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iinėra 
atsi-

Kita čigonė Nuo Vyro Išvi
liojo $8,000.

“apsės- 
O tuo pačiu 

buvo nusigrį- 
Ji parnešė na- 
kaip jai buvo

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraltis
Ileina Kasdien Apart

Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XVIII, Dienraiėio X

Viena Čigonė Apsuko
Moterį ant $1,000

WHITE PLAINS, N. Y. 
—Čigonė, “bespėdama” mo
teriai Margaret Vanvarick 
(iš Yonkers) laimę, patarė 
jai įdėti visus savo sutau
pytus pinigus, viso $1,000, į 
krepšelį. Vanvarick taip 
padarė, kaip čigonė liepė, 
nes čigonė gąsdino, kad 
“piktos dvasios” apsės jos 
vyrą, jei ji to nepadarys. O 
čigonė sakė, kad ji galinti 
tas “dvasias” nuvaikyti.

Čigonė padavė jai laikyti 
du kiaušinius. Liepė tvirtai 
laikyti kiaušinius ir atkar
toti nai keikti “piktas dva
sias”, kurios galėtų 
ti” jos vyrą, 
sykiu čigonė 
žus nuo jos. 
mo krepšelį, 
įsakyta, ir padėjo po prie
galviu. Už kelių dienų ji 
sumanė atidaryti krepšelį 
ir atidarius jame surado tik 
laikraščių iškarpas. Taip ji 
pasakojo policijai. Dabar 
Yonkers policija jieško či
gonės.

Nužudyto Kalinio Liau
kas Įdėjo Kitam Žmogui

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Ketvirtadienį Dr. L. S. 
Schmidt iš Californijos Uni
versiteto ligoninės paskelbė, 
kad liaukos, išimtos iš kūno 
kalinio Clarence (Buck) ! 
Kelly, kuomet jis liko nužu- j 
dytas San Quentin kalėjime 
už žmogžudystę, buvo sėk
mingai persodintos kitam, 
nusenusiam asmeniui. Pa
starajam buvo padaryta di-j 
dėlė operacija, bet jis ją iš
laikė, sako daktaras.

Daktaras sako, kad 
pilnų rekordų apie tą
tikimą, nes pasveikęs ligo
nis apleido ligoninę ir kur 
tai dingo. Daktaras tačiaus

Darbininkai Visy Sahg.
Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Re* 

težins, o Laimėsite 
Pasauli!

1ZVIESTIJA’ NURODO, KAD PO TAI
KOS’ PAKTU SLEPIASI KARO PLANAI

I

Imperialistiniu Valstybių Prieš-Sovietinis Blokas Drūtina- 
mas; Sovietai Negali Prisidėti prie Sutarties

Valstijas, bet taipgi Japoni 
ją, Anglijos Imperiją ir vi-; j 
sas valdžias, kurios dalyvį? į į 
vo su Francija ir Anglija 
Locarno sutartyse, būtent, 
Belgiją, Čekoslovakiją, Vo
kietiją, Italiją ir Lenkiją.”

Na, ir derybos buvo veda
mos tarp tų valstybių ir jos 
pirmosios pasirašė tą “anti
karinę” sutartį, kuri šiuo 
tarpu yra niekas daugiau, 
kaip tik sudrūtinimas Lo
carno sutarties, įtraukiant 
dar daugiau valstybių į im
perialistų bloką prieš So
vietų Sąjungą. Amerikos 
valdžia, minėdama savo no-

WASHINGTON. — Jau 
čia daugiau paaiškėjo, kad 
Kelloggo “taikos” sutartis 
yra taikoma prieš Sovietų 
Sąjungą. Paaiškėjo, kad 
imperialistinės valstybes, 
vesdamos derybas del pasi
rašymo tos sutarties, užtik
rino palaikymą bloko prieš 
Sovietų Sąjungą.

Sąlygos, nustatytos del 
Sovietų Sąjungos prisidėji
mo prie tos sutarties, yra 
tokios, kad nieku būdu ne
leidžia padaryti jokio pa
keitimo originale j suta Ly. 
Tas parodo, kad imperialis
tinės valstybės pasiryžusio s
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Patiko Kelioggą Sau-- Tautų Lyga Svarstys Lietuvos Fašistai Prisideda
Prie Kelloggo SutartiesVilniaus Klausimądant iš 18 Kanuoliy 1

įo

prokuroras Bau-j dirbtuves ligoninę, kur jam

Teisėjas
Ligonines viršinin-

turi progą pasveikti.

DAILYDĖS STREIKUOJA kuris jį lydėjo.
teisėjas, kaip tai ji

dailydžiųf streikuoja, reika- tuojamo laivo priima tam i

uz

Suvažinėjo Savo Vaiką

2

JAU ATVIRAI MAZGOJA 
INTERBOROUGH KOMPA
NIJĄ NUO ATSAKOMYBĖS 
UŽ BAISIĄJĄ NELAIMĘ

kad Kelloggo paktas at- 
kreipta^*prieš Sovietus.

WHITE PLAINS, N. Y. 
—Apie 20 medžio išdirbys- 
čių Westchester paviete ta
po uždarytos iš priežasties 
dailydžių streiko. Apie 300

Distrikto
ton sako, kad jis dar nedary
siąs jokio tyrinėjimo delei per
eito penktadienio nelaimės 
“subvėje,” kur žuvo 17 žmo
nių, o virš šimtas sunkiai su
žeista. Tik tuomet jis eisiąs 
prie tyrinėjimo, kuomet per
žiūrėsiąs i

dienj policija suareš- 
d raugę Jennie Kleid- 

metų, už rinkimą su

į šmotus ar nenuskandin-

TEIS Už REIKALAVIMĄ 
SURINKTŲ AUKŲ 
KOMUNiSTŲ RINKIMŲ 
VAJUI

Laivyno ekspertai mano, 
ir pumpomis ir yra ^ac| v»e pavykę bandymai

Anthony Rich, paprastas!sakė, kad operacija pateisi
nama; iš jos, sako dakta
ras, turėjo naudą žmogus, 
kuriam ta operacija buvo 
padaryta, o medicinos mok
sle atliktas svarbus ekspe
rimentas.

' Nužudyto kalinio šeimy
na, sužinojus apie tai, gra
sina užvesti bylą. Sako, 
liaukos tapo iš kalinio išim
tos jo nesiklausus.

darbininkas, gyvenantis po i 
No. 271 Charles St., Secau
cus, N. J., trečiadienį pra
šė policijos pagelbėti jam 
surasti čigonę, kuri apsku- 
to jį ant $8,000. Jis tuos 

v pinigus buvo susitaupęs 
sunkiai bedirbdamas per 
daugelį metų. Pereitą bir
želio mėnesį, sakė Rich, či
gonė Columbia Parke, 
North Bergen, sakė jam, 
kad jis apaks, jeigu nepa
dės pas ją visus savo pini- 

’gus. Jis padėjo pas ją pi
nigus ir nuo to laiko dau

giau, jos nebematė^- -•

Išėmė Plieno Šmotą iš Šir
dies, Žmogus Gyvena

BERWICK, Pa.— Bedir
bant American Car and 
Foundry plieno dirbtuvėj, 
mašina sugedo ir smailus 
šmotas plieno sulindo darbi
ninkui William Breece į šo
ną. Jis tapo nugabentas į

DUBLINAS, Airija. — 
“Taikos” apaštalas Kellog- 
gas atvyko čia ketvirtadie
nį. Airijos valdonai jį iš
kilmingai militarinėmis ce
remonijomis pasitiko.

Kuomet Kelloggo karinis 
laivas kreiseris Detroit plau
kė į Kingstown prieplauką, 
tai Airijos armija saliutavo 
jį, paleidžiant šūvius iš 18 
kanuolių. Tas parodo, kaip 
kapitalistai žiūri į “taiką”. 
Jeigu jie rengiasi prie “tai
kos” šaudydami iš kanųolių, 
tai jau galima žinoti, kdkids 
jie “taikos” nori.

GENEVA.— Tautų Ly
gos tarybos posėdis prasidė
jo ketvirtadienį, o pirmadie
nį prasidės {Tautų Lygos 
susirinkimas. į

Tautų Lygos tarybos die- 
notvarky vienas iš svar
biausių punktų yra Lietu
vos-Lenkijos ginčas. Tary
bos agendoj (dienotvarky) 
yra sužymėta6 38 klausimai, 
kuriuos taryba turės ap
svarstyti iki pirmadienio.

Lietuvos-Lenkijos klausi
me raportuos e-. Beelaertas 
Van Blockland, Holandijos 
užsienių reikalų ministeris. (nenurimsim.

BERLYNAS.— Amerikos 
atstovas Kaune, ponas Co
leman, įteikė Lietuvos fa
šistų valdžiai Amerikos val
džios pakvietimą pasirašyti 
Kelloggo “taikos” sutartį. 
Lietuvos valdžia vienbalsiai' 
priėmė pakvietimą ir prane
šė ponui Colemanui, kad jis 
gali pranešti Washingtono 
valdžiai, kad Lietuva sutin
ka pasirašyti.

Pasirašydami po “taikos” 
sutartinį, Lietuvos fašistai 
tuo" pacu sykiu išsi^^fdės 
obalsio “Mes be Vilniaus

VOKIEČIAI IŠBANDĖ AUTOMATIŠKĄ PER RADIO VALDO
MA KARINI LAIVA; PLAUKIA BE JOKIO ŽMOGAUS

“Mes be Vilniaus n
Jau daugelis kitų buržua

zinių valstybių sutiko pasi
rašyti tą sutartį.

reikėjo daryti greitą opera
ciją.

Daktarai ligoninėj išėmė 
iš jo šono plieno šmotą, ku
ris taipgi buvo įlindęs į šir
dį. Daktarams prisiėjo še- 

raportus lin^robo- sis siuvinius sudėti, kad už- 
rough kompanijos ir policijos daryti širdies žaizdą. Dak- 

O tai imsią tarams pavyko susiūti žaiz- 
.” Gi tuo įr sustabdyti kraujo bė- 

, , .vX . . .. , ~ .’igirną. Ligoninės viršinin-kad istdsmt. kompan>.|kai gak kad Breece dabar 
t '

girnui jo dabartiniam tiks
lui.

Laike kitu manevru tasai 
automatiškas laivas gal bus 
naudojamas, kaipo cielius, 

saugojama,
komisionieriaus. < 
“gana daug laiko. ■ <
tarpu, žinoma, viskas bus da
roma, 
ją.

Eina klausimas apie “svi- 
. čių,” kuris staiga atsisuko, 

4| kuomet praėjo astuoni pirmi 
vagonai ir užėjo devintas. Kas 
tame kaltas? Kaip tai galėjo 
atsitikti ?

Visai nesunku * atsakyti: 
“svičiuą” buvo sugedęs, išgve
ręs, palaidas. I Juk ,nieka*s'pa
lindęs negulėjo ir tyčia “svi- 
čiaus” neatsuko, kuomet užėjo 
devintas vagonas.' Tačiaus 
valdžios komisijos “ekspertas” 
Whitney, kuriam pavesta iš
tirti “svičių,” jau spėjo pa
reikšti, dar jokio tyrinėjimo 
nedaręs, kad “vargiai svičius 

... galėjo būti sugedęs.” Ką tas 
W reiškia ? Tas reiškia, kad val

džia jau visai atvirai gina In- 
terborough kompaniją. Jeigu 
“svičius” buvo geras, tai, žino
ma, kompanija nekalta. Val
dininkai gi nei nebando atsa
kyti į klausimą: “Jeigu “svi
čius” buvo geras, tai kodėl jis 
savaime atsisuko, kodėl jis ne
silaikė vietoj ?

Nieko kito negalima laukti 
iš valdžios, kuri randasi Tam
many Hall rankose. Demok
ratų valdžia, demokrataj suda
ro Interborough kompaniją.

WILHELMSHAVEN, Vo
kietija.— Trečiadienį vokie
čiai darė įdomų bandymą 
su buvusiu kariniu laivu 
Zaehringen. Laivas plau
kiojo be jokios klaidos, ne
esant ant jo nei vienam • bet bus labai 
žmogui. Bandymas puikiai kad jis nebūtų sušaudytas 
pavyko.

Laivas yra įrengtas auto- tas. 
matiškai veikiančiais inži- 
nais 
valdomas radio bangomis,
leidžiamomis nuo kito laivo, turėti didelę įtaką ko
klinis jį lydėjo. Jis plaukia mercinėj navigacijoj ir gali 
pirmyn ir atgal bile pagei- paakstinti budavojimą to- 
daujamu greitumu, ir net kios rūšies laivų abelnai. 
gali staigiai užsisukti, kuo- ___________
met tik pageidaujama.

‘LAISVĖS’ NAUDAI PIKNIKAI
Didelis piknikas turi būt 
Rugsėjo Philadelphijoje.

(Cambridge, N. J.)
16 Rugsėjo, Detroit, Mich.

laudami penkių dienų dafbo 
savaitės ir tos pat užmokes- 
ties, kokią jie gauna dabar, 
dirbdami penkias ir pusę 
dienas į savaitę. Darbda
viai kol kas atsisako išpil
dyti jų reikalavimus.

VIRTO VAGILKA, KAD 
IŠGELBĖJUS MOTINĄ IR 
SESERIS NUO BADO

Antradienį detektyvai sua
reštavo darbininkę Dordthy 
Drucker, kuri gyvena 1886 
New York Avė. Jinai dirba 
prie Edward Kimpton, Ine., 18 
Cliff St. ir bėgyje dviejų metų 
yra pavogus nuo darbdavių 
$7,000. Užklausta, kodėl ji
nai vogė, Dorothy Drucker per 
ašaras išpasakojo savo namiš
kių. vargus ir bėdas. Jinai yra 
vedus ir šiaip taip galą su ga
lu suduria, bet jos motina ir 
dvi seserys stačiai badauja. Ir 
ot, kad pagelbėti joms, jinai 
buvo priversta vogti. Niekur 
kitur jinai neišleidus nei vieno 
cento pavogtų $7,000.

Radio bangas nuo direk- Latvijos . Valdžia Padare Už
puolimą ant Komunistųtikras didelis gaudytuvas I 

(antennae), įtaisytas ant to■ 
automatiško laivo. Jeigu i RYGA, Latvija.— Latvi- 
pasitaikytų šį gaudytuvą (jos vidaus reikalų ministe- 
šūviu sunaikinti, tai kita rija paskelbė Latvijos Ko- 
nauja antena (gaudytuvas) munistų Partiją nelegališka 
automatiškai pakyla iš lai- ir policija dabar visur dras- 
vo vidaus tęsti darbą i 
liaus—suimti 
bangas.

Kad išvengti nuskendimo, 
laivas turi didelę įkrovą 
korko, kas' gali sulaikyti 
laivą nuo paskendimo.

Bandymai su kariniais 
laivais be žmonių ant jų bu
vo daromi karo metu, kuo
met keli maži laivai buvo 
direktuojami radio bango
mis iš orlaivių. Račiaus 
šioj srityj didesnis progre
sas padarytas tik bėgy pa
starųjų kelių metų. Laivy
no departmentas išleido 2,- 
500,000 markių pertaisymui 
laivo Zaehringen ir priren-

to-ko tą partiją, areštuoja jos 
siunčiamas narius po visą šalį. Tre- 

|čiadienį policija užpuolė Ko
munistų Partijos raštines ir 
užgriebė daug komunistinės 
literatūros.

Šį žingsnį valdžia padarė 
del to, kad rugp. 22 Komu
nistų Partija paskelbė ge- 
neralį streiką ir surengė de
monstraciją prieš komunis
tų areštavimą ir uždarymą 
radikališkų unijų.

Taipgi policija pradėjo 
puolimą ant Nepriklauso
mųjų Socialistų Partijos, 
kuri bendrai su Komunistų 
Partija veikė demonstraci
joj-

Jau buvo rašyta, kad perei
tą sekma 
tavo 
man, 20 
dėžute gdtvėje aukų Darbinin
kų (Komunistų) Partijos rin
kimų kampanijai.
Flood pripažino ją kalta, bet 
pasitenkino iškoliojimu ir bu
vo paleidus be bausmės. Drau
gė Kleidman tuomet pareika
lavo, kad’ policija sugrąžintų 
jai dėžutę, kuri buvo pilna ni
kelių, dešimtukų ir kvoderių. 
Perpyko 
drįso reikalauti sugrąžint au
kas ir atidavė ją teismui.
šiandien įvyks draugės Kleid- 

man teismas. Tai tokie prajo- 
Vai dedasi buržuazinėje demo
kratijoj. i

$28,000,000 Išmokėta 
Nelaimes Pramonėse

ALBANY, N. Y. — Už 
įvairias nelaimes pramonėse 
New Yorko valstijoj per 
metus, užsibaigusius birže
lio 30 d., 1928 m., išmokėta 
(atlyginta) $28,000,000. Per 
tą laiką žuvo 1,129 darbi
ninkai; sužeista 93,565 dar
bininkai.

Atlyginimas už nelaimes 
buvo penkiais nuošimč. ma
žesnis, "negu pirmesniais 
metais.

SPRINGFIELD, Mass.— 
Calixito Lamy pieno troku 
važiuodamas, suvažinėjo sa
vo 3-jų metų vaikutį prie 
pat savo namų, 
netikėtai pateko po troku.

VAAXVM V V V-V Z * • ------------------------ - .«

nepriimti Sovietų Valdžios toj,Locarno sutartį, išplepa, 
reikalavimo, kad jai būtų 
leista dalyvauti derybose. 
Sovietų valdžia negali aklai 
po sutartimi pasirašyti. Ji 
nori tarti savo žodį ir pa
tiekti pakeitimus, kurie, jos 
manymu, yra reikalingi. 
Bet imperialistinės valsty
bės sudarė tokias sąlygas, 
sutartį tarp save apdisku- 
savo ir pasirašė, kad dabar 
jau pervėlu vesti derybas 
su. SovieM ~~ 
pasirašymo.- Girdi, sutari 
tis jau gatava ir Sovietų 
valdžia, jeigu nori “taikos”, 
turi ateiti ir pasirašyti. Tai 
tokis planas imperialistinių 
valstybių. Kada didžiosios 
valstybės diskusavo sutartį, 
tai j tas derybas nebuvo pa
kviesta viena iš didžiausių 
valstybių—Sovietų Sąjunga.

Čia gauta pranešimas iš 
Maskvos, jog “Izviestija”, 
oficialis Sovietų valdžios or
ganas, nurodo, kad kaip il
gai imperialistinės valsty
bės toliaus ginkluosis ir 
skirs didesnę dalį savo biu
džetų armijoms ir laivy
nams ir kaip ilgai jos atsi
sakys' priimti pilno nusi
ginklavimo planą, kaip kad 
pasiūlė Sovietų valdžia Ge- 
nevos nusiginklavimo kon
ferencijoj, taip ilgai'Kellog
go paktas bus be naudos ir 
reikš tiktai imperialistinių 
valstybių naują susigrupa- 
vimą prieš Sovietų Sąjungą.

Prašo Pagelbos Kovo 
jantiems Mainieriams
NEW YORK.— Naciona- 

lis Mainierių šelpimo Komi
tetas, 799 Broadway, New 
Yorke, aplaikė telegramą 
Ihib wa^nknechto, v šėkre- 
toriau Nacionalio Mainierių 
Šelpimo Komiteto Pitts
burgh, kad mainieriams bei* 
kalinga pagelba. Jis sako, 
kad labiausia reikalinga pa
gelba geriausiems kovoto
jams mainieriams. Tūkstan
čiai geriausiųjų kovotojų 
padėta ant juodo listo. 
Tūkstančiai kitų yra kalėji
me sugrūsti ant sufabrikuo
tų kaltinimų. Jų gynimas 
daug kainuoja. Wagenk- 
nechtas sako, kad tai yra 
sunkiausias periodas mai
nierių situacijoj. P-rašo dar
bininkų gelbėti kovojančius 
mainierius ir jų šeimynas.

Nacionalio Mainierių Šel
pimo Komiteto New Yorko 
skyrius mobilizuoja visas 
savo spėkas teikimui pagel
bos. • . '

Surado Dingusių Laku 
nų Lavonus Girioj

MILFORD, PA.— Už še
šių mylių nuo čia ketvirta
dienį girioj tapo surasti la
vonai lakūnų M. M. Merrill 
ir Edwin M. Ronne. Jie 
pirmadienį lėkė iš Buffalo į 
New Yorką.

Arthur McCarthy, kuris 
tuos lavonus surado, sako, 
jog atrodo, kad eksplodavo 
gazolino tanka orlaivio, ku

Išplepa, Kad Sutartis At
kreipta Prieš Sovietus
Keli metai atgal Francija, 

Anglija, Belgija, Lenkija, 
Čekoslovakija, Italija ir Vo
kietija pasirašė garsią Lo
carno sutartį sudarymui im
perialistinių valstybių blo
ko prieš Sovietų Sąjungą. 
Locarno sutartis yra pil
niausia atkreipta prieš So
vietus. Dabar Amerikos 
valdžia pasiųstoj notoj del riup- jie lėkė. Lavonai veik 
48 valstybių, raginant jas į "Šmotus sudraskyti, sako

1 — .. - ♦ •

JiS.
McCarthy buvo vienas iš 

dvidešimts žmonių, kurie 
jieškojo miške nukritusio 
orlaivio, trečiadienį patėmi- 
jus lakioj an tiems ■>' orlai
viams sudužusį orlaivį miš
ke. McCarthy veik per vi
są naktį jieškojo, ir išaušus 
surado lavonus netoli sudu

pasirašyti po Kelloggo “tai
kos” sutartim, aiškina, kaip 
sutartis tapo sumanyta be
vedant Amerikai -ir Franci- 
jai derybas del Sudarymo 
“amžinos” draugingumo su
tarties ir toliau sako: “Bė
gyje besitęsiančių derybų 
ta mintis* taip prasiplėtė, 
kad tapo sumanyta įtraukti 
kaipo pirmąsias pasirasiu- žusio ir apdegusio orlaivio. 

Vaikutis sias anti-karinę sutartį nei Manoma, kad orlaivis eks- 
tik Franciją ir Jungtines plodavo ore ir užsidegė.
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PRIEŠ LENKŲ UŽGROBIMĄ LIETUVOS
PAREIŠKIMAS KOMUNISTŲ INTERNACIONALO 

ŠEŠTO VISAPASAULINIO KONGRESO
Draugai! Lietuvos darbo mi

nioms gręsia užėmimo pavojus 
iš Lenkijos pusės. Iš įvairių 
šaltinių plaukiančios žinios kal
ba apie Pilsudskio ir jo fašis
tinės valdžios tikslą žygiuot ant 
Kauno. Maršalas Pilsudskis, 
kuris gavo atvirą bei tylų pri
tarimą didžiųjų valstybių ir 
veiklią paramą iš imperialisti
nės Anglijos, yra pasiryžęs 
veikti. Jis rengia savo kariuo
menę okupacijai (Lietuvos užė
mimui). Jis Vilniuje renka 
sau artimiausius gvardiečius, 
daro jiems iškilmingą parodą, 
kad, tinkamai valandai atėjus, 
pasiųst juos prieš Lietuvos dar
bininkus ir valstiečius. Kas 
minutę galima laukt prievartos 
perversmo. Lenkų buržuazija 
nusisprendė įvykdinti savo im
perialistinius troškimus, ma
tyt, trumpiausiu laiku. Pilsud
skis įsitikinęs, jog fašistinė 

I; Voldemaro valdžia, apsiausta 
lietuvių liaudies neapykanta, 
neparodys rimto pasipriešinimo 
ir leisis palenkt save prie pa
sidavimo. . Pilsudskis tikisi, jog 
kuomet Lenkai ginklais užpuls 
Lietuvą, tuo momentu Voldema
ro valdžia pasiskelbs nugalėta 
ir pereis į imperialistinės Len
kijos tarnybą.

Tuose savo kriminaliuose pla
nuose baltoji Lenkija užsitikri
no sau paramą Antrojo (socia
listų) Internacionalo ir veiklią 
pagelbą iš lenkų ir lietuvių so- 
cial-pardavikų pusės. Antrasis 
Internacionalas remia žudikiš
kus Pilsudskio planus prieš Lie
tuvą, matydamas tame galimy
bę priruošt įsiveržimo karą 
prieš Sovietų Sąjungą. Ren- 
giamasai užpuolimas Kauno yra 
taikomas ne vien tam, kad su
naikint Lietuvos nepriklauso
mybę; jis taipgi turės but ka
rinis žygis ir prieš Sovietų Są
jungą, prieš tą vienintelę tarp
tautinio proletariato 
prieš tikrojo socializmo

tėvynę, 
tvirto-

Jcigu 
užimtų 
šiurkš-

APŽVALGA
Naujas Išradimas.

Bostono špitolninkų “Dar
bininkas” Nr. 65 štai ką 
gieda:

Vadinti mus partingais 
nonsensas. Mes nesame

UZ-

Visų šalių proletarai!
Lenkijos imperialistai 
Lietuvą, ’tatai reikštų 
čiausią provokaciją ir sudary
mą vieno fronto užpult Sąjun
gą Socialistinių Sovietinių Res
publikų. Lietuva pavirstų stra
teginiu tiltu Pilsudskio armi
joms. Lietuva rankose Lenkų 
imperializmo turėtų suteikt 
Lenkijai išėjimą į jūrą, ji tar
nautų Lenkijai, kaipo karinis 
atspirties punktas, kaipo gink
luota stovykla ir laiptas delei 
tolesnių užkariavimo planų, 
kurių siekia Lenkų imperialis
tai. z

Jeigu kris Lietuva, tai bus 
pastatyta klausimai ir apie Lat
viją ir apie Danzigą. Vardan 
išnaudotojų reikalų ir vardan 
liaudies prispaudėjų interesų ir 
vardan baltojo teroro didvyrių 
išrokavimų, Lenkijos kariuome
nė bus pasiųsta tam, kad pra
platintų rinkas Lenkų kapitalis
tams, tam, kad per privartą su
grąžint lietuvių valstiečių že
mes lenkams dvarininkams.

Lietuvai gręsia toks likimas, 
kaip kad ištiko Vakarinę Balt- 
gudiją ir Vakarinę Ukrhiųą, 
kurios randasi po Lenkijos im
perializmo letena ir jungu.

Visų Šalių darbininkai ir val
stiečiai! Mes šaukiame jus

Lietuvos nepriklausomybės. Lai 
persirita per visą pasaulį ban
ga protestų, demonstracijų, fa- 
brikų-dirbtuvių mitingų, masi
nių išėjimų ir protesto streikų. 
Lai jūsų pasipiktinimo balsas 
parodo buržuaziniams Londono 
ir Paryžiaus ministeriams, sto
vintiems už Pilsudskio pečių, ir 
valdžioms Berlyno ir visos Cen- 
tralinės Europos, Pilsudskio 
plano bendrams, kokia yra va
lia minių, pasiruošusių sukilt 
po obalsiu proletarinės klasių 
kovos, prieš gręsiantį karą.

Lenkijos, Anglijos, Francijos 
ir Vokietijos darbininkai!

Nuo jūsų budrumo, nuo jūsų 
pasirengimo kovon, nuo jūsų 
veiksmų griežtumo daug kas 
priklauso. Jūsų tarptautinės 
vienybės pareiga lieptinai rei
kalauja; kad jūs visomis pajė
gomis atmuštumėte grūmojantį 
Lietuvai užpuolimą, kad jūs vi
somis spėkomis paremtumėte 
Lietuvos darbininkus ir valstie
čius jųjų kovoje prieš užpuoli
mo planus, daromus Lenkų ka
pitalistų ir dvarininkų. Jūsų 
apsiginamieji veiksmai atkreip
ti ne tik prieš pilsudskinę par
sidavėlių žudikišką šaiką, bet 
ir prieš Lietuvos užėmimo 
(okupacijos) organizatorius, 
prieš jūsų priešininkus pačioje 
jūsų šalyje.

Lietuvos darbo žmonės, ne
pamirškite to, jog apgynimas 
jūsų šalies savistovybės nuo 
Lenkų imperialistų priklauso 
nuo jūsų ir tiktai nuo jūsų. 
Voldemaro valdžia—tai fašisti
nio teroro valdžia, kuri negali 
ginti jūsų laisvės. Su savo ne
apykanta prieš proletarinę re
voliuciją, Voldemaro valdžia 
greičiau pasirinks išduot Lietu
vą priešų imperializmui, negu 
pašaukt žmonių minias į -kovą. 
Tiktai jūs, su brolingiausia su
tartina parama iš tarptautinio 
proletariato pusės ir vadovauja- į 
mi Komunistų Partijos, tepa
jėgsite atmušt Lenkijos fašistų 
užpuolimą. Tiktai bendrojc>j 
kovoj, išvien su Lenkijos darbo 
žmonėmis, prieš lenkiškąjį ir 
lietuviškąjį fašizmą jūs teįs
tengsite atlaikyt- Lietuvos ne
priklausomybę ir patys sriu iš- 
sikovot pasiliuosavimą. Nepa
mirškite, kad jūs tuo pačiu lai
ku turite vest kovą kaip prieš 
budelį 
budelį 
lenkų, 
šizmą.

Visi 
mybės
imperialistų!

šalin tarptautinius karo kur
stytojus ir jų lekajus!

šalin fašistines Pilsudskio ir 
Voldemaro valdžias!

Tegyvuoja darbininkų ir val
stiečių valdžia Lenkijoj ir Lie
tuvoj !

Tegyvuoja pasauline proleta
riato revoliucija!
x Komunistų Internacionalo 

šeštas Pasaulinis 
Kongresas

Pilsudskį, taip ir prieš 
Voldemarą, kaip prieš 

taip ir prieš lietuvių fa-

už Lietuvos nepriklauso- 
apgynimą nuo Lenkijos

Teatrų Darbininkų Streikas 
Chicagoj

CHICAGO.—Kuomet vie-
darytmasinius žingsnius prieš ’no vietos teatro manadže
karo krustytojus, prieš žudikiš
kas planus, gręsiančius : užkurt 
naują pasaulinį gaisrą. u Tiktai 
griežčiausias ir < 
masinis pasipriešinimas visų 
šalių darbininkų tepajėgs už
kirst kelią kriminališkoms už
mačioms Lenkijos imperializmo 
ir atmušt jo pasikėsinimą ant

rius sumažino pilna orkest
rų iki keturių muzikantų;;

organizuotas fe* muzikantai ir prie scenų
dirbanti darbininkai 
streikavo. Dabar 
paliečia suvirš 50 
paveikslų teatrų 
mieste.

su- 
streikas 

krutamu 
visame

yra 
ak

lais užtarėjais nė krikščionių 
demokratų, nė Ūkininkų Są
jungos, nė federantų, nė liau
dininkų, nė socialdemokratų, 
nė tautininkų, nė kurios kitos 
partijos. 

f 

Visos Bostono kates tu
rės gražaus juoko iš šitos 
“Darbininko” išpažinties. 
Ir akys tos mazgotės re
daktoriaus: nuolatos suši
lęs loja už juoduosius kleri
kalus, o tačiaus drįsta va
dintis “bepartyvišku”.

Lietuvos Nepriklausomybė 
Ir Fašistai.

“Vienybės” Nr. 102 Sir
vydas cituoja Komunistų 
Internacionalo atsišaukimą, 
kuriame kviečiamos darbi
ninkų masės kovoti prieš 
Lenkijos kėsinimąsi ant 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Tas gerai. Bet po tos ci
tatos ve ką užgriauna p. 
Sirvydas nuo savęs:

Tai šitaip rašo iš Maskvos... 
O mūsų išgamos komunistai— 
kur? Ar jie klauso Maskvos 
balso šitame dalyke? Ne!

niam ardymų darbui pasiųsti j 
tą sąjungą vieną kitą tikrai su
sipratusį darbininką, kad jie iš 
vidaus griautų ją. Reikia iš- 
naudot ir tos sąjungos visuoti
nus susirinkimus jos griovimui 
arba bent skaldymui. Tai jau 
bus ne pasyvus boikotas, o vei
kimas. Ir šio veikimo neišten
ka. Reikia kurt nelegalią gelž- 
keliečių profsąjungą, ir susi rišt 
jai su plačiomis gelžkeliečių 
masėmis, sekt jų gyvenimą, at
siliept į visokius konfliktus, va- 
dovaut kasdieninei >darbininkų 
kovai ir tape visame darbe 
prieš pastatyt fašistinę sąjun
gą, kuri nestovi gelžkeliečių pu
sėj konfliktų metu, kuri nesi
rūpina gelžkeliečių kova,- del 
gelžkeliečių reikalų. J h

Tarpe spaustuvininkų fa
šistams sekėsi geriau, į nes 
daugiau darbininkų susira
šė į jų profesinę sąjungą. 
“Balsas” sako:

Lygiai netinka pasyvus boi
kotas ir spaustuvininkų eilėse. 

1 Fašistai įkūrė spaustuvininkų 
sąjungą, kuri apėmė apie 150

Viena, matote, jau ir Sir
vydas pamylėjo Maskvą! 
Antra, tas ligonis bando įti
kinti savo laikraščio nelai
mingus skaitytojus, kad ko-' 
munistai priešingi gynimui 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Tuo tarpu komunistai Jąu 
senai iškėlė obalsį gynimo 
Lietuvos * nepriklausomybės 
nuo Lenkijos ir viso pasau
lio imperialistų. Tačiaus ko
munistai sako, kad reikia 
nuversti ir kruvinuosius 
Lietuvos fašistus, kurie Lie
tuvą parduoda Lenkijai. Gi 
širvydiniai fašistai palaiko 
smetoninius lenkbernius ir 
tuovbūdu jie dirba Lenkijos 
naudai.

Lietuvos Fašistai ir 
Profesinės Sąjungos.

Lietuvos fašistai stengias 
pasigauti ant savo meškerės 
ir miestų darbininkus. Jie 
netgi kuria profesines są
jungas (žinoma, po savo ar
ba savo talkininkų vadovy
be), kad tik įsikinkyti dar
bininkus į savo vežimą. 
Šiuo tarpu jie bando susi
sukt lizdą tarpe geležinke
liečių ir spaustuvininkų.

Kaip Lietuvos komunistai 
žiūri į fašistines profesines 
sąjungas (darbo unijas) ? Į 
tą klausimą atsako Lietu
vos darbininkų “Balsas” 
Nr. 15:

Gelžkeliečiai darbininkai vi
sai teisingai pasielgė neidami į 
tą sąjungą ir atkalbinėdami ki
tus neit į ją. Panašiai jie tu
ri elgtis ir toliau. Tačiau to 
neužtenka. Neužtenka užsiimt 
pasyve kova su ta fašistine or
ganizacija... Jei mes skelbia
me kam nors boikotą, tai tas 
boikotas turi būt aktingas, su 
veiksmu. Jei imam fašistinę 
gelžkeliečių sąjungą, tai .galima 
buvo ir visai nekalbėt apie jos 
boikotą (nes nebuvo reikalo 
boikotuot), o reikėjo pravest 
plačią agitaciją, kad gelžkelie
čiai neitų į tą sąjungą. Tačiaus 
to negana. Visus geresnius įė
jusius darbininkus , reikia rū
pintis išraut iš fašistinės są
jungos. Tarp fašistinės są
jungos narių, jei jie nėra fašis
tai ir šauliai, reikia vest agita
ciją, kad atitraukt juos nuo fa
šistų. Galima taipogi gėrės-

Kaip Sutiko Lietuvos 
Liaudis Kruvinąjį 

Smetoną?

Kupiškin atvyko

tie 
so
fa 
su

Važinėjant kraugeriui Sme
tonai po provinciją, vietiniai 
fašistukai surengė jam puotas 
ir bromas 
su generolu Žukausku ir kitais
ginkluotais palydovais, septy
niuose automobiliuose, nes ėjo 
gandai, kad p. Smetonai buvę 
pranešta žavlgybos, kad jis ga
li čia gauti mirtį. Ir vietomis 
grįžtant jam atgal per bromas, 
buvo pridėta iškabose prie žo
džių “Sveikas Tautos Vade,” 
dar “Kraugerį, rengkis prie 
mirties,” ir taip panašiai. Su
lig pasakojimo vietinių žydų, 
tai Smetona, eidamas žydų si
nagogom lydimas sargybos, 
kažko išsigandęs ir net šalin 
pašokęs. Jis prakalboj negali 
drąsiai žiūrėti į žmones tie
siog, bet įavoja akis žemyn.į

Darbininkai nėjo jo pasitik
ti, jei bent tik pažiūrėti, kai-

darbininkų ir tarnautojų. Prie 
dabartinio pasyvumo—tai gana 
didelė skaitlinė. Tokios sąjun
gos yien boikotu nesuar<įysi. 
Reikėjo duo pat pradžių pradė
ti darbą tarp spaustuvininkų, 
įtrauktų J tą sąjungą, kad juos 
pastatyt prieš fašistus. Mes to 
nepadarėm. Nežiūrint to fašis
tai tiek nustojo vardo spaustu
vininkų elėse, kad neišdryso to
liau pasilikt tos sąjungos vado
vybėj. Savo vietą jie užleido 
socialdemokratams, kad 
dirbtų fašistų naudai. Prie 
cialdemokratų vadovavimo 
sąjunga lieka reformistine
krypsniu į fašizmą. Koki tur 
būt mūsų santykiai su ta sąjun
ga? Toki, koki ir su kitomis 
reformistiriėmis sąjungomis. 
Mes privalom į ją įeit, kad te
nai viduj paskelbt kovą fašisti
niams socialdemokratams ir ti
kriems fašistams ir išlupt ją iš 
jų nagų. Vadinas, ne boikotas, 
o aštri kova jos viduj. Jeigu 
kovos eigoj mums nepasisektų 
ją užkariaut, o, priešingai, ji 
pereitų’į fašistų rankas ir pasi
keistų į paprastą fašistinę są
jungą, tuomet mūs pareiga busi 
ją suskaidyt, suardyt. Kartu po į plėšrųjį tigrą ant laisvės, 
su tuo mei 
darbininkų

turim spaustuvių 
eilėse įkurt raudo

nąją frakciją, per mūsų parti
jos narius vadovaut tos frakci- 

jjos veikimui.

arIūblija neklaidinga?
(Tąsa)

Dievas Visagalis Ar Ne?
Tolinus, biblija sako, kad 

dievas yra visagalis, viską žino 
ir mato. Skaitykime tad Do- 
vido psalmės 139 punktus nuo 
7 iki 10: “Kur eisiu aš nuo 
tavo dvasios? ir kur bėgsiu 
nuo tavo veido? Jei žengčiau 
į dangų, tai tu čia esi. Jei pa
talą kločiau pekloj, štai tu tai- 
po jau ir čia esi. j Jei imčiau 
sparnus Aušros ir pasilikčiau 
giliausiose jūrėse, tai; tačiaus 
tavo ranka; mane tęnai vadžio
tų ir tayp; dešįiiė marie nutVer-

kad
pasislėpti piktadė-

pamokslo žodžiai
“Pono Dievo akys

sy- 
nei

“Nes jo akys vaizdo ant kiek
vieno kelio ir jis mato visus jų 
žingsnius. Nėra nei jokios tam
sybės arba nei šviesybės, 
čia galėtų 
jas.”

Saliamono 
persk. 3:15:
vaizdo visose vietose kaip ge
ruosius, taip piktuosius.” Pra
našas Jcremiošius, persk. 32: 
17 ir 27: /‘Ak, Viešpatie, po
ne Dieve, štai tu dangų ir že
mę padarai su didžiąja savo 
la ir savo ištiesta ranka, ir
vienas daiktas nėra tau nega
limas.”

Bet taipgi biblija sako, kad 
dievas nėra visagalis, visur 
esantis ir viską žinantis. Pir
ma knyga Maižiešiaus persk. 
11:5: “Tai nužengė ponas Die
vas, kad 'pamatyt miestą ir ka
rą, kurį žmonių vaikai budavo- 
jo.” Ta pati knyga ir persky
rimas, punktai 20 ir 21, jau tę
sia: “Ir ponas Dievas tarė: 
šauksmas yra Sodome bei Go- 
more ir tas yra didis ir jų grie- 
kas yra labai sunkus. Todėl aš 
nužengiau ir dabosiu, bau jie 
ir darė tai vislab pagal tą gar
są, kaip aš apie juos girdėjau 
arba ar ne yra taip, kad žino
čiau.”

Persk. 11:8: “Ir Adomas pa
sislėpė su savo pačia nuo vei
do pono Dievo po medžiais so
de.”

Pirma knyga valdonų punk
tas 19:
bėjo Judą, kad jis tą kalną įga
vo, nes jis susėdusių pakalnėje 
negalėjo pavaryti, dėlto kadan
gi jie geležinius vežimus turė
jo.”

Ir ponas Dievas gel-

Dievas Neperkalbamas, Ne
atmainomas?

Gromata švento Jokūbo pel’s 
1:17: '

“Kožna gera dovana ir kož- 
na tobula i (įo\jąna r gauta iš 
augšto, rilio šviesybės tėvo, .prie 
kurio nėra nei jokio perkeitimo, 
nei atmainymo šviesybės bei 
tamsybės. ’ ’

Pranašas Mąlakia, persk. 3: 
6: “Nes aš esmi tas ponas Die
vas, kurs neatsimainau.”

Ezekielis, persk.

Dievas tas kalbė- 
, aš taip darysiu 

aš ne čėdysiu,

Pranašas 
24:14:

“Aš ponas 
jau, ateis tai 
ir neužtrauksiu
nei*ne gailesiu to, bet jie sūdys 
tave, kaip tu elgeisi ir darai, 
tarė viešpatį ponas Dievas.”

Ketvirta knyga Maižiešiaus, 
persk. 23:19 : “Dievas ne žmo
gus, kad mėluotų, negu žmo
gaus vaikas, kad jiems ko gai
lėtų, ar jis ką sakytų, o ne da
rytų, ar jis 
išpildytų.”

ką kalbėtų, o ne-

Dievas Pe 
mii 

knyga

rkalbamas,, At- , 
inomas

Tamsūs sodiečiai sako: bai
su eiti prie jo, kad nesušaudy- 
tų ar neareštuotų.

Būnant Kaune prieš 15 d. 
gegužės, vakare ties karo mu- 
zėjumi buvo apvaikščiojimo 
susirinkimas. Lankėsi įvairių 
valstijų svečiai ir iš socialisti- 

jun- 
Tūkstantinės žmo-

valstijų svečiai ir is sociali 
nių Sovietų Respublikų Sąj 
gos kariai.

PASTABOS
Petnyčia, Rugp. 31, 1928
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Daugelis S.L.A. narių stato 
sau klapsimą: kas atsitiktų su 
S.L.A., jei p-lė Jurgeliūtė, S.L. 
A. Centro sekretorė mirtų? 
Well, p. Gegužis užimtų ir jos 
vietą, ir Susivienijimas liktų 
“nenutemptas į Maskvą.”

Tada turėtume tikrą šventą 
tiaicę: dievą tėvą—preziden
tą; dievo sūnų — iždininką; 
dievo dvasią—sekretorių.

Sandariečiai, socialistai, kle- 
rofašistai taip baisiai išgąsdin- 
ti, kad jie mano, jei mirtų p. 
Gegužis, tai Susivienijimas 
pražūtų—bolševikai į “Mask
vą nuvilktų.”

Na, o jeigu, ant nelaimės, p. 
Gegužis mirtų, kas tuomet bū
tų ?

Man rodosi, nieko nepapras
to. Juk Vitaitis yra. Jam 
“viskas galima.”

S.L.A. seime, Brooklyne, p. 
Gegužis pareiškė : “Prisiekiu . 
augščiausiam, kad mesiu lauk 
tuos, kurie nerimaus.” ’ .

Baltimorės seime jau kitaip 
elgėsi. Jis nesišauke augš- 
čiausio, bet policijos.

P-nas Kamarauskas,- •S.L.A.' 
vice-pirm. irgi išdidus vyra^. 
BrOoklyno seime delegatus Va
dino “monkėmis.”

Well, tas ne dyvai, nes jis 
manė, kad vyrai susirinkę prie . 
baro pas jį.

_________  _____ r  . Mūsų daktaras-kvotėjas tur- 
nių minios stovėjo prie karo I būt už visus Pild. Tarybos ha- 
muzėjaus.______________ ___ t;«

biliumi dik 
sveikinant, 
mis ir tik s 
nas fašistų 
šuko: valid! 
taip pat minios tylėjo.

15 d. gegužės ant žaliojo 
kalno Kaune buvo kariuome
nės' ir aviacijos paroda, daly
vaujant užsienio svečiams. 
Kaunas pilnas žmonių. Pen
kios eskadį-ilės orlaivių sukosi 
ore. Pėstininkai,; raiteliai ir 
artilerija stęYęjo viduryj* Af-

Atvykus automo-lrius gudriausias. Jis suuodžia 
tatoriui Smetonai ir iClevelando, Chicagos lietuvius, 
minia praleido tylo-1 kurie yra “nesveiki.” Bet kad 
ustojimo vietoj silp-jjis mokytas, tai ne juokas. Jei 
būrelio balsas, su-'

Grįžtant jam
kas nori su juo kalbėti; turi, tu
rėti diplomą iš universiteto; 
turi būt lankęs ir baigęs 
ku|tetą. Jis to Brooklyno sei< 
me reikalavo.

žinoma, ne dyvai, jis 
nuo Varėnos.

fa

yra

Detroite “yra labai garsus” 
advokatas. 1 Jį.kąttįą S,L.Ą.; £1 
kuopos 'susirinkime ^‘blusos hjįj-; artuerija siuvėjo viuuryj* /ii- ' V ’Trr”

vykus Smetėįai! t»ip pat , jį, ” LK1P>. ,t«
sveikino tik i garelis fašistų? !1»'trP'Hsjwsparaia1? '

Pirma
persk. 6:6:

“Tai jis ga: 
buvo sutvėręs 
pirios del to savo širdyje.”

Ta pati kn
“Ir ponas D 
jų darbą (vef 
sikreipė nuo Inela'bo savo elgi
mosi, tai jis gailėjosi tos kora- 
vonės, kuri jiems išrodyta bu
vo, kalbėjęs ir

Pirma knyga Žemelio, persk. 
2:30, 31: “Todėl, sako vieš
pats, Dievas Izraelio, aš kalbė
jau, kad tavo giminė ir tavo tė
vo giminė amžina, po mano a- 

. kių turėtų pa 
sako ponas D;
du, bet-mane barbinanti aš vėl 
garbinsiu^ o m 
aš vėl pasiekiųsiu.
čėsas, kad aš 
patį ir patį ta 
kad nei vienai senutis nebūtų 
tavo giminėse.”

Antra knyga 
persk. 33:17: “ 
vas tarė Maižiešiui: kaip tu da
bar kalbėjai, t: 
siu, nes tu male 
no akių ir aš tave vardu pažįs
tu.” .

ikino tikį i būrelis fašistų 
čiaft ir ; Y^ią-aS>v; ; Į svečiu,- „ , 

Maižiešiaus Į ma kąrinin^iįj; įCunigų: būrys 
' meldėsi g^įpdamb už fašistų 
viešpatavirųą ir kankinimą val
stiečių su darbininkais. Radio 
stotis išnešiojo jų riksmo ban
gas po orą, o žmonės, stovė
dami su kepurėmis prie mal
davietės, juokėsi iš riksmo. 
Fašistai rėkavo: Pone, nusiimk 
kepurę! Bet 
sė arba šalin pasitraukė su ke
pure. Prišokęs prie manęs 
storas fašist 
Pone, nusiimk kepurę! Delko? 
Juk daugunĮįa aplink su kepu
rėmis i 
kur nėra nerodyta jos rūbe 
žiaus. Pasitraukus šalin su 
kepure, užpuolė kitas fašistas. 
Taip jie su žmonėmis rėkavo 
iki galo. Po parodos, . ūžiant Sachusetts, Maine ir Rhode Is- 
orlaiviams ir sutrenkus kanuo- iancĮ valstijose delei komunistų 
lems, vėl važiavo karietoj Sme- kandidatų pastatymo ant rinki- 
tona, kuris Sveikindamas pub- my baloto. Darbininkų (Ko
riką, negavo atsakymo ir tylo- munistų) Vajaus manadžeriS / I 
mis nusirito nuo žaliojo Kalno, i tvirtina, ’kad partijai pavyks ' enci rriir] i ioe l • .. , . . ‘.i ’

ilėjos, jog žmones 
ant žemės ir rū-

yga, persk. 3:10: 
: evas, matydamas 
<alą), kad jie nu-

nedarė tai.

tikti; bet dabar 
evas: nieku, bū-

ane paniekinantį 
Štai, ateis 

sulaužysiu tave 
vo tėvą giminės,

Maižiešiaus, 
Ir ponas Die-

ii p aš ir dary- 
nę rodai po ma-

Maižiešiaus,

ielis, p. 19:25: 
jūs iš namų

Biblija Vienur Sako, Kad 
Dievas Tejisingas ir 

Nepiktas
Penkta knyga

persk. 32:4: “viernas yra Die
vas ir nieko pikto jame; teisus 
ir geras jisai.”

Pranašas Ezel:
“Taigi girdėkite
Izraelio; ar netąip yra, kad aš 
teisiai sūdiju?”

Penkta knyga 
10:18 ir 19: “ 
siratoms bei na

. ateivius, jiems dalgio bei i&'bų 
duodamas. Tod^l ir jūs atei
vius turite mylėti, nes ir jūs 
ateiviai buvote Egypto žemėj.” 

A. M. Mętelionis.
(Bus dai giau)

Maižiešiaus, p. 
Įr daro teisybę 

lems, ir myli

D vietos uni- 
laimejo algų

Boston.—8,00 
lįstų dailydžių 
pakėlimų 12į cdntų. Jie da
bar gaus į valandą $1.371. •

edodami už fašistų

arbininkais. Radio 
ojo jų riksmo ban-

ponas” neklau-

as taip pat suriko:

krito. Bet užvis' didžiausią be
dą jis apturėjo Baltimore? sei
me. Kaip jau visiems žinoma, 
jis seime pasisakė,'kaš su juo 
yra—jis reikalavo- išpjauti, nes 
“nuvytęs”... . ' / ’ .

Well, daktarui Karaliui bus 
darbo.

S. L. A. Narys.

RINKIMU VAJAUS 
KAMPELIS

stovi prie maldavietės, Komunistų Vajaus Dalykai 
ira nurodvta ios rūbe- Naninsiae A n ai i.

liką, 
mis nusirito 
susigėdijęs.

Viešėdami 
gegužės sveqiai kariai Socialis 
tinių Soviet 
jungos vardiį esą pareiškę Lie
tuvai užuojautą kovoj prieš 
Lenkijos imperializmą užgrob
ti Lietuvą. Bet, žinoma,, dar
bo liaudžiai, o ne fašistų bu
deliui. Tėko pastebėti, kad 
Kaune (o, Žinoma, ir kitose 
vietose) yra 
vos nepriklausomybės priešų 
lenkų, užima 
nystes valdžioj ir ant gelžkelių, 
kurie varo bjaurias provoka
cijas prieš (Lietuvą Lenkijos 
imperializmo naudai. J • 1 • >1 •111 ' ■ . 1 1 v •

Kaune per 15 d

Respublikų Są-

žiauriausių Lietu-

ilčių svarbias tar-

imperializmo naudai. O vis- 
tiek juos laiko valdžia tarnys
tėj, kuomet tikri Lietuvos ša
lininkai neturi ir negauna vie
tų. Tai yra reiškinys, kad tik
rai fašistų ir kitų einama slap
tai į uniją su Lenkija, bijant 
tik liaudies, viešai pasirodyti.

Bet, iškilūs suprovokuotam 
karui su Lenkija, lengvai galės 
parduoti Lietuvą fašistai ar so
cialdemokratai Lenkijos impe
rialistams, ? iššaudę fronte ge
riausius darbipinkų reikalų gy
nėjus komunistus ir jų simpati
kus, ko jie tikisi atsiekti. Bet 
pirm laiko nudegs sau nagus, 
kasdami kitieins duobes.

Raudonas Gaidys.

Keturiose Naujosios Angli
jos Valstijose

Veikliai renkama piliečių 
parašai New Hampshire, Mas-

išstatyt savo kandidatus ririkir 
mams visose tps'e keturiose vaL 
stijose.;, .: į ‘

Tose vietose subruzdo audi
mo darbininkai prieš fabrikan
tus, kurię atvejų atvejais, ka-{ f 
poja audėjams uždarbį. *fai 
kaip ir savotiškas darbo žmo
nių sukilimas, gilus pasipikti
nimas kapitalistais ir jų poli
tika. .Todėl minėtų valstijų > 
darbininkai yra prisirengę iš
klausyt, ką mūsų partija jiems 
sako bei sakys sąryšyj su at
einančiais prezidentiniais rin- 
kimais. Darbininkų (Komuni- 
stų) Partiją jie''vis artimiau 
pažįsta. Nes jinai labai veik
liai dalyvauja vedime New 
Bedfordo ir Fall River audėjų 
streikų. - 

K Pranešama, kad kaip atei
viai, naturalizuoti piliečiai, 
taip ir tikrieji amerikonai no
riai rašosi ant peticijų 
kad Darbininkų 
Partija galėtų oficialiai 
vaut su savo kandidatais 
ruden? rinkimuose. / .

Lietuviai komunistai nr 
munistų pritarėjai turėtų 
žinių j šį Rinkimų V 
Kampelį ne tik apie tai, 
veikia lietuviai*;, jie turėtų 
teikt mums pranešiu 
tai, ką daro mūsų 
kolonijose.

icijų blankų, 
(Komunistų)

aus

nų ir apie 
partija jų

/



MINERSVILLE, PA. '

nyčia, Rugp. 31, 1928

Apskričių Piknikas j Ky
i J. Ragutskas, 

Turtingas programa buvo j Krasnitsky 
darbininkiškų apskričių, t. y., | Milius, M. 
A.L.D.L.D. 9 Apskr., A.L.D.S. 
6-to Rajono ir A. D. (K.) P. 
žemutinio kietų anglių subdist- 
jūkto piknikas, įvykęs 5 d. rug
pjūčio. žmonių dalyvavo virš 
300. Programą atidarant ir 
baigiant labai gražiai dainavo 
Shenandoah Lyros Choras. 
Džiaugėsi net minkštų anglių 
streikierių darbuotojas iš 2-ro 

i Distrikto, senas asmuo, U. M.
W. of A. tvėrėjas P. Malon, 
kariam dabar tą pačią unija 

4 * ' ------------‘ant
v a r-

si dirbo su didžiausiu pasi
šventimu, ypatingai draugėm 
gaspadinėm prisieina didžiau
sią darbo naštą panešti.

prisieina perorganizuoti 
naujų pamatų, po nauju 
du. Jisai sakė: “Pirmą 
savo gyvenime aš girdžiu 
gražiai chorą piknike dainuo
jant.” Po Malon prakalbos 
kalbėjo taipgi streikierių atsto
vas invalidas .lene Houk, iš 
Distrikto 5-to, Pittsburgho 
apielinkės. 
tuviškai M.

Arbačauskienė su Murąuskic- 
ne surinko $17.13. Po 50c au- 1 Ii
koįo: F. Sakalaitįs, S. Kuzmitsr 

V. šimkevičienė, M. žioba,
J.

J. Gudišauskas, A. 
Misevičius; Misevi- 
; su smulkiom viso 

$17.13, kurie pasiųsti stačiai į 
N. M. R. C., 611 Penu Avė., 
Pittsburgh, Pa. Pakvitavimo 
No. 5711. Taipgi pirmesnių 
aukų surinkta gatvėse birželio 
2 d. sumoju $103.89; pakvita
vimo numeris 3! 
National Miners 
mitt (‘e i 
genknecht ir V.

Rengia

Kitas piknikas bus toj pa
čioj vietoj, sveikatos pušyne, 
Minersville, Pa., del naujojo 
mainierių judėjimo.
visos vietos darbininkiškos or
ganizacijos. šis piknikas bus 
tarptautinis, kokio Minersville- 
je dar nebuvo. Įvyks 2 ir 3 
d. rugsėjo. Tai gal jau bus 

is šių metų linksmas 
(piknikas. Todėl šturmu visi į 

direktorius Alfred Wa-j mainierių pikniką.
ir V. Kemenovich,] ‘ Arminas.

(JIS. _________________ s__________

pasirašo! paskutini

Visiems aukotojams širdin-j CLEVELAND!) ŽINIOS 
ginusiai ačiū. j

pavyko, tik pelno pagal įei-1 
gas lyg maža išrodo, liko apie. 
$50-60, tai dar biski mažiau, 
regu ketvirtdalis visų $248.77 
jeigu. Priežastis gali būti, kad 

5-to, Pittsburgho Į ne viskas išsipardavė, o gi li- 
Vėliau kalbėjo lie- į kučiai reiškia patį pelno brau?

D. šolomskas iš'duolj. Apart to, viešasis gėri- 
Kalbėjo ilgai irimas tiek pelno neduoda, kiek 

Aukų streikuo-Į būdavo pirmiau. Pikniko 
draugai-gės darbininkai rodo-

tai
Nedėlioj, 9 d. rugsėjo, Ame

rikos Darbininkų Partija ren
gia milžiniškas prakalbas As
sociation Hali, 2105 East 21st

interesingai.
jantiems mainieriams draugė

Dar Pirmu Kartu Great Necke
Taip Turtingas Koncertas Vasaros Sezone

Visi vietos ir apielinkių lie
tuviai . privalote atsilankyti į, 
šias prakalbas, nes jose kalbūs 
vienas geriausių kalbėtojų — 

,’Gitlowas, kuris yra pasižymė
jęs ne vien tik A. D. P. savo 

įveikimu, bet ir abelname dar- 
ibininkų judėjime. Jis dalyv;
■ vo ir dalyvauja unijų veikim 
todėl labai daug naujo išgirs 

,te.
Taigi, neužmirškite ątsilan-

Koncertas ir Piknikas
Rengia A. D. P. Liet. Frakcija su A. L. D. L. D. 72 Kp.

Pelnas skiriamas dovanoms kontestuojantiems 
sekančiame “Laisvės” vajuje -

Įvyks Nedėlioję prieš Labor Day

2 D. RUGSĖJO (SEPTEMBER), 1928
J. TANKAUS SVETAINĖJE

139 Elm Point Avenue, Great Neck, N. Y.

Pradžia 3-čią valandą po pietų 
ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

kyti.
Rengėjai.

PITFSBURGHAS 
IR APIEUNKĖ

dainininkas

Šiame kon- 
visiems bus

FRANAS STANKŪNAS, basas
Drg. Stankūnas dabar dainuoja su Menkeliūniūte 
amerikoniškuose teatruose. Nedėlioję ir jis bus liuo- 
sas. Prašysime ir jį dalyvauti programe Great 
Necke. Manome, kad mūsų prašymas nebus veltui.

KONSTANCIJA MENKELIŪNIŪTĖ-JANUŠKIENĖ
Ketverge, 12:30 vai. dieną suskambėjo “Laisvės” te
lefonas. Atsiliepus, prašneko mūsų Menkeliūniūte, 
dainininkė: “Aš manau būti Great Necke. Atrodo, 
kad nedėlioję būsiu liuosa.” Ta žinia pradžiugino

• ne tik laisviečius, bet visa Great Necka ir Brooklyna.
ERAS VELIČKA

Garsus dainininkas ir operų vaidintojas, 
certe jis sudainuos keletą solų, kurias 
malonu girdėti.

B. KRIAUČIŪNAS, tenoras.
Jis jau nuo senai žinomas kaipo puikus 
ir artistas. Dalyvavęs perstatymuose veik visų žy
mesnių lietuviškų operų, šiuo kartu jis duos keletą 
solų.

EUNICE VALATKA,
Garsioji Brooklyn© šokikė gražiai pašoks. Ji 
nors dar jauna, bet jau yra plačiai žinoma ir tarp 
amerikonų, kaipo šokikė.

DRAUGAS A. BIMBA
Pasirengęs pasakyti puikią prakalbą svarbiais šių 
dienų klausimais, kuriais visi esame užsiinteresavę.

Šauni Orkestrą Grieš Įvairius šokius
Visiems Pianu Akampanuos Aldona Kriaučiūniūtė.

Rugsėjo 3 d., Labor Day, 
rengiamas piknikas angliaka
sių naudai. Piknikas bus ant 
Gammon’s Wildwood Grove. Į 
šį pikniką visi draugai darbi
ninkai ir darbininkės privalo 
atsilankyti iš visos Pittsburgho 
apielinkės, nes rengiamas to
kiam svarbiam tikslui, kaip 
angliakasių naudai. Juk arti
nasi ruduo ir netrukus sulauk
sime šaltų orų, o suvarginti an
gliakasiai turės ir vėl kentėti 
didžiausį skurdą ir vargą, jei
gu reikės dar gyvent šaltose 
šėtrose. Nors jau visiems strei- 
k i erių rėmėjams atsibodo au- 
kot ir daug aukų suplaukė, 
vienok negalima sustot dirbus, 
turime gelbėt, pakol bus lai
mėta kova. Todėl minėtą die
ną visi ir visos, darbininkės ir 
darbininkai, dalyvaukit pikni
ke.

Angliakasių šelpimo komite
to posėdis bus 1 d. rugsėjo, 
7:30 vai. vakare, A. P. L. A. 
2 kuopos svetainėj, McKees 
Rocks, Pa. Visi komiteto na
riai malonėkit dalyvaut minė
tame posėdy j.

Lietuvių Skyriaus Mainierių 
Šelpimo Sekretorė,

A. K. Sliekienė.

139 Kuopos, 
Braddock, Pa., Darbuotes 
Nelabai senai susitvėrė 139 

kuopa. Bet j trumpą laiką pa
darė daug naudos darbininkiš
kam judėjimui.' Kaip tik kuo
pa susitvarkė, gavo iš centro 
numerį, taip greit sutvėrė vai
kučių draugijėlę. Visos kuo
pos narės rūpestingai dirba, 
kiek galėdamos, kad tik kuo
pa augtų narėmis ir kad galė
tų gyvuot “Ateities žiedo” 
draugijėlė. Mokyklėle vado
vauja draugas Urbonas ir 
draugė Beniušienė. Kadangi 
Braddocke negalima gaut 
karnos vietos, kur' galėtų 
kučiai susirinkt mokintis, 
draugė Beniušienė duoda 
kambarį vaikučiams mokintis. 
Reikia pasakyti, kad draugė 
Beniušienė ir draugas Urbonas 
garbės verti draugai, nes atlie
ka didelį ir prakilnų darbą, 
kokį nebile kas gali atlikt. 
Tai reikia turėt daug kantry
bės ir energijos. Draugė Be- 
piušienė ne tik kambarį duoda 
dykai, bet ir pavaišina vaiku
čius kiekvieną kartą po mo
kyklėlei. Stengiasi visokiais 
būdais užinteresuoti vaikus, 
kad kaip nors daugiau gaut ir 
priduot mokiniams daugiau 
ūpo. Dabar sunkūs laikai, 
kuopelė dar jauna,' pinigų ne
turi, tai draugės pačios suau
koja nekuriuos dalykėlius ir 
daro laimėjimus, kad tik kaip 
nors padarius šiokių tokių į- 
plaukų. Nuo pat susitvėrimo 
kuopos susirinkimai įvyksta 
kiekvieną mėnesį ir visos narės

tin- 
vai- 
tai
ir

VRSPRMn

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 

I tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
I mane ,o gausite tikrai profesionalę 
1 pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA.

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

■ J

CASTON R0PSEV1CH

K. S.

PHILADELPHIA, PA

Tel. Lackawanna 2180 4

Otto Meyer, M. D

gražiai, 
kito su-

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

numaliavoja 
us paveiks- 

įvairiomis

ir su
su ameriko- 
s.

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

D r. Petersono specials arbata, 
kaip jis vadina EXEX TEA yra žo
lė liuosuojanti vidurius. Netik kad 
ji yra vidurių liuosavjmo pobūdžio, 
bet tai yra žolė paakstinanti skilvio 
malimą.
Tinka Suaugusiem ir Vaikam

KAINA $1.50 UŽ DĖŽĘ 
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ

Vaistinyčioje
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

siųskite reikalavimus

Sąuare 
CITY 
dos: 
o pietą 
f 
ryto iki 1 

įgal sutarti

229
Arba siųskite reikalavimus ir 

money orderius tiesiai, kur išdir
bama:

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

STATEN ISLAND, N. Y.
■ ■■■■■ ■■■  —f——

Triangle 1450

FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir 
visoki 
1 u s 
spalvomis. At
naujina senus ir 
krajayus 

i daro 
niškaii 
gerai 
šiuo adresu: >
STOKES

3173 Bridge St., C. Brooklyn, N. yJ 
3 ?

niekuomet nepazei 
dzia man gerkles.

Tex Rickard, 
Pasauliniai Garsus i 
Sportų Promoteris

‘‘Toasting” tikrai peidaro tabakui du dalyku—pirma, 
tatai pagerina kvapsni, o antra, prašalina nešvarumus.

A

Strikes mažiau erziną jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai

4b&

Nei Jokio Gerkles

^1928 fTh^Amcn  cart fTobaccp Co., Manufacturers

lanko susirinkimus. Kuopa 
taipgi auga narėmis. Susirin
kimus laiko stubose pas vie
ną, kitą o po susirinkimo 
draugiškai pasikalba.' 'Pas ku
rią būna susirinkimas, tai pa
vaišina skaniais užkandžiais, 
saldainėmis ir skirstosi 
d ra u gišk ai, 1 a u k d am os 
sirinkimo.

L.D.S.A. 11 kp. susirinkimas 
įvyks 4 d. rugsėjo, Spring 
Garden St., 8 vai. vak. Susi
rinkimas išpuola panedėlį, 3 d. 
rugsėjo, įbet kadangi toj dienoj 
įvyks AČ'D.' P. 3-čio Distrikto 
didelis į’iitkimų vajaus pikni
kas, tai susirinkimą turėsim 
ant rytojaus, utarniųke. Visos I 
draugės būkit ant šio pikniko, ■ 
nes bus didelė iškilmė ant šio 
pikniko. Kalbės drg. Ben Git- 
low del rinkimų kampanijos. 
Pikniko); vieta: Schuetzen 
Park, 8 3rd & Tinicum Avė. 
Imkit karą subway No. 37.

Sekr. J. Smith.

Erzinimo Nei Jokio Kosulio

I Tel.

LIETUVIS DJi. PETERSONO

ŽOLIŲ ARBATA

245 West 43r<l Street
West of Times 

NEW YORK
Ofiso Valan

Nuo 10 ryto iki 1 p 
Nuo 6 iki 8 vakaraĮ; 
Nedėliomis nuo 11 
vai. po pietų, ir p GARSINKITĖS

“LAISVĖJE
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' Puslapis Ketvirtas 7

WILKES-BARRE, PA. tikos, ar amerikoniško džen
telmeniškumo.”

“Wilkes-Barre Record” til
po ilgas pareiškimas apie išar
dymą konferencijos rugp. 26 
d. viršuj Irving teatro, 206 S. 
Main St. Buvo apie 100 dele
gatų ir visi buvo inteligentiški 
žmonės, žiūrėjo, kaip neteisin
gai elgėsi policija išardydama 
konferenciją,—sako reporteris.

Sub distr org. Gardas pa
reiškime sakoma: “Kaip netei
singai vartoja policijos virši
ninkas Taylor teisindamas savo 
aktą, kad šis susirinkimas bu
vo, tai masinis mitingas, šauk
tas be leidimo. Kuomet tik 
buvo konferencija daugelio or
ganizacijų užgirti Komunistų 
Partijos kandidatus W. Z. Fos
ter ir Ben Gitlovv. Savo pa
reiškimą baigė Gardas: “Ne
paisant to viso, mes turėsime 
konferenciją rugpjūčio 31 d., 
toj pačioj vietoj.” Visos or
ganizacijos turite prisiųsti de
legatus 7 vai. vakare.

Piknikas Komunistų Partijos

O turėjo būti: “Gerb. poete! 
Turėk bent kiek lietuviškos 
palitikes ir t. t. Tarp politi
kos ir palitikes, kalbant pap
rastų kaimiečių kalba, yra di
delis skirtumas. Palitikė pri
klauso prie: etikos, apsiėjimo, 
susipratimo apsiėjime, ar kitų 
palitičnų dalykų, o ne prie po
litiškos ekonomijos.

Senas Vincas.

LEWISTON, ME.
Bater Mill kompanijos vie

name dideliame skyriuje, kur 
suka siūlus ir trina šeivas, pir- 
miaus vienas darbininkas dir
bo ant keturių mašinų, paskui 
dar pridėjo po keturias ir tu
rėjo dirbti ant astuonių. Ant 
tiek mašinų darbininkui dir
bant, reikia be galo skubėti, 
bėgioti, o užmokestis visai 
menkas. Bet kompanija tuo- 
mi nepasitenkino. Atėjo iš 
.kompanijos pasiuntinys ir pa-

Rugsėjo 1 d. bus Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos piknikus San Souci Parke. 
Šis piknikas tai tikrai bus de
monstracija priėmimui Ame
rikos Komunistų Partijos kan
didatų, kur kalbės Ben Gitlovv. 
Visos kolonijos turi organizuo
tis grupėmis būti. \

Kodėl šį pikniką reikia pa
daryti pasekmingu ? Kiekvie
nas darbininkas supras, kad 
iki šiol jis neturėjo jokios sa
vo partijos, už kurios kandi
datus galėtų atiduoti savo bal
są, visados tai už republiko- 
nūs, tai už demokratus balsuo
davo. Bet nieko, kol kas, ne
laimėjo. Kas kartą vis būda
vo didesni pralaimėjimai, di
desnis išnaudojimas. Bedarbės, 
skurdas neišnyks tol, kol bus' 
turčių, anglių viešpačių, vai-,1 
džia ir jų reikalus gins. Dar-,' 
bininkai turi turėti savo par-| 
tiją ir jos kandidatus remti, už| 
juos atiduoti savo balsą. Kitas' 
dalykas, tai iki šiol persekiojo 
ir dar vis bando persekioti A. 
D. P. šioj apielinkėj, kad tik 
jai neleidus pasiekti darbinin
kus ir pasakyti jiems teisybę. 
Šis piknikas sulaužys šias ne- 
legališkas pinkles ant A. D. P. 
anglių industrijos srityj.

Tarpe visko bus ir visokis 
sportas ir pasilinksminimas, i 
Visi linksmai laiką praleisite, j 
Tat lietuviai darbininkai, būki-j 
te kut>skaitlingiausia iš visų į 
kolonijų. Čia susitiksite iš visų i 
apielinkių savo “frentus.”

Rep.

sakė bosui, kad jo darbininkai 
nuo šios dienos turės valdyti 
jau po 16 mašinų kiekvienas.

Bosas apie tai pranešė dar
bininkams. Pastarieji taip į- 
nirto, kad kompanijos pasiun
tiniui liepė pačiam dirbti ir 
apleido dirbtuvę, paskelbdami 
streiką. *•

Bosas tame skyriuje buvo iš
dirbęs 50 metų ir pusėtinai su
gyveno su darbininkais. Kada 
darbininkai paskelbė streiką, 
tai kompanijos bernai apkalti
no bosą sakydami, kad jis dar
bininkus suagitavo nedirbt ant 
16 mašinų ir lodei jį pavarė 
nuo darbo.

Pastaruoju laiku sugrįžo iš 
Italijos Marijona Pranskaitė, 
kuri ten išbuvo trejus metus 
belavindama savo balsą daina
vime. Dabar ji žada čia duoti 
porą koncertų, o paskui jau 
važiuosianti į New Yorką.

Rugpjūčio 16 d. policija su
areštavo šv. Baltramiejaus 
kliube kazirninkų būrį. Teisė
jas visus nubaudė, užsimokėti 
po $10. Kazirninkai dejuoja, 
kad jau ir šv. Baltramiejaus 
įstaigoje nesuranda prieglau
dos.

Darbininkas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

KLAIDOS ATITAISYMAS

AI. Str.—Jūsų eilėraščiai 
“Broliai kovokim“ ir “Klajū
nas” persilpnai sueiliuoti ir ne
aiškaus turinio. Negalime pa
sinaudot.

“Laisvės” num. 203, “Kap- 
siškai-Zanavykiška Trejanka” 
skyriuj, kalbant apie poeto Es- 
tinto Sklava eiles, yra išspaus
dinta : “Gerbiamas poete! Tu
rėk bent kiek lietuviškos poli-

Athens, Graikija.— Grai
kijoj apie puse miliono žmo
nių serga karštlige. Epide
mija daugiausia siaučia At
hens ir Piraeus miestuose.

Kaina $4,000., Nuo 9 vai. ryto, iki-9 : vai.'vakaro s

A T VTTDCTIC 332 West BroadwayA. J. IkUiOllJ So. Boston, Mass.
Tel.: South Boston 1662—1373

REAL ESTATE INSURANCE
ANT PARDAVIMO 

SO. BOSTONE
Trijų šeimynų medinis namas, 4- 
4-4 kambariai, gesas, elektra, 
skalbynčs, ant W. Strceto,
tarpo D ir E Sts., viskas iš naujo 
atnaujinta iš vidaus ir iš lauko. 

Kaina $4,800.

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
KIEKVIENAM

Inšiūrinu ir ant išmokesęio 
(tik Mass, valstijoj) Automobilius, 
Forničius, Namus, Stiklus, Sveika
tą, Gyvastį ir t. p.

Trijų šeimynų medinis namas, visi 
įtaisymai, puikioj vietoj, ant E. 
7th St. Kaina $12,000.

Parūpinu pinigus delei morgičių 
ant namų ir farmų Bostone ir jo 
apielinkėse.

Trijų šeimynų medinis namas, 3- 
4-4 kambariai, geroj vietoj. Kai
na • $3,700. Jeigu turite pinigų, kuriuos galė

tumėt-! paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį ant pirmų arba antrų 
morgičių, praneškite man.

Hardware krautuve, South Bosto
ne ant Broadway, geras biznis, iš
dirbtas per daugeli metų.' Parsi
duoda pigiai.

Užlaikau taipgi 
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO IR 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Barbernė ir Poolrumis, vienintelė 
tokia įstaiga didžioj, lietuviais ap
gyvento j, vietoj, Bostono priemies
tyje. Kreipkitės tuojau. Parsi
duoda pigiai.

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namds su 
visais įtaisymais. Kaina $10,500.

Parduodu Anglis ir Malkas. AN
GLIS ŠIUOMI TARPU ATPIGO, 
PIRKITE DABAR. Pristatome ne
toliau kaip 12 mailių nuo Bpsto- 
no.

Dviejų šeimynų medinis namas su 
įtaisymais, 7 kambariai, del vie
nos šeimynos ir 8 kambariai del 
kitos šeimynos, 22,527 pėdos že
mės. Kaina $9,500.

Turiu daugybę namų, farmų ir 
biznių ant pardavimo ir mainy
mo, kurių čia negalima suminėti.

MEDFORD
Dviejų šeimynų kampinis namas 
su' (naujausios mados įtaisymais, 
5-5-2 kambariai. . Kaina $7,800.

Visais reikalais r galima kreiptis
YPATIšKAI,V LAIŠKU ARBA V
PER TELEFONĄ.-

*V /■

RANDOLPH
Septynių kambąrių stuba su visu 

.forničium ir šeši akeriai -žemės. OFISO VALANDOS:
.i

<EAISVfi 1

LIUOSYBES CHORO ŠEŠTAMETINIS IŠKILMINGAS

L 2 ir 3 R 1928

Dienas
IR PANEDfiLĮ

Trauks
SUBATĄ NEI

j Per Tris 
ELDIENĮ
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SUBATOJ ŠOKIAI prie Lie- * 
tuviškos Orkestros nuo 8 
vai. vakare.

PANEDĖLYJ VIDURNAK-
TIES ŠOKIAI prasidės* 
kaip 12:05 vai. iš ryto 
ir trauksis iki 5 ryte.

NEDĖLIOJ PIKNIKAS pra
sidės kaip 10 vai. ryte.

SPORTŲ programa trauksis 
nuo 2 iki 4 po pietų. Bus 
Volley Ball kontestai tarp 
dalyvaujančių chorų. Da
lyvaus visi gerieji Naujo
sios Anglijos chorai. >

'tr'rrtrrarrrjr'fTarrmrrcrrficrt'rirrrrn-Trm

.v
BUS ĮVAIRŪS ŽAISLAI 

nuo 1 iki 4 po pietų. Va
kare šokiai nuo 6 iki 
10:30

Užkvicčiame visus Naujo
sios Anglijos lietuvius atsi
lankyti ir linksmai užbaigti 
1928 m. sezoną sykiu, su pa
garsėjusiu Liuosybės Choru.

AIDO CHORAS, WORCESTER, MASS.

LIETUVIU TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVES PARKE
Montello, MassKeshwick Road ir Winter St

ĮŽANGA VISIEMS DYKAI

ATYDA: Atvažiavę į Montello, klauskite Winter St. Su

hHLIHLICIIIOIIIGIH3KEiiiciifCiiieniciiiQiiioiiiaiiiQiiioifi

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS ' 

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei
Kas su Angell Bieliausku biznį 
darysit, tai niekados nesigr.au~ 
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

F uneral, Director 
Graborius

NOTARY PUBLIC
734 Grand Street
Brooklyn. N.'AY.., " -l

VIETA SUSTATYMUI 100 AUTOMOBILIŲ TAIPGI DYKAI.

adus važiuokit, pakol pamatysit kelrodį po kairei.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTVi
Atsiųsk 60 centą, tai gausi visokiu 

stebuklingų žolių vertės rūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu ! 
žmogui reiškia, jelg'u Jis yra apirn- ’ 
tas kokios nors ligos bei vidurių su j 
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagu- 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksinį kal-.ią parodytum, tai jars 
malonesni būtų sveikata, negu tat- 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolią 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų Ii 
gn ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžoles yra nuo sekančių ligų 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų Ir pečrę 
s k-a u d ė j i m o,, patrūkimo, dusulic 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo pc 
krūtine, .reumatizmo, plaukų slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, i: 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gaus: 
vaistžolių, kurios jums sugrąžini 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvo* 
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 mO 
sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii 
gal kelią ir suteikia žmogui ramumą

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų Katalogą. Reikaling1 
mūsų žolių, pardavinėtojai visuoai 
miestuose.

M.
28 Gillet St.

ZUKAITIS
Spencerport, N. V.

Bell Pkon*? Poplar 7548
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Rengimo Komisija

IIIBIIIQIIIOIIIQIIIOIIIQIIIBIIIBIIIQIIIGIIIQIIIQII

INSURANCE
Pranešu visiem savo kostumicriam 

pažjstamiem, kad aš atlieku vi
ki darbą apdraudos nuo ugnies 
nuo visokių nelaimių, taipgi au

tomobilius inšiūrinu ir taip toliau, 
.lieku darbą kuopuikiausiai ir 

teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
viršminėlais reikalais, o tikiuo- 
kad būsit užganėdinti.

ir
so
ir

A
su
si,

JOSEPH DABRAVALCKIS
880

(D0BR0W)
Grand St., Brooklyn, N. Y.
.Telephone: Stagg 8862

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTe

Fotografuoju, Didinu Ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedeliomis nuo 9:30 ryto iki 
K po pietų

Margarieta Valinčiua -
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE
Wilkes-Barre, Pa.

ADOLFAS F. JANKUS

1023 MT. VERNON ST

‘GUABORIU8 
Ir •' 

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA.

Automobiliu Mokykla
* * apie elektrą, važiavimu ant viso-

O .ų kainų mašinų ir ant Fortai
||| lw ' IurTOmI Pilnas kursas Šoferio-Mechani»o, 

. kurį veda lietuvių ir anglų kalboj
-fy—=—-g 1 j L gerai žinomas ir per 16 metų pri-

I tyręs instruktorius L. TIK NEVI-
U-Č1US. Mokykla atdara nuo 9 ryta 

vū Ę&rr- 8 vak* Ned* nuo 11 r- iki*l
i ' NEW YORK AUTO SCEroOL

, * < 228—2nd Ave., cor. 14th St„ N. Y.

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y
A. M. BALCHUNAS. Savininkas Telephone Stagg 6581
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Ypač gi visai mažai tesido- vo didelis skaičius jaunuolių ir 
mima darbininkiškuoju sportu, 
kuriame nėra “žvaigždžių,” 
pelnančių . šimtus tūkstančių 
dolerių.

Amerikos Darbininkiški!
‘j Sportų Varžytines

Pastaruoju laiku, tačiaus

Sharkiui išsinarinus 
per kelį, besitreiniruojant New 
Yorke, iš sykio buvo spėjimų,! 
kad susigydyt jam reikėsią gal j pradėjo plėtotis ir švarus dar-! 
net iki 6 mėnesių laiko. Bot' bininkiškas sportas, laisvas i 
dabar atrodo, kad šešių savai-1 nuo tų žiaurumų, kurie jun- 

°'.............................--VJ ’ ” giasi su kapitalizuotais kumš
tynių ir ristynių sportais.

Taip antai, pereitą subatą 
ir nedėldienį buvo didelės, kul- 

ituringos varžytinės 650 darbi-! 
! ninku atletų-sportininkų Win-| 
gate Fielde, Brooklyne. Jie 
suvažiavo iš įvairių Amerikos 
kampų, kaipo sportiniai atsto
vai nuo darbininkiškų ir savi
šalpos organizacijų. Tai buvo, 

ijau antras metinis parengimas 
Amerikos Darbininkiškų Spor-

čių Sharkiui pilnai užteks; 
sėkmingai sveiksta.

DAR PERSIAURAI 
ŽIŪRIMA J SPORTĄ

K.

Ateiviška lietuvių publika* 
pradėjo žingeidauti kumštynė
mis ir itistynėmis; ir tai dau
giausia todėl, kad šiose dvie- ■ 
jose sporto šakose yra pasižy-j 
minčių lietuvių. Truputį do-
mes jie kreipia ir į basket ball Sąjungos.
žaidimą, kur dalyvauja lietu- Nors tomis dienomis tai li- 

laiku -,o’ kd lietumi grasino ir Win- 
.. Igate Fieldo žemė buvo ištižu- 
Isi, tatai neužgesino darbinin- 

Ivm-'kiškų sportininkų ūpo; ir jie i

vaitės. Paskutiniu 
buvo interesuojarriasi 
mėjimais A.
worcesterietes 
piškose sporto 
landi joj.

Bet tai vis 
rišasi su lietuviu tauta, 
ne lietuviški sportininkai 
nėtose srityse, tai mūsų vien
genčiai ateiviai abelnai nepai
sytų sporto, kaip kad ir pir
miau nepaisė ir dargi smerkė, 
kaipo amerikonišką kvailybę.

Vadinasi, dar ir po šiai die
nai nėra bendrojo susidomėji
mo sportu, apart tų atsitikimu, 
kurie turi ryšio su lietuviškais 
sportininkais.

gi 
pasižy- 

Osipavičiūtes,

moterų bei merginų sportinin
kių.

Iš visų, kaip jau minėta, su
važiavo 650 sportininkų ir 
kiekvienas dalyvavo vienokio
se bei kitokiose varžytinėse. Iš 
tu susidarė gyvumas ir masinio 
sporto įspūdis' skirtingas nuo 
to, kur, kaip kad komerciniuo- 

dvejeta- 
su viena

Ise sportuose, veikia 
trejetą porų asmenų, 
“svarbiausia” pora.

Buvo moteriškių 
lenktynės; vyrų augštas šoki
mas pasiremiant ilga karčia, 
16 ir 36 svarų sunkumo mėty
mas, lenktyniuojantis plauki- 

I mas vyriškių, moteriškių ir 
jaunuolių; ėjimo lenktynės, į- 
vairaus tolio bėgimai su šoki
nėjimu per augštas tvoreles, ir 
t. t.

Tokiuose atletiniuose sporto 
rodymuose reiškiasi fiziniai 
žmogaus gabumai, kūno pajė
gų išlavinimas, sveikatingas 
miklumas ir draugijinė nauda, 
be bizniškojo sporto žiaurumų 
ir be dolerio vaikymosi.

bėginio

Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

10 inch 75c.

......................................... .

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJA8

16102-F -i

1G103-F

1G104-F

16105-F

12088-F

12084-F

12085-F

16101-F

16099-F

j

KAZYS J. KRIAUČIŪNAS, Tenoras, 
Akompanimentu 

Bernužis Bernužėlis (Kom. A. Vanagaičio) 
i. A. Vanagaičio)

su Orkestrus
Aš P .. ,
Oi, Broliai Broleliai (Kom,

OPEROS ARTISTE LIUpA SIPAVIČIŪTE, ContraltQ 
su Orkcstros Akompaninientu

Kad Mes Gėrėm Midų Alų
t Oi Kas? (S. Šimkaus)

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Panemunis Gegutė, Polka l
Sprogsta Medžiai, Dygsta Žoles, Polka

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

parodė savo išsilavinimą ir vi
krumą visoje eilėje draugiškai I 
k o n k u ru o j a nč i ų žygių.

Negras darbininkas Arthur 
Kirton, newyorkietis laimėjo 
100 ir 200 metrų bėgimo lenk
tynes. Finas darbininkas E. 
Ilakkila, atstovas Yritys Knu- 
bo iš Norwoodo, Mass., pralen
kė visus kitus 800, 1,500 ir 
5,000 metrų bėgimuose.

II. Ahola apsivainikavo ke
liomis pergalėmis', kaipo medi- to laiko negavo 
nio jiešmo (javeliu) ir disko Į žinios. T' 1 
metikas ir bėgikas su augštais pavesta 

Tatai, žinoma,’yra siauras ir peršokimais per tvoreles.
savo pamate nelabai sportišką 
nusistatymas.

varžytinėse Ilo-

nuotikiai, kurie 
. Jeigu i 

m i-

MOTINA MANO, KAD JOS 
DU SŪNŪS PRAŽUVO

Kelios savaites atgal Sarah 
Tintienės du sūnūs—Irving 16 
ir Albert 12 metų—iškeliavo 
ant vakacijų. Sakė, kad jie 
pasieks net Schenectady. Po
ra savaičių atgal motina gavo 
laišką iluo vaikų, kad jiems 
būtinai reikia pinigų. Pinigų 
jinai jiems pasiuntė, bet nuo

> nuo jų jokios 
Brook lyno policijai 
j i eš k o t i prapuolusi 11 

vaikų.
Tintiene gyvena Brooklyne,Tose dviejų dienų darbinin

kiško sporto iškilmėse dalyva-!660 Harvard Ave

7T j

įol

1G088-F

16090-F

16081-F

1G100-F

1G097-F

16098-F

1

i

COLUMBIA LIETUVIŲ ORKESTRĄ 
Zanavykų ITnšinalnybčs, l’dlka 
Dzūkų Dzyvai, Polka

NULLO ROMANI & ORKESTRĄ
Ratnona, Valcas (Mabel Wayne) ,
The Seashore, Valcas

EDITH LORAND & ORKESTRĄ .
The Magic Siren, Valcas (Wakltcufcl) 
Vienna Bonbons, Valcas (J. Strauss)

E. JAHRL'S NOVELTY QUINTETTE .
Ann Marie’s First- Ball, Valcas
Ail-plane Waltz

KASTANCIJA MENKELIŪNIŪTE, Soprano, 
su Orkeslros Akompanimentu

Lcvendrėlis
Dzūkų Bernucis

KAZYS J. KRIAUČIŪNAS, Tenoras, 
su Orkestrus

Lietuvos Himnas
Persiskyrimas su Tėvyne

ANTANAS 
su Orkestrus

Lietuvoj Mados
Pas Draugų Julių

JONAS YOUNGAITIS, Harmonikų Solo
Aiškinti, Polka
Algyte, Polka

RUSIŠKA ORKESTRĄ
Ruskas Kazokas
Trcpukas

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

Polka
Lietuvaitė, Polka

Jaunimu Polka
Žemaičių Polka

Aukštaičių Polka
Zanavykui Polka

Akompanimentu

VANAGAITIS, 
Akompanimentu

1608G-F ■!

16087-F I

1G089-F

Lietuvaitė, Po'
Polka Marcelė

Kregždute, Polka
Trimola, Polka

Polka Karolka
Šaulių Polka

Schubert Centennial'Organized bų Columbia Phonograph Company

ffay these records from yonr/oca? deafer or orderly 
eflad from, nearest dealer and ask for Comp/ete Catatyjue.

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANYinc.
New York City

Columbia,^ Records

Į PE<S. p. S.

Viva* tonal Recording 
The Records 

without Scratch

z?7/^įCfov

Made theNewWau 
Eiecirfcaily

Bell________
Keystone-----

SflSSSSSTi

TILEFONAIi
Oregon 5186
Maia »64»

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE: REGINT 2177-6474 “Tai Mokykla bu Reputacija.
Būkite Savystovū*—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokiu 
i įdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus, išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigui. Jei jū« 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
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 Street* 
21 Metai Kaip įsteigta New York City

jlR fW M M RAM IOIM

Telephone, Stagg 8826
9745

MARCY BATHS
Naujoviški a uxia Tos Rūšie* Įstaiga Brooklyn©

MOTERIMS VYRAMS

S

,5:
&

Columbia

New York Band Instrument Co.
Tw’O “Ne* York Stora \ ‘Brooklyn Store

1227 Broadway 
*\ear Grctne Avenue

/I11 East 14th St t | 243 West 34* SU 
, 'Near Union Square I 'Between 7 th 6f 8th Art.

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

Tel, Jefferson 1009*

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LAISVE”

SVEIKATOS IŠTYRIMAS
Spccialis 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 
moterį? 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 16lh ST., N. Y.

Tarpe 4tJr Avė. ir Irvin# Place

{Valandos: 9. iš ■■ vakaro;
’ Nedaliomis: 9 iki .4vUt'ij<-

' į/,'** • • AfciA » • J . V

Panedėliais dieną 
ir nąktj

Utarninkais iki 12 vak
nakties

VAIKAI
Įleidžiami Utarninkais

Seredomis 
Ketvergais 
PStnyčiomis
Eubatomis 
Nedaliomis 
dieną ir nakt|

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N, Y.

iai yy iai irw ww ww mi yyww w tnt iahaiww
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Brooklyn LABOR LYCEUM
MRBIN1NKŲ ĮSTAIGĄ.

Šulės dėl Balių, Koncertų, 
hdetų, Vestuvių, Susirinkimų ir Mk 
JPuikuH steičius su naujaisiais 
liftais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.,
MŠ—959 Willoughby

Tat 8842 St»g*L

VISIEMS J?ATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

klausime lietuvių nuomonės 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 
Jie tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po* vardu JONO—JOHN’S CIGARS 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

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

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

Daugyb® Brooklyne ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą iš- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose^ Užei
gose, pas Barberius, Kliubuose'fr što- 
ruose. Mes .visur prisiunčiąmpr ,ap- 
mokąm ,pašto; lėšas, vistų1 Amerįkojfc 
Rukysit ir džiaugsitės. ’ /’d ■'

Naujoki) CigarŲ Dirbėjai
'bA267ADiYOON<aA^NŲ;B‘''' '

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausia* 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

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

URBO LAX TABS (
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

ANTRA APTIEK A:
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 kurj 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ____
No_________
Miestas____
Miestas____

_____ St. ir Avė.
__State-
_ State-

RUSIŠKA ' PIRTIS TURKIŠKA
PYTO A! Laike bccKirbes pirties kaina nupiginta iki E A P^nh*
LAIBA; Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c'.'. vv VvHlL

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

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

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU 

PanedčTiais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliai* ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
, garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 

■ taip? pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook irt Debevoise Sts. 
/ TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE.,. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090
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REIKALAVIMAI

VIETOS ŽINIOS
ir Amerikonišku Stiliui

pik-

PAJIEŠKOJIMAI

Brooklyn, N. YPRANEŠIMAI 1S KITUR

Ca-

IŠRANDAVOJIMAIRengėjai.

(207-208)

PARDAVIMAI J. LEVANDAUSK AS

Bet

susirinki-

KARPENDERIŲ STREIKAS
dar

kiti
<♦>

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro

IM» GRAND STREET
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues Brooklyn, N. Y

• • ‘‘ ■ Hl’- • •

Pe.tnycia, Rugp. 31, 1928

nų 
me 
gal

©

4
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antrą 
rūgs/,

gausit naują knygą “Ugnyje.” 
Komitetas.

(207-208)

J. Žebrauskas.
(207-208 PARSIDUODA Lunch Room, geroj 

vietoj. Gera proga pigiai pirkti. At- 
sišaukit greit po No. 56 Jay St., 
Brooklyn, N. Y. (207-209)

Tel., Stagg 7057

BROOKLYN, N. Y.
A.P.L.A. 22 kuopos susirinkimas 

bus panedėlyj, 3 rugsėjo, “Laisvės” 
svetainėj, 8 vai. vakare. Visi drau
gai

Visi drau- 
ateikit ir naujų atsiveskit.

Komitetas.
(208-209)

PAJIEŠKAU giminių: Povilo Marke
vičiaus, pusbrolio ir Paulinos Mie- 

liaukienes, tetos, ar jos vaikų, ir Jo
no Svenčeno. Patys atsišaukit arba 
kas žinole praneškit. Paulina Mar
kevičiūtė. Mano adresas: P. Juškie
ne, 7139 S. Winchester Ave., Chicago, 
Ill. (207-208)

PARSIDUODA puikiai jtaisyta bar- 
bernė. Vieta tirštai lietuviais ap

gyventa. Parduosiu už gana priei
namą kainą. Atsišaukite greit: T. 
Catanzano, 442 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (207-209)

PARSIDUODA 2 fornišiuotų kamba
rių namai: vienas 18 kambarių, su 

dideliu storu, keli kambariai išranda-, 
voti, kitas, užpakalinis namas-,6 kam
barių. Kreipkitės pas John Sheller, 
111 Stagg St.’, Brooklyn, N. Y.

(207-209)

PASIRANDAVOJA 3 gražūs kamba
riai. Lietuvių ir lenkų apgyven

toje vietoje. Randa $14.00 i mėnesį. 
Kreipkitės: 101 Scholes St., arti Man
hattan Ave., Brooklyn, N. Y.

(207-209)

RIDGEWOOD, N. Y.
A.L.D.L.D. 55 kuopos svarbus su

sirinkimas bus pėtnyčioj, 31 rugpjū
čio, Degulio svetainėj, 147 Thames 
St. Pradžia 8 vai. vakare. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų. Taip
gi

417 Lorimer St. (“Laisvės” Name)

MASPETH, N. Y.
A.L.D.L.D. 138 kuopos susirinki

mas bus pėtnyčioj, 31 rugpjūčio, po 
No. 70-42 Link Ct. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikalų. Taipgi gausit naują 
knygą “Ugnyje.” Tat nei vienas ne- 
praeiskit šio susirinkimo.

Org. P. Cibulskis.
(’207-208)

Visi į pikniką.
Komisija.

(208-209)

A. L. D. L. D. 190 kp. men. susi- 
rinkoms Įvyks ketvergo vakare Sept. 
6 d., Kuncik svetainėje, 15612 Water
loo Rd. Į šį susirinkimą kviečiami 
visi nariai atsilankyti ir naujų narių 
atsivesti, nes šiame susirin. turėsime

, . - daug svarbių vietinių reikalų aptarti,
(Daugiau Vietos Žirny Pusi. 5) o be to jau yra parėjusios naujos i 
_________ __________________________ šių metų knygos, kurias galėsite atsi-1 

imti. I

416

---------
*—

GREAT NECK, N Y.
A.L.D.L.D. 72 kuopos susirinkimas 

bus utarninke, 4 rugsėjo, J. Tankaus 
svetainėj. Pradžia 8 vai. vakare. Vi
si nariai ateikit, yra svarbių reikalų. 
Taipgi gausit naują knygą “Ugnyje.” 

. Sekr. A. T.
(207-208)

DĖŽUČIŲ DIENOS 
KOMUNISTINEI RINKIMŲ 
KAMPANIJAI

Ateinantį šeštadienį ir sek
madienį New Yorke ir Brook- 
lyne bus visuotinas rinkimas 
aukų Darbininkų (Komunistų) 
Partijos rinkimų vajui. Bus 
renkama su dėžutėmis gatvėse 
ir palei stubas.

Visi komunistai ir jų sirnpa- 
tizatoriai turi eiti aukų rinkti. 
Brooklvno aukų rinkimo stotis 
bus “Laisvės” name, -16 Ten 
Eyck St. čia galėsite gauti j 
dėžutes ir visus reikalingus į-l 
galiojimus.

POLICIJOS DEPARTMENTUI 
$45,000,000
Policijos k omisionierius War

ren reikalaus,kad biudžeto ko
misija 1929 metams paskirtų 
policijos departmentūi “tiktai” 
$45,000,000, tai yra, $2,000,- 
000 daugiau, negu tas depart- 
mentas išleido šiemet. War
ren sako, kad reikia daugiau 
ir geriau apmokamų policistii 
bes” New Yorke. Dar tenka 
priduri • New Yorko policija 
ypatingai uoliai darbuojasi lai
ke streikų, skaldydama strei- 
kieriams galvas.

ELIZABETH, N. J.
Pranešimas

L.D.S.A. 4 kp. rengia puikų 
niką, kuris Įvyks. panedėlyj (Labor 
Day), rugsėjo 3, 1928 m. Prasi
dės 1 vai. po pietų. Įžanga 25c ypa- 
tai. Muzika bus labai puiki. Pikni
kas įvyks ant Willick’s Karmos, vi
siems gerai žinomoj ir labai gražioj 
vietoj.

REIKALINGAS partneris j bučemes 
ir grosernės biznį. Partneriu pri

imsiu ir nepatyrusį tame biznyje, 
bile tik nori mokintis mėsą pjaustyti. 
Gera proga išmokti bučeriu. Mano 
partneris išvažiavo į Lietuvą, tat esu 
priverstas jieškoti kito partnerio, 
nes dviem galima plačiai biznį varyt.

Kanton
3525—3rd Ave., Bronx, N. Y. 

(188—216)

UĮETUViy VALGYKLA
Visokių Rššiv Šviežia Valgiai, Gamiiami Lietuviško

DAR NESIMATO PABAIGOS 
KARŠČIAMS IR DRĖGNUMUI

New Yorką užklupo dideli 
karščiai, kuriems galo dar ne
simato. Kaip ten būtų su kar
ščiu, žmonės dar galėtų pakęs
ti, bet tas nesvietiškas oro 
drėgnumas baisiai vargina 
miesto gyventojus. Toks tas 
oras slegiantis ir dusinantis, 
jog žmonelės, ypač susikimšu- 
siuose miesto distriktuose, turi 
sunkiai kentėti. Ponai, žino
ma, išvažiuoja į laukus, girias, 
parkus, pamares, o tie darbi
ninkai ir jų šeimynos turi varg
ti ir kentėti namie.

Spėjama, kad dar porą die- 
reikės pasikamuoti šitokia- 
svaiginančiam ore. 
ir ilgiau.

Westchesterio paviete kar- 
penderių unija išvedė į streiką 
visus savo narius pereitą pir
madienį. Sakoma, kad strei
kas labai pasekmingas ir net 
20 1 dirbtuvių turėjo užsidary
ti. Karpenderiai reikalauja 
astuonių valandų darbo dienos 

.ir penkių dienų darbo savaitės.

JURGIS SUDENTIS
TEBESERGA ?O 
OPERACIJAI

Drg. J. Sudenčiui pereitą 
utarninką padarė apendicito 
operaciją Midtown Ligoninėje, 
227 East 57th St., New Yor
ke, tarpe 2 ir 3rd Avenue. Li
gonis po operacijai prastai jau
čiasi.

Drg. J. Sudentis pirmiau 
gyveno po num. 63 Huron St., 
Brooklyne.

Draugai bei pažįstami turė
tų aplankyt drg. Sudentį, ku
ris dar tebeguli augščiau minė- 
toj ligoninėj.

ORGANIZAVIMO DARBAS 
JAU PRADĖTAS TARPE 
BROOKLYNO LIETUVIŲ 
NEUNIJINIŲ DIRBTUVIŲ

Rugpjūčio 29, kaip 10:30 
vai. ryto, tapo išvesti į streiką 
darbininkai A. Dragūno dirb
tuvės, kuri randasi po num. 
573 Metropolitan Avė.

Laikant . (jąrtjinįnkų susirin
kimą. “Laisvės” svetainėje, pa
sirodė, kad didžiuma tai vis 
buvę unijistai, tik išėję iš uni- 

. jos, kad palei savo amžių jau 
neatlaikė vietų didesnėse dirb
tuvėse. Bet visi sutiko vėl 
grįžti į uniją ir būti gerais uni
jos nariais.

Darbdavys Dragūnas ir part- 
nerys Mileris pasižadėjo pil
dyti unijos išlygas, tik reika
lavo, kad jiems unija duotų 
kelius darbininkus, kurių netu
rint, dirbtuvė paralyžiųojasi.

Iš viso Dragūno ir Milerio 
dirbtuvėje dirba 14 darbinin
kų., Jeigu susitvarkytų rim
tai, . tai lengvai galėtų dirbti 
apie 20 darbininkų unijinėse 
sąlygose.

IŠ unijos pusės tapo di
džiausia domė atkreipta į pro- 
sininkų menkas algas. Dide
lė didžiuma darbininkų sutiko 
pasilikti senosiomis išlygomis 
dirbti., .Kas liečia prosininkus, 
tai unijos ofisas veda derybas 
ir tikisi, kad jos bus galutinai 
baigtos šią savaitę.

J. Kriaučius.

DEL IŠBANDYMO 
PASIRINKO POLICISTĄ

; Giuseppe Faloviene, 78 
įherine St., atsidūrė už grotu 
ir kaltinamas bandyme at
plėšti policistą John Warren. 
Paloviene sakosi, kad tai esąs 
jo pirmas prasižengimas ir jis 
tyčia pasirinkęs policistą iš
bandymui savo naujo amato.

CLEVELAND, OHIO
'A. L. D. L. D. 190 kp. piknikas 

įvyks rugsėjo (September) 2 d. Šis 
piknikas bus naujoj, dar clevelandic- 
čiams nežinojo vietoj, bet kad netoi 
važiuoti ir lengva surasti tą vietą, 
woodas, bet ir Clevelandas suVažiuos. 
woodas, bet ir Cleveandas suvažiuos. 
Važiuokite Euclid Ave karais su už
rašu Euclid Green Rd., išlipę ant 
Green Rd. ir Euclid E. 183rd St., ei
kite Green Rd, į kalną, užėję ant kal
no antru keliu pasukite po tiesiai i 
pikniko vietą.

DETROIT, MICH.
A. P. L. A. 47 kp. rengia 

metini pikniką ned., 2 d. 
Beechmont Grove Parke; pradžia 12 
vai. dieną. Įžanga 50c ypatai.

Šis piknikas bus yienas išgeriau- 
sių piknikų prie užbaigimo vasaros 
sezono. Prie to, A. P. L. A. 47 kp. 
visados nuo savo susitvėrimo užga
nėdino publiką, taip tikisi, kad ir 
šiame piknike būsite užganėdinti iv 
linksmai praleisite laiką prie geros 
Royal 5 Orkestrus. Bus gardžių už
kandžių ir-saldžių gėrimų, širdingai 
kviečia

A.P.LuA. 17 Kp. Rengimo Komisija.!
Kelrodis: GatvekariAis važiuodami, 

imkite Michigan Ave. karą iki Addi
son Switch, paskui imkite Wayne ar 
Michigan through Husus iki Middle 
Belt Road, ten rasite automobilius, 
kurie nuveš į pikniką.

PAJIEŠKAU pusbrolių Kazio ir Mi- 
kolo Radzevičių. Iš Lietuvos Me

džionių kaimo, Užuguosčio valsčiaus,! 
Aukštadvario apskrities. Girdėjau, 
kad jiedu gyvena kur ten apie Brook
lyn, N. Y., ir turi farmą. Turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti 
patys arba kas žinote, praneškite jų 
adresą.—Ona Paliokiūtė, povyru Len- 
dzevičienė, 717 Chestnut St., Kulp
mont, Pa. (208-209)

Pavalgias ita malonu tefltt, p»sl- 
inekučiuoti bu kitais, arba rainiai pa
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik
rinsiu—Pa band y kit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČ1UKIENĖ 

Savininkė

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

SO. BROOKLYN, N.
A.L.D.L.D. 147 kuopos 

mas bus utarninke, 4 d. rugsėjo, pas 
d. Kazlauską, 1238—42nd St. Pra
džia 8 vai. vakare. Gerbiami na
riai ir narės,'- malonėkit visi atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi turime aptarti kaslink suren
gimo kokio veikalėlio ar baliaus, apie 
ką buvo kalbėta pereitam susirinki
me. Todėl susirinkit visi laiku. Ne
pamirškit atsivesfi ir naujų narių.

Sekr. A. Bružas.
(208-209)

DETROIT, MICH.
Išvažiavimas į Palmer Park’es

Detroito ir Hamtramcko Ateities 
žiedo Draugijėles rengia šaunų išva
žiavimą į Palmer parkes, Labor Day 
dienoje, September 3 d., 1928 m. Pra
sidės nuo 12 vai. dieną. Vieta: kur 
pirmiau lietuviai susirinkdavo, tik 
dabar kitoje pusėje kelio, po didelių 
medžiu.—Bus įvairi programa, 1 Jau
nuoliai ir jaunuoles geriausia atsižy
mėję įvairiuose žaisluose gaus dova
nas. Dovanos yra paskirtos sekan
čios: (1) hole ir lazda bolei mušt, 
(2) laikrodukas, (3) lėlė (doll), (4) 
skrynutė (dėžutė) saldainių, 
“Young Comrade” metams, (6) 
trys įvairios dovanos.

Visi Ateities Žiedo nariai ir
čiams nežinomoj vietoj, bet kad netoli 
visi Detroito ir Hamtramcko lietu
viai dayvaukite šiame išvažiavime, 
nęs tikime, kad būsite užganėdinti.

A. Ž. V. D. Komisija.
(207-208)

PLYMOUTH, PA.
A.L.D.L.D. 97-tos kuopos susirihki- 

I mas jvyks nedėlios ryte, 10-tą vai., 
(Sept.) rugsėjo 2-rą dieną, pas drg. 
Simokaitį. — Visi nariai būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime, nes tu
rim daug svarbių reikalų, kuriuos rei
kės apsvarstyti. Reikės nominuoti į 
Centro viršininkus kandidatus. Yra 
jau atsiųsta naujos knygos “Ugny
je,” kurias nariai gaus. Atsiveskite 
ir naujų nariu prie kuopos prisirašyt.

Valdyba.
(207-208)

DETROIT, MICH.
Dviejų Dienų Masinis Piknikas

Ned. ir panedėlj, 2-3 dd. rugsėjo, 
atidarymui J. V. prezidento rinkinių 
kampanijos. Rengia A. D. (Kom.) 
P. Kalbės drg. Max Bedacht. Pik
niko vieta: Welcome Park. Draugai 
ir draugės, turėdami progos, nepra
leiskite nenuvažiavę nors vieną kurią 
iš augščiau minėtų dienų j šį pikni- PARSIDUODA restoranas ir forni- 
ką. - šiuoti kambariai sykiu, geroj vie-

Kelrodis: Iš miesto automobiliais j toj, viskas gerai įtaisyta, yra lysas 
Woodward Ave. iki Main St., periant 4 metų, randa pigi. Gera proga 
Royal Oak iki 15įĮ mylias. Ten rasi-Į pigiai pirkti. Pardavimo priežastį 
te Welcome ParkąM Širdingai kviečią I sužinosit ant vietos. Atsišaukit po 

Rengėjai. I No. 495 West St., New York, N.Y.
(207-208) I (206-217)

Po Gaisrui Išpardavimas 
Fornišiu

FIRE SALE
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

LIVING ROOM SUITE - BED ROOM 
KITCHEN SUITE - PEČIAI - ICE• 4 » .

SUITE-DINING ROOM SUITE 
BOX - KARPETAI IR T. T.

r i I i : i

Neatidėliodami nei dienai ateikite ii 
pasirinkite, kas jums reikalinga

MACYS BROS. FURNITURE CO

Telephone, Greenpoint 2372

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza)

BROOKLYN, N. Y. 
t ■ \ : * f .

Rezidencijos Antrašas:
65-02 Grand Avenue
MASPETH, L. L, N. Y.

Tel., Juniper 6776

Tel. Stagg 8105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spinduliu Diagnoze 

221 South 4th Street 
(Priešais “Bridge Plaza*’) , 

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

18-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvertais Ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

Tek Janiper 7648

<♦>

GRABORIUS RAP. KRUOPAS
FOTOGRAFAS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N< Y. 

Telephone: Stagg 0783

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi >8 Grand St.) 

MASPETH, L. I.

Telephone: Greenpoint 2328

J. GARŠVA
TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

d>

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

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

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

J. IR O. VĄIGINIS
214 Perry Avenue 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
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių f“ 
čia paduotus: 
Apynių 
Aviečių uogų 
Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezduj žiedų 
Badijonu 
Čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Džiugelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
čia Galite Gavti Ir Lietuviški Treji Devynerii

iPhone, Greenpoint 2017, 2360-3514

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

daugybę kitokių

Lelijų šaknų
Rūtų
Rožių
Remunčlių
Seneso plokščiukių
Ša! mėčių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

ir




