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Trūko Ledinis Tvenki
nys; Krinta .Vanduo nuo 
17,000 Pėdų Augštumo

LAHORE, Indija — Ne
dėldienį trūko milžiniškas 
ledinis tvenkinys ant Shyok 

' upės ir pradėjo verstis nuo 
kalnų vanduo į Indus Slėnį. 
Nuo tos vietos arčiausias 
miestas yra Seh, už 140 my
lių.

Ugniniais signalais ant 
kalnų pranešta vakarinės 
Indijos gyventojams, kad 
trūko ledinis tvenkinys ir 
kad jie gelbėtųsi nuo pavo
jaus. *

Ta ledyno vieta yra nepri
einamoj srity (140 mylių 
nuo telegrafo linijos' ir 17,- 
000 pėdų augštumo, kalnuo
se, kur negalima dasigauti) ; 
del to ilgokai ima ateiti pra
nešimams apie nelaimę. .

Pranešimai sako, kad kai- Aikštę, 
miečiai kalnuotame krašte 
nors nenoromis skubiai ap
leidžia savo namus. Šauda
mas iš kanuolių persergėjo 
juos, kad didysis tvanas 
plaukia nuo kalnų ir kad jie 
turi gelbėtis.

Užėjus vasaros dideliam 
karščiui, ledynas pradeda 
tirpti. Ledai pradeda slinkt 
nuo kalnų į slėnį. Vanduo 
pradeda veržtis. Shyok upė 
yra apsupta milžiniškų kai- sportų organizacijų iš Vo- 
nų. Dabar, trūkus nepapras- kietijos, Francijos, Čekoslo- 
tai dideliems ledams, van- vakijos ir kitų šalių. Dauge-

50,000 Darbininkų Atletų Dalyvauja Sovie 
tų Sąjungoj Sportų Iškilmėse

Darbininką (Komunistą) Partijos Centralinis Komitetas 
Ragina Narius Darbuotis Rinkime Parašą

duo veržiasi nuo kalnu i €- •

Vokiečiai Atiduoda Orlaivį 
Bremen New Yorko Muzėjui

BERLYNAS. — Baronas 
von Huenefeld, kuris su ka
pitonu Koehl ir airiu Fitz- 
maurice perlėkė Atlantiką 
orlaiviu Bremen iš Europos 
į Ameriką, pasiuntė laišką 
Amerikos ambasadoriui 
Schurman, prašydamas pri
duoti jo orlaivį New Yorko 
miesto muzejui, kad suda
rius geresnius santikir 
tarp Vokietijos ir Amerikos.

Išeikvojo 20,000 Litų

Darbininkai Visq Sali, 
Vienykite*! Jfi» nieko 
Nepralaimesite, tik Re

težius, o Laimėsite

TAUTŲ LYGA LEIDŽIA LENKIJAI 
DARYT MANEVRUS PARUBEŽYJE

MASKVA.— Pereitą ne- 
dėldienį čia formaliai atsida
rė pirmas tarptautinis dar
bininkų sportininkų suva
žiavimas. Suvirš 5.0,000 at
letų susirinko į Raudonąją

Daugiau Sportų žaislų, 
Mažiau Ligoninių

Sportų žaislai naudojami 
plačiai propagandai už fizi
kinę kultūrą. “Daugiau 
sportinių žaislų, o mažiau 
ligoninių,” yra vienas to su
važiavimo obalsių. Vėl ki
tas iškeltas obalsis skamba: 
“Fizikinė kultūra, tai alko
holizmo ir chuliganiškumo 
priešas; draugas naujo svei
ko gyvenimo.”

Tuo pačiu sykiu Sovietų 
spauda ir obalsiai nurodo 
griežtą skirtumą tarp Sovie
tų sportų ir sportų nesovie
tinio pasaulio.

“Buržuazinės sportų orga
nizacijos yra mokykla, mo
kinimui fašizmo ir milita- 
rizmo,” sako Sovietų spau
da. i

Į programą įeina sekanti 
žaislai: futbole, basket-bolė, 
tenis ir keletas kitų panašių 
žaislų. Lengvoji atletika:

Sportininkai dalyvaus įvai-j šaudymas, plaukimas. Sun- 
riuose žaisluose. Žaislai kioji atletika: bėgimas, šo-j 
tęsis iki rugpjūčio 22 d.

Daugelis merginų buvo 
apsirengusios raudonais 
maudymosi siutais; vaikinai 
buvo apsirengę baltais 
škiniais ir mėlynomis 
naitėmis.

Atletai suvažiavo iš
rių dalių Sovietų Sąjungos 
ir iš daugelio kitų šalių. 
Tarp svetimšalių atletų yra 
atstovai nuo darbininkų

lis tų organizacijų yra na
riai Raudonojo Sporto In
ternacionalo, kurio vyriau
sia raštinė randasi Maskvoj.

Komunistą Kandidatai ant 
Baloto Arizona ir Illinois 

Valstijose
NEW YORK.— Darbinin

kų (Komunistų) Partijos 
Nacionalis Kampanijos Ko
mitetas aplaikė pranešimą, 
kad komunistų kandidatai 
bus padėti ant baloto Arizo
na ir Illinois valstijose.

Pranešama, kad Illinois 
valstijoj jau draugai surin
ko piliečių parašus padėji-Birželio m. pabaigoj Jur

barko valstybinėj plaučių Ii- muf komunistu prezidenti- 
goninėj, vai. kontrolės buvo nių kandidatų 
daroma revizija. Bedarant Dabar jie smarkiai darbuo- 
reviziją buvo pastebėtas ka- jasj rinkime parašų padėii-
daroma revizija.

ant baloto.

kimas j viršų, irklavimas.

Marinai Užpuolė Honduras
Kraštą Gaudymui 

Nicaragiečių

Drauge:
Rinkikių kampanija dabar yra svarbiausia Dar

bininkų (Komunistų) Partijos kampanija. Šioj 
kampanijoj mes turime puikią progą sumobilizuoti 
darbininkus ir biednuosius farmerius kpvai prieš ka
pitalizmą ir budavojimui mūsų Partijoš.

Kad vedus gerą rinkimų kovą, būtinai reikalin
ga, kad vąlstijiniai tikietai būtų padėti ant baloto 
kaip galima didesniam skaičiuj valstijų. Nacionalis 
Rinkimų Kampanijos Komitetas tiki, kad mes galė
sime padėti kandidatus ant baloto 30 valstijų.

Sulig pranešimų, kuriuos aplaikė Nacionalis Ofi
sas, tai darbas padėjimui Partijos kandidatų ant ba
loto gerai eina nekuriose valstijose, bet neina gerai 
kitose. Nėra jokio pasiteisinimo del nesurinkimo rei
kalingo skaičiaus piliečių parašų, kad padėti ant ba
loto kandidatus. Centralinis Pildomasis Komitetas 
ragina kiekvieną Partijos narį pašvęsti kiek laiko 
tam darbui. Nepaisant kaip labai jūs būtumėte už
imti kitu darbu, būtinai turite surasti kiek laiko at
liktiną svarbų komunistinį darbą šiuo laiku. Nariai, 
kurie nedalyvauja tame darbe, negali būt skaitomi, 
kaipo atliekantieji savo užduotį revoliuciniam judė
jime. Mes dabar esame pačiam svarbiajame rinki
mų kampanijos laike. Dabar yra laikas gauti para
šus, kuomet darbininkai yra suinteresuoti rinkimų 
dalykai^. Dabar yra geriausias laikas gauti parašus, 
nes jeigu mes dabar negausime, tai vėliaus bus per- 
vėlu.

Darbininkų (Komunistų) Partijos! Centralinis 
Pildomasis Komitetas ragina visus narius atlikti šią 
svarbią komunistinę užduotį.

Amerikos Darbininkų (Komunistų) Partijos 
Centralinis Pildomasis Konfitetas.

Whitney K-o m u ni s t u Negali Išgabenti 10,000

I Voldemaro Apeliaciją Atsako, kad del To Negręsia Pavo- - 
jus Taikai; Pilsudskis Savinasi Vilnią

vykių pavojaus. , f,U;-> 
Šioj rezoliucijoj pažymė

ta, kad jeigu įvyktų taikai 
gręsianti incidentai parube- 
žy, Tautų Lyga prašant vie
nai iš šalių, gali pasitarti gu 

dydamas, kad Lenkijos ma-(Lygos tarybos prezidentų ir 
nevrai gręsia taikai tarp (priimti būdus prašalinimui 
Lietuvos ir Lenkijos. Bet gręsiančio pavojaus.
Tautų Lygos viršininkai at- Iš Vilniaus pranešama, 
sakė, kad manevrai negrę- kad ten nedėldienį kalbėda- 
sia taikai. mas legionierių suvažiavime

Tautų Lygos viršininkai .Pilsudskis savinosi Vilnių, 
pasitarė su Holandijos už- Pasakojo apie savo gyveni- 
sienių reikalų ministeriu mą Vilniuj ir pareiškė, kąd 
Beelaerts Van Blockland, Vilnius esąs Lenkijos; sakė, 
kuris buvo oficialiu prane- kad Vilnius yra “simbolas 
sėju Lietuvos-Lenkijos gin- Lenkijos didžiosios kultū- 
čo klausime, ir pareiškė,iros”.
kad nėra reikalo panaudoti I Septyni Lietuvos laikrąš- 
Tautų Lygos priimtą rezo-lčių korespondentai klausėsi/ 
liuciją ikaslink parubežių į-‘jo prakalbos.

* GENEVA.— Sumobiliza
vus Lenkijai kariuomenę 
prie Lietuvos rubežiaus ir 
pradėjus daryti manevrus, 
Voldemaras pasiuntė atsi
šaukimą Tautų Lygai, nuro-

Gitlowas Pradės Pra- 
kalby Maršrutą Rugsėjo 

3-čią dieną

Mandžūrijos V a 1 d onai 
Sutiko Tarnaut 

Japonijai

*i ■
f

i

&

žin koks neaiškumas ar trū
kumas 100 litų. Tos ligoni
nės ūkvedys p. R. jausda
masis kaltu tą nakti kažkur 
dingo be žinios. Kitą dieną, 
darant nuodugnia reviziją, 
rasta anie 20,000 litu trūku
mu. padarytų įvairiai sufal
sifikuotomis sąskaitomis. 
Ūkvedys R. pasirodo, kad 
buvo pabėgęs j Klaipėdos 
kraštą, bet matyt jausda
masis, kad vis tiek gali su
gauti, nuvažiavo pats į Kau
ną ir pasidavė.

mui ant baloto vietos kandi
datų.

10 Metų už Bėgimą pas 
Lenkus

TEGUCIGALPA,. Hondu
ras.— Jungtinių Valtijų val
džia pasiuntė notą Hondu
ras valdžiai, kad ji leistų 
Amerikos marinams įeiti į 
Honduras teritoriją sugavi
mui nicaragiečių, gyvenan
čių Honduras krašte. Ma
rinai nesenai užpuolė Danli 
miestą ir pagriebė keletą 
nicaragiečių, kariavusių 
prieš marinus.

Amerikos valdžia savo no- . „
toj įsako, kad visos organi-!nį veikimą, 
zacijos Honduras šalyj, ku
rios tik yra prielankios San- 
dino armijai, būtų paskelb
tos nelegališkomis ir tuojaus 
uždarytos.

Kandidatė į Senatorius
SAN FRANCISCO, Cal. 

Pereitą nedeldiėnį čia įvyko 
darbininkų (Komunistų) 
Partijos nominacijos kon
vencija. Dalyvavo delega
tai i 
dalių.
Whitney į Jungtinių Valsti
jų senatorius. Ji buvo įgrū
sta kalėjiman už komunisti-

įvairių Californijos 
Nominuota Anita

Buvo japonų ir chinų dele
gatų, o iš Imperial Valley 
buvo meksikiečių delegatų. 
Iš Oaklando buvo keli neg
rai delegatai.

Bedarbių Kanadon
LONDONAS.— J. Bruce 

Walker, Direktorius Euro
pinės Imigracijos į Kanadą 
pirmadienė pareiškė,, kad 
negali išgabenti iš Anglijos 
10,000 bedarbių į Kanadą 
laukų darbams del stokos 
laivu. Jis sako, kad nebus

NEW YORK.— Benjamin 
Gitlow, Darbininkų (Komu
nistų) Partijos kandidatas į 
vice prezidenttis, pradės sa
vo nacionali prakalbu marš
rutą rugsėjo 3 d. Jis kal
bės - svarbesniuose šalies 
miestuose. Perstatys dar
bininkams reikšmę komuni
stinio judėjimo^ Aiškins a- 
pie klasių kovą, apie mai
nierių streiką, apie teksti-

Chang
I

NEGRAS PRISIPAŽINO 
PRIE ŽMOGŽUDYSTĖS

CHICAGO.—Negras Dave 
: Shanks, 22 metų amžiaus, 
čeverykų valytojas, suareš
tuotas prisipažino, kad jis 
nužudė Northwestern Uni
versiteto . studentę Jennie 
Constance. Jis atėmĄ nuo 
jos laikrodėlį ir pinigus, 
kiek ji turėjo; laikrodėlį 
pardavė tūlam vaikui, kuris 
išdavė jį policijai.

Shanks pasakojo, kad jis 
nužudęs ją tik apiplėšimo 
tikslu; neturėjęs kito tikslo.

Trečio pėstininku pulko 
eilinis Alfonsas Paškevičius, 
kilęs iš Malėtų valse., Ruto- 
niu k., 1923 m. liepos 12 d. 
pabėgo iš savo dalies ir nu
vyko į lenkų okupuotą Vil
niaus krašta, kur jis gyveno 
.iki š. m. balandžio 1 d. Bet 
.'praėjus tokiam ilgam lai
kui, kaip jis sakė, manęs 
galės grįžti Lietuvon ir ra
miai gyventi.*. Pereinant-de
markacijos liriiią ties Vilkų 
vįenkiemiu pasienio polici
jos buvo sulaikytas.

Kariuomenės teismas jį 
nubaudė 10 metų sunk, dar
bų kalėjimo.

TEISMĄ APVOGĖ 
LIETUVOJ

Kiek Paryžiuj Pameta 
Vaikų

‘LAISVES’ NAUDAI PIKNIKAI
19 Rugpjūčio, Linden, N. J. 
Rengia A.L.D.L.D. II Apskritis, 

’ ! AMT WILICK’S FARMOS

Kėsinosi Išžaginti 7 Metų 
Mergaitę

Policijos žiniomis, liepos 
22 d. Garliavos valse., Kir- 
kiliškių k. p. S. 7 metų duk
tė G. vakare 8 vai. nešė na
mo iš kaimyno pieną. Kazys 
Šalčius (vietos gyventojas) 
ją įviliojo kambarin, žadė
damas duoti knygučių, buvo 
besiruošiąs prievarta išža
ginti, tik tuo metu įėjo kam
barin Liuda B. ir ta paste
bėjo. Šalčius šoko iš lovos 
ir ragino mergaitę keltis.

JURBARKAS. — Liepos 
mėn. 5 d. .iŠ nakties rasta iš
vogtos iš Jurbarko nuova
dos taikos teisėjo kameros 
visos bylos, kurios liepos m. 
6 d. turėjo būt' sprendžia
mos. Tarp išvogtų bylų buvo 
ir gana svarbių, kaip: tvir
tinimas ginčytino testamen
to, ginčytinų vekselių tvir
tinimas ir p. Todėl del iš
vogimo įtarimas krito1 ant 
kai kurių teismo tarnauto
jų. Buvo suimtas teismo 
sargas, bet paleistas. Da
bar suimti ir laikomi 3 Jur
barko miesto gyventojai žy
dai: Minceriai ir prie teis
mo gyvenąs ir užsiimąs tei
kimu piliečiams juridinės 
pagalbos privačiai Meškaus
kas. . Tardymas eina, bet! 
dar kol kas tikrai kaltas ne
nustatytas.

Paryžius.— 1914 m. Pary
žiuj rasta 3,376 pamesti kū
dikiai, 1927 m.—1868. Tokiu 
būdu vaikų pametimas su
mažėjo, bet ir ‘dabar dar 
kasdien pametama apie 6 
kūdikius.

is • Klaipėdos Krašto Išvežė 
l;705 Gyvulius Vokietijon

' Kaunas.— Per pirmąjį šių 
metų pusmetį, pro Panemu
nės muitinę • iš Klaipėdos 
krašto "išvežta Vokietijon: 
raguočių —4 403, • veršių — 
893, kiaulių — 336 ir avių— 
73. Iš viso 1705.

Sulaikė Plečkaičio Literatū
ros Platintoją

• Didelis piknikas turi būt
2 Rugsėjo Philadelphijoje.

Kaunas.— Iš Kauno auto
busų stoties kasdien išva- 

Buvo pranešta tėvams. Poli- žiuoja 80 autobusų, kurie 
ei j a stropiai veda tardymą, perveža per 1000 žmonių.

Liepos 27 d. Šiaulių krimi
nale policija, sekdama plėši
kus, pripuolamai • Amalių 
gelžk. stoty sulaikė Stasį 
Pšelnicką su dideliu bagažu 
Plečkaičio literatūros. Ras
ta daug egz. “Pirmyn” kom- 
pletų ir “Žodis jaunimui”.

> TOKIO, Japon 
Hsueh-liang ir kiti Mandžu- 
rijos valdonai sutiko ištiki
mai tarnauti Japdnijos im
perialistams. Japonija pa
reikalavo, kad Mandžurija 
nesusidėtų su Chinijos na
cionalistine valdžia. Chan- 
gas sutiko pildyti Japonijos 
reikalavimą.

New York.— New Yorko
liečiu streiką, apie padėtį valstijos pramonėj dirba a

galima išgabenti daugiau, išnaudojamų milionų darbi- pie 100,000 vaikų, neturin-
kaip 8,500.

Lietuvoj Degtukų
Produkcija Mažėja

ninku ir biednųju farmerių. čių 17 metų amžiaus.
Taip pat plačiai po visą i _______„

įšali važinės su prakalbomis!
Wilkes-Barre Apielin

tus.

MAINIERYS SU ŠALIA- 
PINO BALSU

KAUNAS. Palyginti su 
pernai metais Lietuvos deg
tukų produkcija šiemet ma
žėja ir rodo tendenciją ma
žėti ir toliau.

Kaip kai kurie pramoni
ninkai tvirtina, tai darosi 
del to, kad švedų degtukų 
sindikatas kontroliuoja Lie
tuvos degtukų fabrikaciją. 
Pirmoj eilėj jis paėmė į sa
vo rankas Tilkos degtukų 
fabriką ir .sustabdė jo vei
kimą. ’ .Spėjama, kad šiemet 
degtukų produkuota bus ko
kia 10 milionų dėžučių ma
žiau kaip pernai.

HOOVERIS Už GRIEŽTĄ 
BLAIVYBĖS VYKINIMĄ

PALO ĄLTO, Cal.—Per
eitą subatą Stanfordo Sta- 
diume repųblikonų kandida
tas i prezidentus savo nomi
nacijos priėmimo prakalboj 
pareiškė, kad jis stoja už 
griežta blaivybės vykinimą. 
Prižadėjo naikinti būtlege- 
rystę.

Taipgi jis savo veidmai
ningoj, demagogiškoj pra
kalboj pažadėjo veikti, kad ,649 ir kitu mažiau, 
sumažinus indžionkšinu na.u- metais nelėgab’škai 
do i imą streikuose. Pasiža
dėjo suteikti “protekciją” 
darbo unijoms.

kės Mainierių Atydai
Ar jau visi žinote, kad bus 

(svarbios prakalbos ir kartu 
LONDONAS.—John Pen- [niknikas Valley View Par? 

nar Williams, bedarbis mai-|ke prie Inkermano? Šį pik- 
nierys, nustebino muzikos (niką rengia daugelis orga- 
kritikus savo'balsu. Jis tu-jnizacijų visos - apielinkėS, 
ri tvirtą, gražų baso balsą. | kad supažindinus visu£ dar- 
Dabar iau jis pramintas Am ibininkus, kodėl’ Amerikos , 
gliios Šaliapinu. Darbininkų (-----------

Jis labai užinteresavo kri- Partija stato savo kandida- 
tikus, sudainuodamas ariją tus; ir kodėl darbininkai tų- 

Boris .Godunov”, ri balsuoti ųž darbininkų

gliios Šaliapinu.

iš oneros “
Keli kritikai, kurie jį girdė
jo, išsireiškė, kad jo balsas 
esąs geresnis, negu Šaliapi- 
no balsas dabartiniu laiku. 
Jis dabar gyvena iš bedar-' 
biu našelpos, kurią teikia 
valdžia. Bet manoma, kad 
jis pataps profesionalu dai
nininku.

Darbininkų (Komunistų)

Komitetas.

atstovus? Taip’ pat bus pla
čiai kalbama apiė maiųierių 
reikalus. Šis piknikas, bus ■ 
prie to dar tuomi svarbus, 
kad jame dalyvaus drg. -Ai 
Bimba—kalbės, amerikoniš
kai ir lietuviškai; Daugelis 
nori išgirsti draugo Bimbos 
kalbos šioj apielinkėj. Da
bar yra proga. Scrantone 
visai jąm neduoda kalbėti, 
kain ir daugely kitų miestų 

Pernai metus Lietuvoj iš|J. V. Tad visi lietuviai dar- 
viso rime 63,026 vaikai, iš ’ ’ 
jų 32,514 berniuku ir 30.512 
mergaičių. Pagal tautvbės 
lietuviu gimė 52.906 vaikai, 
žvdu 2657. rusu J 650, lenku 

1927 
gimė 

nėr

GIMTMAL MIRIMAI IR 
VEDIMAI LIETUVOJ

bininkai turite nepamiršti 
šio' pikniko. Važiuokite vi 
si susiorganizavę mašinomis 
ir gatvekariais. Daržas la
bai gerai prieinamas.
važiuoti galima Loraine ka
rais ir išlipti Inkermane, 
Tai tiesiog darže.

Piknikus atsibuš rugpiū^ 
čio (Augusto) 15 d., Valley

3631 vaikas. Iš viso
tuos metus mirė 36568

v . žmonės: 18896 vvrai ir 17,-
Pasisakėį už palaikymą 672 moterys. Sutuoktuvių View Parke. Visi būkite, 

k pernai metais būta 18,555.augštų muitų



. puslapis Antras

APŽVALGA
įLy^k >t, .fcropfclyn, Ji. T.

Sereda, Rugpjūčio i§,. 1928

Grigaitis , tik
’ savo

tai dryk-Laisvė
UTHUANIAM DAILI

Published by 
Lithuanian Co-operative Publii

,enų”

DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) f’ARTIJOS

43 East 125th St., New York City

Per year ______
Foreign Countries

SUBSCRIBTION RATESi
li.oo
(8.00

i Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y.', unde^ the Act of March 3, 1879

DVIDEŠIMTS PENKIĮf METŲ SUKAKTU 
VES NUO ATSISVEIKINIMO SU MEN- 

. ŠEVIZMU IR MENŠEVIKAIS
1903 metais Londone įvy

ko Ikras suvažiavimas Ru
si j o s Socialdemokratinės 
Partijos. Tai buvo didžiau
sios istorinės svarbos suva
žiavimas. Tai buvo atsiri- 
bavimas bolševizmo nuo 
menševizmo, .bolševikų nuo 
menševikų, revoliucijos nuo 
reformizmo, marksizmo nuo 
oportunizmo. Šiemet sueina 
25 mėtai nuo Londono su- kados, jokiose aplinkybėse, 
važiavimo. Bolševikų par- net gi priešui ja uraganiniai 
tija, tai yra, Sovietų Šajun- apšaudant, nepametė savo 
gos Komunistų Partija, ku-1 šviesaus, rimto revoliucinio 
riai pagrindai buvo padėti veido; ji visuomet pasiliko 
tame suvažiavime, šiandien ištikima karingąja proleta- 
yra galingiausia revoliucinė riato partija... 
spėka pasaulyje, vadas 150,- 

$00,000 darbininkų ir vals
tiečių, kelrodys Komunistų 
Internacionalo.

Maskvos “Pravda” (liepos 
29 d.) įvedamamjam straip
snyje “Didysis Kelias” se
kamai įvertina šitas 25-me- 
tines sukaktuves:

“Dvidešimt penki metai 
tam atgal bolševizmas atsi
stojo ant pastovaus, kieto 
istorinio pamato. Rusų so
cialdemokratinės partijos 
antram suvažiavime buvo 
•padėti pamatai mūsų parti
jai; ;tuomet buvo patiesta 
bolševistinis programinis 
fundamentas po revoliucine 
kova; tuomet buvo nutiesta 
mūsų strateginė ir taktiki- 
nė linija; tuomet buvo su
formuoti (sutaisyti) organi
zaciniai bolševizmo princi-

geriausius pavyzdžius grei
tos ir pergalę nešančios ko
vos gudriausiose ir sunkiau-' 
siose i išorinėse aplinkybėse. 
Jį dirbo savo darbų po kry- 
žiava ugnimi verginio dės-Į 
potizmo, liberalinės kontr
revoliucinės buržuazijos, 
daugspalvio ir įvairvardžio 
opoftunizmo, likvidatorizmo 
ir menševizmo. /Ir ji nie-

Vyčių Rrikimas ir 
Dvasiškių Autoritetas

C h i c a g i š k i s kunigų 
“Draugas” (rugp. 11 d.) ai- 
manuoja, delei peštynių Ry
mo Katalikų Susivienijime, 
ir visų blogumų mato tame, 
kad tai parapijonų savišel- 
pos organizacijai trūko gud
rių ir kietų vadų; sako:

Reikėjo patekti į teismus, kil
noti Centrą, kelti kuopose su
irutes, erzinti narius tiktai 
dėlto, kad nebuvo centro vai- 
dyboje žmonių su aukštu au
toritetu ...
. Tuo pačiu žygiu “Drau

gas” sielojasi, kad ir vyčių 
organizacijoj išbujojo, pana
ši dvasia, del stokos “reikia
mo autoriteto.”

Toms organizacijoms va
dovauja kunigai ir davat
kos. Taigi “Draugo” deja
vimas kai del vyčių ir ry
miečių Susivienijimo yra 
klerikalų prisipažinimas, 
kad kunigams ir zakristijo
nams nesiseka valdyt tas or
ganizacijas, ir jų intaka 
smunka nuo koto.

tę jaunuoliai. Tūlų jų dalis, 
todėl, pereidama įvairius 
laipsnius, artinasi prie dar
bininkų judėjimo per dar
bininkiškus chorus ir pažan
gias kultūrines mūsų orga
nizacijas; kita dalis, kuriai 
nepasitaiko įstot į šį kelių, 
virsta visuomeniškai bergž
džių bei nenaudingu elemen
tu. Su kunigais gi pasilie
ka tik vis mažėjantis skai
čius paskutinių .molių Mo- 4.4i ; I ' Į ■ '■ '

i pęryęda pirštais per 
i ožišką barzdą ir Šatei „ 
stelėj a, ka'd latvjai ^atsily
ginę” Spvi^tąins.

Ąluių praskiestus Grigai
čio krųūjųš tikrai Tada už- 

; verda, kąi Sovietų įtęjsybės 
rankų pastato prie sienos 
viena kitų caristų, vidujinį 
griovikų Sovietų ūkio bei ne- 

. ginčijamų šnipų užsienio im
perialistų.

Kokiame vežime Grigai
čiai važiuoja, tokių jie ir 
giesmę gieda.

si RINKIMU VAJAUS KAMPELIS ; fe
t a . ■ . • . < ĮL1

“Per ištisų dvidešimt pen
kių metų savo .garbingo ke
lio mūsų partija įgijo, pasi
sėmė ištikrųjų gigantinį ka
ringąjį patyrimų. Triukš
mingos proletarinio judėji
mo bangos prasidėjo 1900 j 
metais, augštai iškėlusios sa
vo revoliucines skiauteres 
1905 metais, kurie buvo ‘ge- 
nerale repeticija’ Spaliui. 
Ji perėjo per nepažabota 
reakcijos siautima, per tam
siausius pekliškus rūkus, 
garsias Lenoš dienas, visa- 
svietinės 'imperialistinės 
skerdynes baisiausius me
tus, per laitonų kalnus ir šo
vinistinį apsvaigimų, per va
sarį ir liepos mėnesius, pas
kui Spalių audra ir perkū
nija, pilietinis karas, socia
listinė statyba,—ir visa šitą 
milžiniškų kelia mūsų parti

jai. ' Antrojo kongreso da- ja perėjo garbingai, perneš
ta pažymi išeinamąjį punk-1 dama savo bolševikinę vė
tą didžiamjame revoliucinia- iliava.
me kelyje, nuklotam klasi- ’ “Geriausi, atsidavusieji 
nėmis kovomis, sunkiausio- i žmonės, geriausi proletarai- 
mis ir aštriausiomis kovo- 1 
mis už nepaliečiamybę bol- 
šėvištinių idėjų. Tas kelias 
tebesitęsia ir šiandien, ir 
šiandien mūsų partija, sta
tydama socializmų mūsų ša
lyje, tebėra švyturiu ir or
ganizaciniu centru visapa- 
saulinio proletarinio sukili
mo.

“Mūsų, partija užgimė ca- 
ristiįiės Rusijos miestų ap
gyventose darbininkais da
lyse. Jos lopšiu buvo iškilus 
darbininkiško judėjimo ban
ga, prasiveržianti per bai
siausius patvaldystės spaus
tuvus,' skdrpionus. Jos/auk-j 
lėmis’ buvo Nikalojaus as- 
menipiąii • gvardiečiai, ku
riais ; labai gausiai vaišino 
senoji netikus ir supuvus 

, tvarka, < kazokų; nagai Ros, 
Žąnd|rį rankiniai retežiai, 
kalėjimų urvai, ištrėmimai, 
katorga ir, tankiai, vagiškos!^!08 neb^ls: 
kulkos. Nedideli propagan-; 7?
ainiai rateliai, iš pradžių ne- i 
susijungę ir išsimėtę po į- giai 
vairius miestus, susijungė į 
vienų kūnų, susiliejo į vie-

kovotojai žuvo erškėčiuota
me kelyje, atidavė sveikatų 
ir gyvastį savo partijai. 
Jiems, ištikimiems ir neuž
mirštamiems partijos sū- 
nams, žuvusioms*už darbi
ninkų klasės reikalus, šian
dien lenkia savo pergah 
vėliavas mūsų Visasąjungi
nė Komunistų Partija, atsi- 
davusiausia ir nepergalima 
dalis tarptautinės proletari
nės armijos, valdanti milži
niškų valstybę, apimančių 
šešta dalį viso žemės kamuo
lio.”

PROVIDENCE, R. i.
A. D. (K.) P. vietinis, sky

rius rengia išvažiavimą 19 d. 
rugpjūčio, Buclons Island, 
Phillipsdale. Išvažiavime bus 
puiki programa. Įžangos jo- 

Pradžia 12 vai. 
. Kviečiame visus vietos 

[ir apielinkių lietuvius atsilan- 
ir sykiu su mumis sma- 

ląiką prąjeisti.
Rengėjai.

nų geležinę kumščių centra- PAGIMDĖ KŪDIKĮ VA- 
liztfotos ir disciplinuotos bol- ŽIUOJANT “TAXICAB”
ševikų partijos,—partijos,
kuri paskui dasigavo R 
neišnykstančios garbes.

• “Sunkiausiose aplinkybė
se, nuolatos vaikoma, perse
kiojama ugnia ir kardu ca
rizmo, ši partija parodė iš
imtinų pastovumų ir revoliu- 
dm jįlajkvma, vedė savo re- 
vbb’Įtcihi 1 Harba didžiiušiu 
mokėjimu,

CHICAGO.—Moteris Eva 
Kaznierzek, 22 metų am
žiaus, pasisamdė automobi
lių (taxicab) nuvažiavimui 
į ligoninę. Kuomet nuva
žiavo prie ligoninės, vežė
jas pamatė, kad jis turi 'du 
pasazierius. Moteris auto- 

’rpobiliuj pagimdė septynių 
tsargumu, davė Išvarų vaikutį.

mas parapijonų revoliucijų 
prieš klebonus, prieš jų 
zokoninkiškas paneles ir 
privatines suguloves-gaspa- 
dines. Bet kadangi bažny
čios su klebonijomis yra už
rašyta vyskupam, tai para
pijinėse revoliucijose visuo
met laimėtojais pasilieka 
vyskupų agentai-klebonai. 
Tiesa, po tokių šturmų pa
prastai sumažėja skaičius jų 
avelių.; bet bažnytinis kro- 
mas liekasi atdaras varyti 
biznį vyskupui ir kunigui, 
belaukiant paskui geresnių 
dienu.

Truputį kitaip jiems klo
jasi tokiose organizacijose, 
kaip Rymo Katalikų Susi
vienijimas, o ypatingai Vy
čiai. Nes teisiniai (juridi
niai) nei vyskupai nei ku
nigai negali jų išlaikyt už- 
sikišę už savo aulo, kaip 
kad bažnyčias ir parapijas.

Specialiai pašvęsdamas re
dakcinį straipsnį “L. Vyčių 
Narių Pastovumui,” “Drau
gas” sielojasi, kad jie nepa
stovūs paklusnume savo 
dvasiškiems vadams; ir ra
šo:

L. Vyčių organizacija ypatin
gai nepastovumu pasižymėjo. 
Turime galvoje jos narius, 
kurių sąstatas labai keičiasi... 
jų skaičius neauga, šis reiš
kinys parodo, kad ne tik or
ganizacijos vadovybėje yra 
trūkuipų, bet ir jos veikimo 
programa nėra pakankamai 
išvystyta. Pritraukti narių 
šiąip ar taip dar sugebama, 
bet, deja, jų užlaikyti nepa
jėgiama... L. Vyčių organi
zacijai reikia ir gero autori
teto, reikia drausmės. ’ ’' •
Pataisyt dalykams tarp 

vyčių, “Draugas’? siūto pla- 
>čiau jiems vystyti sportų ir 
net įvesti apdraudos (susi- 
šelpimo) skyrių. Bet pasta 
rasis receptas vargu bau pa
gydytų “liga.” Juk Rymo 
Katalikų Susivienijimas yra 
savitarpinės apdraudos or
ganizacija, o vis dėlto dvasi
niai jos vadai skundžiasi, 
kad jų autoritetas ir čia nu
dardėjo pakalnėn.

Kunigai pasigauna arčiau 
savęs stovintį parapijinį 
jaunimų, bet Tas jaunimas, 
kaip matome, apsidairęs 
sprunka iš po šventųjų pa- 
sanionų. 'Bažnytinės tamsos 
dvokas, atžagareiviai, prieš- 
moksliniai dievo tarnų ple- 
periavimai, juoda priešdar- 
bininkiška jų politika netei
kia tokio dvasinio maisto, 
kuriuom galėtų papiteukinti ......... _
judr^ni, kiek tiek apsišvie-'.vienybę. Žinopia, vienybes

O t Kas Vienija
Socialistus su Fabrikantais

Amalgameitų Kriaučių U- 
nijos • organe “Advance” 
(rugp. .10 d.) to laikraščio 
redakcijos štabo narys, so- 
ciajistas Charles W. Ervin, 
prisimena apie būtinai' rei
kalingų Vokietijos socialis
tam talka su buržuazija. Jis I 
dėsto:

Valdžioje, kur žymia dalim 
vyraus socialistai. . . Socialis
tai negali valdyt Vokietijos 
be paramos grupės, atstovau

jančios savininkus stambiųjų 
pramonių, [be paramos] iš 
žmonių Partijos [o tos parti
jos galva yra Stresemannas].

Vokietijoj yra tarp trijų ir 
keturių milionų komunistų,— 
bent jau tokių žmonių, kurie 
šalies rinkimuose balsavo už 
komunistų sąrašą. Ši [komu
nistinė] grupė yra pakanka
mai didelė, kad socialistai ir 
žmonių Partija [stambiosios 
buržuazijos partija] laikytųsi 
išvien valdžios reikaluose. ,
Čia turime, vadinasi, atvi

ra socialisto laikraštininko 
pripažinimų, kad Vokietijos

Argi Tai Buvo Sovietų 
Valstybės šnipai?

“Naujienos” (rugp. lf d.) 
labai šaltai pažymi, kad Lat
vijos karo teismas pasmer
kė sušaudymui keturjs žmo
nes, apkaltintus “šnipavimei 
Sovietų Rusijos naudai.”

Ar tikrai už šnipavima jie 
tapo pasmerkti? o gal bur
žuazinis Latvijos teismas 
skyrė jiems mirtį vien už 
revoliucinį, komunistinį vei
kimų?

Tokio klausimo socialisti
nės “Naujienos” visai nesi- 
stato, nors yra žinoma, jog,

Ipav., Lietuvoj ir Lenkijoj, 
’buvo šaudoma žmonės neva 
kaipo “Sovietų agentai” vien 
už tai, kad jie dirbo komu
nistinį darbą miniose.

Kaip ten nebūtų, “Naujie
nų” nusistatymas yra cha
rakteringas ve kuriuo žvilg
sniu: kuomet Maskvos 
mas pasmerkė mirtin 
imperialistų šnipus, 
“Naujienos,” už ausų 
imdamos, klykė prieš 
vietinės teisybės žiaurumų”^ 
bet dabar, kuomet buržua
zinė Latvija išnešė’ mirties milionuS' Vokietijos darbi- 
nuosprendį prieš,' . tariamus ninku, paliųkusių revoliuci- 
“Maskvos agentus,” taį nen pusėn

teis-
kelisu

tai i socialdemokratai turės dirbt 
susi-'viename fronte su didžiųjų 
“so- fabrikantų partija: juos su
”4 fabrikantais krūvon jungia 

bendras tikslas—kova prieš

South Dakota taipgi prisidė
jo prie skaičiaus tų valstijų, 
kur Darbininkų (Komunistų) 
Partija oficialiai pasirodys su 
savo kandidatais laike ateinan
čių rinkimų. Tokį pranešimą 
telegrafavo Nacionaliam Rinki
mų Vajaus Komitetui, 43 East 
125 St., New York, drg. Starr, 
specialis mūsų partijos organi
zatorius, kuris darbuojasi tarp 
farmerių, šiaurvakarinėse vals
tijose.

South Dakota valstijos sekre
toriui jau pristatyta reikalau
jamas skaičius piliečių parašų, 
kad: Darbininkų Partija galėtų 
pastatyt savo kandidatus ant 
balsavimo tikieto toje valstijo- 
J'e-

Tos valstijos farmeriai buvo 
prigauti politikieriaus Town- 

’ley’o su jo greito pralobimo 
planais, žibalo versmėmis ir tt. 
Jie pradeda suprast, jog tikre
nybėje negalima bus farm,e- 
riams ūmai pasiliuosuot nuo ne
paliaujamų vargų su pagelba 
tokių humbugų, kokiais jiems 
norėjo apdumt akis Townley ir 
kiti to plauko suvedžiotojai.

Judėjimas už Farmerių-Dar- 
bo Partiją savo laiku buvo žy
miai pakilęs South Dakotoj ir 
galima buvo tikėtis gerų vaisių. 
Bet tą judėjimą reakciniai va
dai pardavė republikonų parti
jai.

Vienok South Dabotos farme
riai nebus amžinai už nosies 
vadžiojami; jie dabar pradeda 
organizuotis, atsiliepdami į 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos programą ir politiką. Už
tat taip greitai jie ir susirašė 
po ‘Darbininkų Partijos petici-« 
ja, reikalaujančia, kad tai parti
jai būtų leista išstatyt ant bal
savimo blankų savo kandidatus 
šio rudens rinkimuose.

Tačiaus mūsų partijinė organi
zacija Naujojoj Anglijoj daro 
viską, kad tik pagelbėjus audė-u 
jams sunkioje jų kovoje; b<*P 
draugai klek galėdami darbuo
jasi ir delei įtraukimo 'komu
nistinio tikieto į balsavimų-rin- 
kimų sąrašus.

Drg. Bail, distrikto organiza# 
torius, raportuoja, kad komu
nistinis tikietas vis tiek bus pa
dėtas ant balloto tose trijose 
valstijose.

Daroma progreso ir New 
Yorko valstijoj • vis daugiau 
renkama piliečių parašų; ta
čiaus New Yorko'valstijoj rei
kia dar didelio prisispaudimo- ir 
pasispyrimo, kad galėtume su
rinkt tą: labai didelį skaičių pi
liečių parašų, reikalaujamų šioj 
valstijoj. Tame darbe, parašų 
rinkime, kiekvienas darbietis ir 
darbininkiškų simpatijų žmogus 
turėtų sukrusti ir parodyti 
daugiau entuziazmo.

Didžiausia bėda su tais, kurie 
niekad nėra rinkę parašų pana
šiam tikslui; vieni bijo, kiti ne
drįsta. Bet reikia tik išeit pa
rinkt parašų vieną kurį vakarą 
arba sekmadienio rytą; perėjus 
kelias stubas, jau dingsta nedrą
sa.

Drąsumas yra gera ir net as
meniškai pageidaujama kiekvie
nam ypatybė. Well, eidami per 
žmones, rinkdami Darbininkų' 
Partijai parašus, jūs įgysite to
kios drąsos. Mums, kaipo re
voliucinės proletarų organizaci
jos nariams, nėra ko gėdytis .to
kio darbo; !hes stovime pir
miausioje pažangos linijoje; 
tuom mes galime didžiuotis; 
mūsų galva neturi būt žemyn 
nusvirus nei prieš vieną buržu
jų bei buržuazijos suklaidintą 
žmogų,—kaip kad sako drg. 
Rosenas, juodukas partijos 
darbštuolis.

. ' Į

TARPTAUTINE darbo unijų vienybe
Komunistai stoja už suvie

nijimų visų darbo unijų pa
saulyje į vienų galingų Dar
bo Unijų Internacionalų. Jie 
nebijo reformistų socialistų 
vadovaujamų unijų. Jie ne
bijo ir to, jeigu revoliuci
nėms unijoms, vadovauja
moms komunistų, prisieitų 
būti mažumoje tokiam in
ternacionale. Jiems rūpi 
darbininkų ekonominis ben
dras frontas prieš kapitaliz
mų ir fašizmų. Tų jie pir- 
mon vieton ir stato.

Komunistai senai siūle 
kad būtų sušauktas pasauli
nis kongresas visų darbo li
nijų—tų, kurios priklauso 
prie socialistų vadovauja
mos Tarptautinės Darbo Fe
deracijos ir komunistų va
dovaujamo Raudonųjų Dar
bo ‘Unijų Internacionalo ir 
tų, kurios nepriklauso prie, 
jokios tarptautinės organ, 
zacijos.k Tegu suvažiuoja 
atstovai visų darbo unijų ir 
subudavoja tarptautinę or
ganizaciją. Tai tokia kornu- 
nistų pozicija tarptautinės 
darbo unijų vienybės klausi
mu.

Pora ar; kiek metų atgal 
Anglijos darbo vadai ’ s 
Purcelliu priešakyje irgi pri-

bijo ne tų organizacijų na
riai, .bet jų reakciniai vadai, 
kurie broliaujasi su buržua
zija, o dabar jau atvirai pa
davė rankų ir kruviniesiems

Šiuo laiku komunistų rinki
mų tikietas yra padėtas • ant' 
balsavimo—balloto jau vienuo
likoje valstijų; Darbininkų 
Partijos organizatoriai darbuo
jasi, kad mūsų komunistinis 
kandidatų sąrašas būtų padėtas 
ant balloto didžiumoje šios ša
lies valstijų.

Kai kuriose valstijose padėt 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos kandidatus ant balsavimo

GRIEŽTA KOVA SU
ALKOHOLIZMU

uętvc ranivj.ii muvmuCowhio blankų yra nelabai sunkus daly- 
Itahjos. fašistams n Chim-jkas. be|. tokiose valstijose, kaip 
JOS tokiems.budeliams, kaip jęew Yorko ir Ohio, tai yra mil-!
ChiUTig Kųi-shek ir Feng žiniškas darbas—surinkti rei- 

jkalaujamą skaičių piliečių pa
rašų, taip kad mūsų partija ga
lėtų oficialiai su savo kandida- 

obalsis nemiršta. Jis VIS tieki Dabartiniu laiku komunistinis 
neduoda ramybės sociahsti-Įrinikimų tikietas yra padėtas 

ant balloto jau sekamose valsti
jose:

Delaware, New Jersey, Mary
land, Virginia, West Virginia, 
Michigan, Arkansas, Iowa, Kan
sas, New Mexico ir South Dako
ta.

Yu-hsiang.
Tačiaus komunistų kelia

mas darbo unijų vienybės

niams' darbininkų mulkinto
jams. Už jį atvirai pasisa
kė darbo unijos-Norvegijos 
ir Finliandijos. Tų dviejų 
šalių unijų federacijos vie
šai atsikreipė į' Raudonųjų 
Darbo Unijų Internacionalų 
ir Amsterdamo Internacio
nalų su pasiūlymu, kad bū
tų sušauktas tarptautinis 
darbo unijų kongresas, ku
riame būtų, apkalbėta “tarp
tautinė darbo unijų vienybė 
ir vienybė'unijų tose šalyse, 
kuriose -jos’yra suskilusios.”

fĮ šitų pasiūlymų jau davė 
’atsakymų abu Internaciona
lai. Raudonasis Darbo Uni
jų Internacionalas sveikina 
pasiūlymų ;ir karštai ‘ jam 
pritaria.; Dar nuo savęs da- 

‘duria, kad į ta kongresų bū
tų taip pat pakviesta ir tos

Darbą delei padėjimo komu
nistų tikieto ant balloto Massa
chusetts, New Hampshire ir 
Mainė valstijose dalinai su
trukdo audėjų streikai New 
Bedforde, ir Fall River; šioms, 
mat, audėjų ’kovoms Darbinin
kų (Koriuriistų) Partija Nau
jojoj Anglijoj turi išdėtdabai 
daug savo energijos ir findfisU.

į dienotvarkę būsimo susi
rinkimo Amsterdamo Inter-

Girtuokliavimas pridaro 
žmonėms ir visai valstybei 
be galo daug nuostolių. 
Daugiausia neleistinų apsi
reiškimų tarnystėj, valsty- •• 
bės turto' išaikvojimas, viso
kios rūšies piktadarystės 
dažniausiai savo šaknis ima 
girtuoklystėj. Ta kenks- ’ 
minga darbo masėms seno- ' 
binį palikimų yra nelengva 
išgyvendint. 
alkoholizmų 
traukt visas geriausias jė
gas. Priešalkoholinis dar
bas privalo būt nuolatos 
kiekvieno darbininko ir val
stiečio troboj vedamas.

Sovietų Sąjungos Liaudies 
Komisarų speciųlė komisija / 
išdirbo tam Tikrų nąujo ~ 
priešalkoholinio dekreto jŠro- £ 
jektų, sulyg kurio jau 1929 
metais numatoma degtinės 
varyt, trimis milionais vied- 
rų mažiaus, negu kad buvo 
išvaryta,. > toereitaiš mętajs. 
Alaus darym&š "privalės būt ’ 
5% sumažintas.

Valstybės planų komisijai 
ir Liaudies Ūkio Sovietui f 
pavedama penkmetiniam 
plane numatyt visiškų deg-

Kovon prieš 
reikalinga į-

tarė tokiai unijų vienybei, unijos, kurios kol kas .ne-' 
Net buvo susidaręs ar&lų- priklauso jokiai tarptautinei 
rusų komitetas to obalsio organizacijai.
vykinim<i. Bet kuomet ki
to visuotinas streikas, pur- 
celliniai Anglijos darbo uni
jų vadai išdavė darbininkus 
ir suardė; ta vienybės ko-' 
mitetų.

Socialistų Antrasis Inter
nacionalas ir Tarptautinė 
Darbo Unijų:Federacija (tai 
yra, Amsterdamo Jnternaci- 
onalo)r!spąir(Įo;ąb; prįeš įuųijų

Bet kaip į unijų vienybę 
žiūri sociųlistiniai ricieriai? 
Amsterdamo luternacionalo 
Biuras lęįikę susirinkimų 
Berlyne liepos 24 ;/d. \ Jahue 
tapo perskaitytas ;No.ryęgi- 
jos ir Finliandijos unijų pa
siūlymas., Bet pasiūlymų 
Biurus griežtai atiuętė ir 
dar kartų įšėj© pri^ ,dai;bi- 
puipkli yięnybę. Jis ųęTgiįt- 
sisakė šita pariįilymų įdėti

nacionalo Pild. Tarybos. Va- £anjybos ii alaus da- 
dinasi, ir šiandien socialis- ry^°: sustabdymų^ 
timai apgavikai, kurie ran
dasi priešakyje Amsterda
mo Internacionalo, stovi ant 
kelio organizuotų darbinin
kų vienybei. Pagelba smur
to, apgavysčių ir buržuazi
jos jie pasilaiko didžiųjų 
darbo unijų viršūnėse kapi
talistinėse sulysę ir. begėdiš-, 
kai ardo darbininkų vieny-, 
bvę. Mat,’juo didesnis dar
bininkų pasidalinimas, tuo 
jiems geriau pasilaikyti da
bartinėse, riebiai apmoka
mose; vięįosę, tąp jieųis .pa
togiau tarnauti ‘ buržuazijai.

; Jau ' tuojaus uždraudžia
ma įvežt iš užsienio by ko
kius. svaiginančius gėralus, 
o taipgi: draudžiama atida
ryt naujos svaiginančių gė
rimų pardavinėjimo vietos. 
Milicijai pavedama areštuot 
pasirodančius gatvėse gir
tus. Areštuotieji bus an- 
Kraunami pabunda nuo 3 iki 
30 rublių arba priverčiami 
kalėti nuo 3 iki 30 parų.

+
GARSINKITĖS 
*“LAisy£Jfc’*
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FilK Seki?. A. Jonikienė.

J. VARNELIS

IUCL11U

House! Y’™ Tel. Jefferson 16081

DETROIT, MICH pardavinėtojai visuoM

SVEIKATOS IŠTYRIMASnuo
$10.00

kp. susirin-

7.90

10.90

18.00

5.00

Viso $133.35

106.00

$133.35

INSURANCE

ŽODYNĖLIS

IŠ 18,000 ŽODŽIU

KAINA $1.25

rū-

geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas.

$7.35 
15.00 
5.00

ZUKAITIS
Spencerport, N. T.

Lietuvių 
už

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

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

Mainierių Šelpimo 
Komiteto Atskaita 

Liepos Mėnesį 

leigos: , 
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DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

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

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

46 Ten Eyck St., Brooklyn. N. Y.

—„—. ... ... .-----....... -.. -..

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

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

|to, 25 valstijos reikalauja, kad Į pintis kiekvienas darbininkas) bininkų klasei. Dalyvaukime 
DARRlNINKII IITFRATIIRHS RRAIIRIinS ŽINIOS |va^a^ tur^ būti 16 metų pirm,|bei darbininkė. Pasidarbavi- skaitlinglau ateinančioj konfe- UHIUJIHIHRŲ LIILRAIUnUO URHUUIJUO Z.H1IUO Įnegu gali dirbti kasyklose ir mas vienai darbininkų daliai rencijoj, negu pereitoį. . 

'yra pasidarbavimas visai dar- Fiu* Seku. A. Jonikienė.L. PROSEIKA, Pirmininką* J. ALEKSYS. Sekretorių*
15 Union Square, New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.

IG. BACHES, Iždininkai, Box 358, Union Co., Union, N. J.

L. D. II Apskričio:važiavimo paveikslas, gražiai 
apdarytas, sekančiai kuopai, 
daugiausiai publikos sutrauku
siai po pirmai.

Įžanga labai pigi, tik 35 c. 
Visas pelnas bus paskirtas mū-| 
sų darbininkiškos spaudos 
naudai.

Beje, su valgiais ir gėrimais 
perdaug nesirūpinkite, nes ten 
galėsite nusipirkti. Rengėjai 

'turės užkandžių ir gėrimų.
Piknikas, kaip jau garsinta,

19 d.,

Piknikas Jau Čia Pat

A. L. D. L. D. II Apskričio 
Panikas jau čia pat. Pasiliko 
tik kelios dienos. Tų kuopų 
darbininkai, kurie turės pikni
ke dirbti, privalo nuvykti anks
čiau, kad nereiktų publikai jų 
laukti. Draugas Krūtis jau vis
ką užsakė ir anksti ten bus.

Kurie piknikan vyksite, taip-i 
gi|nesivėluokite, atvykite anks-l 
čiau, kad daugiau laiko būtų ^Us necielioj, rugpjūčio 
pasikalbėti su draugais. Juk' 
atminkite, kad draugų bus iš Į 
įvairių kolonijų, 
klausysite ir 
bus puiki.

Programos 
vaus Sietyno 
•arko, po vadovyste Vlado Žu
ko; Ufos kvartetas iš Maspe-' 
tho, po vadovyste Vlado Žuko. 
Bus prakalbų ir kitokių pa- 
marginimų.

Kolonijų kuopoms, kurios dau
giausiai sutrauks publikos, bus 
duodamos dvi dovanos. Pir
ma dovana—raudona vėliava, i 
tai kuopai, kuri __ L.’
publikos sutrauks; antra dova
na—didelis priešfašistinio su-! 
r JT—........... ...... ......... '...........—"

Ju.kjWilIicks farmoj.
Taipgi pasi-Į Kelrodis sekamas:

programos, kuri • Automobiliais iš Elizabetho1
’ nuo Broad St., Court 
pasukite po dešinei Rahway 

Chorai iš New- Ave* <Lincoln Highway) tie
kiai iki Style St., Linden, N. J. 
I Paskui pasukite po dešinei 
į naujai taisytu keliu ir tiesiai 
į pikniko vietą. O atvažiavu
sieji traukiniu paeikite iki 
Caldwell PI., priešais Regent 
Teatrą; paimkite busą No. 32 
ir važiuokite iki Style St.

Pasistengkime, kad šis pikni
kas būtų vienas pasekmingiau- 

daugiausiai Įsių ir kad padarytume mūsų 
spaudai pelno.

išpildyme daly-

“Darbo Popieros” Vaikams
i tikslui samdomi reguliariški 
sveikatos virš.Viršininkas, kuris 
išduoda certifikatą, turi pasiųs
ti kopiją fiziško egzamino darb
daviui. Certifikatas yra geras 
tik vieniems metams.

Illinois valstijoj darbo certi
fikatus išduoda tik mokyklos 
viršininkas, arba jo paskirtas 
žmogus, arba, kur nėr mokyk
los viršininko, mokyklos komite
tas paskiria žmogų šitą darbą 
atlikti.

į New Hampshire valstijoj 
išduoda darbo 

rcertifikatą, negali jo išduoti, 
pakol neperžiūri vaiko mokyk
los rekordą, pasportą arba tin
kamai išpildytą gimimo arba 
krikšto certifikatą, arba iš mie
sto gimimo užrekordavimą, pa
rodant gimimo dieną ir vietą,

Sulig beveik kiekvienos vals
tijos darbo įstatymų, nepilna- 

. mečiai vaikai, norėdami padirb
ti vasaros laiku, kuomet mo
kyklos užsidaro, arba norėdami

■ dirbti po kelias valandas į die
ną mokyklos laiku, turi išgauti

' taip vadinamas “darbo popie
ras” pirm, negu gali stoti dar
ban. Tuos certifikatus išduoda 
paskirtas viršininkas ir certifi
katas parodo, kad aplikantas fi
ziškai tinkamas dirbti ir kad

, yra pilnų darbo metų.
Paprastai, mokyklos viršinin-į žmogus, kuris 

kai išduoda certifikatus nepil-
! namečiams dirbti. Taip vadina
ntis “employment” certifikatas 
e’ti išpildytas su vardu darbda-

I vio. Kitas darbdavis negali pa
samdyti tą vaiką. Mokyklos 

į viršininkas/ turi persitikrinti, 
i kad tas darbdavis, kuris mini- lir certifikatą nuo gydytojo, ku- 
' mas darbo certifikate, prisilai- 
1 ko visų valstijos darbo įstaty- 
j mų, kaslink valandų ir darbo 
1 aprubežiavimo. Kai kuriose 
i valstijose darbdavis priverčia 
i norintį dirbti pasirašyti po šiuo 
i ccrtifikatu. Kitose valstijose 
' tėvai arba prižiūrėtojas vaiko 
i turi su juom nueiti pas viršinin- 
I ką, kuris išduoda certifikatą.
New Yorko valstijoj, kuomet 
vaikas kreipiasi prie mokyklos 
išgauti darbo certifikatą, jam 
duoda pilną fizišką egzaminą, 
tik ne New Yorko, Buffalo ir 
Rochester miest., kur yra tam

ris parodo, kad aplikantas yra 
geroj sveikatoj ir gali atlikti 
darbą, kurį ketina dirbti.

Kitų valstijų įstatymai beveik 
vienodi. Kad išgauti “darbo” 
popieras, tai reikia turėti tris 
dokumentus — mokyklos rekor
dą, metų certifikatą ir sveika
tos certifikatą.

Visose valstijose, apart Utah 
ir Wyoming, vaikas turi turėti 
mažiausia 14 metų, idant dirb
ti fabrikuose ir kituose dar
buose. Septynios valstijos rei
kalauja, kad vaikas turėtų ma
žiausia 15 metų amžiaus. Apart

TREČIAMETINIS

IŠVAŽIAVIMAS
Rengia Ncprigulmingo Politinio Veikimo Konferencija

NEDĖLIOJĘ

19 d. Rupjučio-August, 1928
CHARTER OAK PARKĘ

State Fair Grounds Hartford, Conn.

fšvažiavimas prasidės anksti iš ryto ir tęsis per visą dieną

ĮVAIRI PROGRAMA

< Atletiškos grupės mėgėjų rodys savo gabumus; dai
nuos sekami chorai: Laisvės, Arbeiter Leidertafel, Ukrai- 
nų ir Freiheit Gesang Farein; kalbės geriausi kalbėtojai 
šie: lietuviškai A. BIMBA, A. D. P. kandidatas į šalies 
vice-prezidentas B. GITLOW, O.J.BENTAL,; R. GRECHT 
ir kiti.

Visada balsuokite už darbininkų kandidatus. Ko
vokite prieš neunijinių darbaviečių sistemą. Kovokite 
prieš,skubinimo sistemą, prieš vaikų darbą ir imperialis
tinius karus.

ĮŽANGA 25 CENTAI YPĄTAI

šiame parke sutilps 5,000 žmonių. Todėl lis ar graži 
diena bus, išvažiavimas vis viena bus.

i vaikai turi būti 16 metų pirm,;bei darbininkė, 
'negu gali dirbti kasyklose ir 
•akmenų skaldinyčiose. ,

Maine, Michigan, Rhode Is
land, California ir Texas, nepil
nametis turi sulaukti 15 metų 
amžiaus pirm, negu gali dirbti; j 
Ohio ir Montana—šešiolikos me
tų, kuomet Connecticut, Illinois, 
Indiana, Massachusetts, Nebras
ka, New York ir kgliose kitose 
valstijose mažiausia turi turėti 
14 metų.

34 valstijose yra 8 valandų 
darbo diena, arba 44 arba 48 
valandų savaitė vaikams, netu
rintiems 16 metų, ir 42 valsti
jos draudžia naktinį darbą.

Beveik visose valstijose vaikų 
darbo įstatymus pastiprina mo
kslo reikalavimai del reguliariš- 
ko darbo certifikato nepilna- 

I mečiams. Tas reiškia, kad 
i, negu vaikas gali išgauti 

darbo certifikatą,. turi darodyti, 
kad jis yra užbaigęs, kiek rei
kalaujama, klasių. 11 valstijų, 
įirnant California, Indianą, Kan
sas ir Minnesota, reikalauja 
užbaigimo septintos arba aštun
tos klasės. Dešimts valstijų 
reikalauja užbaigimo šeštos kla
sės ir penkios reikalauja užbai
gimo penktos klasės ir tt. Tik 
dešimts valstijų, ir tos valstijos 
randasi pietuose, n etų r mokslo 
reikalavimų.

42 valstijos reikalauja, kad 
jeigu vaikas neišpildė mokslo 
reikalavimus, turi lankyti “con
tinuation” mokyklą. Tos mo
kyklos yra taip sutvarkytos, 
kad vaikas prieš arba po darbo 
gali jas lankyti.

New Yorko valstija pirmiaus 
reikalavo, kad' vaikas turėjo 
lankyti šitas mokyklas, pakol 
sulaukia 18 metų, bet dabar 
reikalaujama tik iki 17 metų.

California, Illinois, Ohio ir 
dar 14 valstijų reikalauja pri
verstino mokslo iki 18 metų 
amžiaus; Michigan 17 metų; 
Connecticut, Massachusetts, 
Pennsylvania, Nebraska ir 8 ki
tos valstijos pakol sulaukia 16 
metų amžiaus.

Auku
kp.
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ALDLD. X Apskr. konf. 
Ant blankų surinkta 
Aukų per pikniką

liepos 15 d.
Už valgius per pikniką 

liepos 15 d.
Aukų D. L. K. Keistučio 

Draugystės

Išlaidos:
Už valgius liepos 15 d. 
“Vilniai” už lapelius 
“Vilniai” už plakatus 
Nacionaliui Mainierių 

Šelp. Komitetui, 
Pittsburgh, Pa.

Viso
Ant, blankų surinko sekamos 

ypatos: Rakašius $6.75; J. 
Jankauskas $4.10; J. Adomai
tis $7.65; J. Neverauskas $19; 
Kazakevičienė $2.70;, A. Ra- 
kašienė $5.30; S. Grušienę 
$7.55; A. Jonikienė $4.75; 
Smitrevičienė $5.05; U. Ado
maitienė $7.65; K. Terzienė 
$2.63; V. J. Geraltauskas 
$4.50. Viso $77.63.

Draugai, kuriems buvo pa
siųsta blankų, malonėkit pasi
rūpint jas komitetui sugrąžint. 
Jei negalit visas išpildyt auko- 
komis, tai sugrąžinkit tuščias, 
o komitetas perduos kitiems. 
Taipgi šiuomi pranešu, kad se
kanti konferencija Mainierių 
Šelpimo Lietuvių Komiteto į- 
vyks rugpjūčio 18' d. (suba- 
toj), 7 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėj, 24th St. ir Michigan 
Ave. Visų organizacijų dele
gatų pareiga pribūti į šią kon
ferenciją. Turime daug svar
bių klausimų aptart. Taipgi ir 
ne delegatai, jei kurie intere? 
suojasi, gali ateit į konferenci
ją, nes mainierių arba ir bile 
streikierių padėčia turėtų

SM/TYK/TE-SV/ESK/TĖS-MOKmT’ĖS
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą:

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

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

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

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai 
čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo priešas 
Lietuvos laisves; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o 
su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą. 
Tą knygelę skaitydami,
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Smeto
na. Knygelės kaina...................................................  25c

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina............................  35c

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

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinių Valstiją Piliečiu
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reika
lingais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių po- 
pierų. Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiskai- 
tęs turėsi aiškų supratimą apie formą Jungtinių Valstijų 
valdžios. Gerai įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai prisi
rengęs prie egzamino. Kaina tik....................................... 25c

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

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus •

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meilės 
klausimas yra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo. Daug 
vargo, rūpesčio, dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys- 
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng
vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtą 
knygą, kurios kaina ..............................................................$2.00

Patarimai Vyrams Apie Lyties, Dalykus
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos žvilg
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalykus. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina............... $2.00

Įžanga Į Politinį Ekonomiją
Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų reikšmė, tai būti
nai privalo perskaityti šią knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti. Ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis.......... $1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika
Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vieninte
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties, šią knygą bū- 

. tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Knyga 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais............. $1.00
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso rai
dėmis ........................................   $1.50

Lietuvaitė 
FOTOGRAFISTĖ

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdaTa kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 
K po pietų •

Margarieta Valinčiua 
Room 32 Weitzencorn Bld’g. 

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

Draugas 1. 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par- - 
sltraukia ir sek- „ 
mingai pardavi
nėta. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėms.
J. T. Vaitekūnas,. .
670 N. Main St.,

651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Tel., Stagg 5043

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

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačių 
informaciją iŠ Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėtj 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 fl.25 metams. Išsirašant 
po keletą ekz., nuolaida. "R. 
Artojas eina kas dvi savaitės.

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

Karle** neperenkn ažiiprenameraoti 
tleiini it Raiijoa, tie galite ožeiprenn- 
meruoti per “L»i«ve", 46 Ten Eyek 
Street, Brooklyn. N. Y. Vaina 11.25, 
periiuntimai veltai.

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

JOSEPH DABRAVALCK1S
(DOBROW)

R80 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 8862

J. Naujokas
Brockton, Mass., jau penki metai, ir ’ 
nuolatos j sa<o didelę krautuvę ga
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 Sho- 
riden 8%., Wilkos-Bar^e, 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 
miestuose taip dėkavoja už gerą ii- ’ 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose ir Įta
ruose. Mes visur prisiunčiam ir su
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUB

Brooklyn, N. Y.

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu Jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių su
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas Ir įvairių nesmaga- 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksinj 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 ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemįjL 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ir 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžins 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

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

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

M.
2K Gillet St.

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
. PATYRIMAI

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Avė. Ir Irving Place

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

Labai Parankus Kišeninis
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DARBININKAI STOKI
DIDŽIAUSIAS

pernai. Na, o miesto taksai 
šiemet mažesni, negu pernai. 
Vadinasi, kuo tolyn, tuo pras
tyn mažų nuosavybių savinin
kams.

Ši Draugija Turi Du Laipsnius Pašelpos Ligoje 
Pirmame Laipsnyje $7.00 Pašelpos į Savaitę 
Antrame Laipsnyje $14.00 Pašelpos į Savaitę.

NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS” 
Rengia A.L.D.L.D. Apskritys su Pagelba Philadelphiečių 

jvyks Nedėlioję, 2 d. Rugsėjo-Sept., 1928 
CAMBRIDGE, N. J.

Prasidės 10 vai. ryti; ir tęsis iki vėlybai nakčiai 
(Ant rytojaus bus Labor’ Day šventė)

<♦>

Sereda, Rugpjūčio lfe

(Pabaiga)
Valgis ir Sveikata

Kuomet tėvai prastai maitina
si, kuomet jiems trūksta sveiko, 
naturalio, nesuklastuoto maisto, 
savaime aišku, kJd jų sveikata 
nuo to nukenčia, amžis trumpė
ja.—Aš nevadinu prastu' mais
tu juodą, rupią duoną, kdįiustus, 
kokius pigius žalius lapus bei 
rūgusį pieną. Kur kas prastes
nis maistas yra smulki, pitlia- 
vota balta duona, sena mėsa ir 
kitokie “civilizuoti” valgiai, jei
gu prie jų nepridedama žalių 
daržovių, vaisių bei čielų grūdų 
valgių. Tuo būdu biednas Lie
tuvos kaimietis, turintis kelis 
margus lauko, tankiai, iš svei
katos atžvilgio, geriau maitina
si, negu paprastas amerikietis, 
nors lietuviško kaimiečio valgis 
ir būna ne toks priimnus go
muriui bei liežuviui.

Jeigu nuo sudarkyto, netiku
sio maisto nukenčia kitos kūno 
dalys, tai, rodos, turėtų būt su
prantama, kad pas jį silpnėja 
ir sėklinės arba veislinės celės.

Motinos ir Vaiko Sveikata
Kuomet motina, būdama nėš

čia, o neturėdama reikiamo 
maisto, gimdo kūdikį, tai tan
kiai toks kūdikis bus jau pirm 
gimimo pusėtinai prialkintas, 
badu pamarintas; įvairios jo 
kūnelio dalys bus neišsivystę, 
kaip reikiant; o kadangi nervai 
ir smegenys yra kūniškomis da
limis, tai ir jie pas kūdikį bad- 
miriaujančios motinos yščiuje 
negauna tinkamos nei fiziškos 
nei protiškos pradžios, geriau 
sakant, pagrindo.

Mes žinome, kad kurie kūdi
kiai, jau gimę, iš mažens ne
gauna kiek reikiant pieno, arba 
jeigu išvargusios, pribadėjusios 
motinos pienas būna skystas, 
kaip vanduo ir savyje neturi 
reikalingų kaulams, raumenims, 
dantims ir smegenims medžia
gų, tai visų pirma pastebime 
blogą dantų dygimą, kūdikio 
kojelių išklypimą, abelną silpnu
mą. .. • .

Taigi, rodos, aišku, kad tokie 
trūkumai turi prisidėt prie pa
bloginimo kūdikio ne tik kūniš
kai, bet ir protiškai.

Tiesa, kūdikis, būdamas mo
tinos yščiuje, taip sakant, vagia 
iš jos kūno, ką tik gali; jeigu 
kūdikis negauna, pav., kiek rei
kiant kalkių ir fosforo’iš moti
nos kraujo, tai jo reikalavimus 
betenkindamas, motinos krau
jas atakuoja motinos kaulus, 
naikina jos dantis, o neša kūdi
kiui reikalingą statomąją me
džiagą. Bet neretai pasitaiko, 
kad pačios motinos kūne beveik 
nėra tokių dalių, be kurių jos 
yščiuje kūdikis negali tinkamai 
vystytis. Taip antai, gali būt 
pas motiną nusilpusios, beveik 
pranykusios tūlos 
(glandsinės) dalys, o
nevalgo užtenkamai žalėsių, 
vaisių, kiaušinių, čielų 
valgių, iš kurių yščiuje nešioja
mas kūdikis galėtų gaut me
džiagų delei savo liaukų išvys
tymo; o liaukos, kaip dabar yra 
mokslui žinoma, yra baisiai ar
timai, tiesioginiai surištos su 
smegenų išsivystymu ir su pro
tu.

somi, naudojant pituitarines 
kitokias liaukas (glandsus).

Liaukų Veikimas
Šičia paduosiu vieną pavyzdį, 

kaip veikia tokia pituitarinė ar
ba posmegeninė liauka. Jeigu 
pas kūdikį bus persmarki iš 
mažens pituitarinė liauka, tai 
vaikas ar mergaitė persmarkiai 
augs, pergreitai išsivystys lytiš
ki organai ir lytiškas patrauki
mas; del to išauga į didžiausius 
stuobrius gigantus, negražaus 
sudėjimo ir silpno proto. O jei 
ta liauka persilpna, tai vaikas 
nedaaugs.

Perdidelis veiklumas tiroidi
nės liaukos irgi gali sustabdyt 
vaiko augimą ir palikt jį neda- 
augusiu visam amžiui.

Nebandau šiuom apimt visus 
įvairius atsitikimus, tik nuro
dau vieną kitą pavyzdžių, kaip 
kas gali dėtis su vaikučio bei 
mergaitės protu ir kūnu, kiek 
tatai priklauso nuo apsigimimo 
(paveldėjimo), nuo liaukų ir 
nuo įvairių kitų minėtų arba 
nurodytų priežasčių.

Pas tam tikrą dalį vaikų iš
sivysto silpnaprotystė ir nuo ne
prielankių gyvenimo aplinkybių.

Baisus Reginys
Dabar prisiminsiu, kokių ne-' 

laimingų sutvėrimų mačiau Bel
chentown prieglaudoj. Visų 
pirma buvo mums parodyta du 
mažagalv.iai (mikrocefalai) ; 
galvos labai mažytės, smailios, 
be pakaušių’ — nėra protauja
mosios dalies sniegenų, kaip 
mums paaiškino daktaras. Tų 
dviejų vyrukų amžius buvo vie
no 12 metų, o kito 21 metai; 
bet protiškai jiedu stovėjo taip 
žemai, kaip dviejų metų kūdi
kis; jiedu negalėjo .kalbėt, ne
buvo gabūs įvairias minties da
lis surišt į krūvą arba išreikšt 
mintį.

Vyresnysis pridėjo savo ran
ką prie savo ausies ir norėjo 
pamėgdžiot žmogų, nešiojantį 

laikrodėlį (wrist 
Jaunesnysis mėgino 

Če very ko šniūrelį, bet 
nepajėgė to padaryt,

Įėjo, 16 metų amžiaus berniu
kas. Jis yra vienas iš 13 vaikų 
šeimynoje. Jis yrą žemos rū
šies silpnaprotis. Įeina ir kitas 
berniukas su krūvon suaugu
siais pirštais. Dti jo broliai y- 
ra protiškai normališki. Jo mo
tina yra labai nepastovi mote
ris, ir jis buvo išauklėtas tokioj 
vietoj, kur buvo labai tiršta 
žmonių.

Tėvų Atsakomybe
Vieno silpnapročio istorija 

tokia: jo tėvas buvo silpnapro
tis; dvi jo seserys taipgi silpna
protės; tėvas buvo du sykiu ve
dęs ir priveisė 10 vaikų; ir visi 
jie turėjo būt pasiųsti į silpna
pročių įstaigą. Jų motina taip
gi numirė silpnapročių name.

Viena 32 metų mergina, turi 
nesveikas akis ir yra neišpasa
kytai nervuota. Jos motina 
randasi šioj pačioj puspročių 
prieglaudoj'; abiejų protas že
mas.

Paskutinėje grupėje atvedė 
penkias seseris. Vyriausia bu
vo 24 metų, o jauniausia 9 me-1 
tų. Jų tėvas ir motina buvo 
tamsūnai ir ištvirkę žmonės. 
Mažiausioji mergaitė atrodo be
veik normalė protiškai; gal ji
nai ir bus kada išleista iš įstai
gos, jeigu atsiras, kas apsiimtų 
ją prižiūrėt. Fiziškai jinai yra 
labai graži.

Po įvairių puspročių pamaty
mui ir daktaro lekcijos išklausi- 
mui, mus vadžiojo, rodydami į- 
vairius įstaigos triobesius. Vie
name triobesyje dirbo apie 20 
moteriškių-silpnapročių, dary
damos visokius išsiuvinėjimus. 
Kai kurių darbas buvo stebėti
nai gražus. Sunku buvo ir ti
kėt, kad silpnapročiai galėtų to
kius' darbus atlikti.

Paskui mums buvo parodyta, 
kaip patys tos įstaigos gyvento
jai bei gyventojos gamina val
gius name, kur tam tikslui yra 
įrengta naujausi parankumai.

Užbaigos žodį tardama, turiu 
pasakyt, kad jeigu visuomenė 
būtų tvarkoma delei naudos 
dirbančiųjų žmonių, o ne delei 
pelno privatinių išnaudotojų; 
jeigu žmonėms būtų parūpinta 
tinkamos gyvenimo sąlygos ir 
sveikos protinės aplinkybės; jei
gu nebūtų tokių trūkumų, kurie 
šioj gadynėj veda prie kūniškos

j ir protiškos išgamystės, tai la
bai sumažėtų ir silpnapročių 
skaičius, arba ir visai išnyktų

imestas auga, kaip ant mielių, 
tai rengia smarkesnę ir pato
gesnę transportaciją. Yra sta
toma tiltas, kuris kainuos virš 
22 milionų dolerių ir kasama 
tunelis, kuris kainuos virš 26 
milionų dolerių. Tą daro pri- 
vatiškos kompanijos su abiejų 
valdžių užtvirtinimu.

Gudresni žmonės kalba, kad 
Kanadą, su laiku, Amerikos 
kapitalas prarys. Taip ir bus. 
Pradžia jau padaryta.

Darbai
Dabartiniu laiku darbai ei

na gerai. Bet kadangi darbi
ninkai neorganizuoti, tai in
dustrijos savininkai turi me
daus laikus, o darbininkai pu
sėtinai turi -skursti. Vargšai 
darbininkai, dirbdami nuola
tos, o neišgali užsimokėti savo 
bilų. Daugelis groserninkų ir 
kitų biznierėlių skundžiasi, 
kad juos varo bankrūtan. Dar
bininkai neperka jų daiktų, o 
kurie perka ant išmokesčio, jie 
į laiką neužmoka, kiti visai ne
moka. Gal tas ir tiesa, bet ką 
vargšai darbininkai darys? 
Darbininkų užmokestis prasta, 
o gyventi reikia. Juk tai jau 
toks kapitalistinis surėdymas, 
kurį palaiko ir tie patys maži 
biznierėliai, vis dar tikėdamie
si pralobti. Bet kad padėtis 
darbininkų prasta, tai yra 
faktas, nes, kurie pirkę nuo
savybes, neišgali užsimokėti 
taksų. Na, o taksai turi būti 
pirmiausiai užmokėta, šiemet 
4 milionais dolerių taksų ma
žiau sumokėta tuo laiku, negu '

Skola
Miestas turi $248,971,480.40 

skolų. Skolos užtrauktos bo- 
nų pavidale. Nuošimčių turi 
sumokėti $11,347,048.40. Kas 
reiškia, kad, abelnai imant, 
yra mokama 4.56 procentai. 
Miestas asesytas ant $3,562,- 
213,760.

Miesto skolos visuomet au
ga. Tą turi panešt daugiau
siai darbininkai, nežiūrint, ar 
kuris turi “savą” namelį; ar 
randuoja, tas paliečia visus.

Dzūkas.

PITTSBURGHO LIETUVIAI, 
TĖMYKITE!

Įsigykite’ pigų ir gerai pa
darytą siūtą. Niekas taip pi
giai ir gražiai nepadaro siūto, 
kaip Homeland Kriaučių Co., 
kuriai aš renku orderius.

Aš esu vienintelis tos kom
panijos lietuvis agentas Pitts- 
burghe, kuris ateina pas kos- 
tumierį į namus su sampeliais 
ir nuima mierą. Jau 30 lie
tuvių Pittsburghe dėvi mano 
darytais siūtais, ir visi džiau
giasi.

GEO. SHABĖNAS 
628 Collins Ave.,

E. E. Pittsburgh, Pa.
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Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, f
RR99 wuoTjdoTa.T wwyunnAW ‘ęVMAH3TV0

AUGŠČI AUSI A PRIEGLAUDĄ LIETUVIU 
AMERIKOJE

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

TURTINGA PROGRAMA:
Kumštynės už lietuvių čampionatą WALTON’O 

su WINSLOWU iš Brooklyn, N. Y.
Su jais atvažiuoja Atletų Kliubas ir žymiausi dainininkai. 
Taipgi bus didelės grupės svečių iš Binghamton, Scranton, 
Wilkes-Barre ir iš kitur. Būkime visi ir philadelphiečiai.

Šauni Orkestrą—Svetainė su Stogu
Dainuos Philadelphijos LYROS CHORAS—Frankfordo 
JAUNIMO CHORAS—Brooklyno dubeltavas kvartetas 
“UFA” ir jau beveik aišku, kad dainuos ir Brooklyno 

AIDO CHORAS ir Maspetbo LYROS CHORAS
Kalbės L. PRŪSEIKA, A. BIMBA ir P. BUKNYS
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Patogiausia ir Geriausia Prigulėti į 
AUGščIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ

Mokesčiai ant pomirtinės eina pagal aplikai 
amžių ir laipsnį pomirtinės. Labai pigus prigulėjin 

‘jauniems ir nebrangu senesniems, i

Tiltas ir Tunelis
Detroitas yra ant pat

Tai 
su- 
be- 
ir 

Bet

liaukinės 
motina

Augščiausią Prieglaudą Lietuvių Amerikoj 
Priimama nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

Del platesnių informacijų įstojimui pavieniais 
ba norėdami organizuoti kuopas A. P. L. A.r kreipki 
į Centro Sekretorių:

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

Saužudystės
Pusėtinai rašoma apie sau- 

žudystes. Pereitą savaitę, tik 
į tris dienas, nusižudė 9 as- 

Miesto sveikatos sky
riaus gydytojai mano, kad ta 
epidemija paeina nuo karščio. 
Na, jei tas atsitiktų Sovietų 

spauda 
neti- 
bėdą

TRYS LAIPSNIAI POMIRTINES:

Rusijoj, kapitalistų 
šauktų, kad ten žmonės 
kinti, tai žudosi. Visą 
sumestų ant komunistų.

žmonių Amerikoj.
E . Vilkaite.

.v irnenys.Jis toks įs

piktadaris-kriminalistas, ' o 
tina pusprotė. v

Gali prigulėti vyrai ir moters be skirtumo tiki 
miškų ir politiškų įsitikinimų. Kad tik esate sveiki 
zikiniai ir protiniai, tai ir galite būt nariais kalban 
draugystės.

Brooklyniečiai, kurie manote važiuoti busais į šį pik
niką tuojaus užsiregistruokite “Laisvės” ofise arba Brook
lyn© Atletų Klįube.

Kur Dar Nėra A.P.L.A. Kuopų, Prašome Viel 
Lietuvių Tuojau Suorganizuoti

Pirmas Laipsnis $150.00, Antras Laipsnis $300.' 
Trečias Laipsnis $600.00

JOHN G AT AV EC K AS 
109 Cress Street, Carnegie, I
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Priežastys ir Pasekmes
Šiuos dalykus priminiau to

dėl, kad galima būtų išsiaiškint 
priežastis, kodėl, pavyzdžiui, ap- 
sigema tokie kūdikiai, kurie vi
są amžių pasilieka mažyčiais, 
nykštukais, karliukais kretinais 
ir tuo pačiu laiku silpnapro
čiais; arba kodėl iš kitų, netin
kamai apsigimusių kūdikių pas
kui išeina “gigantai”—fiziški 
milžinai, bet puspročiai, idiotai 
bei silpnapročiai; kodėl išsige- 
ma taip vadinami mongoliški 
idiotai, didžiagalviai (makro- 
cefalai), vandengalviai (haidro- 
cefalai), mažagalviai (mikroce
falai) ir kitokie protiniai uba
gai.

r * Duodant iš gyvulių paimtų ti- 
/ roidinių (Adomo obuolio) *liaif- 

,. kų'(iš kaklo), daugelis nykštu- 
kų-silpnapročių .pataisoma ir 
gali ’ išaugti' į normalius vyrus 

,■ ir/moteris.
TulPkiti protiniai bei kūniški 

/-įt^H<umai'iš‘‘mažens yra patai- 
•' \ j*‘ y 1 ’ i ’* -

rankinį 
watch). 
susirišt 
niekaip
nors jis pakartotinai stengėsi ir
darbavosi.

Įeina du kiti idiotai — mote
ris apie 23 metų amžiaus su 
negruku kūdikiu ant rank^ ta protiška ubagystė milionų
Kūdikio kūnelis labai mažas, 
bet jo galva begaliniai didelė. 
Jis nepajėgia tiesiai nulaikyt 
galvos; per savo dydį ir sunku
mą ta jo galva svyra tai vienon, 
tai kiton pusėn. Moteriškė pa
ti yra labai didelio kūno, bet 
jau jos galva, tai kaip katilas, 
neproporcionaliai didelė, 
vandengalvė-didžiagalvė ir, 
prantama, silpnaprotė. Jai 
veik nuolat skauda galva 
prastai tegali vaikščioti, 
pastaraisiais metais gydymas 
šiek tiek ją pataisė, ir daktaras 
tikisi padaryt daugiau progreso 
linkui normalesnio proto ir 
sveikesnio kūno.

įveda du vyrus, vieną 39 me
tų, kitą 21 metų amžiaus; jiedu 
yra skaitomi “paralyžiuoto pro
to idiotais”. Kas stebėtina, tai 
kad jiedu turi puikius dantis; o 
pas tos rūšies žmones beveik 
visuomet būna prasti bei suge
dę dantys.

Karščiai
šią vasarą mes turime pusė

tinus karščius. Kaip apskait- 
liuojama, tai jau virš puska
pis mirė; daug nuo karščio 
serga. Nors karštis yra vi
siems įkyrus dalykas, bet jis 
daugiausiai atsiliepia ant varg
ių darbininkų, kurie turi dirbti 
tvankiose dirbtuvėse prie ma
šinų. Jie, vargšai, dirba, vos 
tik savo gyvybės palaikymui 
gauna užmokestį, o dykaduo
niai naudojasi jų procia. Kad 
ir tie .'patys karščiai ne visus 
vienodai kankina. Dykaduonių 
taip nepaliečia, nes šitie ne
dirba ir'laikosi prie vėsių vie
tų, geriausiose maudynėse.

Tik sąmoningai organizuoti 
darbininkai galėtų pagerint sa
vo gyvenimo sąlygas. Jei bū
tų stipriai organizuoti, jiems 
nereikėtų nepakenčiamuose 
karščių laikuose dirbti.

Parodė mums vadinamus 
“mongoliškus idiotus”, septynis. 
Jų rankų pirštai labai striuki; 
liežuviai nepaprastai stori ir il
gi, taip kad pripildo visą burną 
ir dar negali išsitekti. Iš veidų 
tie žmogystos yra panašūs į chi- 
nus.

Įeina didžiulis vyras, kokių 7 
pėdų augščio, pusgalvis gigan
tas, arba milžinas.
augo nuo nesveiko veikimo jo 
pituitarinių, arba posmegeninių 
liaukų-glandsų. Jis meluoja ir 
vagia, kur tik pasitaiko.

Viena 17 metų pusprotė mer
gina yra labai graži, bet nie
kaip nepajėgia suvaldyt savo 
paleistuviškų palinkimų; jinai 
nejaučia jokios moralės atsako
mybės už savo/veiksmus.

Įveda vieną 21 metų amžiaus 
merginą; - Jos ' kbjbs kreivos;-ji

si riša; sū ; žodžių. / Jo^'tė vas yra ripja .per ją laivais.

Detroitas yra ant pat Det
roito upės kranto.ši'upe ski
ria Jungtines Valstijas 

•'Kanados.
labai pr^štai/tešneka,' žųdi's ne- toka.

nuo
Upė pusėtinai pla- 

žmones ir tavorus \kil- 
. „ ;x „ t , Kadangi 

.au|dmpbiiiu išdirbystės savi- 
niilkams7-. yra medaus laikai,

Augščio—5 pėdų 9 colių; sveria—160 svarų; 22 metų 
amžiaus; puikiai išsilavinęs kumštininkas. Jis jau senai 
reikalauja vidutinio svorio lietuvių kumštynių už čampio- 
natą. Iki šiol BILLY WALTON yra vidutinio svorio 
lietuvių kumštininkų čampionas. Todėl Jack Winslow’as 
šaukia jį į kovą už čampionatą ir neabejodamas pareiškė: 
Waltonas kris nuo mano smūgio ir jau čampionu nesikeis. 
Pastaruoju laiku Winslowas kasdieną kuliasi su profesio
nalais kumštininkais Y. M. C. A. Williamsburgho skyriuj. 
Ten i jis gauna. patarimus iš garsių kumštininkų, kaip 

j nukirsti Waltoną. < ,

B«U Phone j Poplar 7648

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST

<^RABORIU8 
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BALZAMUOTOJA1

PHILADELPHIA, f



PIRTIS 
ATDARA 
DIENA IR

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkais

Sereda, Rugpjūčio 15, 1928

ELIZABETH, N. J

<4

ROCHESTER, N. Y

© 1928 The American Tobacco Čn„ Manufacturer

BAYONNE, N. J.

<r< j . ' TTvf • J—•• ! VltUldb Ldb llll/tJlAg tJJ
Vidurių Uzkietejimą Kaip atvažiavo pačiukė 
el£ Lucy Moore. Choraw, S. C., sako: j . . , *1 x> , .
Tone yra atsakymas i jos maldavimu. Į dvejetu vaikučių, tai var

Automobife Mokykla

inteligentas.
i su 

vargšas 
susisarmati- 

nei akių

tik žinote, kaip bliuznyt 
kitų sroviu žmonių.

Rochesterietis.

---------- St. ir Avė.
----- State
----- State

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važjavimą ant viso
kių kainų mašinų ir artt Fordo 
Pilnas kursas šoferio-'Mechahiko, 
kurj veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TĮKNEVŪ 
CIUS. Mokykla atda ra nuo 9 ryt* 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v. 
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd A ve., con. 14th St., N. Y.
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Kaip jau rašiau “Laisvėje 
apie įvkusią tragediją Laisvė 
namo bendrovėje, kurioj nusi
nuodijo trys lietuviai muriatic 
acid (rūgštis), paduotą jiems 
vieton “atidarymui akių,” tai 
prie progos atitaisau pavar
džių klaidą. Policijos infor- 
muotojas ir tos svetainės bar- 
tenderis buvo Juozas Motie- 
čius, o ne J. Notkus, kaip buvo ■ 
rašyta “Laisvėje.” ši klaida 
Įvyko todėl, jog kiekvienas šį 
įvykį savaip aiškino. Mat, tą 
rytą, 4 dieną rugpjūčio, visame 
“porte,” kur gyvena didžiuma 
lietuvių, šiuo įvykiu visi buvo i 
labai susidomėję, daugiau apie : 
nieką nekalbėjo, kaip tik apie . 
tragediją. Šis žmogus, J. Mo-, 
tiečius, yra patyręs bartende- 
ris, nes jis, gerdamas bile skys
timą, turėjo paprotį biskį pa
laikyti burnoj tai, ačiū tam, iš
gelbėjo savo gyvastį. Mat, 
žmogus tuojau suprato, kai 
tai ne “akių atidarymas,’’ bet 
uždarymas ir išspjovė visą; 
skystimą laiku. Visos trys au-1 
kos: Vladas Biekša, W. Mar- 
tin-Martinkevičius ir J. Masiu
lis tapo palaidoti 7 dieną rug
pjūčio, Evergreen kapinėse, su 
bažnytinėmis ceremonijomis, 
nors nei vienas iš jų neprigu-' 
įėjo parapijai. Well, bet pi-1 
nigas viską daro, taip kaip tas 
rusiškas posakys: “Rubl govo- 
rit, rubl molčit.” šio posakio 
vaduojasi ir vietinis kunigėlis 
J. Simonaitis. Nes už visas 
tris “griešnas dūšias” jam te
ko 300 dolerių. Mažiausiai 
paėmė už V. Biekšos “dūšią,” 
nes tas dveji metai prigulėjo 
parapijai ir per didelį prašy
mą Mikolo draugystės atstovų 
nusileido ligi 50 dolerių, bet 
jo karstas nebuvo pakrapytas 
“šventu vandeniu” ir kodylo- 
mis. Už kitus du “griešninkus” 
draugystės turėjo užmokėti už 
kiekvieną po 125 dolerius, tai 
tuos pakrapino ir dūmais pa- 
rąkė. Mat, tie paliko šventes- 
ni, nes už juos brangiau užmo
kėjo. Tai matote, katalikų 
kunigai nepaiso savo tikėjimo, 
už pinigą jie atlieka viską. 
Nors tu būk didžiausis bedie-! 
vis, o kaip numirsi ir už tavoj 
palaidojimą užmokės gerai, tai į 
tave palaidos kaipo geriausį 
kataliką.

Prie pabaigas turiu pareikš
ti, kad nekbrie žmonės pyksta 
ant šio korespondento už pa
rašymą pastabos “Laisvėje,” 
kad minėtoj svetainėj nėra 
tvarkos. Nėra ko pykti, nes 
tą kiekvienas teisingas žmogus 
mato net ir iš to fakto: sve
tainė lėšavo šėrininkams virš 
šimto tūkstančių dolerių. Na, 
paklauskite bent vieną sąžinin
gą žmogų šioj kolonijoj, ar iš
tiktųjų ji tiek verta? Vengrai 
pastatė daug parankesnę sve
tainę ir jiems tiek svetainė ne- 
lėšavo.

Puslapiu Penkias
T-
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wDOUGLAS FAIRBANKS
Mylimasis Amerikos Krutamujų Paveikslų Aktorius, kaip kad jis pasirodys busimame greitu 
laiku savo veikale “The Iro.ll Mąsk 9' Sako—

“AŠ gaunu tuoj autinio smagumo is Lucky Strike kvapsnio daugiau, 
nekaip iš bet kuriu kitų cigaretų, Štai kodėl as nerūkau nieko kito, 
apart Luckies. Jų apkepinamas labai daug man reiškia. Mano pat
yrimas įrodė, jog apkepinamas ne tiktai prašalina blogus dalykus, bet 
antrą tiek padidina kvapsnį,' ’

Fasistuojanti “Vienybė” ir Jos
Nachališki Korespondentai

Kelios dienos atgal tame fa
šistu ojančiame lapelyje pasiro
dė iš mūsų kolonijos neva ko
respondencija, kur pasirašo i 
“Tautietė.” Man geriau atro-jtietė” apsirinka, nes lokalo,Jūs 
dytų, jeigu ji būtų pasirašiu-1 delegatas yra atsakomingasĮ ant

".!'Kali!;žuv6 Fa(šist5’’ i žmogus, kaip lokale, taip ir! 
“Fašistas, nes i tai panašu. . . . _ ! .
Toje neva korespondencijoje i 1)asG Pinese draugijose. Ii mi-. 
daugiau nieko nėra, kaip tik! M m as delegatas yra geras dar- 
blevyzgos. “Vienybė” gal būti buotojas tarpe vietos lietuvių, 
ir netalpinus tų blevyzgų, bet'Man rodos, kad “Tautietė”į 
tea įdėta komunistų vardas,j pasižiūrėtų į savo pasekėjus iri 
tai užtat ir,patiko “Vienybei.” pamatysi vieną iš pirmutinių,] 
Tose blevyzgose i

j |
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTO JAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: .
Bell------------------------- Oregon 5136
Keystone-------------------Mai# t6®>
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AMERICAN
PHONE: REGENT 1177-0474 “Tai Mokykla «u Reputacija.”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokią 
' iįdirbimų karus i trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki

nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūt 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimą#, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechaniką, 
taipgi ir moteriškių klases.

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

AR Wl Wl lUl ąąąą IMI-flRM  IM!IM MJMUMjl MMM MMMMMMM M1
[Telephone, Stagg 8326

9745

MARCY BATHS
f
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Naujoviškiauflia To# Rūšie# Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS

Panedėliais dieną 
ir naktį

Utarninkais iki 12 vai, 
nakties

VAIKAI
Įleidžiamf, Utarninkais

VYRAMS

SereSomis 
Ketvergais 
PStnyčiomis 
Eubatomis. 
Nedaliomis 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.

i f » •

jokių šalčių nebijo, 
amžino priešo!

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo
URBO LAX TABS 

(25 centai už skrynutę)
yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietSji- 

mą,—kuris žmogui pagamina daug* rūpesčių ir sunkių ligų.
Lietuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų'tegalima gaut pas

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telephone: Greenpoint 1411
ANTRA APTIEKA:

6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.
Tel.: Juniper 9796

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite: 
FRANK A. URBAN’S PHARMACY 

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
----------------------------------ORDER BLANK:_______________________

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

Vardas _____________________
No----------------------------------------
Miestas_____________________
Miestas .

^šluostė nosį,'kad iš reporterio 
'pasiliko tik krislukas. Dabar 
tas vargšas krislas bando įbau- 
gint Vytautinės narius ir vėl I 

i per “V-bę,” būk valdžia galil 
■atimt iš draugystės čarterį už 
j “prijungimą” pastarosios prie 
Komunistų Partijos. Aš nei 
biskį nesistebiu, kad žmogus, 
netekęs lygsvaros, kalba apie j 
niekus ir mano, kad jam kas, 

j patikės. Veltui, šiandien nė
ra žioplių, kad tuomi būtų ga
lima įbaugint. Nes visi gerai 
žino, kad .tokio “prijungimo” 
ir su didžiausiais norais pa
daryti negalima.

Varguolis.

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenes dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS

RUSIŠKA . PIRTIS TURKIŠKA

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

repor- 
. Aš

, kad skaitytojams
Pa-j žingeidi! žinot, kodėl taip atsi-Į 

pasipirko liko ? O tai labai papieštai. j 
vilioti Beraportuodamas “V-bėje” vi

sokias nesąmones apie komu
nistus, apšmeižė žmogų, kuris 
nieko neturi bendro su komu
nizmu, t. y., Matušaiti. Pasta
rasis per “V-bę” jam taip nu-

Bando Išgązdint
nabago “Vienybės” 

norima pa-j kuris atvažiavo iš Mass, vals-'terio pasiliko tik krislas, 
niekint lietuvių lokalo delega-1 tijos ir persistatė, kaipo geras Į neabejoju, I 
tas į nacionalę konvenciją A- tautiškas - -
maįgameitų Unijos. Bet “Tau- buvęs

No. 21 
Prašalino Labai Sunkų

inteligentas.
kiek laiko, 

“puškarį” ir pradėjo 
vietines mergaites pasivažinė
ti. Bet dabar pasirodė, kas 
per vienas tas

Panelė___, ______ _____  . ... ___
Nuga-Tone yra ataakymaa į jos maldavimu 
Ji labai kentėjo nuo užkietėjimo. Jom skil
vio stovia tok.4 buvo, kad ji daugiau nc- 
nnanė pasigėrėti valgiais. Po vartojimo Nu- 
ga-Tone į trumpą laiką ji parašė, kad ji 
palaiko ir užganėdinta pasekmėmis ii gali 
valgyti k ątik nori be baimės.

Kuga-Tone turi stebėtiną reguliavimą. Jos 
r-^Stelbėjo vir.4 mitlAnui vyrų >ir. moterų ir 
Krąiino jiems sveikatą ir ' stiprumą. • Kai 
kurie turėjo įprastą apetitą ir menką virSki- 
nimiĮ. kitiems kenkė . ganai ir raugėjimas, 
turėjo choniiką vidurių užkietėjimą, men
kas keiienis, inkstus arba pūslės jritavi- 
organus ar panagius nesmagumus kasAR 
**”♦ svorio ir stiprumo, prastą miegą, silpnus 
organus ar panagius nesmagumus, kas teik
davo nesniągumo. Jei turite vieną iš tų 
■trubelių, jūs turėtumėt vartoti 1“ 
Jus galit jas gauti kur gyduolės ; 
<'U»xl*rnoe. Jei jūsų vertelga neturi 
kę- tf i kniauk i te, kad jis užsakytų 
PimIio vaistinės.

tiek nusigando ir 
no, kad neturi kur 
padėt. O jo kaimynai juokia
si, kad kožną vakarą atvažia
vusioji <pačiukė. su kočėlu ran-1 
koje apveja 'i tris J kartus apiet 
stubą, ‘klausdama, kiek ' dole-' 
rių išlpido pirkdamas saldai-1 
nius geltonplaukėms. Tai ger- 

Nuga-Ton1^ i biama “Tautietė,” tur būt, to 
i jų sta-Į nematai nei negirdi, nors čia 
jums i*|geras tautietis taip padare.

*£31)11 Dl I K* ii’ 1,0 
L *11 .

Metams ..j............. $1.75
6 mėnesiams..............$1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moericke, Koenigs- 
berg Pr., Untęr-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tnom pat remia Lietuvos-dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai paieš fašistų valdžią.i

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

PYTI? A! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki t AEiAlIyi. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c.'. vv VvūlŲ
> M. TEITELBAUM, Manadžeris

iNaujai 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

Pancdėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090 1
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PARDAVIMAI

J. LEVANDAUSKAS

<♦>

1

416<!> <♦>

<♦>

MALONAUS PASIMATYMO

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776

Tel. Lackawanna 2186

Otto Meyer, M. D
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

prie 
kuris

Todėl visi dainininkai nariai, būti
nai 
taipgi ir 
malonėkite 
lavintis

Pavalgiu* malonu WJti. pasl- 
inekučiuoti su kitais, arba ramiai pa
siskaityti —Sykį atsilankę, per si tik
rini i t.—Pa bandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininkė

jieškoti kito

Kanton
•3rd AVe., Bronx, N. Y.

(188—216)

Kliubo Reporteris.

SUŽEISTA 10 ELEVEITERY

40

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

au-
A.

CASTON ROPSEVICH

bus

ir

vai.7

I
NMMMMM

UŽSIMUŠĖ KRIAUČIUS 
JUOZAS LAZAUSKAS

(Komu.) 
nedėlioję, 
Hacketts

JACK DELANEY 
KUMŠTYNĖS SU JIMMY 
MALONEY?

VISI LIETUVIAI
DARBIEČIAI, J SVARBIAU
SIA SUSIRINKIMĄ 
KETVERGO VAKARE

esąs
Ko- 
vie-

Jis gy-.
Buvo pre-

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

Didžian- 
buvo $200, 

du gavo 
dienų.

DETROIT, MICH.
Subatoj, 18 d. rugpjūčio, 

vakare, Lietuvių Svetainėj, ant 24 
ir Michigan Ave., įvyks Mainierių 
Šelpimo Lietuvių Komiteto konferen
cija. Visų organizacijų delegatai ma
lonėkit dalyvaut. Kurie turite blan
kų su aukomis atneškit i konferen
ciją. O kurie negalit visų išpildyt, 
tai atneškit tuščias. Nepamirškit.

(192—194)

Triangle 1450

FOTOGRAFAS

t. y. 
Fiel- 
Cle-

OR. PETERSON’O

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA $1.50 UŽ DiiŽĘ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

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

Arba siųskite reikalavimus ir 
money orderius tiesiai, kur išdir
bama:

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

STATEN ISLAND, N. Y. «

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

ir numaliavoja 
visokius paveiks- 
1 u s įvairiomis 
spalvomis. - At
naujina senus ir 
krajavus ir su
daro su ameriko
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu:
STOKES

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

į SPORTAS |
RISKO KUMŠČIUOSIS 
SU ROBERTO ROBERTI

WILKES-BARRE, PA.
Svarbus spccialis Tarptautinio Dar

bininkų Apsigynimo 87 kuopos susi
rinkimas bus pėtnyčioj, 17 rugpjū
čio, po No. 206 S. Main St. Pradžia 
7 vai. vakare. Visi nariai ateikit 
laiku, yra labai svarbių reikalų.

Sekr. Murphy.
(194-195)

DETROIT, MICH.
L. D. L. D. 52 kuopos mėnesinis

susirinkimas bus nedėlioj, 19 rug
pjūčio, I. A. S. svetainėj, 24 ir Mi
chigan Ave. Pradžia 1() vai. ryte. 
Draugai ir drauges, būtinai atsilan- 
kykit Į ši susirinkimą, yra svarbių 
reikalų aptarti. Vasara jau baigiasi, 
turime rengtis prie žieminio sezono. 
Beto, yra atėjus nauja knyga “Ug
nyje,” kuri bus dalinama šiame susi
rinkime. Tat nepamirškit atsilankyti. 
Atsiveskit ir nauj ųnarių prirašyti 
prie šios apšvįetos organizacijos.

Sekr. V. J. Geraltauskas.
(194-195)

Easton, Pa.
Istorinis Kaštono ir Apielinkės

PIKNIKAS
Rengia Amerikos Darbin. 
Partijos Kaštono Lokalus, 
Rugpjūčio (August) 19 d.,
Parke. Pradžia 11:30 vai. ryte.

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

P. S. Jeigu tą dieną lytų, tai pik
nikas bus nukeltas j 26 d. rugpjūčio.

Rengėjai.
194-196)

PHILADELPHIA, PA.
Kas turite veikalą “Romeo ir Juli

ja”? Gal kas iš “Laisvės’ ’skaityto
jų turite Shakespeare veikalą “Ro
meo ir Julija,” tai malonėkite pasko
linti. Siųskite sekamu antrašu: J. 
Bulauka, 2830 N. Palethor St., Phi
ladelphia, P.

WORCESTER, MASS.
Ekstra susirinkimas Tarptautinio 

Darbininkų Apsigynimo 13 kuopos 
bus nedėlioj, 19 rugpjūčio, po No. 
29 Endicott St. Pradžia 10 vai. ry
te. Yra svarbių reikalų aptarti. Be
lo artinusi mūsų piknikas, reikia su
sitvarkyti. Todėl visi nariai būtinai

Rast. J. M. Lukas.
(193-195)

Sereda, Rugpjūčio 15, 1928

VIETOS ŽINIOS
l Norint informacijų apie na
rystę Lietuvių Alumnų ir Stu
dentų Kliube, reikia kreiptis 
šiuo adresu : Lithuanian Alum
ni and Students’ Club, 267

i Sumpter Street, Brooklyn, N.

IŠKIRPO IŠ KRUTAMŲJŲ 
PAVEIKSLŲ TEISYBĘ APIE 
HOOVERĮ

Neužilgo bus New Yorke 
rodomas krutamasis paveiks
las, vaizduojantis gyvenimą ir 
politinę karjerą H. Hooverio, 
republikonų kandidato į prezi
dentus. Republikonų politi
kams patariant, iš to k rūta mo
jo paveikslo buvo iškirpta da
lis, kur velionis prezidentas 
llardingas skiria Hooverį pre
kybos ministeriu. Mat, Har
dinio valdžia buvo pasižymė
jus milžiniškais žibalo vagys
čių skandalais; todėl blogai 
atsilieptų Į Hooverį, jeigu 
būtų surištas su Hardingu.

Juozas Lazauskas, apie 
meti) amžiaus, senas Amalga- 
meitii Kriaučių Unijos narys, 
užsimušė, nuvirsdamas tropais 
žemyn, ant Stagg St. 
veno Flatbushyj.
seris (prosytojas) ir gero bū
do žmogus.
rėjo vaikų.

J. Kriaučius.

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS

jis

Šv. Jurgio draugystė rengia 
puikų pikniką; įvyks nedėlio
ję, rugpjūčio 19 d., Klaščiaus 
Clinton Parke, Betts ir Mas
peth Avenues, Maspethe, N.Y. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Įžan
ga 50 centų.

Gerbiamieji Brooklyno ir, 
apielinkės lietuviai ir lietuvai
tės! Dalyvaukite tame pikni
ke, kur turėsite progos maty
tis su draugais ir pažįstamais, 
su kuriais per ilgą laiką nesi- 
matėte.

Seni ir jauni galėsite prisi- 
šokt tiek, kiek tik jums spėkos 
tarnaus.

Grieš P. Rich orkestrą, pla
čiai brooklyniečiams žinoma, 
kaipo suteikianti puikiausią 
muziką. Galėsite šokti lietu
viškus ir angliškus šokius.

K. J.

DINGO DETEKTYVO 
SONUS SU TETA

Risko, tai jam pasidarytų Kuo
sas kelias į pugilistišką garbę 
ir į tuntus. Nugalėjus Risko,I 
be abejonės, jis būtų suporuo
tas su Jack Šharkey’iu ir vei
kiausia kumščiuotųsi Ebbets 
Fielde, Brooklyne. O jei jam 
pavyktų praeiti ir pro Shar
key, tuomet jis pasidarytų vie
nas iš žymiausių boksininkų, 

Į vieną’eleveiterio traukinį, siekiančių pasitraukusio Tiui- 
ant Euclid ir Liberty Avenues, 
atsimušė kitas iš užpakalio at
einantis traukinys. Liko su
žeista 10 važiuotojų, kurių tar
pe nematyt lietuviškų pavar
džių. Sužeidimai nepavojingi.

Buvo vedęs ir tu-' REIKALAUJA PANAIKINT 
GEMBLERYSTĖS SKOLĄ

Walter Donaldson, gaidų 
j leidėjas, kreipėsi į augštesriį 
j teismą, New Yorke, kad panai- 
Į kintii jo skolą $5,970, kurios 
latmokėjimo reikalauja R. B.
Hamilton. Tuos pinigus Do
naldson pralošęs Hamiltonui 
Miami Beach, Floridoj, ant 
gembleriško lošimo vadinamo 
“roulette ratu.” Bet Hamilto
nas lošyje naudojęs suktybes. į

I IŠTRAUKĖ IŠ BANKŲ 
! $1,000,000 FALŠYVAIS 

ČEKIAIS
Per paskutinius 12 mėnesių 

New Yorke bankai išmokėjo 
$1,000,000 pinigų sulig falšy- 
vų čekių.

Tūlas klastuotojas, pasivadi
nęs C. J. Murtha, pasidėjo 
kiek pinigų Chelsea Exchange 
Banke, o kitas “Walter Bur
ke”—United States Banke. 
Jiedu išrašinėjo falšyvus če
kius, po kuriais dėjo parašus 
turtingų žmonių, laikiusių pi
nigus tuose bankuose. Pažy- 

^mėtą ant čekių sumą pinigų 
tie bankai įtraukė į Murthos 
ir Burke’s bankines knygeles, 
čekiai buvo klastuojami ant 
$10,000 ir $20,000. Paskui 
žulikai, sulig savo bankinių 
knygelių, išsiėmė pinigus iš 
bankų.

Apart tų dviejų klastuotojų, 
dar panašiomis suktybėmis už
siėmė vadinamoji “Donohoe 
gengė” ir kiti.

Kaip jau pirmiau rašyta, ta
po areštuota dvieju bankų raš
tininkai, kurie veikę bendrai 
su čekių klastuotoiais. Iš pa- 

jčių klastuotojų kol kas dar nei 
vienas nesuimtas.

ney’o čampionato.
Risko mano nugalėti tą įsi

karščiavusį italą, tačiau kokia 
bus šių bokso rugtynių pabai
ga, niekas tikrai negali pasa
kyti, 'nes čia rungsis ne kokie 
pusberniai, bet du dikti, stam
būs vyrai, kuriuodu leis vie
nas į antrą savo kumščių smū
gius ne vien tik iš peties, bet 
iš kulšies ir net kulnies. Ro
bert] yra'augštas, stiprus ir iš
tvermingas vyras. Be 
stinga žinojimo, kaip 
tinkamai boksuotis, 
daugelis bokso žinovų ii 
kad Risko gana lengvai 
lės Roberti, su kuriuo 
čiuosis .10 raundų.

CLEVELAND, OHIO.

Lyros Choro Narių Atydai.
Po vasarinių pertraukų vėl pradė

sime dainų pamokas. Pirmos pamo
kos įvyks pėtnyčioj, 17 d. rugpjū
čio (August), 7:30 vai. vakare, Sla
vų Auditorijoj, 6417 St. Clair Ave. 
Ant antrų lubų, kambary No. 2.

Pradėsime j pamokas prie Naujo 
mokytojo, Ed. Krais.sa, kuris yra 
gabus choro vedėjas.

Todėl visi dainininkai nariai, būti
nai ateikite ant pirmų praktikų.

nauji, kurie myli dainas, 
dteiti ir pradėt sykiu 

dainuot.
Kviečia choro Komitetas.

(192—194)

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiu Rūšiy Šviežo

it jam j 
reikia j 
Todėl | 

r manoj 
nuga-1 
k urnš-:

j REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris į bučernčs 

ir grosernės biznį. Partneriu pri
imsiu ir nepatyrusį tame biznyje, 
bile tik nori mokintis mėsą pjaustyti. 
Gera proga išmokti bučeriu. Mano 

' partneris išvažiavo j Lietuvą, tat esu 
I priverstas jieškoti kito partnerio, 
j nes dviem galima plačiai biznį varyt.

3525

Lorimer St.417

Valgiai, Gamiawi Lietoviškn

(“Laisvės” Name) Brooklyn, N. Y

NUBAUSTA 9 BUTLEGERlAI
Federalis teisėjas W. H. At

well Brooklyne nuteisė devynis 
asmenis už degtinės laikymą 
bei pardavinėjimą, 
šia piniginė bauda 
o mažiausia—$10; 
kalėjimo 13 iki 15

Į Iš BUTLEGERIŲ KARO
Nežinia kur dingo brookly-i BRONXE 

niškio policijos detektyvo Fr. j 
Grey sūnus Frank, 7 metų am
žiaus, kuris su teta K. Get- 
tensaite liepos’ 28 d. išvąžįąvo 
iš namų po num. 625 Vander-j 
bilt St., Brooklyne, leidžiantis! 
į vakacijas į Conn, valstiją. 
Teta turėjo apie $1,300 pini
gų. Vaiko tėvo tuo syk nebu
vo namie. Tėvas spėja, kad 
gal taxi-cab vežėjas pamatė 
pinigus, užmušė važiuotojus ir 
jų dviejų lavonus išmetė kur 
į upę arba balą, sulaukęs 
ties.

nak-

LĖKTUVAS ATNEŠĖ 
LAIŠKUS NUO LAIVO Už 
400 MYLIŲ

Kuomet laivas “He deFran
ce” buvo vandenyne už 400 
mylių nuo Amerikos pakraščių, 
pakilo nuo laivo francūzų or
laivis su laiškais ir siuntiniais, 
skiriamais išsiuntinėjimui no 
Ameriką. Orlaivis pasiekė 
New Yorką 15 valandų pir
miau, negu laivas. ‘Tie de- 
France” vežėsi tą orlaivi iš 
Franci jos. Prie orlaivio pri
taisyta dvi valtelės apačioje, 
1aip kad jis galėtu ir ant van
dens nusileisti. Tokius orlai
vius vadina “hydroplanais.”

LIGONINĖJE TARNAUTOJAI 
UŽMUŠĖ LIGONI '

Penki vyrai, važiuodami 
tomobiliu, vidurdienį ėmė šau
dyt iš revolverių į Thomasą 
Wassellj, ties 167th St. ir Je
rome Ave., Bronxe. 
gatviais ir gatvėmis bėgo vin-! 
gių vingiais, idant kulkos ne
pataikytų į jįjį, o jie vijosi be 
paliovos šaudydami.

Pagalinus, Wassellis įbėgo į 
J. Grenbergo skalbyklą ant 
Walton Avė. ir pasislėpė; du 
vyru iš automobilio, su revol
veriais įėję skalbyklon, parei
kalavo. kad narodytų, kur 
Wassellis pasislėpęs. Negau
dami greit nurodymo, jiedu 
kažin ko pabūgo, susikišo re
volverius į kišenius; susėdo į 
automobilį ir nuvažiavo savais 
keliais. \

Wassellis liko paimtas poli- 
cijon. Jis prisipažino 
munšainierius-butlegeris. 
del anie norėjo jį nušaut, 
nok, jis nesako.

Policija mano, kad tai 
vienas iš tų karų, kurie New 
Yorke eina tarp butlegerių Sai
kų.

Automobilistams bešaudant 
į bėgantį Wassellj, beje, viena 
kulka, atsimušus į mūro sieną, 
atšoko ir perkirto žandą senai 
moteriškei Sally Grahamienei.

, - -------- i-------------------------

Iš LIETUVIŲ ALUMNŲ 
IR STUDENTŲ VEIKIMO

A. L. D. L. D. 185 KUOPOS 
NARIAMS

Draugai ir draugės! Ketver- 
• ge, 16 d. rugpjūčio, įvyksta 
mūsų kuopos mėnesinis susi
rinkimas. šis susirinkimas bus 
nepaprastas ir todėl visi na
riai ir narės privalo dalyvauti. 
Nepaprastu vadiname todėl, 
kad bus daug svarbių reika
lų. Veikiausiai jau gausime 
naują leidinį knygą “Ugnyje,” 
kurią nariai turės atsiimti. Rei
kės sutvarkyti mūsų būsimo 
parengimo reikalus. Na, ir 
kai kurie važiuos į apskričio 
pikniką, tai čia turėsime susi
tarti.

Susirinkimas įvyks svetainė
je 218 Van Siclen Avė. Pra
džia 8 vai. vakare.

▼ • xni; i Jeigu turėsime atliekamo lai-
- Į ko, tai po susirinkimui bus ir 

prelekcijėlė, kaip kad papras
tai būna.

Pasistengkite atsivesti ir sa
vo draugus, kurie nepriklauso 
prie mūsų kuopos.

Valdyba.

Porą dienų atgal Jack De
laney pasirašęs kontraktą bok
so rungtynėms su Jimmy Ma
loney, kurios įvyksiančios Bos
tone. “Daily Mirror” sporto 
rašytojas ir kritikas pastebi, 
jog tos rungtynės, tur būt, bū
sią už visus neišspręstus olim
pinius panorimo (diving) čam- 
pionatus. Tur būt. . .

Left Hook.

TURIU PARDUOTI ŠIĄ 
SAVAITĘ

Parsiduoda namas su biznio rakan
dais ir gyvenimo kambarių rakan
dais. Parsiduoda iš priežasties savi
ninko nesveikatos. Mano sveikata 
blogėja. Tuojau turiu rūpintis gy
dymuos!. Todėl šią savaitę parduo
siu viską už tiek, kiek gausiu. Ku
rie jau žiūrėjote ir darėte pasiūly
mus, prašome užeiti vėl, nes bus nu
sileidimo iš mano pusės.—C. Ostar, 
1938 Maple Ave., North Beach, L. I., 
N. Y. Grand St. karas daveža iki 
pat vietai. Apsukrus biznyje žmo
gus Čia gali pasidaryti gražaus pini
go. 193-198
PARSIDUODA restoranas, geroj biz- 

niškoj vietoj, biznis išdirbtas per 
daug metų, arba reikalingas partne
ris, nes vienai sunku apsidirbti. Al
si šaukit greitai.

Miss Blanche
475 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(191—196)

metųJoseph Browną, 59 
amžiaus,: taip žiauriai sumušė 
tarnautojai Kings County Li
goninės, Brooklyne, kad jis 
nuo to neužilgo ir mirė, — 
kaip kad kaltina ex-policma- 
nas M. J. Hegarty. Tą pat 
Rūdija ir vienas ligoninės “tro- 
ko” vežikas.

Brownas buvo laikomas pro
tinių ligonių skyriuje. Pir- 
miaus jis buvo tarnautojas 
Vaikų -Draugijos.

Policija tyrinėja tuos kalti
nimus.

Pernai Kings County Ligo
ninėj krikščionys daktarai- 
naujokai padarė visą eilę žvė- 

*‘*tiškų šposų prieš jauniklius 
žydus daktarus. Už, tai keli 
tų krikščioniškų latrų buvo pa
varyti iŠ ligoninės.

SESIOS NAUJOS , 
POLICMANėS

• V • virsiNew Yorko policijos 
ninkas paskyrė dar šešias mo
teris į policijos tarnybą.

Nariai Lietuvių Alumnų 
Studentų Kliubo savo vidur- 
vasariniame susirinkime išsi
reiškė, kad organizacija bus 
ne tik palaikoma, bet ir toliau 
plėtojama. Toks pasiryžimas 
tai buvo branduolys jų vidur- 
vasarinio mitingo, kuris įvyko 

Inamuose kontraktoriaus Char- 
les’o Petrausko, 150-01 Cool
idge Ave., Jamaicoj, kur da
lyvavo alumnai ir kolegijų 
studentai ne tik iš Didžiojo 
New Yorko, bet tai po-i iš New- 
arko ir Elizabetho, N. J.

Susirinkimo lavinamosios 
diskusijos sukosi daugiausia 
apie naujas anglų kalba kny
gas, paliečiančias lietuvius. 
Taipgi buvo atkreipta domės, 
kad Brooklyno knygyno sky
riuje. Leonard Branch Library, 
yra didelis rinkinys knygų lie
tuvių kalboje.

Tai dėka mandagumo tokių 
žmonių, kaip Ch. Petrauskas 
ir jo žmona, kad gyvuos ir bu
jos Lietuvių Alumnų ir Studen
tų Kliubas.

GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulią Diagnoza' 

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

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

TeL jMnijker 7648

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS

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

MASPETH, L. I.

Telephone: Greenpoint 2229

J. GARŠVA

Pačiam šiuo laiku svarbiau
siam klausimui šaukiama visų 
Brooklyno ir New Yorko . dar- 
bieČių susirinkimas, ketverge 
vakare, 6:30 vai., rugpiūčio- 
augusto 16 d., “Laisvės” sve
tainėje, 46 Ten Eyck St.

Užtikriname, kad dar tokio 
gyvo klausimo nebuvo per ke
lis paskutinius metus, į kokį 
turėsime atsiliept tame susirin
kime.

Visų tat darbiečių prievole 
yra atsilankyt į minėtą susi
rinkimą. Kiekvienas supran
tame, jog dabar yra nepapras
tai svarbus mūsų Darbininkų 
(Komunistų) Partijai momen
tas. Kiekvienas, todėl, atsi
lankykite į ketvergo vakaro aVeikit^ 
mitingą.

Rugpjūčio mėn. 15 d., 
šiandien vakare, Ebbets 
do ringe, Johnny Risko, 
velando “guminis žmogus,” 
kumščiuosis su milžinu “maka
ronų teriotoju” Roberto Ro
bert!. Jei Roberti nugalėtų

Tel.

LIETUVIS

Tiegzaminuojam dykai. 
Kayo darbą garantuojam. 
Taisome ant iimokesėio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chlrurgai-Dentistai

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

Antra* ofisas: 188 Flatbush Ave. 
(Kampa* Bth Avė.)

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenūe
BROOKLYN N. Y.
264 Front Street

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. 1 Būtų linksma pasi
matyti.

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

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

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

visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviški! žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
čia paduotus: 
Apynių 
Aviečių uogų 
Amžių seki ūkių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
' : Ph. G. Vaistininkas
229 Bedford Avenue, , Brooklyn, N. Y.

čia Galite Gaati ir Lietuvliką Trejų Derynerią
iPhone, Greenpoint 2017, 2360-3514

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

daugybę kitokių „ Valerijono šaknų

Krais.sa



