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Mūsų judėjimas nors lė
tai, tačiaus žengia pirmyn. 
Tik vienas peiktinas daly
kas yra tas, kad nekuriose 
vietose apsireiškė nepasiti
kėjimas vieni kitiems. Pik
tumai neveda prie gero ir 
ardo mūsų judėjimo veiki
mo dirvą.

dybos neturėtų pamiršti to

Gub. Smithas Nori Uždaryt j
Gemblerystę Saratoga ;

Springs
ALBANY, N. Y.— Politi

niams oponentams pradėjus 
gub. Smithą atakuoti, nuro- 
dinėjant, kad jis yra gem-

fakto, kad jeigu nelaikoma Dievystės, paleistuvystės ir 
nesvarstoma saliunų draugas, gub. Smi-susirinkimai, 

kaip vietos, taip ir visos or
ganizacijos veikimas, tai 
mūsų judėjimas eina prie 
pakrikimo. Draugai nežino, 
kas mūsų organizacijoje vei
kiama. Kiti išsireiškia, kad 
jeigu nieko neveikiama, tai 
ir neapsimoka priklausyti.

Toliau, yra mūsų kuopose 
sekretorių, kurie neskaito
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ALDLD. organo “Laisvės”. 
Nesuprantu, kaip gali būti 
geras tos kuopos sekr., jei
gu jisai neseka, kas dirbama 
draugijos labui. Juk mūsų 
visos organizacijos reikalai 
telpa organe. Ir tik retas 
atsitikimas, kad laišku pra
nešama.

thas įsakė valstijos kazo
kams vykti į Saratoga 
Springs ir apvalyti tą vietą, 
nes sakoma, kad ten veda
ma didžiausias gemblerystės 
ir paleistuvystės biznis.

Sakoma, tos rūšies biznie
riai, sužinoję anie šį guber
natoriaus žingsnį, tuojaus 
uždarę savo biznius.

Kiti Du Lenkai Planuoja Lėkt 
Orlaiviu | New Yorką Drg-. R. Mizara, kuris tik ką sugrįžo iš Argentinos
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iš priežasties užsinuodijimo 
radiumu Radium Dial Kom
panijos dirbtuvėj, Ottawa, 
Ill., jos tėvas James užvedė 
prieš kompanija byla 
$33,750.

Sako, Mokslininkai Gali 
Pagaminti Liety

Nužudyti Ne Tik Voldemarą, Bet Ir Kitus Ministerius
*

Žinoma, nėra geras daly
kas, kuomet reikia nariams 
išnešioti knygas į namus. 
Bet taip darant mes pake
liame vardą savo organiza
cijos. Turime progos pa- 
diskusuoti, kaip mūsų orga
nizacijos, taip ir abelnai vi
so juclėjimo darbuotę. Tu
riu tame patyrimą, kad su
sipažįsti, padiskusuoji ir 
padarai tą žmogų kietesnių 
mūsų simpatiku.

Sutinku, kad vienam to
kis darbas yra sunkus, bet 
veiklesni nariai turėtų pasi
dalinti sekcijas, kuriose gy
vena, ir kaip tik knygos at
eina, turint surašą, savoje 
sekcijoje pereiti, išnešioti, 
ir tokiu būdu mes įgysime 
geresnę simpatiją. Jeigu 
mes to nedarome, tai apsi
leidimas. Yra kuopų, ku
rios dar tik pabaigoje metų 
išdalina pereitų metų kny
gas.

VARŠAVA. — Nenusimi
nę, kad Idzikowskiui ir Ku- 
balai nepavyko kelionė, du 
kiti Lenkijos lakūnai, Ko
walczyk ir Kotlicki, planuo
ja lėkti orlaiviu i New Yor
ką. Išlėksią už kelių dienų 
tokio tipo orlaiviu, kaip 
Bremen, kuriuo vokiečiai 
perlėkė Atlantiką.

2 Jūreiviai Sužeisti Ištikus 
Eksplozijai Ant Laivo

LINDEN, N. J.— Antra- 
dienį ant U. S. Fuel Kompa
nijos laivo Pacific ištiko 
eksplozija ir labai apdegė 
du jūrininkai, kapitonas 
Anthony Merski, 28 metų 
amžiaus, ir George Terrable, 
26 metų amžiaus. Juos liep
sna buvo apsupus, iki jie ta
po išgelbėti. Eksplozija lai
vą suardė.

Manoma, kad gazolino in-

Drg. R. Mizara Sugrįžo iŠ Argentinos
Trečiadienio rytą laivu 

Vandyck sugrįžo iš Buenos 
Aires, Argentinos, draugas 
R. Mizara, žymus veikėjas 
Amerikos lietuvių komunis
tiniam judėjime ir per ilgą 
laika buvęs “Laisves” redak-
ei jos nariu.

Draugas Mizara Argenti
noj išbuvo apie metus laiko. 
Ten jis subudavojo lietuvių 
darbininkų judėjimą ant 
tvirtesnio pamato. Buvo 
redaktorium Argentinos lie
tuviu darbininku savaitraš- c v

čio “Rytojus”. Jis nuvykęs 
tą laikraštį sutvirtino.

Apie Argentiną, apie ten 
gyvenančių lietuvių padėtį, 
drg. Mizara mus plačiau su
pažindins žodžiu ir raštais.

Atvėsus orui, drg. Mizara 
aplankys Amerikos lietuvių 
•kolonijas su prakalbų marš
rutu. Bus žingeidu išgirsti, 
kaip gyvena tūkstančiai lie
tuvių, kurie ‘yra pabėgę iš 
Lietuvos į Pietų Amerikos 
šalis.

Milžiniškas Vokiečiu Orlaivis 
Lėks 200 Mylią J Valandą

40,000 Vyrą Turi Pamesti 
Ekstra Pačias Arba Darbus

TRAVEMUNDE, Vokieti
ja.— Antradienio rytą buvo 

žino dūda buvo užsikimšus i bandoma lekioti didžiausiu 
ir inžinas užsidegė. pasaulyj orlaiviu Romar.

PRASIDĖJO SOCIALISTŲ 
INTERNACIONALO 

KONGRESAS

Dienraštis “Laisvė” ir to- 
liaus nuo New Yorko gau
namas punktuališkai. Am
sterdame ir apielinkėje 10 
vai. ryte jau kiekvienas 
skaito tos dienos dienraštį. 
Neteko patirti, kad kas nu
siskųstų negavime.

ALDLD. Antro Apskričio 
mūsų spaudos naudai pikni
kas įvyks 19 d. rugpjūčio 
ant Wiliks farmos, Lindeno 
apielinkėje. Visos apielin- 
kės darbininkiška visuome
nė susipažins su savo drau
gais, prieteliais ir pažįsta
mais. Piknikas rengiamas 
svarbiam tikslui ir kiekvie
nas turėtų atsilankyti.

Šių metų ALDLD. pirma 
knyga “Ugnyje” jau siunti
nėjama. Tai puiki knyga ir 
puikiai apdaryta. Apdarai 
pritaikyti pagal knygos 
antgalvį.

Mūsų draugijoj yra tokių 
kuopų, kurios pradeda ko- 
lektuoti narines mokestis 
pradžioje metų, bet pasiun
čia į centrą apie rugpjūčio 
mėnesį, kada laikas pasibai
gia pasimokėjimai. Tokis 
įprotis trukdo darbą ir ne
leidžia centrui dirbti spar- 
čiaus.

BRUSSELS. Belgija. — 
Sekmadienį čia prasidėjo 
trečias kongresas geltonųjų 
socialistų Antrojo Interna
cionalo. Dalyvauja 600 de
legatų iš tuzino Europos ša-

Belgijos darbininkų išda
vikas Vandervelde pasakė 
prakalbą, visaip išniekinda
mas komunistus. Priėjo 
prie tokios nesąmonės, kad 
pareiškė, jog “komunistai 
išdavę darbininkų klasę.”

Na, o socialistai, tai yra 
“geriausi darbininkų kla- 
sės” užtarėjai, tai kas, kad 
jie visur remia kapitalistus 
kovoj prieš darbininkus.

Anglijos darbininkų išda
vikas Arthur Henderšonas 
išgarbino Tautų Lygą ir jos 
taip vadinamą protokolą a- 
pie “taiką”, pareikšdamas, 
kad jeigu tas “protokolas 
dar nėra dalis įstatymo, ku
rį gerbtų valstybės, tai nors 
jis yra žibintuvas, kuris iki 
šiol dar neužgesintas.”

Paskui tasai imperialistų 
tarnas išgarbino Kelloggo 
“anti-karinį” planą.
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pasaulyj orlaiviu Romar. 
Tai yra orvandeninis orlai
vis, tik ką pabudavotas ke
lionei tarp Vokietijos ir Ar
gentinos. Sveria aštuonioli
ka tonų. Jį pabūdavo j o 
Rohrbah Metalinių Orlaivių 
Kompanija iš Berlyno.

Bandymas parodė, kad 
bus galima jį naudoti tam 
tikslui, kokiam jis pabuda
votas. Paskraidęs orlaivis 
nusileido ant vandens. To- 
liaus bus daromi bandymai. 
Bus pasiųstas į Baltijos jū
ras kovoti su didelėmis vil
nimis, kad išbandyti, ant 
kiek jis gali atsilaikyti. In
žinieriai sako, kad jis gales 
lėkti 200 mylių į valandą,, 
paleidus darban visus tris jo 
motorus, kurie sudaro 2,400 
arklių spėką. ’ , >

Sakoma, tasai orlaivis 
Idenį atskris į Ameriką.

PARYŽIUS.— Afganista- 
no karalius, kuris nesenai 
lankėsi Europoj, Vokietijoj, 
Francijoj, Anglijoj ir Sovie
tų Sąjungoj, pasitaręs su ki
tais savo valdininkais, nu
sprendė panaikinti daugpa
tystę savo. šaly.

Bet pirma tą savo patvar
kymą jis nori pravesti tarp 
valdininkų ir valdžios darbi
ninkų, kurių yra 40,000. Jis 
davė įsakymą 40,000 vyrų 
arba pamesti ekstra pačias, 
turėti tik vieną pačią, arba 
jie neteks darbo. Paskui 
bandys naikinti daugpatys
tę tarp gyventojų abelnai.

31 Žuvo Submarine

ru-

Levine Planuoja Lėkti 1 
Vokietijos J New Yorką

žmogžudystės Austrijoj
Viena, Austrija.—Per pir

mą šių metų pusmetį 1,530 
asmenų, 766 vyrai ir 764 mo
terys, nusižudė arba bandė 
nusižudyti šiame mieste.

BERLYNAS. — Charles 
A. Levine, kuris pereitais 
metais su Chamberlinu per
lėkė per Atlantiką savo or
laiviu, dabar Vokietijoj da
ro planus lėkti iš Vokietijos 
į New Yorką. Jis veda de
rybas pirkime Junkers iš- 
dirbystės orlaivio, tokio 
kaip. orlaivis Bremen. Pla
nuoja lėkti apie rugsėjo 1 d. 
Su juo kartu lėks Mabel 
Boll ir Bert Acosta.

ROMA.— Antradienio va
karą Italijos submarinas 
F-14, kuris buvo nuskendęs 
Adriatiškose jūrose, tapo iš
keltas į viršų. .Submarinas 
nuskendęs išbuvo 34 vai?’; 
dasi Tuojaus po.nuskendi
mo buvo signalais • susisiek
ta su submarine įgulos na
riais, kurių buvo 31. Jie 
pranešė, kad gyvi. Bet kuo- 
jmet-submarinas tapo iškel
tas į viršų, tai visi įgulos 
nariai atrasti negyvi; jie 
užtroško nuo nuodingų ga- 
zų.

Fašistų laivynas darė ma
nevrus ir del tos priežas
ties susikūlė submarinas su 
naikintoju Giusepni Missori.

Tai’jau antra Italijos fa
šistams didelė nelaimė bėgyj 
keliu mėnesiu, v- v

Londonas.— Serga Angli
jos užsieniu reikalų minis- 

Jteris Chamberlain.

EVANSTON, Ill.— Moks
lininkai dabar gali padaryti 
lietų, sakė prof. C. T. Knipp 
iš III. Universiteto, kalbė
damas Amerikos Chemikalės 

= Draugijos Institute North
western Universitete. Ta
čiaus, sakė jis, dar eksperi
mentas yra tik laboratori
niam stovy.

“Pagalios lietų galima pa
daryti atviram ore,” sakė 
jis, “bet ar mokslininkai nu- 

Jvykę į sausą kraštą galėtų 
padaryti sulig savo sumany
mo, tai abejotina.”

Kuomet gaminimui lietaus 
bus išdirbtas būdas, tai oro 
dulkes arba net anglies dul
kės galės būt naudojamos 
tam reikalui, sakė jis.

Kaipo įrodymui, kad gali
ma lietų pagaminti, prof. 
Knipp padarė eksperimentą 
savo laboratorijoj. Jis pa
ėmė puodą, kuriame oras 
buvo perm ir ky ta s šlapumu. 
Kuomet išskleidė orą, tai C 7 

šlapumas pavirto į miglą. 
Paskui jis pridėjo dulkių, 
uždegant degtuką arti nuo
do; dūmai sunkėsi i ji. Tuo
jaus migla pavirto į lietų.

“Jeigu oras virš Chicagos 
miesto būtu permirkime 
laipsny,” sakė profesorius, 
“o mes norėtume lietaus, tai 
viskas, ką mes turėtume 
padaryti, tai paleisti kiek 
miesto dūmų į orą ir turėtu
me lietaus.”

Tai yra matematikinis iš- 
rokavimas, kodėl dūmai ar
ba bile dulkės reikalinga su
darymui lietaus, sako profe
sorius. Lietaus energija pri
klauso nuo jo lašų didumo. 
Kuomet lašas apsisuka ap
link dulkelę kaipo branduo- 
liuką, jis smarkiau krinta 
žemyn.

Profesorius Knipp mano, 
kad su laiku mokslininkai 
suras būdus, kaip pagamin
ti lietu ir sausuose kraštuo
se.

^Nekuriose šios šalies da
lyse,” sakė jis, “buvo nau
dojama šaudymas iš kanuo- 
lių, kad pagaminti lietų. 
Buvo manoma, kad tuo bū
du sutirštinama atmosfera, 
bet kas ištikrųjų atsitinka, 
tai tas, kad šovimas iš ka- 
nuoliu nesudaro lietu su
trenkimu arba sutirštinimu 
atmosferos, bet per sukėli
mą dulkiu, kurios tampa 
branduoliais susidarymui la
šų.”

VARŠAVA.—“Glos Praw- 
dy”, fašisto Pilsudskio or- 

ant įanas, plačiai aprašo apie 
i Kaune susektą suokalbį nu- 
žudvti Lietuvos fašistu va- 

TV C
jdą premjerą Voldemarą.

Laikraštis pažymi, kad 
Kaune buvęs Sudarytas pla
tus suokalbis nužudyti ne 
tik Voldemarą, bet kelis ki
tus Lietuvos fašistinius mi
nisterius. Sakoma, kad su
areštuota keletas asmenų.

Pranešama, kad ir keli

lenkai esą įvelti į tą suokai-

Ant kiek šitie Pilsudskio 
organo pranešimai teisingi, 
sunku pasakyti.

Lenkijos ir Lietuvos fa
šistai dabar vėl rengiami 
siųsti savo atstovus į Gene- 
vą, kur rugpjūčio 30 d. bus 
svarstomas Lietuvos-Lenki
jos ginčas. Sakoma, Volde
maras vėl važiuos į Genevą. 
Ar ir Pilsudskis ten vyks, 
kol kas dar nežinia.

21,000 Kaltininkų Nu- Mokslininkai Bando Pa
gabenta Teisman 

Lenkijoj
daryt Auksą Iš Kitų 

Metalų

1

0

WASHINGTON.— Ban
kai Jungtinėse Valstijose, 
Alaskoj ir Hawaii turėjo 
turto su pabaiga birželio 30 
d. $28,503,239,000. Tatai pra
neša valdiškas bankų'kon
trolierius McIntosh.

VARZESZOW, Galicija, 
Lenkija.— Dvylika specialių 
traukinių reikėjo panaudoti 
nugabenimui į teismą 21,000 
kaltininkų. Jie buvo nariai 
kodperatyvės draugijos 
“Nazu”, o ta draugija susi- 
bankrūtino. Del to kilo teis
mas.

Fabrikantai ir tavorų par
davėjai kaltino kiekvieną 
draugijos narį atskirai už 
skolas.

Teismas vedamas lauke, 
parbdos daržuose prie ka
reivinių. Milžiniška medinė 
pastolė tapo įtaisyta teisė
jams ir advokatams, o kalti
namiesiems įtaisyta eilės

Tarp Sovietų Ir Rumu
nijos Santikiąi Įtempti

■ ■■■■.......... ...

'MASKVA.— Jau ir taip 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Rumunijos buvo santikiai į-j 
tempti klausime Bessarabi-: 
jos, kurią užgriebė Rumuni
ja, bet dabar dar labiau pa
aštrėja, kuomet Rumunija 
pareiškė, kad ji parduos lai
vus, kurie pirmiaus priklau
sė Rusijai ir kuriuos ji už
griebė savo prieplaukose., 
Sovietų spauda rašo, kad 
tie laivai priklauso Sovietų 
Sąjungai ir kad Rumunija' 
neturi teisės jų parduoti. 
Sovietų spauda ir valdžia 
grasina Rumuniją represi
jomis. t . .

Viso Rumunija turi už
griebus 200 laivų, kurie Ru
sijos Dunojaus Laivų Kom
panijai priklausė. Ta kom
panija buvo valdžios įstaiga.

PASADENA, Cal.— Du 
jauni mokslininkai, C. C. * 
Lauritsen ir R. D. Bennett, 
deda pastangas susipažinti 
su ypatybėmis atomo bran
duolio, kad būtų galima vie
ną metalą pakeisti į kitą. 
Jie daro bandymus Califor- 
nijos Technologijos Institu
te, naudojant tam tikslui di
džiausią X-spindulių apara
tą visam pasauly.

Jeigu jiems pavyktų sura- ' 
sti būdų, kaip pakeisti ato
mo branduolį, tai galimas 
daiktas, kad auksą būtų ga
lima padaryti laboratorijoj, 
vietoj j ieškoti kur kasyklo
se.

Dabartiniu laiku elektro- 
negatyviški elektronai ato
muose gali būt sumažinti 
arba padidinti sulig lųoksli- 
ninkų noro, bet tas dar ne
pakeičia elemento ypatybes. 
Atmainomis, kurios pasi
reiškia radiumo brandoliuo* 
se iš priežasties jo \ nuolati
nio ištekėjimo, tas metalas 
pavirsta į paprastą šviną. 
Jeigu Lauritsen ir Bennett 
sužinos kaip sukontroliuoti 
tuos pasikeitimus atomo 
branduoly, tai jie mano, kad 
už kiek laiko mokslininkai 
galės pakeisti vieną elemen
tą į kitą ir tuo būdu pada-, 
ryti auksa iš kitokių meta
lu.

SMARKI VIESULĄ PA
LIETĖ FLORIDOS 

PAKRAŠTĮ

JACKSONVILLE, Fla,— 
Didelė viesulą trečiadienį 
siautė Floridos pakraštyj. 
Telefonu susisiekimas per
trauktas i pietus nuo Day
ton, ir del to nesužinota, ar 
žuvo kiek gyvasčių.

Didelės vilnys ir audra ap
gadino Honduros tavorinį 
laivą Lempira.

Palm iBeach apielinkėj pa
daryta daug nuostolių.

441 Suareštuota New Bed- 
forde Nuo Streiko Pradžios

a............. —

BOSTON, Mass.— Nuo 10 
d. gegužės, kada prasidėjo 
New Bedfordo tekstilės dar
bininkų streikas, ten su
areštuota arba kitaip į teis
mą pašaukta • streikierių 
441. Viso darbininkų strei
kuoja 28,000.

1 
į
J

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI

Didelis piknikas turi būt 
Rugsėjo Philadelphijoje.

t

■v

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

ANT WILICK’S FARMOS r

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

ANT ANTANO ALIUKO 
ŪKĖS

Ant-Kranto New Pond Ežero
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CHINIJOS ORGANIZUOT y 
DARBININKŲ BALSAS

Chinijos Darbo Federacijos 
Atsišaukimas į Viso Pasau
lio Darbininkus Pagelbos. 
Rugpjūčio 11 ir 12 po Visą 
Ameriką Ruošiama Rinki
mas Aukų Chinijos Darbo 
Unijoms. Visų Pareiga Iš
girsti Balsą Mūsų Prispaus
tų ir Vaitojančių Brolių ir 

Seserų
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Tautininkų Šventasis TėvasNbrs daugelis Lietuvių ma
no, kad žydai Rusijoj dabar 
yra dideliais ponais ir , kai
po komisarai, valdo visus mi- 
lionus Rusijos mužikų ir dar
bininkų, bet tikrenybėje mili- 
onai žydų gyvena labai pras
toje padėty—prastesnėje negu 
pirm karo. Kadangi daugu
ma Rusijos žydų buvo arba 
smulkus pirkliai, arba pavie
niai amatninkai, tai revoliuci
ja jiems atėmė visą galimy
bę ’senaisiais keliais daryti 
pragyvenimą. Valdžia uja 
privatinę prekybą, visur rem- 
dama kooperatyvus. O fabri
kų gamyba stumia pavienius 
amatninkus: šiaučius, kriau- 
čius ir kitus. Netekę pragy
venimo šaltinių, žydų masės 
labai vargsta, nežiūrint, kad 
Trockis, Litvinovas, Kamene
vas, ir kiti gyvena gražiai.
Tiesos yra tik tame, kad 

žydų, lygiai kaip ir visų ki
tų privatinių biznierių ge- 
šeftas Sovietuose yra nepa
lyginamai blogesnis. Nes 
milžiniška didžiuma preky
bos ir pramonės liko perim
ta arba tiesioginiai į Sovie
tų vyriausybės globą arba 
p’erėjo kooperatyvams.

Bet kad būtų amatnin- 
kams gyvenimas pablogėjęs, 
tai yra grynas melas. Bu
vusius pirm revoliucijos žy
dus prekėjus Sovietai kolo
nizuoja, teikdami jiems že
mės ir finansinės paramos 
pradžiai gyvenimo, kaipo 
ūkininkų. Kiti buvusieji 
prekėjais žydai randa užsi
ėmimo fabrikuose.

Sovietuose žydai yra ly
giateisiai su visomis kito
mis tautomis. Jeigu kitų'' 
tautų žmonės gali milionais 
dirbti fabrikuose, tai ko čia 
“Vienybės” ponaičiai turėtų 
lieti ašaras, kad ir žydu mi
nioms prisieina užsidirbti 
duoną pramonėje bei žemes 
ūkyje?

Beje, kai del Trockio, apie 
kurį, dabar “Vienybė” tvir
tina,į kad jis “gražiai gyve
na,”;—ar senai ji šaukė apie 
Trockio kenčiamas nuo kitų 
bolševikų “skriaudas” bei 
“priespaudas” ?

ŽODIS Į DRAUGUS 
NAUJOJE ANGŲ JOJ

I

Jau esame porą sykių pa
stebėję, kaip dr. Jonas Šliu
pas .drąsina fašistus dar 
kiečiau suvaržyt. Lietuvos 
“prasčiokus”. Pereitame 
numeryje minėjome apie jo 
prielankumą carizmui. “Lie
tuvos Aide” gi dabar jis ve 
ką perša Lietuvai:

“žmonės, skaityti rašyti ne
mokantieji, neprivalo turėti 
balsavimo teisės todėl, kad ne
mokšos nesugeba savarankiš
kai balsuoti”.

Šliupas reikalauja^apri- 
botos demokratijos”; tokios, 
kur Smetona ar kitas toks 
diktatorius pasiskirtų sau 
■tarybą ir, pasitaręs su jąja, 
cariškai valdytų šalį be rink
tinio seimo.

O reikia žinoti, kad Šliu
pas — tai Amerikos tauti
ninku “šventasis tėvas” ir 
orakulas.

“Laisyė” visada turėjo ir 
dabar turi nuoširdžių rėmė
jų, platiptojų ir bendradar
bių Naujoje Anglijoje. Šie
met, nusipirkus naują kny
ginę mašiną, kuri kaštuoja 
$5,200, dienraščiui parama 
yra labai reikalinga. Tame 
reikale remia savo dienraš
tį draugai iš visos Amerikos 
ir puikiai remia jį draugai 
rytiečiai.

Mūsų priešai, matydami, 
kad “Laisvei” sekasi, kad ji 
pasiekia vis platesnes mases 
skaitytojų, kad jos-paramai 
parengimai yra ąkaitĮingLir 
naudingi ne vien tik iš' ma- 
terialio atžvilgio, bet iri iš 
moralio, dūksta, is kailio 
neriasi. “Laisvės” priešai 
Baltimorėj, Md., iš pavydo 
ir baisaus įsiutimo, net spe
cialius lapelius išleido prieš! 
komunistus ir mūsų spaudą, 
kad pakenkus piknikui. Ta- 
čiaus piknikas ten vis vien 
pavyko, o mūsų priešų pa
stangas užkenkiami rudis 
ant uodegos nunešė.

Rugpjūčio 12, ant Aliuko 
Faunos, Norwood, Mass., į- 
vyksta “Laisvės” naudai 
piknikas. Jį rengia L. L. R. 
Choras, iš Norwoodo. Drau
gai norwoodieciai energin
gai darbuojasi, kad piknikas

talkininką pyieš klasinį dar
bo liaudies judėjimą toj ša- 
lyj-

Dar vienas Lietuvos faši
stų išrokavimas, prisiimant 
“Sandarą”, “Tėvynę” ir 
“Naujienas”, — tai gaut iš 
amerikiečių piniginės pagel
bos bankrutuojančiai Volde- 
maro-Smetonos diktatūrai. 
Žymia dalim tuo sumetimu 
taip maloniai jie priima ir 
amerikiečių j ekskursijas į 
Lietuvą. Gėrisi tuom ir pa
čios “Naujienos” sekamais 
žodžiais:

Amerikiepių ekskursijos, ku
rios šią vasarą lankosi Lietu
voje — tarp jų ir viena di
džiausių ekskursijų, surengta 
“Naujienų”! — yra meiliai 
priimamos ir gausiai vaišina
mos Klaipėdoje ir Kaune.

Amerikos gi sandariečiai 
ir grigaitiniai socialistai, iš 
pradžios nekaltai pastraksė- 
ję prieš fašistus, jau vienas 
po kitam susibruka rankas 

ir kreipia savo

i

mąžiau teisių, kaip 
kuoj 

(ir

Jau Duoda Voldemarui 
Išrišimą.

“Naujienos” (rugp. 4 d.) 
džiaugiasi, kad fašistų val
džia jau įsileis jas į Lietu
vą:

Mes galime , būti tuo tiktai 
patenkinti. Jeigu p. Voldema
ras galų gale suprato, kad ji
sai privalo duoti savo oponen
tams ne
kad jisai reikalavo sau, 
met jisai buvo opozicijoje 
kuomet jisai neretai savo 
daguojamuose laikraščiuose 
tuodavo ir “Naujienas”), 
tai reikia pripažint, jogei jisai 
pažengė prieky n.

Čia, vadinasi, “Naujienos” 
pačios prileidžia, kad jos 
tarnavo juodajam Voldema
rui, kaipo medžiagos ir ar
gumentų šaltinis; ir giria 

Ar jū žinote, kad Changshe (Voldemarą, kad jis, paga- 
ir Hankowe, kur jokio sukilimo liaus, susipratęs duoti savo 
nebuvo, Pei Sun-chih ir kiti ge- prieštarautojams tokių tei- 
nerolai vis tiek nugalabino 4,- 
000 darbininkų tik už tai, kad 
jie buvo darbininkai?

Ar jūs žinote, kad Feng Yu- 
hsiang nukapojo galvas 300 au
dėjų tik už tai, kad jie sustrei
kavo už pakėlimą algų, o paskui 
jų galvas sukabino ant stulpų 
prie dirbtuvės ir laikė ant pa
rodos ?

Brangūs broliai, mūsų rankos 
nukirstos, mūsų darbo unijos 
paskelbtos nelegalėmis daugiau 
kaip metai laiko ir mums už- 

daug (jrausta p0 mirties bausme da
lyvauti bile kokiuose streikuose, 
nors tai būtų gryniausio ekono- j 
minio pobūdžio.

Anglijos, Japonijos ir Ameri
kos vyriausybės medžioja dar
bininkus ir perduoda juos Chi
nijos .'žmogžudžiams. Anglijos 
teismai varo prekybą an,t prūsų 
brolių darbininkų .galvų. . Be
veik visi darbininkų judėjimo 
Vadai buvo suimti užsienio ka
pitalistų valdomose srityse ir 
atiduoti Chinijos buržuazijai 
nužudymui. Višiems jiems bu
vo nukapotos galvos, o Anglijos 
ir Japonijos šnipai susirinko 
tūkstąnčius dolerių už tas mūsų 
vadų gaivas.,

Visa tai dar nepatenkina 
Chinijos liaudies budelių. Dar 
ne visas Chinijos liaudies krau
jas ir prakaitas tapo paverstas 
į dolerius del imperialistų. Pa
starieji, nusipirkę Chinijos bur
žuaziją, drasko mūsų kraštą į 
šmotelius. JįaponŲos valdžia į- 
siveržė į šiaurę, užimdama 
Tsinangą ir Manchuriją, tuo 
tarpu Anglija faktinai užgriebė . 
Kwantunga. Nežiūrint to, 
Chiang Kai-shekas ir kiti gene
rolai, būdami parsidavę impe- :

listinių žmogžudžių jungą? Ar 
jūs žinote, kad daugiau kaip 
5,000 darbininkų lavonų gulėjo 
Cantono gatvėse? Ar jūs žino
te, kad darbininkės moterys bu
vo surištos grupėmis po 5 ir gy
vos sudegintos? * ‘ •

Ar jūs žinote, kad 600 patar
nautojų Cantone buvo nužudyti 
miesto rotušėje tik už tai, kad 
jie nešiojo raudonus ženklelius 
paminėjimui darbininkų sukili
mo?

šių, kaip ir sau.

ei-

Brangūs Draugai Darbininkai 
ir Darbininkės:

Atkartotinai mes, nuvaryti 
giliai į požeminį, nelegalį gyve
nimą per suvienytas spėkas 
kohtr-revoliucijos Chinijos ka
pitalistų ir dvarininkų ir užsie- 

' ;i nio imperialistinių plėšikų, atsi
šaukiame į jus paramos. Mes 
žinome, kad mūsų valdžia ir jū
sų valdžios darys viską, idant 

į mūsų šauksmas ir dejavimas 
g ’nepasiektų jūsų. Jos supranta, 

kad jūs, išgirdę mūsų balsą, ne
galėsite ramiai žiūrėti į skaus
mus ir kančias jūsų brolių Chi
nijos darbininkų. Mes žinome, 
kad šitas atsišaukimas greitai j 

. jūsų nepasieks ir turės 
keblumų.

Nežiūrint to, mes kreipiamės 
prie jūsų, nes tik jūs esate mū
sų- ištikimi draugai ir talkinin
kai. Mes žinome, kad jūs, iš
girdę mūsų balsą, pasakysite 
savo valdžioms rimtai ir drūtai: 
“Atsiimkite rankas nuo Chini
jos revoliucijos!” Mes atsišaų- 

L kiame į jus, nes mus laiko prŲ 
R&r'slėgus ne tik mūsų kontr-revd- 

v liucija, bet ir jūsų valdžios.
Mes atsikreipiame į jus, nes 

mes norime supažindinti jus su 
mūsų sąlygomis. > Jūs žinote, 
kad Chinijos darbininkai, ben
drai su visomis dirbančiomis 
Chinijos masėmis, visados ken
tė nuo imperialistinių valstybių, 
kurios atsiuntė karinius laivus 
ir orlaivius ir visokios rūšies 
ginkluotas spėkas karui prieš 
Chinijos liaudį.

Gegužės 30 d., 1925 m., 
Shanghajaus darbininkai sukilo 
prieš šitą imperialistų jungą. 
Hongkongo-Cantono streikas, 
kuris tęsėsi 16 mėnesių, buvo 
atkreiptas prieš tą patį jungą. 
Ir kad nuversti šitą dvejopą 
jungą mes pradėjome karą prieš 

. šiaurės militaristus pamatu ben
dro fronto. Tam tikslui mes .rialistams, tyli apie tai. Visi 
be galo daug paaukojome. Mes j jie turi nukreipę savo akis į 
tikėjomės, kad mes pasiliuosuo-i Yangtse klonį ir ruošiasi į ka
sime: mes subudavojome mūsų rą už pasidalinimą Chinijos.

i Neužtenka to, kad jau lieja- 
susiorganizuoti į mas Chinijos liaudies kraujas 

'upeliais. Mes žinome, kad mū
sų priešai ruošiasi prie dar 
kruvinesnės puotos. Jūsų val
džios ruošiasi prie naujo karo 
Chinijoje, idant pasidalinti ša
lies'turtus. ’

Brangūs broliai ir draugai 
darbininkai, jūs turite neleisti 
taip tyčiotis iš Chinijos, jūs tu
rite reikalaut, kad Chinijos var
guolių žudymas būtų sustabdy
tas, jūs turite reikalaut, kad 
nebūtų išduodami politiniai ka
liniai į Chinijos budeliškos vy
riausybės rankas, jūs turite rei
kalaut, kad būtų ištraukta iš 
Chinijos kariniai laivai ir visos 
kitos ginkluotos spėkos, jūs tu
rite .ateit mums į pagelbą, nes 
kaip tik šiuo laiku jūsų valdžios 
ruošiasi į naują karą Chinijoje. 
Jūs turite reikalaut, kad jūsų 
valdžios liautųsi kištis į viduji
nius Chinijos reikalus.

Mes esame giliai įsitikinę, 
kad jūs ateisite mums į pagelbą 
ir kad jūs padėsite mums mūsų 
kovoje už mūsų teises, už mūsų 
gyvenimą ir laisvę, prieš visą 

i kontr-revoliucinę buržuaziją.
Mes pasitikime jūsų broliš- 

buvo nusiopintas Cantono suki- kam solidarumui ir jūsų broliš- 
limas, Mdcrėjptas-prieš ,imperia-j kai pagalbai. Chinijos liaudies

darbo unijas ir padėjome mūsų j 
^valstiečiams
savistoves organizacijas.

Bet mūsų buržuazija mus 
bjauriai apgavo. Su mūsų pa- 
gelba nugalėjus šiaurės milita
rising, užėmus Yangtse upės 
klonį, SMąn^ftdjų ir Hanko^ą,- 
jinai nusprendė padaryti galą 
mums. Jinai išdavė bendrą Chi
nijos liandtekl kovą ir pasiūlė 
savo pagelbą jūsų valdžioms 
ir su tų valdžių pagelba ji
nai naikino ir skandino upėse 
kraujo darbininkų ir valstiečių 
judėjimą bėgyje paskutinių 15 
mėnesių.

Jau 15 mėnesių, kaip skait
lingos Chinijos upės vis raudo
niai! ir raudoniai! nudažomos 
darbininkų ir valstiečių krauju.

Ar jtjs, draugai, žinote, kad 
balandžio mėnesyje 1927 m. 
Chiang Kai-shekas Shanghajuje 
ir Li Ti-singas Cantone nugala
bino 4,000 darbininkų su tuo 
tikslu, kad “perorganizavus 
darbo unijas”, tai yra, kad jas 
sundikinus? Ar jūs žinote, kad 
nuo balandžio perversmo vie
nam tik Kwantunge tapo nužu-į 

jlyta 2,000 darbininkų?
Ar jūs žinote, kaip žvėriškai j

Na, o kas gi yra tie Vol- I kisemus i _ 
demaro valdžios prieštarai!-?PaPu?. Pu??n> kur pu
tojai bei oponentai plačiai cįa įasistinis vėjas bei kve- 
paėmus? Ogi nusveriamoji Pla ^asistR ragaišis. 
Lietuvos darbo liaudies di-j --------
džiuma. Ir “Naujienos”, rn<1 ,, . .
gaudamos praleidimą į Lie- Melagių
tuvą, tuojaus atsidėkoja ir 
skleidžia prigavystę, būk fa
šistų šaika jau skaitosi su 
teisėmis tų savo oponentų!

Tuo pačiu kartu “Naujie
nos” vis del to giriasi, ne- 
rausdamos, būk
“labai klys tie, kurie įsivaiz
duos, kad del šitos Lietuvos val
džios “malonės” musų dienraš
tis atsižadės savo principinio 
nusistatymo Lietuvos laisvės 
klausimu. To nebuvo ir ne
bus.!. į šliaužiojančios spaudos 
organų eilęs ,musų dienraštis 
ne stos!”
Ar gali būt begėdiškesnis 

dalykas, kaip šitokia dekla
macija “Naujienų”, kurios 
atvirai šliaužioja prieš de
mokratus bei republikonus, 
už pinigus garsindamos jų 
kandidatus į valdžios vietas, 
ir kurios laike karo parsi
davė Amerikos kapitalistam 
už riebiai apmokamus, iš 
irpperialistų gaunamus skel
bimus?

Jeigu Lietuvos fašistai įsi
leidžia “Naujienas”, tai to
dėl, kad jos pasidarė nau
dingos budeliškiems Kauni- 
jos valdonams. Fašistams 
netaip baisu, kad “Naujie
nos”, kaip rūtos šakele, ka- 
da-nekada jiems kepštelėja. 
Fašistai mato, kad “Naujie
nos” šimtą sykių daugiau 
kandžioja komunistus ir vi
sus revoliucinius darbinin
kus, negu smetoninius krau
gerius. Kauno žandarai su
pranta, jog kaip jų pačių, 
taip ir “socialistų” pamati
nis tikslas yra žūtbūtinė ko
va prieš revoliucinį proleta
riato judėjimą. O toj ko
voj socialistų, vadai buvo ir 
tebėra pirmoji fašistų ran
ka pokarinėj Vengrijoj, Au
strijoj, Bulgarijoj, Lenkijoj, 
taip ir Lietuvoj.

Įsileisdama Lietuvon 
“Naujienas”, Voldemaro 
valdžia, tuo būdu, prisiima

WATERBURY, CONN
Liet. Darb. Connecticut 

Valstijos

DAINŲ IR SPORTO DIENA

kantrybės taurė jau baigia pri
sipildyti. .Chinijos valstiečiai 
vėl kyla prieš priespaudą, tuo 
tarpu kareiviai atsisako kariau
ti prieš liaudį ir pareina į var
guolių iiogęrį.
•‘ Pagelbėkite mums mūsų ko
voje ir tuomį jūs taip pat ko
vosite prieš pavojų naujo karo.

Su draugiškais linkėjimais, 
Chinijos Darbo 
Unijų Federacija, 

SOU CHAO JENG, 
Pirmininkas.

Atmintis
Patarlė sako, kad melagis 

turi turėt gerą atmintį; ki
taip gi jis greit suklups.

Taip ir tautininkų “Vie
nybė,” bemeluodama apie 
Sovietus, nuolat klumpa ir 
savo nosim aria žemę.

Nuo pat Sovietų valdžios 
įsikūrimo ' “V.” čiauškėjo, 
būk Sovietų Rusiją valdą 
žydai ir būk jiems tenai esą 
visų geriausia. Dabar gi 
“Vienybė,” užmiršus pir
mesnes savo melodijas, pra
deda iš kito galo; rugp. 7 
d. jinai jau apverkia Rusi
jos žydų “bėdas”:

RINKIMU VAJAUS KAMPELIS g
DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS

43 East 125th St., New York City

Komunistų Partijos Mani
festas prieš Naują Karą 
Priminimui keturiolikos 

metų sukaktuvių nuo pra
džios pasaulinio karo, Ame
rikos Darbininkų (Komu
nistų) Partija išleido mani
festą į Amerikos darbinin
kus ir farmerius. Komunis
tai nurodo, kad buržuazija 
veidmainiavo, kuomet ji sa
kė, kad anas karas buvo ve
damas už panaikinimą pa
saulyje karų. Dabar vi
siems tas aišku. Dešimčiai 
metų prabėgus po karo, 
šiandien kapitalistinės vals
tybės daugiau ir geriau gin
kluotos, negu. 1914 metais. 
Tik vienais 1927 metais 
Jungtinės Valstijos praleido 
militarizmo reikalams $757,- 
000,000.
* Tie, kurie sėja darbinin
kuose mintį, kad nėra, pa
vojaus naujo karo, tarnauja 
buržuazijai ir apgaudinėja 
darbininkus. ; Arba kurie 
bando įkalbėti, kad kapita
listinėj sistemoj pastovi tai
ka yra galionas daiktas, 
agentauja imperialistams. 
Komunistai sako, kad tik 
nuvertus kapitalistinę siste
mą bus galima įvykinti tai
ką pasaulyje.

Šiandien < i m p e r ialistai 
trokšta pražūties Sovietu 
Sąjungai, darbo žmonių tė
vynei. Jie ruošiasi į karą 
prieš ją. Komunistai savo 
manifeste šaukia darbinin
kus ginti Sovietų Respubli
ka. ■ . '

Neužtenka kovot prieš ka
ro pavojų. Reikia taip pat 
ruoštis revoliucijai. Jeigu 
kiltų karas, darbininkai pri
valo pasirūpinti tą karą, pa
versti į piliečių karą.

1914 metais tik Rusijos 
bolševikai ir mažos revoliu
cinių socialistų grupelės 
priešinosi pasauliniam ka
rui. Šiandien sąlygos kito
kios: šiandien gyvuoja 'ga
lingas Komunistų Interna
cionalas ir Sovietų Respub
lika. Kilus karui, viso pa
saulio komunistai skelbtų 
revoliuciją. Darbininkų res
publika, -kuri apima vieną 
šeštadalį pasaulio, su galin
ga raudonąja armija, būtų 
.vadas visuotinam karui 
prieš kapitalizmą. Tai to
kia komunistų programa.

! / * ■ ■ j ■ * i

Minėdami pasaulinį karą, 
turėkime omenyje Ameriko
je prezidento rinkimus. Čia 
darbininką judėjimas labai 
silpnas, į' komunistų partija 
irgi, nedėta. Dar. reikia 
daug prirengiamojo darbo.

Šioj rinkimų kampanijoj 
tik Darbininkų (Komunis
tų) Partija išeina su aiškia 
klasių kovos programa. To
dėl visi susipratę darbinin
kai turi spiestis po komunis
tų iškelta vėliava ir stiprin
ti savo klasės revoliucinę 
partiją. Tai bus geriausias 
atsakymas į imperialistų 
užmačias, į jų rengimąsi į 
haują karą.

Ar gali darbininkai bal
suoti ir remti demokratu ir

, ww I* ir*w»* **.<• i I r .....

' .(■ t

Tai bus pirmutinė tokia die
na—pramoga šio krašto lietu
viams darbininkams; tai bus 
istorinė diena. O sykiu ir 
paskutinė šiais metais, nes jau 

, .,<• - t« i. i šioj valstijoj šią vasarą dau-butų skaitlingas. Jie suda-|gjau didžiųjų išvažiavimų no
ro puikią dainų ir sporto I jjUs. Taigi, 12 d. rugpjūčio, 
programą, “Laisve” siunčia! ateinančioj nedėlioj, visi į 
jiem kalbėtoją. Iš visko ma-j Dainų ir Sporto Dieną, Union 
tosi, kad parengimas bus City, Conn. Jau ir vėl šilta 
linksmas visiem. Todėl mes j ^ašarėlė artyn prie pabaigos, 
prašome visu “Laisvės” re- įl’askutinį kartą šių metų bro- 
mėju, visu bendradarbiu ir sesutės, draugai ir drau^ 
visų skaitytojų is MaSoac R”.prje darbininkų chorų dainų 
setts valstijos pasidarbuoti, i ajd0 skambesio, prie jaunimo 
kad piknikas bucų turtingas 'sportinių žaislų, prie linksmos 
ir skaitlingumu publikos.: muzikos, prie smagaus ir 
Pavykęs piknikas bus ant draugingo pašnekesio su savo 
naudos 
nįnkiškam judėjimui ir smū-' 
gis mūsų ’ įtužusiem politi-im®a vasaros grožybe.

'visam mūsų darbi- • senai matytais pažįstamais,, 
draugais, gentimisį džiaugsi- 

Už mėr 
nėšio, kito ir vėl šiauris vėjas 
visą gamtos grožę sunaikins. 
O mes, vargo darbo žmonės, 
ir vėl būsime priversti rūdyti 
dūmais aprūkusioj, šmerais 
pasmirdusioj dirbtuvėj ir “sa
vo” bakūžėje.

Del minimos Dainų ir Spor
to Dienos viskas prirengta.

gis mūsų ’
niam priešam.

“Laisves” Adm. ir Red.

Klaidų Pataisymas
“Laisvės” No. 174, mano

eilėse “Bejėgis senelis”, re- MQsų !taimyno, didžiojo New 
dakciJOS nepi'iziurejimu IS-iYorko, lietuviu didžiausias 
mesta viena eilute, kuri tu-1 choras “Lyra” praneša, kad tik 
rėjo būti trečia nuo viršaus:! laukia 12 d. rugp. Milžiniški. 
“Maldauja, kad duotu”, ojbusai jau nusamdyti; svietas į 
penktoje eilutėje nuo apa- įbusus sumobilizuotas. “Lyros” 
čios, ritmo reikalavimu bu- ck°.ro vyrai ir merginos, dai-LLj, ritmo reikalavimu bu- cllo.ro \y{ai ir merginos, dai- 
vo parašyta žodis “nebma- nininkai ir damininkės, kaip 

1 y . . . i i*o iirl/’ni oi’minoi ui vici enet d ii raudonarmiečiai, visi sustatyti 
į eiles. Tai bus į ką pasižiū
rėti, tai bus ko pasiklausyti. 
Iš visų aplinkinių valstijų mie
stų, miestelių ir farmų laiškai 
tik plaukia, pranešant, kad 
atvažiuoja. Kiti klausia, ar 
bus vietos užtektinai del au
tomobilių ? Nesibijokit, tūks
tančiai automobilių tilps. 
Kumštininkai, r i sti kai—V i kto- 
ias Kuncevičius, Jonas Rim

ukus, Jonas Martutaitis, Karo
lius Kiškiūnas ir kiti, sakoma, 
labai. apsipyko, kiekvienas 

KLAIDOS ‘ PATAISYMAS slaptai lavinasi. Mat, susivar- 
---------  žė ų# čampiono diržą, žino-

to”, tai į jį kas nors berei
kalingai įspraudė vieną bal
sę ir pasidarė “nebemato”.

“L.” No. 178, eilėse “Li
gonis ir gėlės”, ketvirto
je eilutėje nuo viršaus, bu
vo parašyta žodis “atane- 
ša”. Iš jo bereikalingai iš
imta viena balsė ir padary
ta “atneša”.

Buolio Sūnus.

“Laisves” No. 175, mano ]na, tik vienas liks čampionu,' 
straipsnelyje “Su mūšų ra- katras? Vyrai, nedalioj 
šytojais”, "ll-toje eilutėje ‘JUS ?>;re,^imas- Vi?y mmety 
nuo apačios, isspausdinta: ;vo apžiarg£ viotos. sako tin. 
Su įstatymais jame gabu-;karna. Laisvės choras prisiren- 

mų”, a turėjo būti: “su įma-lgęS pilnai. Vilijos” choras rū- 
tymaiSį jame gabumų”. Apie, pinasi ir dainuoti ir aprūpinti 
jokius įstatymus ten nebuvo ! svečius viskuo. žinoma, ir 
kalbama ir bereikalingai jie Laisvės choras dirbs ir dirba \ 
ten kieno tai įdėti, ,kas pa- Dienai. Niekas nieko 
daro raštelio.f vieta bepras-,’^ nan1^ nesivezkit, jies čia , ' ~ 1 bus visko. Gaspadines, apsie-

* i musios gaminti valgius, sako,
■ turės visko, kas tik ko pano-
rės. Ir važiuokit anksti, nes 

republikonu partijas, kurios 7° Yalanda -iau yiska? Prasi- 
vede Pereita imperialistini1 des ir tęs,s lkl suteniah Lauk’ ic p euą m periansurų ,g].m pasjmatymo 12 d. rug- 
kaią n kuiios lucšia naują pjūvio, Union City, Conn, 
skerdynę? Ar gali Ameri-' ’ žilvitis,
kos darbininkai reęiti Soči-

Josephus.

alistų Partija, kuri atvirai 
susivienijo su buržuazija 
smaugimui revoliucinio ju
dėjimo? Ne, negali. Rem
dami tas partijas, jie remia 
savo, mirtinus'priešus.

I

Roma.— Popiežius apdo
vanojo fašistą generolą No
bile medaliu už numetimą jo 
Įteikto kryžiaus ant šiauri
nio poliaus.
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jKe^vergas, Rugp. 9 cl, 1928 Puslapis Trečias

PASIKALBĖJIMAS DARBININKO SU KUNIGU —Tai kodėl kunigai 
neatidavė į beprotnamį 
laike klioštoriuie? u

—Aš nežinau, Jonai, 
aš sakau, kad Meksikos 
tulikų kunigai žmonių 
dymu neužsiėmė i 
ima.

jos
.. . i

Įvyks, nes galima bus po pa-jrėsime aptarti daug svarbių 
reikalų, kurie liečia darbinin
kų klasės būtinus reikalus. 
Taipgi bus išduodami raportai 
iš ALDLD. XII Apskričio kon
ferencijos. Taipgi stengkites 
gauti nors po vieną naują na- 
ri

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

klausime lietuvių nuomončs nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tai nėra partijų ne ginčų, 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai ^ra 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, - 
po vardu JONO-UOHN’S CIGARS 
po lOe arba PETRO—tai faktas.

LietuvaitS
FOTOGRAFISTe ;

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 8:30 ryte iki 
8 po pietų

Margarieta Valinčiue
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARH 
Wilkes-Barre, Pa.

stoge pasislėpti. Todėl visus 
ir visas kviečiame atsilankyti 
j mūsų pikniką ir sykiu links
mai praleisti laiką.

Rengėjai.
Bet

WILKES-BARRE, PA.

Pole Ii u n o svotą i nū j e,

> Phnn**’ Poplar 7545

ADOLFAS F STANKUS

1023 MT. VERNON S3 PHILADELPHIA, PA
An- i A 0-—Teisybe, chuliganų, bot

0 
n ti

Jau
organizuo-

zu-
neužsi-

ALDLD. 43 kp. susirinkimas 
Įvyks 12 d. rugpjūčio, 10 vai. 
ryte, B.
53 Bank St., Wilkes Barre.

Visi nariai būtinai dalyvau 
kit šiame susirinkime, nes tu

i ALDLD. prisirašyti.
J. V. Stankevičius, seki’.

Newark, N. J.— čia su
streikavo langų plovėjai 
iries algų n u kapojimą ir

Draugas 8. " 
Reikauskas, 214 . 
Schuylkill Are., • 
Shenandoah, Pa^ 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėms. « 
J. T. Vaitekūnas, • 
670 N. Main St.,

šes, kuriose žūsta labai daug 
žmonių. O, rodos, pernai, 
tūlo kunigo suorganizuota 

iš-p; a u į

ta baisų atsitikimą?
—Ten, Jonai, bu v

—Aš manau, Jonai, kad

GRABORRJH 
ir 

BALZAMUOTOJ AS

<i>

<i>

<♦>

<♦>

<b

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

Tel. Jefferson 10088

pagarbintas, bet važiavote gydytis?
Jonai. jtras klausimas: kokiems ga-

—Dar krutu, kunige. O Jams dievas atsiunčia blu-į
kur jūs vėl buvote prapuo-lsas, kad kąstų šunį, juk jis!mudviem šiandien i 
lę? i dievo atminti negali? i sunku gerai susikali

—Buvau ant vakacijų, Jo- —Tokia jau dievo galybė, i dar ^tebesu pavilioję-
nai. Čielą mėnesį ilsėjausi, Jonai, ir mes jos suvaikyt i diones nuo vakacijų.

i kad atgauti sveikatą. Dabar i negalime
sugrįžau prie darbo. j —Beje. u ,

i—Tai gal ir vėl mane re-Imas ant vakacijų, kad Mok- kartą
guliariai aplankysi? sikos klerikalai nužudė nau-

—Taip, Jonai, aš dar vis jai išrinktą prezidentą Ob- 
noriu tave atvesti prie dva- regoną?
sios šventos. Į —Taip, Jonai, girdėjau.

—O kaip patiko vakaei- ! Ale dar niekas nepriparodė, 
jos? kad jį šiūr nužudė katalikų

S —Labai gerai, Jonai. Da- bažnyčia? 
\bar jaučiuosi sveikas ir drū-:

i tas.
—Gerai ir atrodai. Bet!

■ vis tiek man keista, kad ir
I kunigas sveikatos jieškoti 

turėjai važiuoti į laukus.
—Nejaugi, Jonai, tu ma

nai, kad kunigas tai arklys, ! 
kuris niekados neserga?

—Ne, aš taip nemaniau, 
kunige. Bet dalykas ve ka
me: kunigai liepia parapijo- vyskupas praneša, 
nams melstis prie

—Kaipgi tai neprųJaro 
dė? Argi žmogžudys Tora 
neprisipažino, kad ji 
jęs Obregoną vardan Kris- 

mi- 
ku- 
Ob-

taus? Argi nesuimta 
nyška ir keletas kunigų, 
rie dalyvavo suokalbyje 
regoną nužudyti?

ui

m o.

Huntingtono ir Apielhikiii 
Lietuviams

Jau buvo “Laisvėje 
, kad vietos

nildū-'rengia pirmą savo išva- 
I žiavimą-pikniką. Piknikas 
! Įvyks Hill Wood parke, nedė- 
i iioj, 12 d. rugpjūčio. Kadangi 
ten vietą netaip jau paranku.

—Teisybė, Jonai, kad vie- i 
na minyška kaltinama tame i 
suokalbyje, bet Meksikos 

kad ta ( 
nams melstis prie dievo, o | boba esanti nepilno proto, 
dfevas viskuo juos aprūpin-Į 
siąs, tuo gi tarpu patys ku-l 
nigai del mažiausio pilvo1 
suskaudėjimo bėga pas gy
dytoja, o ne pas tą savo die
vą. Taip ir jūs: reikėjo su-| 
kalbėti kelis rožančius ir bū
tumėte sugije, jokių vakaci- 
jų nebūtų reikėję.

—Vakacijos, Jonai 
dievo duota malonė.

—Bet kaip su tais milio-■ 
nais vargšų, kurie turi auk-1 
lėti dideles šeimynas ir ne- i 
turi iš ko važiuoti ant vaka- 
ciju? Vadinasi, jiems ta 
malonė neprieinama.

—Aš tau. Jonai, paaiškin
siu, kaip yra. Vieni žmo
nės suserga ir gvdosi pas 
daktarą, o kiti išvažiuoja 
ant vakaciiu ir nasveiksta. 

tu turi žinot, kad viskas 
pareina nuo to paties dievo.

—Tai gal ir ligos pareina 
nuo dievo?

—Žinoma, žinoma, kad li
gas irgi dievas atsiunčia.

—Bet tai juk didžiausia! 
kvailystė kunige, pirma at
siust ligas, o paskui gydyto-* 
ją, kad išgydytų. Ką tu sa-Į 
kytum, jeigu stubos savinin-| 
kas vieną dieną atsiųstų 
žmones, kurie ją nugriaus, 
o kitą dieną atsiųstų kitus, 
kad iš tų griuvėsių vėl at
statyti tą pačią stubą?

—Tokia jau dievo valia, 
Jonai, ir mes jos negalime! 
iątnlmočvti kaip reikia. Kar-| 
tais mums atrodo, kad die
vas labai kvailai pasielgia, 
liet vis tiek tai būna jo be
galinės išminties darbas. 
Vieną dieną jis duoda žmo
gui sveikatą, idant džiaug
tumeis; kitą dieną atsiunčia 
ligą, kad kentėtum ir atmin
tum dievą. ,

—Ar jūs tam tikite, kuni
ge?

—Taip, Jonai, iš visos šir
dies.

—Tai pasakyk man, kuni
ge, kodėl jūs nekentė jo te,

iiiaiiiainaiiioiiii

s
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ra
ALDLD. 231

važiuokite pas A. Rugieniu, 1 1 
gatve, prie Hudson gatves, čia 
bus nurodyta pikniko vieta.

Kadangi parke randasi pa
stogė ir dar del šokiu svetai

nė, tai jeigu ir lytų, piknikas
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DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas Įvaro, bet ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusios

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

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
------------------------------------ ORDER BLANK:________________________

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

Vardas —
No______
Miestas_
Miestas_

MWi

pas

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.

J. Naujokas
Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
nuolatos j sa<o didele krautuvę ga
bena. Taip pat J. Balseviče, 61 She- 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p. 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St. 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra
šo taip: J. Naujoke, nuo agento nu
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man, 
taip ir mano kostumieriams labai pa
tinka.

Daugybė Brooklyne ir kituose , i 
miestuose taip dėkavoja už gerą iš- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei- ’ 
gose, pas Barbenus, Kliubuose ir Ito- 
ruose. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
167 DIVISION AVENUB 

Brooklyn, N. Y.

_ St. ir Avė.
State-------------
State________

Mm.M.MMM
PHILADELPHIA

Puikus ir Dilelis PIKNIKAS
SU KONCERTINE PROGRAMA
RENGIA PHILADELPHIJOS LYROS CHORAS

NEDEGIOJE, 12 RUGPJOCIO-AUGUST, 1928
LAUREL SPRINGS,’N. J. “s,
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lo vai. ryte, 
vėlai nakties
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LYROS CHORAS

Gerbiamoji Philadelphijos ir apielinkės visuomene! šis Lyros Choro piknikas bus paskutinis šia vasara. Gera 
. orkestrą grieš kaip lietuviškus, taip ir amerikoniškus šokius. Svetainė su stogu, tad lietaus nėra ko bijoti. Bus ska

nių valgių ir gėrimų.
Įžanga 25 centai Kviečia visus ir visas Lyros Choras

KELRODIS. L Philadelphijos, persikėlus Market St. ferry, po dešinei imkite Clementon gatvekarj ir važiuokite apie 45 minutes iki Laurel 
Road. Išlipus, eikite po dešinei apie 7 minutes; perėję tiltą ir vėl sukitės po dešinei, ten ir pikniką rasite.

Ay"PyU? .UĄ , pervažiavus per Delaware tiltą, imkit White Horse Piko. Važiuokit iki Union Avė. ir sukit po dešinei Laurel Ave. 
ir važiuokit tiesiai, kol rasit tiltą. Pervažiavę, pasukit po dešinei, ten rasite pikniko vietą.

HHEMEyy yy tftį mi im yy llūl IIDH10111EII ietį Į iinsiiiehisniBiHEIHEliieiiiBiiieiiisHieiiiEiiisiiiami

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

“RAUDONAS ARTOJAS”
Minske nue pirmo gegužės, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvių 
kalba laikraštis

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

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

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

Antrašas:
U.S.S.R., MINSK
Bovetskaja, CEKPB. (b)

Kuriem neparanku ož»lj>renon»eruoti 
tleaiai iJ Ru«ijox. tie galite ažaiprenn- 
■■eruoti per “Laiavę", 46 Ten Eyck 
street, Brooklyn. N T Kilnu 11.25, 
periiunticna* veltui.

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių Ilgui 
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 
vaistžolių, ■ kurios jums sugrąžini 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvot 
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 užbSga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M.
26 Gillet St

pardavinėtojai visuose

ZUKAITIS
Spencerport, N. T.

SVEIKATOS IŠTYRIMAS
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 
įvairių ligų. Tūkstančiai vyrų ir 
moterų buvo sėkmingai išgydyta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI 

Specialistai—Jau 25 Metai

Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4tb Avė. ir Irving Place

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

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLIšKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

IŠ 18,000 ŽODŽIU
Tuoj aus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.

KAINA $1.25

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



NHH

’ Puslapis Ketvirtas Ketvergas, Rugp. 9 d.,

darbininkų literatūros drauguos žinios
L, PROSEIKA, Pirmininkas J. ALEKSIS, Sekretorius

15 Union Square, New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
IG. BACHES, Iždininkas, Box 358, Union Co., Union, N. J.

A L. D. L. D. ĮPLAUKŲ IR 
išlaidų apyskaita už Išlaidos:
BIRŽELIO MĖN., 1928 M. Birželio 8, “Laisvei” rankpini

gių už apdarymą spausdina
mos knygos “Ugnyje” 150.00

Birželio 8, “Laisvei” dabaigta 
mokėti už popierą del daro
mos knygos “Ugnyje” 150.00

Birželio 8, drg. Rasikui rank
pinigių už rašomą knygą del 
ALDLD. ____________ _

Birželio 8, drg. Vaišnorai 
rankpinigių už rašomą kny
gą del ALDLD. _______

50.00

50.00

9.30

1.50

Viso išleista birželio men.
Ižde buvo _____________
Išleista _______________
Su 1

400.00 
5,025.11 

400.00 
4,625.11 

J. Alekšis, 
ALDLD. Centro Sekretorius. 

Ig. Baches, 
ALDLD. Iždininkas.

diena liepos ižde liko

i

Įplaukos:
16 kuopa, Jersey City, N. J.,

per J. B. Paserpskį ----------- 4.50
14 kp-» Minersville, Pa., per

j. Zilionį______________,__ 12.60
62 kp.» Stoughton, Mass., per
"j. I’etrukaitj _____________ 30.75

163 kp., Zeigler, III., per J. A.
Oaks  ------------------------ 12.00

12 kp., Pittston, Pa., per A.
Valanchuk ----------------------

68 kp., Hartford, Conn., per V.
Staugaiti ------------------------

65 kp., Racine, Wis., per* K.
jCisčlis ----------------------------

17 kp-, Shenandoah, Pa., per S.
S. Garbačauską---------------- 21.50

85 kp., Haverhill, Mass., per J.
Valatką _________________  13.70 ;

9 kp., Norwood, Mass., per F.
Maččną --------------------------- 51.80 j

43 kp., Wilkes Barre, Pa., per
F. Kuklį ________________  18.00

19 kp., Chicago, Ill., per J.
EI maną ------------------------- 29.05

145 kp-, Los Angeles, Calif., per
j. J. Pupi ----------------------

222 kp., East Pittsburgh, Pa.,
' K. Levinę ----------------------
148 kp., W. Frankfort, Ill., per

p. A. Deveikį_____________
55 kp-, Brooklyn, N. Y., per A.

Sakalauską--------------------__
94 kp., Kenosha, Wis., per M.

Vcprauską _______________ 32.30
141 kp., Philadelphia, Pa., per

F. Linkų ____ ___________
47 kp., Philadelphia, Pa., per P.

Zalecką --------------------------
43 kp-. Wilkes Barre, Pa., per

F. Kukli ________________
146 kp., Chicago, Ill., per P.

Mockapot r Į ----------------------
40 kp., McKees Rocks, Pa., per

j. Gatavecką_____________
121 kp., Braddock, Pa., per J.

Gatavecką ----------
3 k p., Denver, Co

Liegų ----------------
45 kp-, Chicago, Ill., per J.

Kershulj -------------
162 kp., Toronto, Can

M. Mikalajūną -----
1 kp-, Brooklyn, N.

A. Deikų -------------
5 kp., Newark, N. J

Stanelj ------------------- - -------20.15
Pav. M. Borisas, New Philadel

phia, Pa. ------------------------
Pav. A. Adams, Beverly, Mass.
112 kp., Tamaqua, Pa., per

K. Sungailą---------------------
73 kp-, Summerlee, W. Va., per

p. Frayers ----------------------
59 kp., Akron, Ohio, per P.

Kacilevich ----- -——-------
66 kp.. Grand Rapids, Mich., per

A. Jaseną ----------------------  30.35 Į
58 kp., St. Louis, Mo., per P. K,

Baltrušaiti ----------------------
219 kn., Forest City, Pa., per

J. K. Navalinskienę-----------
88 kp.,.Chicago Heights, III., per

j. Albauską ---------------
88 kp., Benwood, W. Va

A. Sėmeną __________
188 kp., Hamtramck, Mich., per

A. Shadis --------------
161 kp., Seattle, Wash.,

Baltrušaiti ------ -------
135 kp., Nanticoke, Pa,, per J

Karecka ------------------------- ---- ,
2io ko., Norwood, R. I., per j. | skričio naudai pikniką.

jordan --------- ---------------  10.80 na pasitaikė prastoka,
51 kp., Chicago, III., per J. . ' 4 • • r ,

Yuxni __________________  21.45 i niaukus, tarpais ir lietus
22 kp., Cleveland, Ohio, per j. ! krapina. Mes manėme, 
2sT^w YJSTN.'Y.rSrp.19-60U,aU niek0 geJa?’

Oiek _________________ 21.85'dar su savais iseis. Bet
79 kp., Roseland, 111., per J. ------------- i.„
Griškeną ------------ ---------------  18.45 j
52 kp-, Detroit, Mich., per L.

Joniką ---------------------------- 21.00'
18 kp., Hazleton, Pa., per J.

Kavaliauską ------------------- 1.50
44 kp- Lowell, Mass., per S.

Paulenka -------------------------  13.80
78 kp-. Fitchburg, Mass., per J.

A. Samuleną -------------------
110 kp.. Easthampton, Mass.,

per K. B. Karosienę-----------
111 kp., Milford, Mass., per K.

Valentukevičių ---------------
219 kp., Forest City, Pa., per

j. K. Navalinskienę-----------
56 kp., Milwaukee, Wis., per

j, Gedvilą -------- --------------
159 kp., Port Carbon, Pa., per

P. Spudj ________ ________
212 kp., Bayonne, N. J., per

Kazlauską ----------------------
121 kp., Braddock, Pa., per K.

Beniuši ---------------------
223 kp., Oregon City, Oreg., per

W. Murphy---------------------- 12.50
149 kp., Philadelphia, Pa., per

V. Vasiliauską ----------------
151 kp., Buffalo, N. Y., per W.

Jankauska ----------------------
97 kp-. Wilkes Barre, Pa., per

M. D. Stanislovaitiene_____
72 kp-, Great Neck, N. Y., pcr

A. Talandzevičių -------
136 kp., Harrison, N. J

j, Blažiuną---------------
203 kp., Inkerman, Pa., per Ig

Sungailą-------- -----------------
17 kp-, Shenandoah, Pa., per S

S. Garbačauską----------------
65 kp-, Racine, Wis., per K

Kisėlį ----------- --------------
92 kp-. Cicero, Ill., per J

Paulus —*------ --—O’---------- 13.90 i
138 kp.» Maspeth, N. Y., per I.

j. Bartkų ------ - ----- -------- 21.50
10 kn., Philadelphia, I a,, per

j. Vaitkų-------------------------
28 kP-» Waterbury, Conn., per J.

Svinkūną ----- *---- -------------
96 kp- Burlington, N. J., per

p. Deveiki------ - --------------
25 kp.» Baltimore, Md., per p.

Glavecku -------------------------
73 kp- Minden, W. Va., per J.

Raulinaitj ----------------------
132 kp.. Tacoma, Wash., per V.

Kavaliauską ---------------------

A.L.D.L.D. II APSKRIČIO 
SPAUDOS PIKNIKAS 

JAU ČIA PAT

18.25
10.50 j gianias piknikas spaudos 

Idai jau čia pat.
7,60 mui pasilieka tik virš savaitės
4.601 laiko. Kai kurie sako, kad 

mes, apskričio valdyba, men
kai garsiname. Turiu pasa
kyti, kad mes nenorime taip 
“blofinti”, kaip daugelis ren
gėjų blofina. Mes sakome, 
kad piknikas įvyks 19 d. rug
pjūčio ir kad kiekvieno A.L. 
D.L.D. nario ir simpatiko pri-

ALDLD. II Apskričio
; nau-

Prisirengi-

III

9.50

7.50

per J.

9.00

3.00 |
5.40 ' valumas tame piknike būti, nes

I visas pelnas skiriamas mūsų 
i spaudos naudai. Piknike da- 

1.70 Gyvaus Sietyno choras iš Ne- 
1PMiwarko, kviestas ir Bayonnės

per i kvartetas. Bus įvairių žaislų, 
-- 33.25 Į bus muzikantai ir kurie norūs, 
!?F28 50 ‘ ^a^ūs šokti.

Vienas svarbiausių dalykų, | 
Itai kuri kuopa iš savo koloni
jos turės daugiau publikos, tai 

[kuopai bus skiriama pirma do
vana, sekančiai—antra dova
na. Todėl kuopos turi pasi
darbuoti, kad kuodaugiausia 

[sutraukus publikos ir laimėjus 
j dovanas.

šiame piknike, kaip sakiau, 
bus “smotras” kuopų ir tuo
met matysime kuri kuopa 

L85 daugiausiai pasidarbavo.
60Q Aš sakyčiau, jeigu mes reng- 

jtume kur nors netoli Great

1.75
1.60

6.00

2.00

9.50

per
• • L501 Necko, tai ta kuopa laimėtų 

■ ’ 9 651 pirmą dovaną. Nes aukomis 
ji sumuša ir didžiųjų miestųper M

27.85 kuopas. Tik įsivaizdinkite, lie- 
3.10 Pos d- kuopa surengė ap- 

Die- 
apsi- i 

nu
li ad i 
kad 
štai, 

įgauname žinią, kad apskričiui 
i pelno padare arti 80 dolerių.

Kada Great Necke buvo 
įstatomi veikalai apskričio su
organizuotos trupės,- tai 
taipgi daugiausia pelno 
ryta, negu kur kitur.

Finansiniu žvilgsniu
Necko kuopa mūsų apskrityje 
stovi pirmoje vietoje. Ir, vei
kiausiai, Great Neckas visame 

1.601 kame šiemet bus pirmoj vie- 
( jtoj. Prie “Laisves” vajaus ne 

' ’’ tik rengiasi, bet dar žada nu- 
17.10 pirkti automobilių tam, kuris

9 C() gaus daugiausia “Laisvei” 
įskaitytoji]. Manau, kad jie 

----- 21.40 tą žadėjimą gyvenimai! įvyk- 
dins.

per

15.00

9.40

21.60
3.25Į

9.50

— 22.95 
per

9.45

51.00
13.70

ii* ten 
pada-

Apskr. org. V. Paukštys.

NEVYKĘS SLA. VI! APSKRI
ČIO PIKNIKAS

SLA.Rugpjūčio 1 d. įvyko
VII apskričio piknikas Rocky 
Glen. Buvo labai daug gar
sinta ir kuopos darbavosi, kad 
šį pikniką padarius dideliu. 
Mat, šiame piknike leido lai-

7 90 mėjimui ir naujo modelio for- 
jduką, tas irgi turėjo pritrauk- 

-56.45 i ti daug publikos. Bet pasiro- 
13r/{) de kas kita, žmonių buvo la

bai mažai ir jų tarpe didžiu- 
34.95ima sudarė tie, kuriuos SLA. 

2 00 j viršininkai skaito negerais.

25.55

i viršininkai
Jeigu šie negerieji nebūtų at
silankę, tai piknikas būtų vi-
sai tuščias.

Viso įplaukė biržei id mėn. $l,U91.30 
Balansas iš gegužės mėn. 3,933.81 
SykJu ---------------------------- 5,025.11

Reikia pažymėti, kad šiame 
piknike rengėjai neturėjo jo
kios programos. Mat, perei

tais metais rengdami jie susi- 
kvietė visokių politikierių, ku
rie nepriklauso prie SLA. ir 
niekad nepriklausys, tai pas
kui nuo rimtesnių narių gavo 
pipirų. Todėl dabar jie užsi
manė jokios programos ne
rengti. Jeigu jūs nenorite po
litikierių, tai mes ir SLA. na
rių neleisime prie programos 
išpildymo — nutarė apskričio 
viršininkai.

Daugelis žmonių sužinoję, 
kad jokios programos nebus, 
apleido pikniko vietą. Liku
sieji pradėjo šnekučiuotis tar
pe sav^s. Aš pastebėjau bū
rį žmonių ir išrodė, kad ten 
yra kas tokio nepaprasto. Pri
siartinus išvydau daug pažįs
tamų. Čia buvo Wilkes Bar
rio fašistas Vaišu is, greta jo 
Kamarauskas, žyvatas, Gegu
žis ir keletas iš Pittstono biz
nierių ir karčiamninkų. Gegu
žis su M. žaldoku vedė gin
čus. Kadangi pradžios negir
dėjau, tai ir nežinau, kaip tie 
ginčai prasidėjo, bet kuomet 
priėjau, tai Gegužis ve ką kal
bėjo :

“Bėda, kad žmonės, nebū
dami mainieriais, kišasi į mai- 
nierių reikalus ir griauna mai- 
nierių uniją. Jei patys mai- 
nieriai kalbėtų apie uniją, tai 
nebūtų nei nuostabu. Jūs, ne
būdami mainieriu, kalbate už 
mainierių reikalus”.

žaldokas atsako.
“Netiesą kalbi, Geguži. Aš 

esu mainierys ir priklausau 
mainierių unijoj.”

Gegužis perkerta jo kalbą:
“Bet tu dabar nedirbi mai- 

nose.”
žaldokas: “Nesvarbu, kad 

dabar mainose nedirbu. Apart 
to, kas gi čia blogo, kad ir 
ne mainierys kalbėtų už mai
nierių uniją. Tokį žmogų rei
kėtų tik pagerbti, o ne smerk
ti. Bet ve kame svarba. Jūs, 
Geguži, esate mainierių unijos 
nariu ir griaunate uniją sykiu 
su Lewisu ir visa jo mašina. 
Todėl mainieriai ir visi darbi
ninkai turi ką nors daryti, kad 
uniją išgelbėjus.”

Gegužis: Pat Toohey,
White, Brophy ir kiti nėra 
mainieriai. Jie, pasivadinę 
unijos gelbėjimo komitetu, įs
tojo į uniją, kad ją griauti, 
kelti suirutę.”

žaldokas:- “Netiesą, Gegu
ži, kalbi arba nieko nežinai 
apie mainierių uniją. Tie žmo
nės mainieriai ir tą tau pasa
kys paprasčiausias mainierys. 
Bet kada jie pastojo kelią uni
jos reakcionieriams ardyti uni
ją, tai Lewisas ir visi jo paka
likai pradėjo rėkti, kad jie 
unijos griovikai. Protaujanti 
mainieriai jau žino, kad uni
jos neturi, faktinai ji sugriau
ta. O kurie stojo prieš unijos 
griovimą, tuos metė laukan, 
spendavo lokalus ir distriktus. 
Unijos viršininkai lyginai taip 
elgiasi savo unijoj, kaip SLA. 
viršininkai su savo organizaci
jos nariais—skaldo kuopas ir 
meto narius iš organizacijos 
tik del to, kad jie reikalauja 
pildyti konstituciją.”

žyvatas. “Kas tau apmoka 
algą?”

žaldokas: “Nesvarbu, kas 
man apmoka algą ir tas nieko 
neturi su mūsų ginču. Apart 
to, aš nesiteirauju, kas tau ap
moka algą.”

Gegužis: “čia svarbu, nes 
tu gyveni iš svetimų žmonių 
procios.”

žaldokas: “O keno jūs pro- 
cia gyvenate? Jei užsiimčiau 
kokia būtlęgeryste, tai svarbu 
būtų ir teirautis, nes tai vienas 
iš nedoriausių biznių. Dabar 
pardavinėju literatūrą, renku 
laikraščiams skelbimus ir iš 
duodamo nuošimčio gyvenu.”

žyvatas: “Nedumk mums 
akių. Mes ne maži vaikai ir 
žinome, kad iš tų nuošimčių' 
nepadarai gyvenimo.”

žaldokas: “Jei dar jums to 
neužtenka, tai iš Maskvos 
gaunu dalį” — pajuokiančiai 
pridūrė.— “žyvatai, tu buvai 
seime ir girdėjai, kaip buvo 
svarstomi skundai, paduoti 
ant kuopų delegatų. O gegu
žis dar pareiškė, kad svarsty
mas atskirai skundų sukels 
kuopose neapykantą. ■ Seimas 
nutarė ' neišduoti skundų, kuo
met progresyviai reikalavo 
svarstyti skundus. Geguži, tu 
pats norėjai savo kuopoj nu
bausti tuos narius, kurie buvo 
po skundu pasirašę, o Kama
rausko kuopoj Gibavičius ir

B DIDŽIAUSIAS MASSACHUSETTS VALSTIJOS
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Bridgeporte, Baltimorėjc, Cle-

ni ir jauni būkime jame.

H■

sėkmingas. Dideli, maži, ge

buvo sėkmingi Brooklyne,

velandc ir kitur. Pasirūpin
kime, kad ir šis piknikas būtų

“Laisvės” naudai piknikai

MARCY BATHS
Naujo viski ausie To* Rūšie* Įstaiga Brooklyne

VYRAMS

S

5

5

IŠVAŽIAVIMAS
NedL 12 d

RENGIA L. L. R. CHORAS

Rugpjučio-Aug., 1928

Draugas J. S. Mažeika,

ris šį pavasarį sugrįžo iš

ropos; aplankė Lietuvą ir

ku

Eu -;

kė

lėtą mėnesių gyveno Sovietų

Rusijoje. Jis sakys prakalbą

šiame išvažiavime, kuri bus

žingeidi visiems.

Pradžia 12 vai. dieną

J. S. Mažeika

GRAŽIAUSIOJE VIETOJE MASS. VALSTIJOS:

ANT ANTANO ALIUKO ŪKĖS
Ant Kranto New Pond Ežero Wilson St., Norwood, Mass.

Gerbiami Draugai ir Draugės!
šis išvažiavimas yra naudai mūsų darbininkiško dienraščio “Laisvės.” Dalyvaudami išvažiavime,^ pa- 

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.

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.

SO. 
iki

tos

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

kal

to-

Lutaskas tapo nubausti.”
Tuo tarpu Kamarauskas 

pradėjo tempti Gegužį už ran
kovės sakydamas:

‘Eime toliaus. Ką čia 
būti su tuščiu maišu.”

Paskui visi numaršavo
liaus. Jiems nuėjus, dar buvo 
vedami ginčai su Žyvatu, bet 
jis, neturėdamas jokių argu
mentų, daugiausiai kibo prie 
žaldoko pragyvenimo ir vis 
kartojo, iš kur jis gauna algą.

RUSIŠKA

l ’

Devintą valandą vakare bu
vo išleistas fordukas laimėji
mui. Laimėjo jį tūlas žmogus 
iš Luzernė.

Reikia pastebėti, kad šiame 
piknike jau nebuvo T. Paukš
čio, kuris niekad neapleisdavo 
piknikų. Jis buvo vienas iš 
švaresnių tautininkų ir atsar
giau ėjo organizacijos parei
gas. Diena pirma pikniko jis 
numirė.

J. Paulius.

SIOS MADOS

TURKIŠKA
KYTBAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A
LiAlnrl. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c vLIllŲ

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

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

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkais

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

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

jĮMu<H'nr.uiii'!'iirinii,nM'P4MmiMŪfhiiuuuuuiui.......min

JUOZAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA/ PA.

TELEFONAI)
Bell________________ .* Oregon 5136
Keystone------------------- Maim t66>

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOMS

Telephone, Stagg 8826
9745

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 

naktie a
VAIKAI

Ileidžian?' Utarninkais

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Etibatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktĮ

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y. *

bfoRINT TURĖTI SKANIĄ IR PASEKMINGĄ VAKARIENĘ
VAR/T0KI
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BOSTONO IR APIELINKES
SKYRIUS

MASSACHUSETTS PIKNI 
KAS DIENRAŠČIO “LAIS 

VĖS” NAUDAI

i
i

MIESTO VALDININKAS, 
KAIPO ALKOHOLIO 
ŠMUGELNINKAS.

Tari) keliu desėtkų areštuo
tų alkoholio šmugelninkų yra

Piknikas įvyks nedėlioj, 12 stand, demokratų politikie- 
d. rugpjūčio, ant kranto New|rįus< 
Pond ežero, Norwood, Mass.

Į “Laisvės” pikniką rengia-i 
si atvažiuoti net ir iš tų kolo-! 
nijų, kurios niekur kitur neda
lyvauja. Pavyzdžiui, iš Athol, 
Mass., draugai Daubarai ren
giasi važiuoti ir kitus organi
zuoja. Iš Gardner, Mass, ir
gi organizuojasi. Pirmaisiais 
yra d.d. Rainis, Aukštikalnis 
ir Prunskus. Iš Worcester or
ganizuoja: Sakackienė, Bak
šys, Motiejaitis ir Alekna. Jei
gu jau iš tolimų kolonijų orga
nizuojasi atvažiuoti,* tai iš ar
timųjų, kaip tai: Montello. 
Bridgewater, So. Boston, 
Stoughton, Cambridge bus mi 
niomis, nes ir 
gėjai rūpinasi 
programą iš 
prakalbų ir
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Puslapis Penktas
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Brooklyn LABOR LYCEUI
DARBININKŲ ĮSTAIGA, 

įgalės del Balių, Koncertų, 
Įklotų, Vestuvių, Susirinkimų ir Ms, 
Pulkus steičius su naujaisiais Įtails^ 
laud®,, Keturios bulių alleys.

A AINOS PRIEINAMOS,

—959 Willoughby

417 Lorimer St. (“Laisvės” Name) Brooklyn, N. Y
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žįstama, jog LUCKY STRIKES’ 
apkepinimo—“Toasting” Pro- i 
cesas prašalina iš LUCKY 
STRIKES šiokius bei tokius 
nešvarumus, kurie, jeigu būtų 
palikti, tai iššauktų kosėjimą 
ir gerklės erzinimą. Apart to,

į Tel.

LIETUVIS
Triangle 1450

FOTOGRAFAS

j ir New York o miesto valdybos ŠĮS Procesas išvysto ir puikiau- 
narvs, aldermanas Murray W.;sLl kvapsni.
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ŽINGSNIS PIRMYN
20,679 Daktarai Taip Sako!

The American Tobacco Com
pany (Amerikos Tabako Kom
panija) yra visuomet susido
mėjusi plačiais tyrinėjimais ir 
moksliniais išbandymais. Pa
staruoju laiku jinai išsiuntinė
jo Daktarams po visą šalį vie
ną įdomiausią Mokslinę Kny
gą apie Tabako “Toasting” 
(apkepinimą).

Jau visa eilė metų, kaip ši 
Kompanija gauna laiškų kas 

verta būti. Re n- link LUCKY STRIKE Cigare- 
I tų ; tuose laiškuose žymima,sutaisyti gražią 

sporto, 
įvairiu C V

dai n u 
žaislu

buri grieš per dieną šokiams.! 
Vadinasi, jaunimas turės kuo' 
užsiimti. Jei bus karšta, tai 
galės švariame ežere maudy-i 
tis. Todėl visi “Laisvės” skai-l 
tytojai ir rėmėjai turime šia-: 
me “Laisvės” piknike daly-1 
vauti ir linksmai laiką praleis
ti su šimtais savo vienminčių: 
draugų, šiame “Laisvės” iš
važiavime (piknike) nedaly-į 
vaus tik -tie, kurie daugiau! 
niekuo nesirūpina, kaip tiki 
savo privatiško pilvo reikalais.1 
Bet dalyvaus visa pažangioji 
Massachusetts lietuvių visuo
menė.

kvapsni ir kad juose nėra jo
kio erzinimo nei gerklei nei 
burnai; bet Kompanijai pada
rė ypatingo ir ryškaus įspū-

14 d., 1925 m., nuo savininko 
vienos Grand Rapids’o De- 
partmentinės Krautuvės, kuris 
rašė, kad jo daktaras Battle 
Creek mieste patarė jam nuo

CKY STRIKES, kadangi šie 
pastarieji sumažina gerklės 
erzinimą.

žymių Gydytojų patariama, 
Kompanija atsiklausė šios ša
lies Daktarų, ir 20,000 Dakta
ru su viršum, atsakydami, pa
reiškė, jog LUCKY STRIKES 
mažiau teerzina gerklę, negu

J. Grybas.VIETOS ŽINIOS
AREŠTUOTAS Už KALĖ
DOJIMĄ DEGTUKO

Ph. Navickas neturėjo Ruoni 
užsidegi cigarete. Pamatė at
daras duris apartmentinio na-r 
mo po num. 127 Eagle St., 
Greenpointėj, ir įėjęs, pradė
jo baladotis, norėdamas gaut 
degtuko. Gyventojai buvo suV 
migę; ir negavęs degtuko jis 
leidosi tropais laukan. Bet jo 
atsilankymas išbudino daugeli 
to namo gyventojų. Jie supy
kę ėmė Navicką vytis, ir jis 
gatvėje tapo areštuotas.

Bridge Plaza teismas prina-l 
žino Navicką kaltu, bet jo 
bausmę suspendavo.

Net jau 1884 metais įžymus 
i New Yorko Dantistas-Chirur- 
gas, Daktaras Miller, taipgi ir 
kitas Dentistikos Chirurgas, 
Daktaras Vasarri, po nuodug
nių tyrinėjimų, padarė išvadą, 
kad tabako dūmai pastoja ke- 

i lią dantų gedimui.
Atsižvelgdama į tokius fak

tus, The American Tobacco 
Company išsiuntinėjo anketą 
su klausimais pirmaujantiems 

i Dantistams po šią visą šalį; ir 
! pasekmės buvo tokios, kad i 
daugiau kaip 7,200 Dentistu ( 
atrašė, jog LUCKY STRIKE Į 
Cigaretai, būdami apkepinti ; 
per “'Toasting” Procesą, neer
zina nei burnos nei dantų dės
lių (bei smegenų).

Laboratorijoms taipgi buvo j 
patiekta įvairūs Tabakai iš ke- i 
turiu skirtingų rūšių Cigarctų, ! 
tame skaičiuje ir iš LUCKY 
STRIKES. Visi tie cigaretai 
buvo nupirkti iš vietinių krau
tuvių ; paskui buvo nuimta nuo

'jų popierėlės ir tų cigarctų Ta- 
, bakas sudėtas į atskirus sunu- 
meriuotus konvertus.

Laboratorijos nieko nežino- 
įjo apie tai, iš kokios Cigarctų 
rūšies buvo paimta vienas ar 

V-! kitas Tabako pavyzdys (sam- 
Ir Laboratorijos pra- 

jog per apkepinimo— 
:t, “Toasting” Procesą liko praša- 

jlinta blogosios medžiagos, ku- 
i kišenius ' fios, jeigu būtų paliktos Taba- 

\ ko, tai erzintų gerklę; todėl, 
..‘ ačiū tokiam “Toasting” Proce- 

. ntl^Z(’! !sui, LUCKY STRIKE 
no meiginą tarnautoją. _Suhg.£a- ma^jau teerzina 
jų įsakymo, Jinai iškėlė ran- j ne|<ajp pile kokie kiti 
kas augštyn. Bet matomai,! tai.

Akivaizdoje visų šii 
i dabar yra

NEGINKLUOTI PLĖŠIKAI

Utarninke po pietų trys v\ 
rukai pasičiupo $250 iš žyd 
Laisvės Paskolos Draugijos, neša, 
po num. 765 E. 16!
Bronx e.

Susikišę rankas 
leisdami suprast,' būk 
re v o 1 veriu s, pi ės ik a i

Automobiliu Mokykla

Bet 
jie neturėjo revolverio.

Tie plėšikai dar nesugauti.

EXTRA?
CONNECTICUT VALSTIJOS
KUOPOMS IR DRAUGAMS DAR DAINŲ

A.L.D.L.D.

jau plačiai

EXTRA!
IH-čio APSKRIČIO
DIENOS REIKALE

r -Draugai! A.L.D.L.D. visoms kuopoms yra išsiuntinėta 
Dainų Dienos įžangos tikietų. Mes tikimės, kad visos kuopos 
pasidarbavo delei savo klasės Chorų naudos ir išpardavė vi
sus tikietus. Dabar, mieli draugai, dar sykį užkvieČiame pri
būti pačius ir suorganizuok it visus kitus, kad būtų ant Dainų 
Dienos, kuri įvyks sekančioj nedėlioj, 12 d. Rugpjūčio, Union 
City, Conn., Linden Parke. Taipgi prašome visų draugų ir 
draugių sykiu atveškit ir pinigus už tikietus. Štai kur tikietai 
išsiuntinėti: Hartford, Bridgeport, New Britain, New Haven, 
Ansonia, Torrington, Bristol, Stamford, Southbury, Meriden. 

.Taipgi draugai išskleiskit visus plakatus sąžiningai. Atminkit, 
draugai, kad čia ne tflen chorų dalykas, bet visų susipratusių 
darbininkų. Chorų pasisekimas, bus visų pasisekimas.

Žemaitis.

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašiną ir ant Fordo. 
Pilnas kursas Šoferio-Mechaniko, 
kurj veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
CllJS. Mokykla atdara nuo 9 ryt* 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th 8t.. N. Y

šis, todėl, žingsnis, padary
tas American Tobacco Kom
panijos gaminime Cigaretu,j 
užsitarnauja pagyrimo ir 
dar vienas nurodymas, 
naujovinis biznis sten

Daibą atlieku
Kreipkitės

JONAS

yra Į
SKAITYKIT IR PLATIN-

vest savo reikalus moksliniais KIT “LAISVE” 
būdais, atsižvelgdamas į pin-- 
čiosios publikos reikalus.

Mums yra smagu pranešt 
apie šitokią dalykų eigą ir su
teikt užgyrimą tokiam visuo
meniškam aptarnavimui, kokį 
teikia The American Tobacco 
Company, gamindama šį pui
kios rūšies produktą—LUCKY 
STRIKE Cigaretus.

IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir numąliavoja 
visokius paveiks- 
1 u s įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
kra javus ir su
daro su ameriko
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu:
STOKES

M73 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiy Rššiiį Šviežas Valgiai, Gadinami Lietuvišku 

ir Amerikoniško Stilių®
Pavalgias ria malonu htJti, pasi

šnekučiuoti iu kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Syki atsilankę, peraitik- 
rinsit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininke

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKUS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vai»- į 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMIUU AVĖ., ir 5046 CHENE ST., DETROIT

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

LAISVĘ

LIETUVIŲ DARBININKŲ CONNECTICUT VALSTIJOS

Rugpj ucio-Aug
LINDEN PARK, UNION CITY, CONN

Pradžia 10-tą Valandą Ryte

1928

*
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Laisvės Choras iš Hartford

Connecticut ir New Yorko chorų dainos ir sportiniai žaislai. Dainuos pirmu kartu iš Brooklyn, N. Y., lietuvių didžiausias 
apie virš 100 dainininkų ir geriausiai išlavintas Choras Lyra, vadovaujamas garsaus talentingo chorvedžio Vlado Žuko (jis mo: 
kiną kelis New Yorko ir New Jersey valstijų chorus). Bus keli sporto tymai: ristikai, kumštininkai (boxers), basket tymai, 
bėgikų tymai (merginų ir vyrų), sportininkai visi'jauni lietuviai iš Hartford ir kitur. Kumštininkai (boxers): Viktoras Kucia- 
račius su Jonu Pinkum. Komiškos kumštynes: Jonas Martutaitis su Karoliam Kiškiūnu. Kuriam teks campion©' vainikas? 
Dainuos Laisves Choras iš Hartford, vadovaujamas J. Plikimo; Vyrų Choras, Vilijos Choras iš Waterbury, vadovaujamas A. 
Dagio ir dar daugiau yra pasižadėjusių. Tai dar Šiaurinės Amerikos lietuviai neturėjo tokio įvairaus-žingeidaus parengimo. Ti
kimasi, suvažiuos apie 10,000 lietuvių į šį išvažiavimų. Jau žinoma, jog bus svieto iš Mass., R. L, New York, New Jersey, 
Penn. O Conn, valstijos visi lietuviai bus. Būkite ir jūs ir kitam pasakykite apie tai. Nepaisant lietus, sniegas ar pagada, o 

parengimas įvyks. Dvi milžiniškos svetaines su stogu," Del automobilių ir basų vietos yra užtektinai del 2,000 mašinų.
*• —— <——n i—■ ——••ii —— ,v, — nu—— uh—— m.—— kh —mi——ru—»n:r

\ PARKAS RANDASI prie pat didžiojo kelio—Main St. Iš kitų valstijų atvažiavę į Union City, Conn., arba Naugatuck, Conn., paklauskit Linden 
Park—jums parodys. Pasiimkit šį kelrodį iš “Laisvės”. Conn valstijos visi lietuviai žino šį parką. KOMISIJA.

^(Xioco&xscxxScocooooooc^ow^ooococd^^ -----------------------------  ------------------------ ------—-....)—-—-------------------------——— —     — ----------------------------------------- r
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Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
VISI LYRIEČIAI ŠIANDIE 
J GENERALIŠKAS 
PRAKTIKAS

krito kovoje tarp dviejų sai
kų butlegerių bei kitokių 
gengsterių. Jis buvo antrasis 
vyras savo pačios Concettos; 
jos pirmasis vyras taipgi buvo 
užmuštas.

num. 41-30—47th St., Queense, 
L. I. Pati kaltino vyrą, kad 
jis turįs meiliškus santik’us su 
kitomis moterimis. Jiedu vai
dijosi apie tris dienas paei
liui, kol jinai jį nudūrė, žmog
žudė areštuota ir laikoma 
kalėjime be kaucijos. Jai grę- 
sia mirties bausmė elektros ke-

pirmuose, dviejuose raunduose 
turėjo persvarą savo pusėje. 
Trečiam raunde Potschas palei
do į Holaiką netaisyklingą smū
gį ir todėl pastarasis tapo pri
pažintas laimėtoju.

Buonfiglio, Argentinos leng
vojo svorio boksininkas, nugalė
jo Resch’ą iš Suomijos (Fin-

Lyros Choras Maspethe ne 
juokais rengiasi prie tos gar
bingos . dainų dienos, kuri 
įvyks sekantį nedėldienį, tai 
yra rugpjūčio (August) 12 d., 
Linden Parke, Union City, 
Conn.

Lyriečiai skaitlingai lankosi 
į pamokas. Pereitą ketvergą 
buvo jų pilna salė; visi links
mi, kupini energijos. Kurie 
tūlą laiką buvo pasitraukę, 
vėl sugrįžo; taipgi nemažai ir 
naujų narių prisirašė, ir sten
giasi išmokti naujų dainų. Vi
si mokinasi veikliai, taip kad 
kuo geriausiai atsižymėt Con
necticut valstijoj, nes dar nei 
kartą nedainavę toje lietuvių 
kolonijoje.

Gerai, draugai lyriečiai, kad 
stengiatės pasižymėti, Tai ir 
šiandiena, ketverge, rugpjūčio 
9 d., vakare, sueikite visi, ir 
tie, kurie dar nebuvote perei
tose praktikose, tai šiandie bū-1 ward” ir kiti jų geltonlapiai 
kite pamokų svetainėje, 8 va-; vėl prapliupo 
landą vakare, 
paskutinę, generališką prakti
ką; taipgi turėsime nusitari, 
kurią valandą išvažiuosime 
ir iš kokios vietos, kad visi ži
notumėte ir kad paskui nerei
kėtų bėgioti ir jieškoti vietos.

Taipgi, lietuviai darbininkai 
Conn, valstijos, visi suvažiuo
kite į minėtą parengimą, o nei 
vienas neapsigausite, nes ly
riečiai moka daug gražių nau
jų dainų, kurios dar niekad 
niekur nebuvo dainuotos. Tas 
dainas jie sudainuos dailiais 
ir išlavintais balsais.

NUSIMINĘ KAILIAS1UVIŲ
REAKCIONIERIAI IR 
FABRIKANTAI

PAKEITĖ PEKLIŠKAS 
PAVARDES

bro-White Plains, N. Y. du 
liai, Alfonse Heli ir Alfred 
Heli, kreipėsi į teismą, kad pa
keistų jų pavardes į Heill. 
Mat, “Heli”- angliškai reiškia 
“pragaras”, o jiedu nenori 

Teismas

Iš komunistinėj spaudoj pa
skelbtų laiškų Amerikos Dar
bo Federacijos organizato
riaus Ed. F. McGrady ir dintis pragarais. 
Shiplacoffo, advokato buvusių į tenkino jų prašymą, 
streiklaužiškų vadų Kailiasiu- 
vių Unijos, pasirodė, kad tie 
ponai viską prakišo; kad 
jiems neliko pasekėjų tarp ei
linių unijos narių. Netekus 
vilties, rašė McGrady, Darbo 
Federacija turėsianti visiškai 
pasitraukti iš kailiasiuvių da
lyko.

Perskaitę tokią geltonųjų 
vadų prakišimo išpažintį, su
bruzdo kailių siuvimo fabri
kantai; žydų socialistų “For-

KURIE VAŽIUOSITE Į 
HUNT1NGTONĄ.

. > prieš kairiuo- 
Šičia turėsime [sius kailiasiuvius; pasipylė re

akcionierių prašymai, kad 
Darbo Federacijos vadai pasi
gailėtų Sigmanų, Schlessinge-- 
rių ir kitų unijos pardavikų ir 
bosų draugų. Suminkštėjo 
širdis Greenui, Darbo Federa
cijos prezidentui, ir jis at- 
pyškino telegramą, kad ir to
liau duosiąs paramos tiems 
monelninkams kovai prieš kai
rųjį sparną. Bet kadangi kai
liasiuvių mulkintojai, Sigman ai 
ir kompanija yra faktinai likę 
oficieriais be karevių, lyde
riais be - jų klausančių darbi
ninkų, tai jokie Greenai nepa- 

I taisys jiems dalyko kailiasiu- 
viuose. • .

Kurie važiuosite į Hunting
ton© ALDLD. 231 kuopos pik
niką nedėlioj, 12 d. rugpjūčio, 
tai būkite 8 vai. ryte pas Čiu- 
berkius, 101-54 — 110th St., 
Richmond Hill, kad galėtume 
visi kartu nuvažiuoti. Kurie 
kartu negalėsite nuvažiuoti, 
tai nuvykę j Huntingtoną, va
žiuokite pas A. Rugienių, 11 
St., prie Hudson St. Ten bus 
nurodyta išvažiavimo vieta.

Į K. Čitfberkis.

MORGANO PASKOLA 
FAŠIZMUI.

STREIKAS 4,000 BARBERIŲ

va-
pa-

JUODUKAS, PRAMUŠĘS 
GALVA SIENĄ, PAŠAUTAS 
IR ĮKALINTAS.

Landini, Argentinos pusiau 
vidutinio (welterweight) svorio 
boksininkas, laimėjo teisėjų 
sprendimą rungtynėse su Tho
mas Lown New Yorko.

John L. Daley iš Waltham, 
Mass., laimėjo teisėjų sprendi
mą rungtynėse su Bjerke, Nor
vegijos boksininku.. Jiedu pri
klauso 118 svaru klasei.

Left Hook.

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 į ši 
puikų išvažiavimų. Užtikrinam, kad 
būsite užganėdinti kaip vietos gražu
mu, taip valgiu ir gėrimų skanumu!

P. S. Jeigu tų dienų lytų, tai iš
važiavimas įvyks 19 rugpjūčio.

Kelrodis. Važiuojant reikia imti 
North Haledon ' busas ant kampo Ri
ver ir West Broadway, kuris daveža 
iki vietos. (788—189)

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

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

(Daugiau Vietos Žinių^Pusl. 5)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
RIVERSIDE, N. J.

ALDLD. J42 kuopos Jaunų Pionie
rių Grupė rengia smagų piknikų ne
kėlioj, .19 rugpjūčio, ant Plankbs 

, Cambridge, N. J. Gerbiami 
vietos ir apielinkes lietuviai, žemai
čiai ir kalakutai, visi atsilankykite į 
tas pasilinksminimas bus įvairesnis 
ir smagesnis už visus buvusius pa- 

i rengimus. Grieš Lyros Choro Or- 
; chestra iš Philadelphijos.

Kviečia Rengėjai.
(189—191)

KAI) PAGELBĖJUS STREIKUO- 
J AN TIEM SAU DĖ J A M S 

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

Salerno, del streikuojančių 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. i 
Susivieniję tarptautiškos draugijos 
nori ateiti Į pagelbą streikuojantiems 
audėjams ir parinktas komitetas 
stengiąs, kad šiame piknike užgane- 
dint kiekviena.

CASTON ROPSEVICH

Clarence Faulk, ■ juodukas 
va 1 gy k 1 ų ta rn a u to j as, 
pasprukęs iš West Side teis- 
mabllčio, New Yorke. Jis pa- šį parengimų, nes jaunuolių sureng- 
stebėjo, kad’ viena siena yra 
popierinė; dūrė į ją galvą ir 
nutūpė ant gretimo nugriauto 
namo šiukšlių krūvos. Jam 
įpėdmui šoko ir detektyvai iš 
teismo kambario. Vienas iš 
detektyvų buvo Thomas Tun- 
ney, brolis kumštynių čampio- 
no. Dviem šūviais sužeistas 
juodukas tapo suimtas ir nu
vežtas į kalėjimą. Jis jau pir
miau buvo šešis kartus sėdėjęs įj 
kalėjime už vagystes bei plė
šimus.

SPORTAS

buvo karmos,

Iš PASAULINĖS
OLIMPIADOS RUNGTYNIŲ.

^-ELIZABETH, N. J.
T. D'. Apsigynimo 8 kuopos susi

rinkimas bus ketverge, 9 rugpjūčio, 
8 vai. vakare. Visų narių pareiga 
dalyvauti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Tat nepamirškit atsilankyti.

Petnyčioj, 10 rugpjūčio, bus A.D. 
P.S. Frakcijos 15 kuopos 
kimas, po num. 69 So. Park 

nariai ateikite.
P.

susirin- 
St. Vi-

si
Poškus.

Muzika bus d. Zablacko iš Law
rence, Mass. Taipgi bus žaislai ir 
prakalbos anglų kalboje. Prie to at
silankydami prisidėsite prie sušelpi- 
mo streikuojančių audėjų, nes visas 
pelnas skiriamas New Bedfordo 
streikieriams.

Važiuojant ant pikniko busai bus 
galima gauti šiose ^vietose: Lynn, 
Laconia Court, kampas Summer St. 
West Lynn: pas Lietuvių svetainę; 
Peabody: pas Rusų Kliubų: Salem: 
prie Lietuviu Kliubo, 173 Derby St.

■(188—189) Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatorijų, duoda lekcijas ant sfinui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane .o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Ketvergas, Rugp. 9 d., 1928 jJg

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

65-02 Grand Avenue
M A SPETH, L. L, N. Y.

Tel., Juniper 6776

Tel. Jwniper 7648

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS

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

MASPETH, U L

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

NORWOOD, MASS.
Svarbus susirinkimas prisirengimui 
prie dienraščio “Laisves” Pikniko
Ketverge, 9 d. Augusto, yra šau

kiamas bendras susirinkimas šių or
ganizacijų: ALDLD. 9 kn., TDA. 58 
kp., LLR. Choro ir LDSA. 44 kp. 
Minėtų kuonų nariai ir nares yra 
kviečiami skaitlingai susirinkti, nes 
bus reikalinga gerai prisirengti prie 
“Laisvės” pikniko, kuris įvyksta 12 
d. Augusto, yra reikalinga daug dar
bininkų, kad gerai viskas piknike 
tvarkytus), tai turim būti beveik vi
si pasirengę prie darbo. Apart pri
sirengimo prie pikniko, šiame bend
ram susirinkime bus renkami dele
gatai į šaukiamų konferencija dol 
New Bedfordo streiikeriu; reikia iš
rinkti po du delegatus iš kiekvienos 
organizacijos. Konferencija įvvks 
12 d. Augusto. 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėj, Norwood, Mass. Ben
dro susirinkimo pradžia 7:30 vakare, 
Lietuviu Svetainėj.

Kviečia Bendras Kuopu Komitetas. 
(188—189)

DR. PETERSON’O

ŽOLIŲ ARBATAELIZABETH, N. J.
L.D.S.A. 4 kuopa rengia puikų iš- 

■ važiavimų nedėlioj, 12 rugpjūčio, 
1 Kenilworth, N. J., žinomoj vietoj po 
j medžiu, kur jau keliolika metų ren- 
I giama išvažiavimai. Kviečiame vi
sus atsilankyti ir smagių! laikų pra
leisti. Jeigu tų dienų lytų, tai bus 
draugiškas pasilinksminimas L.D.P. 
Klube, 69 So. Park St.
(189—190) Rengėjos.

EASTON, PA.
Istorinis Eastono ir Apielinkes 

PIKNIKAS 
Rengia Amerikos Darbin. 
Partijos Eastono Lokalas, 
Rugpjūčio (August) 19, 
Parke, Pradžia 11:30 vai.

Valgių ir gėrimų bus kuoskaniau- 
sių. Muzika gera. Vieta graži.

P. S. Jeigu ta dienų lytų, tai pik
nikas bus nukeltas į 26 d. rugpjūčio.

Rengėjai.

Telephone: Greenpoint 2328

J. GARŠVA Yra stebėtinas vaistas del visokių 
ligų. Tai yra rinkinys svarbiausių 
žolių iš viso pasaulio kraštų.

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

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ 
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Rugpjūčio mėn. 7 d. Arh- 
sterdame, Olandijoj, prasidėjo 
pasaulinės Olimpiados bokso 
rungtynės. Nuo liepos mėn. 29 
d. iki viršuj paminėtos dienos 
Amsterdame ėjo įvairios atleti
kos rungtytiėš kaip tarp vyrų, 
taip ir moterų, suvažiavusių į 
Olandiją iš įvairių pasaulio ša
lių. Didžiausį atletų skaičių 
į Amsterdamą pasiuntė Jungti
nės Valstijos, tačiau amerikie- 

Įčiai atletai nepasirodė taip, kaip 
buvo laukta. Iki šiol buvo rung
tas! bėgime, šokime į augštį ir 
tolį, jeties metime, disko svie
dime, plaukime ir kt. Kas lai
mėjo, kas ne, bet suomiai (fi
nai) tai tikrai laimėjo Olimpia
doj moralę pergalę.

štai tie suomiai, kurie tikrai 
puikiai pasirodė.

10,000 metrų bėgime laimėjo 
Paavo Nurmi. Tai pažįstamas 
sportininkams vardas.

5,000 metru bėgime laimėjo 
Willie Ritola.

3,000 metrų “steeplechase” 
laimėjo Toivo Loukola.

Dekatloną laimėjo Paavo Yr- 
jola.

Iš amerikiečių gerai pasirodė 
tik Ray Barbuti, kuris laimėjo 
400 metrų bėgime.

Kalbant apie puikų 
i pasirodymą, jokiu būdu 
'ma praeiti nepaminėjus 

, čio EI Ouafi, kuris laimėjo ma- 
Jis rungėsi po Franci- 

, 'įjos vėliava, di-.l
1 Rungėsi Lengvojo Svorio 
Boksininkai >

Prksidėjus bokso1 rungtynėms 
už Olimpiados pirmenybes, lai
mėtoju tapo pripažintas Jungti
nių Valstijų^, lengvoj o svorio 
boksininkas Stephen Holaiko iš 
Auburn, N. Y. Jis rungėsi su 
čecho-Slovakijos to paties svo
rio boksininku Potsch. Holaiko

kom- 
$25,-

Bankininko Morgano 
panija duoda Ispanijai 
000,‘000- paskolos, <šu kurios pa- 
gelba fašištinis' diktatorius de 
Rivera galėtų sudrūtint savo 
valdžią.

DARBININKIŠKO SPORTO 
SĄJUNGOS PARENGIMAS

Darbininkiško Sporto Są
junga New Yorke turės savo 
parengimą rugpjūčio 25—26 
d.d. Bus įvairiausi atletiški 
žaidimai ir rungtynės. Smulk- 
meniškiau apie to parengimo 
programą bus pranešta vėliau.

Vakar paskelbta 4,000 bar
benu streikas Didžiajame 
New Yorke. Streiko tikslas 
yra priverst 2,000 neunijinių 
barbernių Manhattane (pačia
me New Yorke) pripažint uni
ją. Streikui vadovauja Tarp
tautinės Barberių Unijos loka- 
lai 752 ir 900.

Streikieriai pasiryžę spirt 
visas barberŠapes įvest uniją. 
Tuomet barbenai darbininkai mokslą

Smithą, demokratų kandidatą 
į prezidentus, kaipo “geriau
sią draugą reakcijos, nemora- 
lybės ir piktadarystės.”

Kun. Stratonas ypač turėjo, 
mintyje Smitho prielankumai 
svaiginamiems gėrimams ir tą 
faktą, kad New Yorko vals-jratoną. 
tijos sostinėje, Albany, po pat 
gub. Smitho nosia, buvo c. 
džiausiąs lizdas gatvines pa
leistuvystės.

Smithas dabar atrašė kun. 
Stratonui laišką, kuriame rei
kalauja, kad kunigas savo ba
žnyčioj duotų Smithui atsaky
ti į padarytus primetimus. 
Kunigas, žinoma, galėsiąs pa
karto! savo kaltinimus Smi
thui į akis; tuomet Smithas 
pasiteisinsiąs.

Kun. Straton sutinka su 
Smitho propozicija, bet sako, 
kad ’bažnyčia būtų permaža 
tam vieta, nes suplauktų dau
gybė publikos. Straton todėl 
siūlo, kad Smithas eitų su juo 
į viešus debatus Madison 
Square Garden milžiniškoj 
svetainėj.

Tuomet barbenai darbininkai 
galės sėkmingiau kovot už sa
vo reikalus.

CONEY ISLANDO POLICIJA 
AREŠTUOJA NENEŠANČIUS 
PINIGŲ BIZNIERIAMS

Miestas nėra išleidęs jokio 
įstatymo, kuris draustų Coney 
Island gyventojams namie ap- 
sivilkt “beiding siūtu” ir taip 
eit į jūrių maudynes arba 
grįžt namo iš jųjų. Taęiaus 
policija areštuoja Coney Is
land žmones, kurie pasirodo 
gatvėse su savo “beiding siū
tais”, eidami maudytis arba 
grįždami iš maudynių. Polic- 
manai, matyt, yra papirkti 
biznierių, kurie brangiai išran- 
davoja maudynių “siūtus”. 
Policija todėl nori priverst, 
kad visi coney-ailandiečiai 
neštų pinigus bižnieriams.

Prieš tokį policijos elgimąsi 
išnešė protestą Van Sicklen 
Tax Payers Associacija, susi
daranti iš Coney Island’o pi
liečių, gyvenančių nuošaliau 
nuo pasilinksminimo vietų.

KRIAUČIUS, GENGSTERIŲ 
PASKERSTAS.

Rado sukapotą ir supjaus
tytą kOną kriaučiaus Luigi 
Marino1, ties 12 Avė. ir 86 St., 
Brooklyfte. Manoma, kad jis

GUB. SMITHAS TEISINSIS 
PROTESTONŲ BAŽNYČIOJE

Calvary baptistų bažnyčios 
kunigas John Roach Straton 
pereitą sekmadienį per pa

smerkė gubernatorių

PATI NUDŪRĖ GYVULIŲ 
DAKTARĄ

Gyvulių daktaras Glen B. 
Kirkwood, 26 metų amžiaus, 
peiliu nudurtas savo pačios 
Frances, 32 metų amžiaus, po

bėgikų 
negali- 
alžirie-

(Komun.) 
nedėlioję, 
Hacketts 

ry£e- < .
REIKALAVIMAI

REIKALINGA^ Ikad 'ir fjenyvas dar
bininkas ant farmos fmidabojimui 
karvių. Atsišaukit tuojaus.

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

(188—190)

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

229
Arba siųskite reikalavimus ir 

money orderius tiesiai, kur išdir
bama:

WILKES BARRE, FA.
Moterys darbininkės, ateikite 

atsiveskite savo drauges i moterų 
masinj susirinkimų ketverge, 9 rug
pjūčio (August), po num. 206 So. 
Main St. Prasidės 7 vai. vakare. 
Kalbės d. Vera Buch, organizatorė 
mainierių 
burgh ir apielinkėse 
geriausių kalbėtojų.

moterų komiteto, Pitts- 
Ji yra viena 

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 ir mokes
čius užsimokėti. Atsiveskit ir nau
jų narių.

su-

Rašt. J. Povilaitis. 
(188—189)

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE: REGENT 2177-0474 “Tai Mokykla au Reputacija.”

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokių 
iidirbimų karus i trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

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

REIKALINGAS partneris į bučemės 
ir grosernės biznį. Partneriu pri

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

SKAITYKIT; IR PLATIN-
SUN-HERB TEA CO.

28 Forest Road, Dongan Hills, 
STATEN ISLAND, N. Y.

3525—3rd

jieškoti kito partnerio, 
galima plačiai bizni varyt.

Kanton
Ave.. Bronx, N. Y.

(188—216)

KIT “LAISVĘ”

REIKAIpNGA senyva moteris prie 
stubos darbo. Duosime valgi, kam

barį ir nrimokesime. Atsišaukit no 
No. 3005-7 W. 3rd St.. Apt. 10, 
Brooklyn (Conev Island), N. Y.

(188—190)
REIKALINGA dženitorius, senyvas 

žmogelis, mokantis nors biskį nen- 
tvfi: duosiu kambarį ir valgį. Atsi
šaukite greit.

Mr'’. Peters,
1001 Eastern P^rkwov, Brooklyn. 

(187—192)

PAJIEŠKOJIMAI
MOTERIS jieško vidutinio amžiaus 
žmogaus, 
venti ant 
sitarimo.

kuris norėtų dirbti ir 'gy- 
farmos. Mokestis sulyg su-

R. D. 5,
Tieler Plies
Richfield Springs, N. Y. 
(189—190)

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našles, kad ir su vienu 

nuo 35 iki 40 metų amžiaus, 
mos prie biznio ,nes aš turiu 
Meldžiu atsišaukti.

M. S. T.
Bqx 31, ’ Montello,

(788—789)

vaiku, 
tinka- 
biznį.

Mass.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių ir Ice Cream 

storas. Biznis įdirbtas ir gera 
proga pirkti. Yra 2 kambariai gy
venimui. Atsišaukit j “Laisvės” ofisą. 

184-189

Tel. Lackawanna 2188

Otto Meyer, M, D.
24S West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

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

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

J. IR o. vaigiNis
Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue,

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
1

I Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
r visokios .mūsų vientaučių vartojamos žoles, šaknys ir kitokie naminiai. 
[ vaistai, Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
[ kiekvieną ligų. Žinodamas tų ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo-, 
[geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 

ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių irtuviŠkų žolių, šaknų 
čia paduotus:
Apynių 
Aviečių uogų 
Amžių sčklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Čia Galite Ganti ir Lietuviikų Trejų Devynerių

iPhone, Greenpoint 2017, 2860-8514




