atgal. I nių suplaukė labai’ daug

I pelno liks nemažai < 
kiškai spaudai.

Trečias iš^eilės piknikas bu- so'gyventojų yra 12,000,000. 
ir Viso darbininku priskaito- 

ma 2,857,000. ’ (

Tai kokį gi gyveni- 
darbi įlinkas daryti, 

laiko dirbęs? Aišku, 
neužsidirba nei ant 
O ka jau bekalbėti 
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Begėdiškesnės 
nei negali bū Bakuniene, 

J. Rafsky, 
Bak unai, vy.

klausys jo 
ar reikia

tos
pa-

Connecticut Valstijos 
Piknikai

Peržvalga Trijų Piknikų, Pa
rengtų Darbininkų Naudai.

Birželio 3 d. buvo didžiau
sias ir pasekmingiausias pik-

S. s.

ČIČERINAS APIE KEL
LOGG ANTIKARINĮ 

PLANĄ •

•g 
E

J

c•o

pelno liks vir- 
Tai graži parama 

darbininkų judėjimui ir jų 
spaudai.

Antras piknikas buvo birže
lio 24 d., Bridgeport, Conn., 

Vilnies” ir 
Darbininkių Balso”. Nors

MASKVA. — čičerinas, 
Sovietų Sąjungos užsienių 
reikalų komisaras, savo pa
reiškime apie Kellogo anti
karinį planą nurodo, kad 
Sovietų Sąjunga nori daly
vauti to plano apkalbėjime, 
bet ji nepakviesta, o išsky
rimas Sovietų Sąjungos nie
ko kito nereiškia, kaip tik 
skelbimą kovos prieš Sovie
tų Sąjungą. Jis sako, kad 
Sovietai pasiūlytų pataisy
mus prie tos sutarties, o pa
skui gal ir pasirašytų po ja.

O dabar kaip ta sutartis 
yra, tai ji palieka teisę kiek
vienai dalyvaujančiai vals
tybei išsiaiškinti tą sutartį 
tokioj dvasioj, kokioj reika
lauja jos nacionalistiniai ar 
imperialistiniai interesai, 

■ sako čičerinas.

Manila, Filipinų Salos. — 
ir Sulig vėliausio apskaitliavi- 

darbinin- mo, Filipinuose yra 73,200 
organizuotų darbininkų. Vi-Kaip Daužo Kietųjų Anglių

Uniją.
Kuomet minkštųjų anglių vo liepos 15 d., New Haven,'i 

unija jau galutinai paklupdy- Conn., naudai ALDLD. 111-čio 
ta ant kelių, tai ir kietųjų an- Apskričio ir LDMA. VIII Ra- 
glių unija randasi tik ant po-'jono. Kadangi diena pasitai- 
pieros. Kas manė, kad kietų-i kė labai šilta, o pikniko vieta 
jų anglių unija dar tvirta, tas! randasi arti marių įlankos, tai 
klydo ir klysta. Kaip sakiau, | visi per dieną maudėsi ir pik- 
čia mainierių unija randasi tik i nike buvo neperdaugiausia, 
ant popieros. I apie penki šimtai žmonių. La-

Visuose lokaluose viršinin-1 bai peiktinas darbas, kad at - 
kais yra tie, kurie eina ranka■ važiavę nebūna piknike, o ei- 
rankon su kompanija, su uni-.na maudytis, 
jos distriktų viršininkais ir, 
kontraktoriais. Mainierys ne- dalyvavo 
turi jokios galės reikalauti sa
vo teisių lokale, nes jei tik jis 
reikalauja, tai netenka ir to 
darbo, kokį turi, nežiūrint, 
kad jis ir skaudžiai būtų nu
skriaustas iš kompanijos prie
žasties. Dar toliaus. Ir liudi
ninkai, kurie matė, kad tikrai 
tas ir tas mainierys likosi nu
skriaustas iš kompanijos prie-Į ninkiški •, chorai 
žasties, grąsinami netekimu 
darbo, tad ir jie bijo liūdyti 
bei apginti mainierį, nes žino, 
kad lokale niekas jį neapgins. 
Minkštųjų anglių industrijoj 
kitokia unija, kitokia vienybė

Visuose trijuose piknikuose 
visi darbininkiški 

chorai Connecticut valstijos, 
eikvojo savo spėkas ir energi
ją, kad tik būtų pasekminges- 
ni. Tai matote, draugai, kur 
tik kokie darbininkiški paren
gimai, ten ir darbininkiški 
chorai žavėja savo dainelėmis 
susirinkusią publiką. Kad pa
laikyti savo egzistaciją, darbi- 

Connecticut 
diena 

Linden Par- 
Kad

valstijoj rengia dainų 
rugpjūčio 12 d 
ke, Union City, Conn, 
tikrai atrodytų darbininkiška 
dainų diena, atvažiuos ir di
džiulis Lyros choras iš Mas-

GRAŽIAUSIOJE VIETOJE MASS. VALSTIJOS:

A/VT L4ATA7VO 4L/UK0 ŪKĖS
Ant Kranto New Pond Ežero

Gerbiami Draugai ir Draugės!
Šis išvažiavimas yra naudai musų darbininkiško dienraščio “Laisvės.” Dalyvaudami išvažiavime, 

remsite savo dienraštį, kuris gina darbininkų reikalus streikuose ir visose kovose su išnaudotojais. Svar
bu prisiminti ir tas faktas, kad “Laisvė” visada kovojo prieš žiulikiškas lietuvių ir kitų korporacijas, ku
rios viliojo iš darbininkų grašius. Katrie skaitė “Laisvę” ir patikėjo jai, tie savo grašių mekleriams nesuki-

Todel remkime “Laisvę,” kad ji gyvuotų ir tarnautų darbo žmonių reikalam ir ant toliau, kaip tarnavo 
šiol.

Geneva.-26 kapitalisti-'Jis Tur£jo dispepsiją Peri 
nes valstybes nominuoja A- TrifcdešimtĮ Metą 
meiikos 11Y)pG 1 IclllStll agentą Į p(, trisdešimties metu bandymu, ponas A. F-TllO’hpQ i 1 V- ■ ,lioxwe|t Union, Miss., surado gyduoles,

IvIkXJ J Į ’ kurios per viena mėnesį prašalino jo visas
rrno vv «> c< «i -11i-n i Iniemn 1 kurios jj kankino ir kenkė jo sveika- igos pdbdl'lirų įžibina. i tai per ilgy laiką. Skaityk, ką jis sako: i

i “Aš turėjau dispepsiją per .30 metų ir ban- i 
į tižiau visokias gyduoles, bet be pasekmių. AK 

--------------------- ------- ------- ----- ---------------------------- I buvau jau taip nusilpęs, kad vos galėjau 
I dirbti tiktai pusę valandos be pasilsio. Aš 
j suradau didelę pagclbą po vartojimo Nugn- 

Tone į 30 dienų ir dabar galiu dirbti pusę 
dienos be pasilsio. Aš giriu Nuga-Tone, ką 
jos yra del manęs padariusios.’’

Daugiau negu milionas žmonių yra suradę 
didžiausią pagelbą nuo vartojimo Nuga-Tone, I 
nuo skilvio trobelių, prasto apetito, gasų ar- | 
ba raugėjimo, žarnų skaudėjimo, chroniško 
užkietėjimo, inkstų arba pūslės trubelių, silp
nų nervų, šilimų svarbesnių organų ir pana
šių nesmagumų. Jei jūs turite bent vieną 
viršminėtą trubclj, jūs turėtumėt vartoti 
Nuga-Tone. .Jos yra parduodamos j>as visus 
gyduolių pardavinėtojus. Jei jūsų vertelga 
neturi jų stake, reikalaukit, kad jis užsakytų/

iftiwwtnonivw

Lietuvos darbininkų, ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

BALSASi i f •>

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas jr 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams ....................$1.75
6 'mėnesiams.............. $1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. FranzMoericke, Koe'nigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 

'“Balso” Redakcijai.
Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

267

MS

Telephone, Stagg 8326
9745

liegzaminuojam dykai. 
Savo darbą garantuojam. 
Taisoma ant išmokesČio,

DRS. H. & J. ZASULY
Chlrurgai-Dentistai

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

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave. 
(Kampas Bth Avė.)

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūiieu įstaiga Brooklyn©

VYRAMS

MM

&

: VAIKAI
įleidžian?/i Utarninkais

MOTERIMS
PanedSliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vak 

naktie®

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

MM M M MMM fl*

Seredomis 
Ketvergais ‘ 
Pėtnyčiomis 
Bubatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N, Y.

KToRINT TURĖTI SKANIĄ IR PASEKMINGĄ VAKARIENĘ 
VARTOKI

Varpas Bakery, 54 Maajer St., Brooklyn, N
S899 Buoqdopx m^unnAvg ‘ ----- —



120,000 Farmerių be Namų

ir Amerikoniška Stilius

Sovietų Eksportai Padidėjo

LIETUVIS

PITTSBURGH, PA

M

NELAIMINGU LAKŪNŲ 
PASITIKIMAS IR KVAILOS 
CEREMONIJOS.

POLICMANAI ATGAIVINO 
KŪDIKĮ.

DEGINO DUKTERS PIRŠTUS 
UŽ PYRAGAITĮ

VIRŠ 20,000 NAUJŲ KNYGŲ 
MIESTO KNYGYNE.

New Yorko Viešasis Knygy
nas bėgyje vieno mėnesio ga
vo 21,200 naujų knygų bei 
knygelių.

Juos nuo prigėrimo 
garlaivis “Minne- 

Tų lakūnų vardai: 
T. Courtney, H. Gil- 

Fred Pierce ir E. B.

darbi- 
ekskur- 
75 cen- 

prąleisite
smagiai. Savo atsilan- 
paremsite ir darbinin-

Miesto valdžia surengė 
kilmingas priimtuves

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

Įvas, beskrisdamas iš Azores 
įšalų į Ameriką, nukrito į van-

t______ —, ketu-
viduti- riems lakūnams, kurių lėktu-

I Sereda, Rugpjūčio 8 d., 1928 Puslapis Penktas

DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. PROSEIKA, Pirmininkas J. ALEKŠIS, Sekretorius

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

A.L.D.L.D. KUOPOMS NEW įraukus, tik reikia noro. Nuva- 
YORKO APIELINKĖJE j žinoti į Elizabeth labai paran- 

Į ku. Iš ten busai daveža iki 
Ug- pikniko vietai. Tai kaip gali- 

Knygosjma sakyti, kad neparankus 
nuvažiavimas ?

Automobilistams šiemet iš 
New Yorko ir apielinkės taip
gi bus geriau važiuoti, nes jau 
nereikės fėru keltis per upę, 
galima apačia upės pervažiuo
ti naujai iškastu tuneliu.

Taigi pasistengime visi būti 
i’r dar savo simpatikus kalbin
kime važiuoti. Jeigu tik mes 
visi pasidarbuosime, tai pikni
kas bus sėkmingas.

V. Paukštys.

ALDLD. nauja knyga 
nyje” jau gatava, 
siuntinėjimas jau prasidėjo ir 
šiomis dienomis pirmutiniai 
siuntiniai pasieks kuopas.

Visiems yra žinoma, kad 
knygų išsiuntinėjimas organiza 
cijai atsieina šimtai dolerių.

žinus, tat šiuomi atsikreipiu į 
valdybas ALDLD. kuopų, gy
vuojančių New Yorko apielin- 
kėje, kad jos darytų pastangų 
pasiimti joms 
knygas tiesiog 
ofiso. Kurios 
kad jos galės tatai padaryti,! 
tat tuoj privalo pranešti apie 
tą ALDLD. Centro knygini se
kančiu adresu: A. Matulevi-i 
čius, 46 Ten Eyck St., Brook-1 
lyn, N. Y. Kuopos, kurios at-1 . . .
dims joms priklausančias kny. nepaprastu ekskursiją 
gas tiesioginiai iš “Laisvės” L . 
ofiso, ne tik kad padarys ge- , 
ra organizacijai sutaupydamas i ?a,‘? 
keliolika doleriu persiuntimo'T01.10 * *■ ' I 91VMlėšų, bet turės didelės naudos, ‘ l~ 
ir pačios sau, nes gaus knygas t . 
greitai, be jokio laukimo pri- 
siuntimo kaleinos.

Pilnai tikiu, kad tos kuopos, 
kurios gyvuoja New Yorko a- 
pielinkėje ir 
bes pavelija, 
padaryti ir 
šutau py m o 
dų.

priklausančias 
iš “Laisvės” 

kuopos mano,

kurioms aplinky- 
pasistengs tatai 

tuomi prisidės prie 
persiuntimo išlai-

WASHINGTON. — Sulig 
dabar paskelbtų skaitlinių, 
Mississippi slėnyj nuo po- 
tvinio šiais metais 120,000 
žmoųių neteko namų. Potvi- 
nis apsėmė šimtus pavietų.

New York.— Sulig gautų 
pranešimų iš Sovietų Sąjun
gos, Sovietų eksportai už 
birželio mėnesį per Europos 
rubežius siekė 59,000,000

denyną.
išgelbėjo 
waska”.
kapit. F. 
mour.
Hosmer, su jais keliavęs to žy
gio finansinis rėmėjas.

Bet, po viešam lakūnų pri
ėmimui, jie turėjo grįžt į Ellis 
Islandą ir pereit per šerengą, 
kaipo nauji pribuišai į šią ša
lį. Kitaip gi, laivo savininkai 
būtų nubausti $4,000.

Ar reikia kvailesnio dalyko 
kaip tokios ceremonijos pana
šiame atsitikime?

MIESTO GAZOLINO 
ŠMUGELIS.

Iš miesto gazolino sandėlio 
Queens paviete dingo 2,874 
galionai gazolino. Pradėta ty
rinėjimas tos naujos, miesto 
turto vagystės. Kol kas “ne
suranda” nei vieno kaltinin
ko.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rššių Šviežas Valgiai, Gaaweii Lietuvišku

19 nuoš. didesnis, negu ge- . .------- ~
■ gūžės mėnesį, ir ant 40 nuo-! .Marie trances, juoduke, dvi
Išimčių didesnis, negu birže-i™/?"1,m.u'^’10 «?zo licpj.. ~ A • ’snos pirštus savo dukters, pen-1110 menesi pereitais meteis. (ki<J metll amži už toi 'ka(1

Nepaprasta Ekskursija
Vietos ADP. skyrius rengia 

su bato j, 
rugpjūčio, laivu “Julia 

Visas nuo ekskursijos 
skiriamas “Daily Wor- 
ir “Freiheit” naudai, 

išplauks 8:30 vai. ryte 
■niuo Smithfield ir Water gat- 
iv u ir atgal grjš 11:30 vai. va-

i kare.
Kviečiami lietuviai 

ninkai dalyvauti šioje 
sijoje, nes kelionė tik 
tai y patai 
labai 
kymu
kišką spaudą, kurios dabarti
niu laiku padėtis labai sunki.Kadangi Knygos jau yra ga

tavos, tat galima atsikreipti į 
“Laisves” ofisą bile laiku ir 
pasiimti knygas. Nėra reika- , 
lo žiūrėti, kad ten būtų Cent-1'° . ..
ro knygius A. Matulevičius.jtuoniose valstijose 
“Laisvėje” dirbanti darbiniu-j niai dirba .52 ir pusę valau 
kai turi ant rankų dkspedici-idaĮS į savaitę.

Washington.— 144,762 au- 
mobiliu darbininkai aš- c

jos blankas ir ant pareikalavi
mo suteiks jums knygas.

Kreipkitės tuoj ii- pasiimki
te jums 
gas.

priklausančias kny-

J. Alekšis, 
ALDLD. Centro Sek r.

A. L. D. L. D. II APSKRIČIO 
PIKNIKO KLAUSIMU

Jau nedaug laiko pasiliko 
iki ALDLD. II apskričio pikni
ko, kuris įvyks 19 d. rugpjū
čio, Lindeno apielinkėje. Apie 
tą pikniką nereikėtų daug ra
šyti, nes visi žinome, kad jis' 
rengiamas mūsų spaudos nau
dai. Visų kuopų pareiga pa
sidarbuoti, kad šis piknikas 
būtų vienas pavyzdingiausių. 
Kai kurios kuopos jau rengia
si. Kaip nuo kurių dar nieko 
nesigirdi. Bet juk ne pasigy-| 
rimuose visa svarba. Gal tos I 
kuopos, kurios nieko nesako, | 
pirmos piknike pasirodys su 
savo nariais ir pašaline publi-Į 
La. Bet visgi mes turime reng
tis prie jo ne juokais. Mes 
turime parodyti, kad galime i 
sutraukti publikos ir į apskri
čio pikniką, mes turime paro-’ 
(lyti, kad remiame darbinin
kišką spaudą.

Kai kurie pasako, kad nu-'į 
važiavimas neparankus. Apie 
tai geriau tylėti. Nejaugi ap-' 
skrieto pikniką galima pareng
ti kiekvienos kuopos pašone- ( 
įė? Juk jeigu parengsime ! 
Brooklyne, tai kitos kuopos 
pasakys, kad joms neparanku | 
atvažiuoti. Nuvažiavimas pa-j

Jau Antri Metai, Kai Argentinon 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laikraštį 

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

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

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

— ------------- VIZ. veil, ACIU

mergaitė, nepasiklausus moti-
, XT .. T. . nos, pasiėmė pyragaitį. M’oti- 

Oslo, Norvegija. — į na dabar areštuota. Jinai gy- 
namų statymo dirbantimsi veno po num. 144 W. 53 St. 
darbininkams tapo nukapo--------- —4-_____-___________
tos algos ant 8 nuošimčių. _____ ___
Su pabaiga liepos menesio ' 
Norvegijoj bedarbiu buvo 
26,000?

BĮ. Reccos kūdikis, 4 mėne
sių amžiaus, buvo nustojęs 
kvėpuot. Sugrįžęs iš darbo, 
tėvas Recca nerado namie sa
vo brolio daktaro, su kuriuom 
drauge gyveno. Todėl pate
lefonavo policijai. Atskubėję 
policmanai įpumpavo kūdikiui 
oxygeno (deguonies) į plau
čius, ir vaikutis atgijo. Tąip 
atsitiko po num. 234 E. 74th 
St., New Yorke.

Retkarčiais ir New Yorko 
policija, mat, atlieka naudin
gą darbą.

Pavalgias čia malonu bflti, pasi- 
Inekučiuoti su kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykj atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininkė

■ 'ag

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA TURKIŠKA

Tel. Triangle 14 oO

“ FOTOGRAFAS |
IR MALIORIUS£

Nufotografuoja^ 
ir numaliayoja> 
visokius paveiks-g 
1 u s įvairiomis# 
spalvomis. At-z 
naujina senus ir| 
krajavus ir su-$ 
daro su ameriko-K 
niškais. k
gerai ir pigiai K 

šiuo adresu: L
STOKES !

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

s.

(Undertaker)

416<♦>

Pi.-Ucs 5Q Cenly

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

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

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU 

PanedeTiais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

FYTRAI La:ke N'darbčJuA JI Airio Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.;

| Darbą atlieku
Kreipkitės

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

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

AMERICAN
PIRTIS 

ATDARA 
DIENA IR

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkais

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

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

PHONE: REGENT 2177-0474 “Tai Mokykla su Reputacija.
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

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

Bell Phon®: Poplar 7545

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST.

Mlllįlllllllllllllll-IIHIIIIIIII'UI IMUMmUUUUluuirnuiuuuumimu»y..............oj.

JUOZAS

1iw Ok
■ ®

GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell-
Keystone-.

TELEFONAI i
. Oregon 5136
_ Main 866>

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amž.inas 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. K 

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
__ _______________ -..„ORDER BLANK:_______________________

Aš, ž.emiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 
malonSsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas --------------------------------
No__________________________
Miestas--------------------------------
Miestas .--------------------------------

------ SL ir Avė.
State—

.. State—
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' Puslapis šeštas Sereda, Rugpjūčio 8 d., 1928

Te}., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776

KAD PAGELBĖJUS STREIKUO
JANTIEMS AUDĖJAMS 

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių, Rusų, Lenkų ir Žy
dų organizacijos Lynn, Peabodės ir 

Salerno, del streikuojančią audėjų
New Bedforde.

Nedėlioj, 12 d. Rugpjūčio (August), 
Prasidės 9 vai. ryte ir trauksis iki 
vėlai vakare, ant Paul Lebel Grove, 
Danvers, Mass., 390 Andover Street.

Tai bus didžiausias piknikas kiek 
kas yra rengę, jei tik bus pagada. 
Susivieniję tarptautiškos j draugijos 
nori ateiti į pagelbą streikuojantiems 
audėjams ir parinktas [komitetas 
stengias, kad šiame piknikje užganė- 

• dint kiekvieną.
Muzika bus d. Zablacko 

tegu i rence, Mass. Taipgi bus žaislai

[ silankydami prisidėsite pri 
..Įmo streikuojančių audėjų,

; skiriamas New 
, | streikieriams.

- "j Važiuojant ant pikniko
I salima gauti šiose vietosi

■ i Laconia Court, kampas Si
- ' i West Lynn: pas Lietuvių

! Peabody: pas Rusų K Ii ubą
Lietuviu Kliubo, 173

’ ‘(.188—189)

key sutiks su juom boksuotis, 
dar nėra jokios žinios.

Ne tai, kad Sharkey jo bi
jotų; bet Sharkey galįs pa
skaityt Loughraną permenku 
sau oponentu. Be to, gal ki
tas bokso promoteris Humber 
Fugazy, nepaleisiąs Loughra- 
no iš po savo globos.

Sharkey’o manadžeris Buck- 
ley tvirtina, kad Rickardas ža
dėjęs paskelbt Sharkey sun
kiasvorio bokso čampionu, po 
pasitraukimui Gene Tunney’oi 
iš kumštynių; o paskui, tegu i rence, Mass. 
Risko ir kiti bando atsiimti tą ! LTj6’
titulą per visą eilę kumštynių,! 
kurios turėtų parodyt, kam iš- 
tikro priklauso čampiono gar-i 
bes vainikas.

Dabar gi Rickardas tyli apie

I POLICMANAS SUMUŠĖ VY- 
;rą, užstojusi savo 
' PAČIĄ. 

______
Bevažiuojant Hermanui 

Chaladai 3rd Avė. eleveiterio 
traukiniu, New Yorke, vienas 

I policmanas pradėjo savotiškai 
Į “kibint” jo žmoną: badė jai 
l lazda į pašonę. Chalacla su 
! moteria pasitraukė nuo polic- 
: mano ir kitur atsisėdo; bet 
i mėlynsiūlis ir vėl prie jųdvie- 

Iš vakar tilpusių McGrady’o j jų pritapo. Kada Chalada pa- 
» laiškų matosi, sipriešino, policmanas jį sumu- 

Ijog Kailiasiuvių Unijoj liko'šė. Tuo laiku moteris įsitė- 
. j prispirti prie sienos darbiniu- • mijo ant policmano lazdos nu- 

t^lkų monytojai iš Amerikos merį, kuris buvo 10,388. Pas- 
ir iš Sočia-'kui sulig to numerio tapo su- 

policmanas James Ma- 
po 
iki tą savo prižadą.

Bill Duffy, kitas promoteris, 
užtikrina Sharkey’ui $50,000, j 
jeigu tik jis sutiktų kųmščiuo- 
tis su Riškų rugsėjo mėnesį, 
Starlight Parke, Bronxe, ma
nydamas, kad ton vieton ga
lima būtų sutraukti y~ 
publikos.

Sharkey’o manadžeris Buck- 
ley praneša, kad rugp. 23 d. 
rengiama Bostone, Fenway 
Parke, kumščiava Sharkey’o 
su Big Boy Petersonu; iš to 
Sharkey gausiąs apie $35,000;

, .r . ... .paskui numanoma kumštynės 
audėjų ir kitų darbiniu- su pjerre Charlesu, kurios at-

[ nešią Sharkey’ui $100,000.
Abelnai Sharkey turįs dar

bo tiek ir tiek kitose 
ąpart New Yorko.

Tex Rickard, kažin 
išrokavimais, pradėjo 
Knutę Hanseną, kaipo 
kandidatą į čampionus, nors, 
po teisybei, Hansenas dar nė
ra nieku ypatingai pasižy
mėjęs.

VIETOS ŽINIOS
DARBININKŲ (KOMUNIS
TŲ) PARTIJOS VEIKĖJŲ 
SUSIRINKIMAS.

KLOKMEIKERIŲ IR DRES- 
MEIKERIŲ DEMONSTRA
CIJOS MITINGAS PRIEŠ 

| SIGMANIEČIUS.
9i —

j, 8 vai. r 7 10 V tl I\ Cl 1 L1 i j

svarbu®, ,r Shiplacoffo

Ketvirtadienį, rugpjūčio 
d., “Laisvės” svetainėje 
vakare, įvyks labai : 
susirinkimas Darbininkų (Ko-i 
munistų) 6-tos sekcijos (Broo 
klyno) “funkcionierių”, 1 
yra, kuopų ir branduolių vei-i DTirį0 p^(1^racijos 
kėjų bei viršininkų. Organi-į Partijos. Jie jaučiasi ne-'sektas 
zatoriai, sekt eteriai, rinkimų j Heines po kojomis tarp Jone, 
kampanijos direktoriai, Dai- organizuotų kailiasiuvių. ■. $1,000 
ly Workerio ' agentai, litera-( Veikiausia jiems taip bus ir teismo, 
tūros Platintojai ir visi kiti|moteriškų ploščių ir suknelių.
viršininkai būtinai turi daly- darbininkų unijoj (klokmeikc-
vauti šiame susirinkime.

Tai bus bendras susirinki
mas su Sekcijos Pild. Komite
tu ir distrikto komiteto atsto
vas darys svarbų pranešimą.

A. Bimba,
Sekcijos organizatorius

MATYKITE SAVE KRUTA- 
MUOSE PAVEIKSLUOSE.

Newyorkinis skyrius Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo turės išvažiavima ateinan

ti d., '

įvairių 
dalyvių 

vaizdas, 
kovoja už

čia subatą, rugpjūčio 
Pleasant Bay Parke.

Išvažiavime bus 
sportų; iš išvažiavimo 
bus suorganizuotas 
kaip darbininkai
paliuosavimą savo draugų, ku
riuos kapitalistinė “ 
pūdo kalėjimuose ir 
persekioja.

Bus nutraukta tos 
krutamieji paveikslai, 
se paskui patys darbininkai 
galės save matyt, kaipo daly- 
vautojai to vaizdo.

Programa prasidės 12 vai. 
dieną. Bus geros muzikos, šo
kių, užkandžių ir t.t. 
35 centai. Tikietai 
gaunarpi po num.

teisybė” 
visaip

scenos 
k tiriu o-

Jis areštuotas ir 
kaucijos pastatytas

prie

iš I^aw- 
ir 

’rie to at- 
e sušclpi
nes visas 
Bed fordo

busai bus 
se: Lynn, 
ummer St. 
i svetaine;

; Salem: 
Derby St.

Tel. Stagg, 914)5 į

į Dr. A. PETRIKĄ į 
LIETUVIS DEIflTSTAS . |

| X - Spindulių Diagnoza R 
221 South 4th Street 

(Priešais “Bridge Plaza”) r
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: |
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. R 
Ketvergais ir subatomis iki 6 | 

i, valandai. Penktadieniais ir sek- t: 
madieniais tik sulyg sutarties. |

CASTON ROPSEVICH

rių ir dresmeikerių). IŠTEISINO ĮTARTĄ ŠNIPĄ
Nacionalis Organizacijos LESSIGĄ.

Komitetas šaukia desėtkus ---- ------
tūkstančių šios pramonės dar-j Adolph Lessig kiek pirmiau 
bininkų į masinį mitingą, ku-'pats prisipažino, kad jo var- 

j ris įvyks Bronx’o Stadiume, j das buvo įtrauktas, kaipo šni- 
•Įties Starlight Parku, E. 177th'po, į knygas vienos detektyvų

St., ir prasidės 6 vai. vakare,1 agentūros. Jį išbraukė lau- 
šiandie, seredoj. [kan unija, prie kurios jis tuo-

šis mitingas bus demonstra-' met priklausė. Jis buvo ap- 
cija prieš adatos darbininkų (kaltintas šnipinėjime tarp ma- 
pardavikus, vadinamus sočia- išmistų, metalo liejikų (mold.e- 
listus- Sigmanus, Schlesinge-' rių) 
rius ir kitus dešinsparnius. Ei-’kų. 
liniai unijos nariai pasiryžo!
apsivalyt nuo tokių vadų, ku-1 oficialįs Lessigo teismas, 
rie veikia išvien su bosais; jie sėjas buvo P. Umstadter, 
pasiryžo iššluot laukan tuos šininkėlis Spaudintojų Unijos, 
pardavikus, kurie samdo gink-! C. Holderman, atstovas Pan-i 
luotus gengsterius ir naudoja čiakininkų Unijos, ir James!

prieš supratin- Myers, sekretorius Jungtinių 
narius, Kristaus Bažnyčių Amerikoje, 

kairias- ; visi trys—atžagareiviai.
N- į jūs manote?—Jie ėmė ir 

sino Lessigą, sakydami, 
prieš jį nesą įrodymų!

Lessig, kaip žinoma,

Užvakar įvyko tariamas ne- 
Tei- 
vir-

NORWOOD, MASS.
Svarbus susirinkimas prisirengimui 
prie dienraščio 
L ' " '

32,000 i ‘̂^as berdras 
’ ' gamzaci.ių: ALDLD. 9 kp

kp., LLR. Choro j 
Minėtų kuopų nariai ir 
kviečiami skaitliągai 

“Laisvės 
d. Augusto, yra reikalinga 
bininkų, I 
tvarkytųsi, vun... vi
si pasirengę prie darbo. Apart pri
sirengimo prie pikniko, šit.me bend
ram susirinkime bus renkami dele
gatai į šaukiamą konfercnci ią del 
New Bcdfordo streiikerių;
rinkti po du delegatus iš kiekvienos 
organizacijos. Konferencija įvyks 
12 d. Augusto, 7:30 vai. vakare, lie
tuvių svetainėj, Norwood, Mass. Ben
dro susirinkimo pradžia 7:30 vakare, 
Lietuvių Svetainėj.

Kviečia Bendras Kuopu Komitetas. 
(188—189)

Pikniko
Ketverge, 9 d. Augusto, yra šau- 

susirinkimas šių or- 
’ G. 3 kp., TDA. 58 

ir LDSA. 44 kp. 
narės 

i susirinkti, 
bus reikalinga gerai prisirengti prie 

pikniko, kuris įvyksta 12 
daug dar

kai! gerai viskas piknike 
i, tai turim būti beveik vi-

yra | 
nes

reikia iš-

vietose,

kokiais 
būbnyt

Įžanga 
išanksto 
26—28

Unions Square, Nęw Yorke.

IŠ RIDGEWOODIEČIŲ 
KIEMO.

visokį smurtą 
gesnius, kovojančius 
kairiasparnius; o su 
parniais jau ir dabar stoja di-| 
dėlė didžiuma eilinių narių; 
tik Sigmano-Schlesingerio šai- 
ka nieku būdu nenori nusi- 
kraustyt jiems nuo sprando.

Šaukime į tą mitingą, be 
kitko, sakoma: “Išvykime lau
kan iš dirbtuvių sigmaninius 
kriminalinius gengsterių ko
mitetus.”

Pasiekt mitingo vietą, rei
kia važiuot,East Side Interbo
rough Subway, iki East 177 
St. stoties.

Ir ką 
ištei- 
kad

REIKALAVIMAI

POLiCIJ A—NEKALTŲ 
I NIŲ BUDELIUOTOJA.

ŽMO-

trau
kia teisman Darbininkų Parti
jos organą Daily Workerį už 
“apšmeižimą”; reikalauja 50 
tūkstančių dolerių už savo 
“garbės nuplėšimą”.

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

REIKALINGAS kad ir senyvas dar
bininkas ant farmos pridabojimui 
karvių. Atsišaukit tuojausJ 

John Kutra,
R. D., Pennsburg, Pa. 

(188—190)

UŽMUŠĖ KŪDIKI, UŽVA
ŽIUODAMAS ANT 
ŠALIGATVIO.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

*40
Tai
ne-

Prisiartinant rudens sezonui, i 
Ridgewoodo kolonijos organi- j 
zacijos ruošiasi prie padidinto 
veikimo. Drg. Jokubonis pra
nešė, kad ALDLD. II Apskri
čio konferencija nuskyrė 
narių kvotą mūsų kuopai, 
reiškia, 4 nariai daugiau, 
gu praeitais metais.

Reikia prisiminti, jog iš mū
sų kuopos keletą narių persi
kėlė į kitas kolonijas bei išsi- 
braukė, tačiaus praeitam susi
rinkime kuopa davė garbės žo
dį, jog kvotą išpildys ir dar 
pridedant gerą kaupą maga
ryčioms.

Rudeninės darbuotės pro
gramoj pirmoj eilėj kuopa nu- 

> sitarė surengti didelę vakarie
nę, spalio pabaigoj. Pusę va
karienės pelno skiriama dien
raščiui, “Ląisvei”. Apart agi
tacijos metlaikio prakalbų ir 
kitokių pramogų rengimo, mū
sų kolonija imsis intensyvės 
propagandos darbo. Aldiečių 
kuopa pasibrėžė po kiekvie- 
•nam susirinkimui turėti lekci
jas, referatus, prakalbas bei 
pranešimus bėgamais klausi
mais. Pirma prelekcija bus 
duodamai rugsėjo mėn. susi
rinkime. Propagandos darbu 
pavesta rūpintis organizatoriui 
drg. Jokuboniui.

55 Kp. Korespondentas.

£■

ta.

MIRS JUOZAS VEDEGYS.

Rugpjūčio 6 d., 9 vai. iš ry
to, numirė Juozas Vedegys, 
kriaučių ir Amalgameitų 54 
skyriaus veikėjas. Gyveno po 
num. 88-02 Woodhaven Bou
levard. Kviečiama atsilankyt 
draugai ir pažįstami.

Paliko ; dideliame nuliūdime 
moterį ir dukteris. Buvo ka
talikas, bet unijos politikoj 
laikydavosi teisingumo, ir to
dėl dažnai paturėdavo kairių
jų pusę. •

Plačiau apie velionio gyve
nimą ir laidotuves bus praneš
ta kitą kartą. Laidotuvėmis 
rūpinasi graborius J. Garšva.

J, Kriaučius.

Kaip gyvuliškai policija el
giasi su nekaltais 
matysite iš šitokio atsitikimo:

Subatoj anksti iš ryto va
žiavo namo taxi-automobiliu 
šoferis Murray Pfeffer su ki
tais trimis taxi vežikais. Ant 
Gates Ave., Brooklyne, jie pa
matė policmaną, kuris buvo 
sustabdęs kokį tai žmogų ir 
atkišęs į jį revolverį. Polic- 
manas sustabdė tą taxi-cabą 
su buvusiais jame keturiais vy
rais. Liepė jiems išlipt lau
kan; iškrėtė kišenius, ar netu
ri jie paslėptų ginklų, ir nusi
tempė juos į Gates Ave. poli
cijos stotį.

Stotyje policmanai ir detek
tyvai nusivarė vežikus į užpa
kalinį kambarį ir ėmė juos 
mušt, nedarydami jiems jokių 
kaltinimų. Mušė ir policijos 
leitenantas, iš kurio gerklės 
dvokė degtinė, kaip iš kokio Į 
pragaro. Jis statė vežikams Į 
kvailus klausimus, kaip kad,l 
“Ar tą siūtą tu pirkai žydi-l 
joj?” Po kiekvienam vežikų 
atsakymui arba neatsakymui, > 
vežikai buvo pakartotinai dau
žomi.

Vežikams liko sukapota vei
dai, lūpos ir prakirsta galvos.. 
Šitaip nekaltus žmones išbu- ) 
deliavę, “tvarkdariai” išspyrė 
juos laukan, neturėdami už ką 
areštu ot.
Vežikai duoda teisman skun

dą prieš policinius mušeikas. 
Bet kad jie nieko nelaimės by
loje prieš tokius “tvarkda
rius”, tai savaime aišku. K.

žmonemis,

Šiaučius Bicholas Poletes, 
automobilių užvažiuodamas 
ant šaligatvio, užmušė ketu
riolikos mėnesių kūdikį Ralph 
Garbirą, ties num. 504 West 
136 St., New Yorke. Liko 
šluotas.

MAISTU NUSINUODIJO 
DU VAIKAI.

are-

ko-

TARPT. DARB. APSIGYNI
MO 17 KP. SUSIRINKIMAS.

Mėnesinis susirinkimas at
sibus seredoje, 8 d. Augusto, 
8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėje, 46 Ten Eyck St.

Draugai, šitas susirinkimas 
bus svarbus. Turime daug ra
portų ir daug naujo aptarti. 
Privalumas kiekvieno nario 
dalyvauti, taip pat nors po 
vieną naują atsiveskite.

Organizatorius
J. Vinikaitis.

(.187—189)

REIKALINGAS partneris j bučernės 
ir grosernės biznį. Partneriu pri

imsiu ir nepatyrusį tame biznyje, 
bile tik nori mokintis mėsą pjaustyti. 
Gera proga išmokti bučeriu. Mano 
partneris išvažiavo į Uetuvą, tat esu 
priverstas 
nes dviem

3525—8r<l

jieškoti kito partnerio, 
galima plačiai biznį varyt.

Kanton
Ave., Bronx, N. Y.

(188—216)
REIKALINGA senyva moteris prie 

stubos darbo. Duosime valgį, kam
barį ir primokėsime. Atsišaukit po 
No. 3005-7 W. 3rd St., Apt. 10, 
Brooklyn (Conev Island), N. Y. 

(188—190)
REIKALINGA dženitorius, senyvas 

žmogelis, mokantis nors biskį pen- 
tyti; duosiu kambarį ir valgį. Atsi
šaukite greit.

Mrs. Peters,
1001 Eastern Parkway, Brooklyn. 

(187—192)
Kaip daktarai sako, nuo 

kio tai nuodingo valgio mirė 
2 metų vaikas Gerald Brown 
ir jo 7 metų amžiaus sesuo 
Lavina, Jersey City. Kiti ke
turi Brownu vaikai serga nuo 
to užsivalgymo, vienas pavo
jingai.

SUSIGINČIJUS, VIENAS 
NUŠAUTAS, KITAS 
SUŽEISTAS.

]ai-Susipešus trims rusams 
vakroviams, po num. 202 E. 
98 St., New Yorke, vienas iš 
jų, Fr. Liss, buvo nušautas, ki
tas, M. ZTikoff, dviem kulkom 
sužeistas; trečias, H. M. Uruk, 
kuris po to buvo išbėgęs į gat- 
,vę, liko suimtas.

i
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SHARKEY TURI DARBO 
IKI AUSŲ.

Kumštynių promoteris Tex 
Rickard pasirašė sutartį su To
mu Loughranu, lengvasunkio 
svorio | čampionu, kautis su 
Sharkey’u dešimt raundų Ma
dison Square Gardene, 1 — 
Yorke, spalio 5 d.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR IŠRĄNDAVOJIMAI
WILKES BARRE, PA.

Moterys darbininkės, ateikite 
atsiveskite savo drauges j moterų 
masinį susirinkimą ketverge, 9 rug
pjūčio (August), po num. 206 So. 
Main St. Prasidės 7 vai. vakare. 
Kalbės d. Vera Buch, organizatorė 
mainieriiĮ 
burgh ir 
geriausių

ir

moterų komiteto, Pitts- 
apielinkėse. Ji yra viena 
kalbėtojų. Įžanga dykai.

Kviečia Komitetas.
(188—189)

DETROIT, MICH.
A.P.L.A. 47 kuopos mėnesinis 

sirinkimas bus nedėlioj, 12 rugpjūčio, 
I. A. S. svetainėj, 24 ir Michigan 
Ave. Pradžia 10 vai. ryte. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi nepamirškit ii* mokes
čius užsimokėti. Atsiveskit ir nau
jų narių. .

Rašt. J. Povilaitis.
(188—189)

su-

PATERSON, N. J.
PUIKUS IŠVAŽIAVIMAS

Rengia ALDLD. 84 kp. Nedėlioj, 12 
d. Rugpjūčio (August), Ant Višniau- 
sko Ūkės, Squaw Brook Road, North 
Haledon, N. J. Pradžia 10 vai. ryte. 
Įžanga dykai.

Kviečiame visus atsilankyti j šį 
puikų išvažiavimą. Užtikrinam, kad 
būsite užganėdinti kaip vietos gražu
mu, taip valgiu ir gėrimų skanumu!

P. S. Jeigu tą dieną lytų, tai iš
važiavimas įvyks 19 rugpjūčio.

___ Kelrodis. Važiuojant reikia imti
New North Haledon busas ant kampo Ri- 

. ver ir West Broadway, kuris davežą
Ar Shar- iki vietos. (788—189)

PASIRANDAVOJA fornišiuotas kam
barys. Yra visi parankamai. At

sišaukit po No. 272 Berry St.,
Brooklyn, N. Y.

186-188

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės, kad ir su vienu vaiku, 
nuo 35 iki 40 metų amžiaus, 
mos prie biznio ,nes aš turiu 
Meldžiu atsišaukti.

M. S. T.
Box 31, Montello,

(788—789)
PAJIEŠKAU

“Daina be galo”.

tirika- 
biznį.

Mass.

knygutės—veikalėlio 
Kas turit nors 

ir vieną knygutę, malonėkit praneš
ti,
46

aš atlyginsiu.
J. Braidunas

Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
186-188

PAJIEŠKAU giminaičio Itfiko Juško, 
Kirmelnės Kaimo, * Marijampolės 

apskričio. Pirmiau gyveno Philadel- 
phijoje, kur* dabar negaliu sužinoti. 
Turiu svarbų reikalą su juom pasi
kalbėti, nes važiuoju j Lietuvą.

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

183-188

PARDAVIMAI

VEIDMAININGAS PROTES- 
TAS PRIEŠ 7c. VAŽINĖJIMO 
“FĖRUS”.

1------;—

Miesto vyriausybė neva už
protestavo! prieš požeminių 
gelžkelių ir eleveiterių bandy
mą pakelt važinėjimo kainą 
iki 7 centų. Bet jau nuo se
nai žinoma, jog demokrato ka
taliko majoro ; J. Walkerio 
valdžia New -Yorke .yra slap
ta susitarus su subvių kompa
nijomis pakelt važinėjimo kai
ną.

PARSIDUODA kendžių ir Ice Oresni
Storas. Biznis įdirbtas ir gera 

proga pirkti. Yra 2 kambariai gy
venimui. Atsišaukit į “Laisvės” ofisą.

184^189

METINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Atletų Kliubas

Subatoj, 11d. Rugpjūčio-Aug., 1928
KLASHUS CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avė. ir Rust St., Maspeth, N. Y. 
Durys bus atdaros 3 vai. po pietų. Šokiai—6 vai. .vakare 

MUZIKA CLUB ROYAL SERENADERS
Baseball’as 3 vai. po pietų Maspetho “Knights” su L.A.C.

ĮŽANGA 50 CENTŲ.
Kliubo buveinė: 168 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. Lackawanna 2180

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

uEII

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Telephone: Greenpoint 2328

J. GARŠVA

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenuo 
BROOKLYN. N. Y.

< 264 Front Street
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

Tel. Jwniper 7648

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS

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

MASPETH, L. I.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 0783

DR. PETERSON’O

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 Suaugusiom ir Vaikam

KAINX $1.50 Ųž DĖŽĖ 
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.229

Arba siųskite reikalavimus ir 
money orderius tiesiai, kur išdir
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 matėmesi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino,' kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

^visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
; vaistai. Mūsų žmones taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodanjas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 

; geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 

;čia paduotus: 
! Apynių 
Aviečių uogų 
Aidžių seki ūkių 
Brolelių 
Bernardinų. 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
^Ph. G. Vaistininkas ■

229 Bedford Av^flue, Brooklyn, N. Y.
čia Galit/'Gaati ir Lietuvlik? Trejų Devynerių

Phone, Greenpoint 2017, 2860-3514

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų
Rūtų
Rožių
Remunėlių
Seneso plokščiukių
Šalmėčių
Šalavijų
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių
Traukžolių
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų

Trūkžolių 
Valerijono šaknų
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