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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Niekas negalėjo suerzinti Vo
kietijos socialistų organo “Vor- 
waerts” taip, kaip pasirodymas 
komunistų dienraščio “Rote 
Fahne,” kurį buvo uždarę so
cialdemokratų Berlyno policija, 
sako Amerikos savaitraštis Lit
erary Digest vėliausiam savo 
numeryj. Jis nurodo, kad ta 
demonstracija, kurią komunis
tai ruošė Pirmąją Gegužės (ku
rią socialdemokrato Zoergiebe- 
}io policija paskandino kraujuo-

Amerikos Valdžia Būdavo ja 
Milžinišką Vandeninį Orlaivj

Telephone, Stagg 3878

Drg. Bimbienei Labai Patinka Sovietija; '“’Š“ KONSERVATYVAI REMS MacDONALDO
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“SAUGIU KAPITALIZMUI”
Nenorėtų Grįžti iš MaskvosWASHINGTON.—Jung- 

tinių Valstijų laivyno de- 
partmentas davė užsakymą 
Glen L. Martin kompanijai 
pabudavoti milžinišką van- 

Tai bus di- 
tvirčiausias ir

se, nužudydama 28 asmenis) Jeninį orlaivį.
tik šešėlis prieš tą, kurią ruo- džiausiąs

* greičiausias tos rūšies orlai
vis. Ims apie metus laiko

šia Pirmąją Dieną Rugpjūčio. 
Vadinasi, komunistų organas, 
komunistų visas organizmas poJY vz1 V 10GO X įy C b 11 I A 1 1 1CbO • • 1 1 j *

social-demokratų suruoštai sker- U pabudavoti.
dynei išėjo dar labiau užsiar- 

' tavojęs; daug labiau paruoštas 
busimom kovom.

Dr. W.iH. Gantt, pereito sek
madienio N. Y. Timeso leidinyj, 
duoda platų straipsnį apie gar
sųjį rusų mokslininką fiziologą 
Ivaną Pavlovą, kuris šį rudenį, 
galimas daiktas, pribus į Jung
tines Valstijas. Rašytojas nu
rodo, jog Pavlovas politikoje 
nedalyvauja ir jis nėra komu
nistas, tačiaus, jam suteikta 
plačiausia laisvė ne tik kalbėti, 
kritikuoti, ką jis nori, bet ir 
veikti. Jis pereitais metais bu- 

,.vo Berlyne, šiemet gal atvyks į 
J. V. ir tai darys laisviausiai, 
niekeno nevaržomas.

Iš kitos pusės Sovietų vyriau
sybė Pavlovą didžiai gerbia ir 
remia jo žygius, sako autorius. 
Sovietai laikosi to Lenino posa
kio, kad “Be mokslo nebus ko
munizmo,” ir todėl visais gali
mais būdais remia mokslininkus 
ir jų darbus.

Orlaivis turės tris moto
rus; kiekvienas jų bus 575 
arklių spėkos. Galės lėkti 
apie 140 mylių į valandą. 
Kainuos $150,000.

Sako, Korespondentas
Kurstė Fabrikuoti1 
Anti-Sovietinius Dokumentus

BERLYNAS. — Ar H. R. 
Knickerbocker, “New York 
Evening Post” korespon
dentas, ką bendro turėjo su 
fabrikavimu d o k u m e n tų 
prieš Sovietus, del kurių čia 
du rusai monarchistai tar
domi?

Tas klausimas buvo min
tyse daugelio asmenų, kurie 
trečiadienį buvo teisme ir 
girdėjo advokatą Walter 
Jaffe, kuris gina Vladimir 
Orlovą, anti-sovietinių do- 

Vienu didžiau- kumen tų fabrikuoto ją. kak

Pavlovas, kurio raštai bus at
spausdinti, kuomet jis baigs sa
vo tyrimus. Jeigu caro laikais, 
1911 metais, Pavlovo laborato
rija gavo 3,400 rublių iš vals
tybės iždo, tai 1928 metais iš 
Sovietų vyriausybės ji gavo 42,- 
330 rublių.

Tas parodo, kad visos mūs 
priešų zaunos apie mokslo žmo
nių persekiojimą Sovietų Sąjun
goj yra iš piršto išlaužtas me
las. i

tinant korespondentą Knic
kerbocker del p r i s i dėjimo 
prie tų dokumentų fabrika- 
vimo. Jaffe pareiškė, kad 
Knickerbocker pakurstė Or
lovą ir kitus monarchistus 
sufabrikuoti dokumentus. 
Žinoma, jis nesakė, kad 
Knickerbocker tatai darė su 
tikslu patalpint “New York 
Evening Post” daugiau me
lu prieš Sovietų Sąjungą. 
Vietoj to jis padarė juokin
gą kaltinimą, būk Knicker-

. 4. •

New Yorko Timeso kolumno- bocker veikęs kaipo Sovietų 
se socialistų partijos vadai dis- valdžios agentas, 
kilsuoja apie savo partijos atei
tį, Kapitalistų dienraštis ruo
šia ateičiai Amerikos MacDo- 
naldus.fr Snowdenus, kurie, už
ėjus sunkiom kapitalistinei sis
temai dienom, bus pakviesti iš
gelbėti ją.

Knickerbocker prisipaži
no, kad jis buvo suderėjęs 
užmokėt Orlovui ir jo drau
gui Pavlonovskiui $2,000 už 
sufabrikuotus dokumentus 
ir jau buvo įdavęs 100 mar-

WASHINGTON. — Gin
čas tarp Bolivijos ir Para
guay del turtingos Chąco 
srities bus išrištas Wall 

t , turėsiu Streeto padiktavimu. Ame-
’ ~ J prisiuntė daug, daub ko pasakyti. Tik, rikos imperialistai privertė

draugams" lyriečiams (Ly- tiek galiu pasakyti, kad su-j tas abi šalis taikytis “arbi-

Šiomis dienomis drg. Jie-1 “Žinomą, laiške sunku iš- 
va Bimbienč, kuri nesenai! reikšti visus savo įspūdžius, 
išvyko su ekskursija į So- bet kaip'Sugrįšiu, 
vietų Sąjungą, ■

ros Choro nariams, Brook-grįšiu daug geresne bolševi- tracijos keliu” ir laukti t Z - ’ -t ’

lyne) sekamą laišką:
“Birželio 19 d., 1929. 

“Draugams Lyriečiams. 
“Brangūs Draugai:

Šis laiškas iš Maskvos. 
I^eningrade buvau apie 5 
dienas, o dabar esu Mask
voj jau ketvirta diena. Man 
čia taip patinka, kad aš net 
nenoriu grįžti į Ameriką. 
Žmonės čia pilni draugišku
mo, entuziazmo. Visi myli 
dabartinę tvarką >— niekur 
negirdėt nusiskundimų. Kur 
tik ką sueisi, o mes buvome 
visur, keliose dirbtuvėse, 
namuose pas žmones ir t .t., 
visi pilnai patenkinti dabar
tine sistema. Manau pasi
likti Maskvoj dar ant kelių 
savaičių, o paskui važiuosiu 
į Latviją, Lietuvą ir t. t.

Dar Vieną Karinį Laivą 
Nuleido į Vandenį

CAMDEN, N. J. — Tre
čiadienį čia tapo nuleistas 
į vandenį Amerikos karinis 
laivas Chester. Tai yra vie
nas iš astuonių 10,000 tonų 
būdavo j amų kreiserių. Lai
vas nuleistas į. vandenį su 
iškilmėmis. Kuomet galuti
nai bus įrengtas, kainuos 
suvirs $11,000,000. Tai jau 
trečias kreiseris nuleistas į 
vandenį iš astuonių būdavo-7 
j amų.

Tuo pačiu sykiu laivyno 
departmentas padarė kont
raktus su New York Laivų 
Būdavojimo kompanija, 
Camden, N. J., ir su'Phila- 
delnhijos laivyno jardu pa
budavoti dar du kreiserius, 
kurie kainuos suvirs $10,- 
000,000 kiekvienas.

Juo tuo mūs piknikai 
labiau išeina iš senovės lietu- 
viš^ų,* piknikų frėmų. Būdavo 
su&^'nnks masė žmonių, visi ra
miai'išklausys dainų programos, 
pasiklausys kalbėtojo ar ko ki
to, ir vėl visi ramiai šoka, šian
dien kas kita. Veik pusė pik
nikų publikos susidaro iš čia- 
apgių, kurių daugelis ne tik ne
siklauso dainų, bei kitokių pa- 
marginimų, bet sudaro grupes 
tikslių programos ardytojų. Tai 
negražus apsireiškimas. Rei
kia pagalvoti, kaip su juo kovo
ti.

Trečiadieni Knickerboc
ker buvo svarbiausiu liudi
ninku. Orlovo ir Pavlonov- 
skio advokatai smarkiai 
atakavo.

Numirė nuo Liūto 
Įkandimo

Ji

REXBURG, Idaho. — 
Bert W. Robinson, 52 metų 
amžiaus, manadžerius Ro
binson cirko, numirė nuo 
liūto įkandimo. Jis tą liū
tą turėjo per septynis me
tus. Liūto prižiūrėtojai sa
ko, kad liūtas pasiutęs del 
laikymo klėtkoj. Nuo įkan

Andai gavau laišką nuo drg.
A. M. Vadapalo (Ketvirčio),
+-Uxis gyyeno Ju"g“ dimo užsinuodijo Robinsonotinėse Valstijose. Drg. Vada-• 
palas nuvyko į Sovietų Sąjun- J °’ 
gą 1921 metais—sunkiausiais 
laikais Sovietų Sąjungos istori-, 
joj. Nežiūrint visų sunkumų,1

Chkaffoi Nuo Valdžios 
Pavogė Dalinės Vertės 
$2,000,000

CHICAGO. — Trečiadie
nį tapo pranerta, kad pa
vogta už $2,000,000 vertės 
degtinės iš federalės val
džios sandėlio, po No. 1,525 
Newberry Ave.

Sakoma, vagystė tęsėsi 
per mętus laiko panosėj vie
tos blaivybės Vykintąją. z

Dabai* vedamas vagystės 
tyrinėjimas.

Aišku, kad tai yra pačių 
blaivybės įstatymo vykinto
jų darbas.

Turkija Pasirašė Litvi- 
____  novo Protokolą

jis pasiliko eilėse revoliucinių j MASKVA. — Turkijos 
darbininkų. Dirbo Maskvoj j u- ambasadorius trečiadienį į- 
džių operuotoju, ir kt. šiandien teikė Sovietų valdžiai Tur

kijos pasirašymą po Litvi- 
noVo protokolu. Tuo būdu 
Kelloggo taikos paktas įei
na galion tarp Turkijos ir 
Sovietų Sąjungos.

jis gyvena Jakutsko Sovietinėj 
Respublikoj, Sibire. Dirba auk
so mainų raštinėj. Gyvenimu 
pasitenkinęs ir numato gražią 
ateitį darbininkų kraštui.

PARYŽIUS. — Francijos 
karo ministeris antradienį 
pareiškė, kad netiesa,' jog 
imperialistai ištraukia ka
riuomenę iš Reino srities, 
Vokietijoj. Paaiškino, kad 
į vietą ištrauktųjų kareivių 
pasiunčiami Liti.

Rugsėjo, mėnesio 16 d. sukaks 
dygiai 10 metų nuo to laiko, kai 
mut “Laisvė” eina dienraščiu.

i tų tatai atsiminti. Tai reikš- 
“Laisvė” eina, dienraščiu, minga diena Amerikos lietuvių 

Veikėjai ir organizacijos ture-I darbininkų judėjime.

WASHINGTON. — Abe
jojama, ar senato finansų 
komitetas galutinai pri
rengs muitų pakėlimo bilių 
iki rugpjūčio 19 d., kuomet 
senatas susirinks į sesiją.

grįšiu daug geresne bolševi
ke, negu išvažiavau, nes da
bar tikrai patyriau, kad nie- dimo. r“ 
kur taip nėra gerai darbi- iš Amerikos imperialistų a- 
ninkams, kaip Rusijoj prieįgentų, kurie atstovaus Mek- 
Sovietinės. tvarkos. Žino
ma, aš taip maniau ir pir
miau, bet kol nebuvau ma
čius Rusijos savo akimis, 
nebuvau taip karštai įsitiki
nus.

“Man, kaipo amerikietei, 
yra daug žingeidumo čion. 
Viskas nauja, viskas taip 
skirtinga nuo Amerikos.

“Leningrade buvau nu-1 
ėjus į Lietuvių Darbininkų I 
Kliubą. Ten radau daug 
jaunimo—visi pilni entuzi
azmo, energingi.

“Daug, daug gerų linkėji
mu visiems lyriečiams.

“Draugiškai,
J. T. Bimbienė.”

ne- 
utrąlės komisijos” nuspren- 

Ta komisija susidės

siką, Colombia, Cuba, Uru
guay ir Jungtines Valstijas. 
Visos tos šalys kontroliuo
jamos Wall Streeto. Bolivi
ją kontroliuoja Standard 
Aliejaus ir Guggenheim gu
rno interesai. Paraguay pa
silieka viena prieš Ameriką.

Pašto Viršininkas 
Trukdo T. D. A. Ginti 
Gastonijos Streikierius

Neleidžia Siuntinėti Laiškų 
Su Obalsiais

Kairiojo Sparno Atstovai Kritikuoja Karaliaus Prakalbą; 
Reikalauja Daugiau Pašelpos Bedarbiams

Gręsia Lokautas500,000 
Darbininkę Anglijoj

' '■■•MANCMfesTERi ‘Anglija. 
—Tekstilės pramonės darbi
ninkai - Lancashire mieste 
atmetė algų nukapojimą. 
Darbdavių susi vienijimas 
(Lancashire Cotton Opera
tives Amalgamation) grasi
na paskelbti lokautą 500,000 
darbininku.

Pereitą antradienį buvo 
pasitarimas tarp unijos ir 
darbdavių atstovų; konfe
rencija pakriko be jokių pa
sekmių. Darbdaviai reika-

WASHINGTON. — Tre
čiadienį Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo advo
katas apsilankė pas pašto 
departmento advokatą, rei- 

ikalaudamas, kad pašto vir
šininkai atšauktų uždraudi
mą siuntinėti T. D. A. laiš
kus su obalsiu “Smash the 
Murder Frame-up Against 
the Gastonia Strikers” 
(“Sudaužykite žmogžudišką 
suokalbį prieš Gastonijos 
streikierius”). Tas obalsis 
užrašytas ant konvertų. 
New Yorko pašto viršinin
kai sulaikė laiškus, siuntinė
jamus darbininkams pra
šant paramos.

Grasinama, kad pašto de-
lavo, kad algos būtu nukal Pimentas užvesiąs krimi- 
potos ant dvylikos ir pusės 
nuošimčių.

Kasiems Snroędino Namą, 
kad Paslėpti Vagystę

LOS ANGELES, Cal. — 
Trečiadienį, 6:30 vai. ryto, 
čia tapo išsprogdinta Grain 
Exchange ofisai. Percy A. 
Larson, dirbantis Grain 
Exchange kompanijoj už 
kasięrių,1 prisipažino, kad 
jis išdinamitavo namą. Nei 
vienhs asmuo nesužeista. 
Larsbn sakė, kad jis norėjo 
tuo būdu sunaikinti rekor
dus. kad nebūtų susekta jo 
papildyta suktybė ant 
$1,000. |

Jis atėjo į, darbą 9 vai. 
ryte, kaip paprastai, ir kaip 
kiti darbininkai, jis išreiškė 
nusistebėjimą del eksplozi
jos. Nuėjo prie savo stalo 
ir di^bo, o tuo pačiu sykiu 
detektyvai darbavosi, kad 
susekti, kas t,ą sprogdinimą 
užtaisė^

Detektyvai surado pirštu 
antspaudas ant “seifo.” 
“Seife” rasta nesprogus 
bomba iš penkių dinamito 
šmotų. Detektyvai pareiš
kė. kąd jie nuims visų dar
biniu 
susimaišęs, norėjo išeiti ir 
tapo sulaikytas.
1 ant. 
kaltės.

u antspaudą. Larson

Klausinė-
jis prisipažino prie

B

LONDONAS. — Trečia
dienį, atstovų bute, deba- 
tuojant karaliaus prakalbą, 
kurią parašė “socialistas” 
MacDonaldas, kairieji Dar
bo Partijos atstovai kritika
vo MacDonaldo valdžią vie
nu kitu klausimu, o konser
vatyvai ir liberalai užgyrė 
“darbo” valdžios politiką, 
kuri nesiskiria nuo Baldwi- 
no valdžios politikos.

Ministeris J. H. Thomas, 
kuris rūpinasi parūpinimui 
bedarbiams darbo ir kuris 
tuo reikalu vyks į Canadą 
greitu laiku, išdėstė savo 
planą del išleidimo suvirs 
$187.000,000 kelių budavoji- 
mo planams, gaminimui An
glijos fabrikuose nekuriu 
daiktų, kuriuos dabar Ang
lija importuoja, ir išleidi
mui planu, kad labiau pa
skatinti darbdavius ekono
miniai pasekmiųgesnėse vie

 

tose imp\rtuoti darbinin
kus.

Tas planas labai patiko 
konšervatyvams. ir ju va
das Winston Churchill pa
reiškė, kad “konservatyvai 
nuoširdžiai kooperuos toj 
valdžios užsibrėžtoj užduo
ty i tęsimui toliau s konser
vatyvų politikos ir padary
mui pasaulio -• lengvesniu, 
ieip-n ne saugesniu, del ka- ve” programa.

“Tikrasis liberalų ir kon
servatyvų nusiskundimas 
yra, kad karaliaus prakal
ba permažai paliko jiems 
progos s ją kritikuoti,” pa
reiškė Maxton. “Tokis 
yra ir mano nusiskundi
mas.”

Maxton reikalavo, kad ' 
tuojaus būtų susirūpinta 
bedarbe, kad bedarbiams 
būtų suteikta pakankama 
pašelpa, kad jie galėtų šiaip 
taip gyventi.

pitolizmo."
Paskui. James’ Maxton. 

kairiojo sparno vadas, pa- 
rpiSVp. k^d iis nusivvles ne 
tik karaliaus prakalba. bet 
ir pono Thomaso “bespal-nalinę bylą prieš Tarptauti

nį Darbininkų Apsigynimą. |
Tarptautinio Darbininkų Ultimatumas Čekoslovakijai

do valdžiai priešingumą, pa
tiekdami priedą prie kara
liaus prakalbos. Jie pareiš
kė, kad “baisus skurdas 
šimtų tūkstančių jūsų pa
valdinių reikalauja išleidi
mo įstatymo, taikomo per
organizuoti pramoninę sis
temą nacionalizuojant svar
biuosius ekonominės spėkos 
šaltinius, būtent, bankų sis
temą, importavimą maisto 
produktų ir žaliosios ^me
džiagos ir pramoninės spė
kos reikmenis, transportą ir 
žemę.”

Nors šitas žingsnis, 
anaiptol, dar nėra linkui so
cializmo, tačiaus, MacDo
naldas ir iždo ministeris 
Snowden, kitas svarbūs 

i Darbo Partijos vadas, neno- 
I ri nei kalbėti anie toki žing
snį. MacDonaldas užsibrė
žęs ant toliaus tęsti Bald- 
wino (konservatvvų) vai-’ 
džios politiką, kad apsaugo
ti kapitalizmą nuo žlugimo.

Apsigynimo viršinįpkai, ta
čiaus, pareiškė^rfžrt jie ko- PRAGUE, Čekoslovakija.
vos už savo teisę, idant pas- —Vengrijos gelžkeliu de- 

is!lKSt.WSU.fe Partmentas prisiuntė uiti- 
" .......įmatumą Čekoslovakijos val

džiai, pareiškiant, kad trys 
parubežinės gelžkelio stotys 
bus uždarytos, kaipo prote
stui prieš Čekoslovakiją, jei
gu pastaroji neleis tuojaus 
atsteigti gelžkelio susisieki
mą per Hidasenemeti.

Čekoslovakijos valdžia su
laikė gelžkeliu susisiekimą 
su Vengrija, kuomet pasta
roji suareštavo Čekoslovaki
jos bilietų agentą parubeži- 
nėj gelžkelio stotyj, kalti
nant jį šnipinėjime.

kytus laiškus, toliaus siųsi 
tuos laiškus ir ves bylą 
prieš pašto viršininkus.

. Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas atsišaukia į 
visus darbininkus, raginda
mas tuojaus ateiti į pagel- 
ba Gastonijos streikieriams. 
“Siuskite aukas, nelaukite 
laiškų paraginimui,” sako 
T. D. Apsigynimo atsišau
kimas.

23 Užpuolikai Pakabinta 
ant Telegrafo Stulpu
MEXIC0 CITY. — 23 

vyrai, kurie, sakoma, bu
vo užpuolę miestą Atoto- 
nilco, tapo pakarti. • Jų la
vonai trečiadienį kabojo ant 
telegrafų stulpų netoli už
puolimo vietos. Valdžios 
kareiviai juos pakorė.

Lenkijos Lakūnai Pasiren
gę Lėkti į New Yorką

Užmušė Ąžuolas
Panemunės valsčiau^ Pa

kalniškių kaimo gyventoją 
Bartuševičių, vežantį iš Ne
muno į belgų fabriką Šan
čiuose medžius, prislėgė 
ąžuolas ir užmušė. Jis ą- 
žuolą kėlė su kartimi, bet 
kartis kažin kaip paslydo ir 
jį sutriuškino vietoj.- Jis 
buvo labai stiprus vyras, ko
kių apylinkėj reta. Paliko 
žmoną ir 4 vaikus.

VAŽIUOJANTIEMS Į 
"LAISVES” PIKNIKĄ

Anglijos Karalius Vyks 
Afrikon ant žiemos

LONDONAS. — Kadangi 
Anglijos karalius nusilpęs 
sveikatoj, tai MacDonaldo 
valdžia rūpinasi jį pasiųsti 
į pietų Afriką ant žiemos, 
kad ten jis pasveiktų.

LE BOURGET' Franci- 
ja. — Jan Idzikowski ir Ka
zimir Kubala, Lenkijos fa
šistiniai lakūnai, čia pasi
rengę greitu laiku lėkti or
laiviu per Atlantiką į New 
Yorką.

Prigėrė Eksperte Plaukike

Skelbime yra kelrodis ang
liškai ir lietuviškai. Važiuo
jantieji busais, paduokite tso- 
feriui anglišką kelrodį.

Kiekvienas thrėkite su sa
vim kelrodį, kurie važiuosite 
traukiniais, kad nepamirštumė
te, kokį traukinį imti iš 
Yorko i Ulmer Park.

Kad ir smarkiausia 
piknikas vis tiek įvyks, 
pastogės yra del apie 
ypatų.

Parkas bus atdaras nuo 10 
valandos ryto, kad priimti iš 
toliau atvažiavusius.

Bus pakankamai ir pieniškų 
valgių. Neturėsite bėdos su 
vaikais. Gana daug bus jvai-

New

lytų, 
Nes 

3,000

ATLANTIC CITY.—Tre
čiadienį besimaudant jūrose 
prigėrė panelė F. Lowen- 
thal, 20 metų amžiaus. Ji rių ir mėsiškų valgių, skaniai 
buvo skaitoma gerai išsila- pagamintų, 
vinusi plaukikė. Vaikam įžanga veltui.

I HHHIHHi
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jo, yra niekas kitas, kai tik 
Smetona Kruvinasis—“Tau
tos Vadas.” ‘ Paklausykit, 
LniYA 4-o i t 4- s\ 4- 4- o
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Nė Cento Kunigams
So. Bostono špitolninkų i 

lapas paleido savo gerklę del 
likviduojamo Komiteto Šel
pimui Lietuvos Baduolių. 
“Darbininkas,” kai.ir jo sė
brai iš fašistines i ir socialis
tinės spaudos, smalą, spjau
do ant komunistų ir jų šim- 
patikų už tai, kad pastarieji 
nesiuntė aukų Smetonienes 
arba Lietuvos vyskupų ko
mitetam, kurie šelpia buožes 
ii’ zakristijonus šti kunigų' 
klapčiukais.

suorgdnizlio- 
mokinio svietiškose Madri- įas f°ndas^ turėjo tikslo 
do mokyklose valdžia išlei-isuPki tuos žmones, kuriems 
džia tik ketvirtą dalį to, PaHe^a reikalinga, 
kiąlf tam pačiam reikalui badauja,- 
išleidžiama Amerikoje. 
Skaičius mokyklų ne didėja, 
bet mažėja. _
nutarta pastatyt šešias pra
dines svietiškas mokyklas. 
Dvi iš jų jau pastatytos, bet 
stovi tuščios. Tam pačiam 
Madride uždaryta politech
nikumas, kad labiau įsigalė
tų jėzuitų kolegijos. Uni
versitetus taip pat buvo no
rima pavesti kunigų globai, 
įvedant juos egzamenato- 
riais, sykiu su profesoriais. 
Bet čia studentai pasiprie
šino ir pakėlė streiką. Strei- 

rKikas apėmė beveik visus Is-

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., undėr the Act of March 3, 1879ISPANIJOS FAŠISTAI IR KLERIKALAI

J I • , • >■ , .į. I,. 4 .Į.

Kaip kunigai .gali nuga
nyti šalį, stovėdami reakci
jos priešakyje, įrodysiu gai 
Ii būti: Ispanija. Šalis ro
mansų jr gitarų, šalis senio- 
ritų ir anatadorių Amerikoj 
garsinąfma, .kaipo naujai at
gimstanti šalis. Tai yra blo- 
fas. .Įspąnįja merdėja. Ją 
slegia fašizmas ir klerika- 
lizmasi Tosios Ispanijos da
lys (kMį) Katalonija), kur 
pramonė pusėtinai pakilus, 
taip pat kamuojas po reak
cijos letena, nes liberalai 
pramonininkai susidėjo su 
reakcine valdžia, kad nuslo
pinus revoliucines darbo Li
nijas. Socialistai taip pat 
dalyvauja valstybinėje ma
šinoje “už trupinį aukso, 
gardaus valgio šaukštą.”

Ispanija turi kiek dau
giau, negu dvidešimts mili- 
onų gyventojų. Gi ant to 
gyventojų skaičiaus yra 
100,000 kunigų, vienuolių ir 
seserų. Vienas dvasiškasis 
parazitas pripuola ant kiek
vienų 40 Šeimynų (žiūrėk| 
“Nation,” liepos 3 d., šių! 
metų). Kuomet toks ama
ras )ičgU|la fmt šalies, kuor 
met tokio parazitinio sluok
snio įfąnkęęė yra mokyklos, 
tai galima sau įsivaizdinti, 
kokį (Jyaširlį' ir materialį 
jungą-, ituri vilkt Ispanijos 
darbo žnlonėš. ' .

Kunigai turi nepaprastų 
privilegijų, jie mokesčių ne
moką,- dvasišką asabą, nors 
ji ir dar taip būtų prasižen
gus, Įiegali paliesti svietiško 
teismo ranka. Kas kliošto- 
rius—tai dvaras. O mokes
čių nereikia mokėti.

Tame
Carleton Beals rašo, kad 
augštieji bažnyčios kuni
gaikščiai užima augštas vie
tas svietiškoje valdžioje. 
Klerikalų spauda gauna rie
bių subsidijų iš diktatoriaus 
Primo de Rivera, o jėzuitų 
leidžiamas “El Debate” 
skaitomas oficialis valdžios 
laikraštis. Kiek pažanges
nei spaudai nei užsiminti 
nevalia apie ilgaskvernių 
darbus. Kaip toli siekia 
cenzūros ranka, galima 
spręsti kad ir iš šio atsiti- 
lamo: laikraštis “El Libe
ral” . buvo nubaustas pasi- 
mokėti tūkstantį pesetų tik
tai už . tai, kad padėjo at
vaizdą popiežiaus giminai
tės, aįsitaiąiusios trumpu 
modernišku sijonėliu. At
siminta, mat, kad popiežius 
stoja užvilgus sijonus ir to
dėl tame atvaizde įžiūrėta 
popiežiaus asmens įžeidi-

I' mas! H f
KuometĮ Ispani j o j bu vo o________ _ „ „

panaikintas parlamentas ir tų partijos vadai vis labiau

Apie Mokyklas
. Didesnė pusė ispanų ne

moka nei skaityti, nei rašy
ti. Tai yra pasėka amžiais 
tverusio klerikalų viešpata
vimo. Valdžia remia para
pijines ir zokoninkų mokyk
las, teikdama joms įvairių 
lengvatų. Ant kiekvienų

, kurie 
,—darbininkams ir 

smulkiesiems va 1 stiečiąms. 
Bet Smetonos-V o 1 d e maro 

Madride' buvo! klika neleidžia darbininkam

panijos universitetus ir pra
ėjo labai audringai. Šimtai 
studentų buvo suareštuota, 
daug geresniųjų, profesorių 
buvo prašalinta arba patys 
prasišalino.

Viešųjų •(publiškų)moky-

nigų kontroliuojamos mo
kyklos geriau piniginiai^ ap
rūpintos, taigi jos bando 
paveržti geresnius svietiškų 
mokyklų mokytojus, siūly
damos jiems geresnes algas. 
Su kunigais eina dvarpo- 

.... . , „ niai, kurie bijo, kad žmonės 
pat Nation e lnecĮjrbs už pilvą, jeigu jie 

bus bent kiek pamokinti. Be 
to, jie nenori, .kad jaunuo
liai eitų į mokyklas, nes kas 
gi ganys gyvulius ir dirbs 
laukuose? Ispanijos bajo
rija (grandai) yra didžiau
sias diktatūros ramstis.

paskelbta reakcinė Primo 
de Rivprą ,diktatūra, kuo-

turėti savo susišelpimo ko
mitetus ir todėl nebuvo per 
ka paskaidyti tų aukų, ku
rias surinko mūs komitetas. 
Del to jis likviduojamas ir 
patys aukotojai gali pasa
kyti savo žodį, kam ir kaip 
tas aukas sunaudoti.

Daugiau negu pikta, gir
dint iš klerikalų-tautininkų- 
fašistų-socialistų tokius am- 
b rijimus ant mūs komiteto. 
Ažuot smerkus Kauno faši
stinį režimą už neleidimą 
patiems baduoliams varyti 
susišelpimo darbo, jie smer
kia tuos, kurie norėjo - ir 
stengėsi pagelbėtų bet nega-

kaip tą “dideli autoritetą 
fašistai garbina:

“Kuo yra, ypatingas p. An
tano Smetonos autoritetas ? 
Kodėl jį. yra priversti pripa
žinti net iii jo ideologijos prie
šininkai? .Visa paslaptis čia 
glūdi tame, kad mūsų Tautos 
Vadas yraj. viršūnėje tik savo 
dideliu dėka. Už savo 
iškilimą, j is niekam iš. šalies 
neprivalo Jėkoti. Nėra jis už 
tai miniom? .nebūtų daiktų ža
dėjęs. Tiį< labiau subrendę, 
labiau tautiškai Jr politiškai 
susipratę žmonės, daugiausiai 
pasitikėdami jo’ valstybine iš
mintimi, teisingumu ir dvasios 
prakilnumu, jį prašyte pripra
šė kaipo mūsų tautos didžiau
sią autoritėtą pasiimti Valsty
bės Vado pareigas ir vesti Lie
tuvą į gražesnę, skaidresnę at
eitį. Ir šiandien mes su 

. džiaugsmu konstatuojame, kad 
dėl p. Antano Smetonos auto
riteto ne kiek neapsirikta.

“Respublikos Prezidento p. 
Antano Smetonos autoritetas 
ir per paskutinius metus ne 
tik nesumažėjo, bet dar labiau 
iškilo. Ne1 tik lietuvių akysi į 
jį kiekvienu rimtesniu valsty
bės gyvenimo momentu yra 
kreipiamos, bet ii* užsieniai ži
no ir jaučia, kad svarbiais 
mūsų valstybes gyvenimo ir 
rytų Europos politinių kombi- 
biącijų klausimais paskutinį 
įžodį visadaj! taria Respublikos

Špitolninkų orgahas su- i
1 ✓ / -W T —. I . > i . V . f V • 1rinka: ; “Nė cepįtpį -bb^ševi- 

k™3.” Mes gi įatįsaįkysihię į 
nė \ cento kleri^aįląhi^ - ^Nę 
cento Smetonijgn^^ęniiįę^ 
tuiį nė cento jokiaiįstaigai 

‘ir fondui, kuri gelbsti Lie
tuvos kruvinuosius fašistus 
ir jų sėbrus čia, Ameriko
je.

kapas
nė \ c(

A. P. L. A. 22-ras Seimas (dalis delegatų nedalyvavo!paveikslo nusitraukime) New Ken
sington, Pa., gegužės mėn. 26-27 dd., 1929. ,

Ot, kur tasai “tautos va
das” greit nudardėjo! Vė
liau išrinkta Vilniaus Lietu
vių Taryba, kurios prieša
kyje stovėjo tas pats Sme
tona, jau jieško karaliaus 
Lietuvai. Tarpe kitų kan
didatų, kaip žinome, buvo 
išsirinkusi Urachą. Tik re
voliucija suardė tuos pla
nus.

Ir k pirmus Lietuvos pre
zidentus Smetona Pateko 
tik kaipo vokiečiu militaris- j ?cV1. . v 1 • -r t*^ r* 1 iHviiYio ski aiste.

TIKRAI “NUSIGINKLUOJA”
Imperialistai šuoliais besi-Jau pereitame kare rodė savo 

rengdami prie naujų skerdynių, | baisumą, dabar jie keleriopai 
naujo plukdymo darbininkų 
jaunimo karo frontuose krau
juose, jau išūžė ausis, bekalbė
dami ir berašydami apie “nu
siginklavimus. ’ ’ Socialpatrio- 
tai kaip ir laike imperialistinio 
karo, šiame besirengime impe
rialistams į naujus karus uo
liai padeda dangstytis nusįgink-

1 Prezidentaš.” .k 1 ,
i ! . ' 1 . ■

■ ; Matot, kiekp daug čia pri- 
tąųkšta, •. prirašytą, apie tą 
“didėli žmogų!” Bet ar yra

tius,” • dėl ikuiių f į^ra vir
šūnėje? Nieko panašaus, 
nes A. Smetona niekuomet 
Lietuvai nėra pasidarba
vęs nė mažu darbu, ne tik 
dideliu. Caro laikais jis bu
vo vienas iš didžiausių pa
taikautojų carizmui. Būda
mas “Vilties” redaktorium, 
Smetona, bendrai su visa 
klerikalija, nuolankavo caro 
valdžiai, niekindamas pą- 
žangiuosius kovotojus prieš

tų šalininkas. Patapus Lie-1 
tuvai nepriklausoma, Sme
tona švaistėsi i visas puses, joj Darbo Partijos, ii* vėl atsi- 
Išsykio jis stojo už sujun- įstojus pono MacDonaldo social- 
gimą Lietuvos su lenkais 
(tikrenybėje jis ir dabar y- 
ra lenkomanas, tik nedrįsta 
viešai to pasakyti), vėliau' 
už artimus santikius su So
vietais. į

1926 metais Smetona su

Dabar, po laimėjimų Angli
—u . k . • . < . .

“Tautos Vadas”—
A. Smetona Kruvinasis

Kauno fašistų organas 
“Lietuvos Aidas” (num. 
132), įžanginiame straipsny
je rašo apie “pripažintą au- carizmą. 1914 metais Šme-

buržujams prie valdžios vairo, 
vėl daugiau kalbama apie “nu- 
siginklavimą. ” Nes kaip Ang
lijos, taip, ir Jungtinių Valsti
jų imperialistai mato, kaip nuo
latos ašrėja susirėmimai tarpe 
šių dviejų imperialistinių dras- 

;kūnų už rinkas, kolonijas ir 
savo klika sudaro suokalbį; pelnus. Ir vieni ir kiti gru- 
,ir įvykdo fašistinį pervers- j puoja aplinkui save savo talki- 

patapdamas/ “Lietuvos ninkus. A"~ 
dentu” — kruviniausiu turi s*

Anglija pirmoj vietoj 
sau talkininkes Japoniją 

ir Franci ją. Pastarajai 
gera proga atsikratyti i 
Jungt. Valstijų bankieriams 
pereito karo skolas. O Jungt. 
Valstijų imperialistai organi
zuojasi sau talkininkus iš Pie
tų Amerikos ir flirtuoja su fa-

tonos redaguojama “Viltis”

Daugiau žinių Apie 
Ispaniją

Lietuvoj, tūluose užkam
piuose, dar šventina laukus. 
Ispanijoj kunigai šventina 
mašinas. Kryžius, prisitai
kęs prie kardo, bando prisi
taikinti ir prie industrijos. 
Pirmutinis Šeras daugelio 
bankų, ypač mažesniuose 
miestuose, paprastai, išrašo
ma “panelės švenčiausios” 
vardu. , Jei kur įsteigia 
naują dirbtuvę, ten viskas 
prasideda nuo. religinių ce
remonijų. I į < <; ‘ į j ,

Darbininkai, svietiškoji 
inteligentija, moksle iviai 
nuoširdžiai neapkenčią il
gaskvernių. Užtat sbcialis-

gretinasi prie Primo de Ri- 
ir klerikalų. Visos

labai įsigalėję revoliuciniai 
sindikalistai. Vadinasi, ka
da šalyj buvo dar bent kiek 
demokratinės laisvės, tai so
cialistų įtaka tirpte tirpo. 
Užtat, kada atėjo diktatūra, 
tai jie, jos penimi, atsigrie
bė. Pasakoja, kad pabai
goje 1926 metų Lietuvos fa
šistai sakė socialdemokra
tams ir liaudininkams: kam 
jūs rūstaujate ant mūsų, bet 
juk mes išgelbėjom jūsų 
kailį nuo raudonųjų.. Argi 
nematėte, kad socialistai 
jau nebepajiegė atsilaikyti 
prieš komunistus masiniuos 
susirinkimuos ?. i.

' Taip argumentavę ir 
Primo de Rivera, kuris tuoj 
pritraukė socialistų vadus 
prie valstybinio darbo. Ir 
dabar valstybės < taryboje

“Pagalios, karui pasibaigus, 
būtinai reikia reikalauti pri
jungimo Suvalkijos prie Rusi
jos.”

Ir ten pat toliau:
.t

“Mums būtų naudingiau bū
ti prijungtais pri(\ turtingos

ae ivivp-rą »aiKtątura,, kuo- vera ir klerikalų. Viso? yra socialistų atstovybė, 
met.vi&s darbo,žmonių or- darbininkų organizacijos iš- Reikia pasakyti, kad tūli 

draskytos, bet socialistų buržuaziniai opozicionieriai 
o įgalėję komunistai pra- partijai leista gyvuoti, taip!
ganizaęijop buvo uždarytos.

£ < *
dėta širstais siųsti į kalėji
mą, tai kunigai nudžiugo. 
Vyskupai tuojaus išpyškino 
ganytojišką gromatą, kad 
visos ąvelėš turinčios rem
ti naują valdžią. Tuo pa
čiu laiku kunigija padarė 
taiką su armijos of icier ių 
reakcinėmis organizacijomis 
(juntomis). Dabar tie 
juodvarniai,. bendrai susita
rę, tariasi galėsią kontro
liuoti’Ispanija iki pat

I nos cSctk

draskytos,

pat ir jos sukurtai darbo 
konfederacijai.

1923 metais, prieš dikta
tūros atėjimą, šalyje smar
kiai buvo pakilęs komunisti
nis ir sindikalistinis judėji
mas. Komunistai laimėjo 
rinkimus tokiuose stam
biuose industriniuose cenG 
ruošė, kaip Bilboa ir net 
Madride. Daugelyj vietų jie 
iškėlė raudoną, vėliavą. ties

įfcpdniją iki pat '“sūd; casa del 'pueblo (liaudies na- trėmime.,
mais). Katalonijoj buvo

I geriau laikosi savo priešfa- 
šistiniam nusistatyme, ne
gu vadinamieji socialistai.

Daug ženklų yra, kad 
Primo de Rivera diktatūra 
pradeda jau drebėti. Šalies 
ekonominis gyvenimas da
rosi vis labiau nepakenčia
mas. Darbininkų ūpas 'ky
la. Net smulkioji buržua
zija pradeda neršte ti. Is
paniją valdys tie, kurie da
bar yra kalėjimuose ar iš-

Vadinasi, tas “tautos va
das” Smetona dar 1914 me
tais apie Lietuvos laisvę ne 
nesapnavo, bet dėjo pastan
gų, kad ji būtų prijungta 
prie Rusijios, nes tuomet 
Rusija buvo caristinė, juo
da, baisi. Tą pačią pažiūrą 
jis reiškė ir “Varpe,” išei
nančiame “Vilniuj.”

Kuomet Lietuvą užėmė 
^Vokietijos armijos, kuomet 
mažai buvo vilties, kad ca
ristinė rjisų valdžia sugrįš į 
Lietuvą šeimininkauti, tai 
Smetona metėsi po kaizerio 
kojomis. 1916 metais A. 
Smetona redaguoja “Lietu
vos Aidą” (Vilniuj), kurio 
numeryj 1-mam (rugs. 6 d.) 
“tautos vadas” j^iu gieda:

“Nenorime grįžti į Rusijos 
valdžią, kuri nedavė nei augti, 

' nei plėtotis atbundančiai Lie
tuvos sąmonei, nenorime pa
kliūti nei į naują kieno galią, 
kuri naudoti] mus savo reika
lams. Norime būti liuosi ir 
savo rankomis, kad ir kitų pa
dedami (suprask Vokietijos 

kaizerio. atstatyti
mmiokiolą Lietuvą.”

mą, j 
prezidentu” __________
prezidentu, kokis yra buvęs 
Lietuvoj. Pasigriebęs vai
rą, tuojau išardo darbinin
kų organizacijas, sukiša į 
kalėjimus tūkstančius ge
riausių kovotojų, pirmomis 
perversmo dienomis i 
dydamas keturis komunis-|niaujasi su Francija 
tus—Požėlą, Giedrį, Grei- labai aišku, tarp kurių prasi-1 
fenbergerį ir čiornį.

Štai koki tie “dideli dar- bus dviejų imperialistinių dras- 
bai” Antano Smetonos. Jais į 
gali pasididžiuoti Lietuvos 
bajorija, ir kunigija, kuriu 
nuomone Smetona reiškė, 
bet Lietuvos liaudžiai Sme
tona buvo ir tebėra neprie- 
telium, darbininku krauja- 
lakiu—Smetona Kruvinuo
ju-

nuzu-jšistine Italija,

Kaip Nori “Šviesti” Liaudį
“Lietuvos Aide” tūlas mo

kytojas Jočbailis rašo apie 
“gyvąjį Vytautui pamik- 
lą.” Jo supratimu, reikėtų 
parašyti didelė knyga apie 
Vytautą ir jo darbus. Su
manytojo supratimu, kny
goje reikėtų įdėti kuo dau
giausiai pasakų ir fantazi
jų, nes ?

“Jei knygoje bus daug fan- 
tazijog-pasakiškumo, tai ji bus 
mėgiamiausia liaudies knyga. 
Tos knygos vardas galėtu bū
ti: ‘Vytauto pasakos.’ Kitokį 
brangūs paminklai toli gražu 
nebus tiek vertingi. Knyga, 
kaip jau minėjau, turi būt 
taikoma liaudžiai.
Tai kuo norima apšviesti 

Lietuvoj liaudį—fantazijo- 
mis-pasakomis! Be abejo, 
fašistai gali įvykinti gyveni- 
man šį sumanymą. Bet ko- 

' i liaudžiai?Ikia iš to nauda

patobulint'.. Pirmiaus juos 
naudojo tik ant sausžemio, da
bar Vokietijos karo laivas “Er
satz Preussen,” kurio nauju į- 
taisymu niekaip negali atsigė
rėti imperialistai; jis taip pri
taikytas, kad galės vaišinti sa
vo “priešą” ir nuodingais ga- 
zais. ;

Orlaivių srityj desėtkai tūk
stančių gatavai priruoštų orlai- 
vininkų yra kiekvienoj stam- 
bcsnėj imperialistinėj šalyj: 
Italijoj, Francijoj, Anglijoj, 
Japonijoj, Jungt.• Valstijoj ir 
t. t. Tūkstančiai orlaivių pri
ruošta; ir tūkstančiai jų; karui 
prasidėjus, bus pagamintas-* Jūk 
kad ir Jungt. Valstijos dabar 
jau turi virš 100 fabrikų, ga
minančių orlaivius ir jų dalis. 
Pereitais metais pagamino arti 
2,000 orlaivių. Kas bus, kada 
tuos fabrikus paleis dieną ir 
naktį darban, ir dar naujus 

J U steigs? Kiekvieną dieną šimtai 
mokėti nau-iV žudymo mašinų bus pa

gaminta. Tas pats yra ir su ki
tomis imperialistinėmis valsty
bėmis. Jos savo militaristinę 

'industriją taipgi plečia.
Italijos fašistai orlaivyną di

dina net visu 1,000 orlaiviųkuri nuolatos , ,v. , . . , . ,
taip kad' skaičium, kurie būtų visad ga-

1 tavi karui. Francijoj dar di
dės karas, o prasidėjęs jis ne_jdesnės orlaivių spėkos ir gal in 

!ga pramonė, kuri aprūpina to 
mis mašinomis neį, fašistinę 
Lenkiją. Jos nauji ir|tdideli ka- 

■ro orlaiviai “Jockey” daro net 
po 200 mylių į valandą^ Ang
lijoj oro milžinai “Inflexible” 
tipo, kurių sparnai turi po 150 
pėdų ir kurie galį pakelti iki 1” 
tonų medžiagos, yra baisiausio 
žudymo mašinos. Vokietijf 

Rohrbach R 
mar,” pasiėmęs 13,750 svar

| kūnų karas, bet vėl apims visą 
imperialistinį ir kapitalistinį pa
saulį. Čia nekalbu apie impe
rialistų nusistatymą linkui S S.

i R. S., linkui proletariato ir val
stiečių Sovietų R e s p u b likos, 
prieš kurią jie visi atkreipia 
savo imperialistines iltis.

Tiesa, karas prasidės ten, kur jūrinis orlaivis 
jis baigėsi, technikos, t.v. žudy 
mo įrankių srityj, bet jis grei- (arti 7 tonus) medžiagos, labi 
tai parodys naujus ir naujus.greitai įskilo 7,211 pėdų auĮ 

i žudymo įrankius, kokių pasau
lis dar iki šiol nežinojo. Kiek- ]jų per valandą.

'vieno krašto imperialistai labai kas botas, kuris turi 130 .pė( 
'slepia įvairius naujus išradi- ilgio ir gali prieš, dideles ba 
mus, tačiaus, retkarčiais vie-' gas atsilaikyti ant jūrų, Dab 
šumon iškyla šis tas apie nau- “Junkers'’ kompanija būdavo 
jus žudymo įrankius. 'naują milžiną, kuris turės

Kan uolių srityj
didelis “progresas.’ 
turinti po 16 colių gerkles ir iš-nių; jis neva paprastas paša 
metanti po 2,200 svarų kulkas,! žievinis lėktuvas, bet jį taip 
sumaniai pritaikyti prie papra- kaip ir baliūlinį “Grafą Zeppe- 
stOs lauko armijos šarvuoti I liną” labai greitai galima pa
traukimai.

Elektros srovė jau bus pa
kinkyta žudymui darbininkų 
busimoj skerdynėj. Išdegini
mas sierine ugnimi “priešo” 
užimtų teritorijų pasekmingai 
atliekamas. Nuodingi gazai

čio; j K* gal i daryti iki 150 m
Tai milžin;

; naują milžiną, kuris turės 
padarytas motorų, viso 6,000 arklių sp 
Baisūnai, i kos, ir galės vežti net 100 žm<

versti į žudymo įrankį.
Jungt. Valstijų imperialistai 

daro vienus po kitų manevrus, 
ir atsigėrėti negali ' įvairiai^ 
naujais orlaiviais. “Curtis Con
dor” tipo orlaiviai daro po 13C 
mylių į valandą, nešasi po 2,5f 
svarų bombų ir ginkluoti net i 

16 mašinines kanuoles, kurv 
. v . kiekviena gali išleisti / minu „

Azuot susipažinus 3,000 kulkų, o vV 6 ma- 
--- ---- —... jgįn. jų kanuoles IHUga] kulkų 

niu, jie bus maitinami paša-; per minutę. Ką gąlikmcda ma- 
komis. Tai nebus švieti-į šina padaryti, kada jiuužpiltų 
mas, ale mulkinimas darbo'švino lietumi maršuojąncius bei 
žmonių.-------------------------- * (Tąsa ant S-čĮn.puąl)

Kokia nauda darbinin
kams ?
su kuo nors tikresniu-istori-' s;
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Puslapis Trečias

GERAI PATAIKOT

pastaroji buvo «■

'.D.

nis, I|iępos 5,1929

eivius? O jų Jungt. 
Vak iperialistai turi įva- 
lias k įvairių tipų oro mašinų.

Kada pėreitapie imperialisti
niame kare talkininkai nugalė
jo Vokietiją, 
priversta pervest savo jūrų lai
vyno didžiulę dalį talkininkams, 
bet jūreiviai po vadovyste pat
riotinių oficierių vienu kartu 
atidarė tam tikras dalis ir nu
skandino tą laivyną, susidedan
tį iš 28 įvairių laivų ties Scapa 
Flow, nuo 80 iki 160 pėdų gy
lio. Dabar Anglijos imperialis
tai traukia laukan tuos laivus: 
“Kaiser”—24,113 tonų ir “Sey- 
dlitz”—25,000 tonų jau ištrauk
ta; jų dalis ir medžiagą naudo
ja budavojitnui* naujų karo lai
vų.

Jiy 
gini 
nėr A 
pat dard ,ir. kitų kraštų impe
rialistai.) f Atąi šiomis dieno
mis senątorius Walsh, kalbėda
mas apie Keljoggo “taikos” su
tartį, sekąjnai apibūdino kitų 
imperialistų ginklavimąsi po 
Washington© “nusiginklavimo” 
konferencijos: “Francijos res
publika šiandien, kada yra ‘nu
ginkluota’ Vokietija, turi dides
nes karo spėkas, negu kad ji 
turėjo 1914 metais, kada Vokie
tija buvo ginkluota.

“Su Austrijos ir 
nuginklavimu, pagal 
tartį (jos irgi nėra 
tos, tik jų karo spėkos suma
žintos—D. M. Š.) 1919-1920 m.; j 
čekoslavija, Rumunija ir Jugo
slavija, kurios turi teritorijų 
buvusios Austrijos ir Vengrijos, 
dabar turi didesnes karo spė
kas, negu tais laikais Austrija- 
Vengrija.

“Po Washingtono nusiginkla- 
’’vimo sutarties 1922 m. Anglija 

išplukdė 74 naujus karo laivus, 
turinčius 288,684 tonus įtalpos.

“Japonija yra išplukdžius per 
. tą laiką 125 karo laivus, turin

čius 361,452 tonus. Franci j a 
pasibudavojo 119 karo laivų; 
Italija 83 karo laivus, o Jungti
nės Valstijos |ik 11 karo laivų 
su 8J,200 tonų.”

Bet Jungt. Valstijų imperia
listai nėra jau taip atsilikę; prie 
esamo galingo karo laivyno bu
vo budavojama 8 nauji kreize- 
riai, kiekvienas turintis po 10,- 
000 tonų įtalpos. “Salt Lake. 
City” ir “ Pensacola’’ jau baigti 
ir į jūrą išleisti. Jų ilgis 586 
pėdos,- greitumas 33 mylios į 
valandą. Ginkluoti pirmoj ei
lėj po 9 kanuoles (su 8 colių 
gerklėmis) ir daugybe mažės-1 
nių. 
vės.
apie 
mi.
vėl pradėjo budavoti 5 
rius tokio pat tipo; tai

- būdavojimo 15 kreizerių, ku
riuos šiais metais nutarė buda
voti. Kada bus baigtas darbas

turi 
tai

i tu-

Z Valstijų imperialistai 
/jašLįr. vis rėkia, kad jie 
a dar1 apsiginklavę. (Tą

Vengrijos 
taikos su- 
nuginkluo-

Tai plaukiojančios tvirto- 
Kiekvienas laivas 

$17,000,000. Kiti 
Dabar su 15 d.

lėšuoja 
baigia- 
birželio j 
kreize-;

pradžia

šių metų programos, kas 
būti baigta 1931 metais, 
Jungt. Valstijų imperialistai 
rėš 33 kreizerius, po 10,000 
nų kiekvienas, 10 kreizerių

,000 to- 
en*ių po j

Dienraščio “Laisves” De- (
šimties Metų Sukaktuviy K NIKAS
Nedelioje, 7 dieną Liepos-July, 1929

Kaipo pasekmės šios kovos 
sulaikyti difteriją, apie 100,000 
vaikų tapo apsaugoti nuo šios 
ligos.

šitie “antitoxin” įčiep'ijimai 
yra lengvi, be skausmo ir ima 
tik kelias minutes.

Pasiduodant tam čiepijimui, 
vaikas tuoj apsisaugoja nuo 
difterijos.

Visi jauni vaikai nuo devynių 
mėnesių iki dešimts metų turi 
būti apsaugoti nuo šios baisios 
ligos.

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nen geriausia pa
tinka ,,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

Ulmer Park Music Hail Pasikorė iš Skurdo

Gale 25th Avė.,

CASTON ROPSEV1CH

J.

Drg. H. Stankus, iš Worcester, Mass.
Senas veikėjas darbininkų judėjime sakys prakalbą 

šiame piknike.

Norintieji ge- 
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu- 
h’ūdimo valan 
doje, laukite* 
pas:

Drg. V. Andrulis, iš Chicago, Ill.
“Vilnies” redaktorius, 

sakys prakalbą “Laisvės” piknike

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

BIS W. 3rd Street
8o. Boston, Mass.

Tel., 8o. Boston 0804 W.

Grieš Dvi Prof. Retikevičiaus 
Orkestras

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Pradžia 1-mą valandų po pietų
Skaniausi Valgiai ir Gėrimai*

Bus lošiama čekeriai ir šachmatai. 15 šachmatistų 
atvažiuoja iš Bostono. Ridgewoodas (Brooklyno 
dalis) pasirengęs supliekti visus čekeriais. Jau 
atvyko “Vilnies” manedžėris J. P. Stančikas. At

rodo, kad jis rausis šachmatais.

BALKUPIS, Rokiškio v. 
Nuosavam tvarte pasikorė 
mažažemis ūkininkas Da
gys.*

Priežastis pasikorimo — 
skurdus gyvenimas.

r'hiiuueipmjus muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant amui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresui

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 10tb St.. Camden. N.

M. J. J. Urbszo,
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei- 

k<*u»kud, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
park St., Hartford, Conn., nuo senai 
žlaiko Jono—John’s Hand Made 

Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my.t 
i rūkyti ir sako be jų biznyje ne
galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
.resyviški biznieriai, ne tik Brook

lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
-rikalaukite Restoranuose. Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
rifuose bizniuose lietuvių ildirbystės 
Gangu cigarų viršminėtais vardais, 
Hk pakeliant piršta, n sausite ciga
ru, kuris visiem* patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga- 
-antuojami Cigarus pasiunčiame ant' 
-<» reiks! ari m o visur J kitus miestus f 
biznieriams ir privafilkiems žmr»-, 

*ms dnntr nr mažai ris tiek <r Ifi- 
« apmokame 
Adresas-

Naujoku Cigaru Dirbėjai
267 Division Avenue. Brooklyn. N. Y.

John Naujokas 
kauskas, 214 
I__________ __ ... „
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur

_ 
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge-

KELRODIS Į “LAISVĖS” PIKNIKĄ:
Atvažiavę iš kitų miestų' į New Yorką, važiuokite į 

Union Square, čia imkite požeminį traukinį su užrašu 
WEST END EXPRESS, CONEY ISLAND ir juo važiuo 
kite iki 25th Ave. čia išlipę, eikite po dešinei ir gale 
25th Avė. rasite Ulmer Parką. t

Iš Brooklyno ir kitų dalių miesto geriausia važiuo
ti iki Chambers St. stoties ir imti Coney Island ekspre
są, persimainant ant 36th St. Čia gausite tą pati trau
kinį—WEST END EXPRESS, Coney Island.

Kurie važiuosite kitais CONEY ISLAND traukiniais, 
tai ant 36th St. stoties persimainykite ant West End 
Express, Coney Island, traukinių.

KAIP VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS:
Iš New Yorko miesto važiuoti per MANHATTAN 

BRIDGE (tiltą), pervažiavę tiltą, važiuokite FLAT
BUSH AVE. iki Prospect Park. Pervažiavę parką pa
sukite į OCEAN PARKWAY ir važiuokite iki BAY 
PARKWAY, Privažiavę BAY PARKWAY, pasisukite 
po dešinei ir važiuokite juomi iki galui. Pamatę van
denyną, pasisukite po kairei į CROPSEY AVĖ. Kada 
privažiuosite gatvekarių “trekes”, tai tas ir bus 25th 
Avė. Ten ant kerčios, po dešinei, rasite Ulmer Park.

DIRECTIONS FOR GOING WITH AUTOMOBILES
From New York, cross the MANHATTAN BRIDGE 
and ride down FLATBUSH AVENUE to PROSPECT 
PARK.' Ride through the park to OCEAN PARK
WAY till BAY PARKWAY is reached, then turn to 
the right and - ride down to the end of the road. 
Seeing the water turn tcyour left to CROPSEY AVE. 
to the car tracks and that will be 25TH AVENUE. 
There to the right will be found/ULMER PARK.

Dainuos visos New Yorko apielinkės chorai, vadovaujami V. Žuko. Taipgi dainuos Philadelphijos Lyros 
Choras po vadovyste J. Jurčikonio. Visi chorai bendrai sudainuos Internacionalą ir kitas dainas.

LIETUVIS GRABORIUS

vis tiek imperialistinė skerdynė po 17 metų senumo; “Kansas, 
ir susirėmimas tarpe imperial!-, “Minnesota” ir 
stinių draskūnų, kuriame lie-!shire”—po 16

; sis darbininkų ir
neišvengiamas;

“New Hamp- 
metų; “South 

valstiečių Carolina ir “Michigan” — po 
kol 13 metų. Ir tai reikia atminti,6,600 tonų. Tai tik kreizeriai. kraujas,

Čia me nekalbam jau apie turi- viešpatauja kapitalistinis surė- > kad jie buvo senos rūšies ir ka- 
mus 18 pirmos klasės dredno- dymas, tol karai yra naturalis i re naudoti. ILL------ LU.:

Difterija'Sergančių
Skaičius Vis Auga

ko
m.

tus, apie orlaivių nešėjus 
ratoga,’ ’ “Lexingtoną, ’ ’

“Sa- dalykas, kaip ir “taika." 
kurie Pakartotinus S. S. R. S. siū-

vien abu lėšaVo $100,000,000, lymus nusiginkluoti imperialis- toną 
submarinus, minininkus, destro- 
jerius ir kitokios rūšies karo 
laivus, kurių Jungt. Valstijų 
imperialistai turi šimtus.

Jungt. Valstijų imperialistai 
ir karo laivų būdavojimo srityj 
turi labai galingą industriją, 
taip kad mažesnių karo laivų 
jiems nestokuos, karui prasidė
jus. Jau laike pereito karo de- 
strojerį ^Reid,” kuris turi 
1,150 tonų, pabudavojo į 45 die
nas laiko; o destrojerį “Wart” 
tokio pat dydžio, paleidę darbą 
visu smarkumu, išbudavojo į 17 
dienų. Nuo karo pradžios iki 
jo baigimui Jungt. Valstijų im
perialistai pasibudavojo net 280 
naujų destrojerių. Kadangi 
Jungt. Valat. laivų budavojimo 
industrija yra galinga, tai im
perialistai gf 
sį išplukdyti 
Šimtus šios

Nepaisant 
I plepės Angį i 

*?Donalda:

kiekvieną mėne- 
‘sė^kus, o gal ir 

i karo laivų.
. tarsis ir kiek 
social-patriotas 

p. Hooveriu,

$1,000 Tik Už 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio Yasth- 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKERįvedimo “antitoxin©” 1895 
difterija pilnai sulaikyta ne

kurtose vietose. San Joaquin 
apskrityje Californijoj, 1921 
m., difterijos mirtys buvo 51 
nuo kiekvieno 100,000 gyvento
jų; 1926 m. sumažinta iki pus
trečio. 1894 m. Bostono mirties 
rata buvo 112, o 1925 m. suma
žėjo iki 13.

New Yorko Kova Prieš 
Difterija

Su pilna kooperacija miesto 
piliečių tame skaičiuje daug 
svetimtaučių, laikraščių, apskri
ties medikališkų draugysčių,

Vientik New privatiškų ir viešos sveikatos 
642 vaikučiai ' organizacijų, Difterijos Sulai- 
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NOTARY

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažamės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekretą i
‘(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 
X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO ISEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. TI NS 
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 

’ 10 East 16th Street, N. Y.
Tarpe 4th Ave. ir Irving PI. 

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare. 
Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų.

Kitus sulaikė bu- 
davoję, kuriems buvo padaryti 
planai. ‘“Saratogą” ir “Lexing- 

i” iš šarvuočiui perbudavojo 
į orlaivių nešėjus, tik “Wash
ington” paskandino karo ban
dymus bedarydami.

Francija ir Italija nesunaiki
no nei po vieną karo laivą. O

tai atmetė, nes jų interesai 
kalauja ne nusiginklavimo, 
didesnio apsiginklavimo.

Baisiai daug priplepėta 
Washingtono “nusiginklavimo 
konferencijos, kada Jungt. Vai- Japonija sunaikino taipgi se- 
stijų, Anglijos ir Japonijos im- tuosius: 
perialistai sunaikino senus jau 
netinkamus šarvuočius. 
vuočio gyvavimo amžius 
kas jo karui tinkamumo) 
20 metų. Karo metu tas 
žius dar trumpesnis, nes nuola
tinis važinėjimas po įvairių 
sriovių vandenis ir mūšiai su
gadina ir priartina karo laivui 
galą. .

Po Washingtono “nusiginkla
vimo” Jungt. Valstijų imperia
listai gyrėsi, kad jie sunaikinę 
net 30 šarvuočių. Pažiūrėkim 
ką?—“Maine” ir “Missouri” 
įau turėjo po 20 metų senumo, 
ir vistiek turėjo būti sunaikin
ti, kaip netinkami; “Nebras
ka,” “Virginia,” “Georgia,” 
“Rhode Island,” “Connecticut,” 
“Louisiana” ir “New Jersey”—

rei- 
bet i

po

Šar- 
(lai- 
yra 
am-

Hizęn” ir “Mikasa” 
jau buvo 20 metų senumo, kiti 
po 16 metų ir tik “Kurama”
11 metų senumo; reiškia, senus 
gramezdus, netinkančius prie 
kreizerių del savo negreitumo, 
o prie šarvuočių del permažo 
kalibro jų kanuolių (nuo 10 iki
12 colių),.

Anglija taipgi naikino tik se
nus arba subadytus vokiečių 
kulkomis jūrų mūšiuose, bei 
Dardaneliuose: “Lion,” “Prin
cess Royal,” “Monarch,” “St. 
Vincent” ir t. t.

Ir be Wash, konferencijos 
tuos gramezdus vis tiek būtų 
reikėję jau sunaikinti del jų se
numo ir netinkamumo.

Tokis “nusiginklavimas 
giai nieko nereiškia.

D. M. šolomskas.

ly-

Sveikatos Tarnystės ra- 
pirmą sykį per pereitus 
mėnesius difterija ser- 
skaičius auga. Per sa- Stagg

Sulig vėliausių Su v. Valstijų 
Viešos 
portų, 
kelius 
gančių
vaitę, baigiant gegužės 11 d., 
45-kiose valstijose pranešta 
net 1,414 apsirgimų.

Nors šiandien stipresnės pa
stangos dedama, negu bile kada 
praeityje išnaikinti arba sulai
kyti šitą ligą, vist tok ji gan 
stipriai plėtojasi. 
Yorke 1928 m. 
mirė nuo šios ligos ir 10,000 kymo Komitetas po' vadovyste 
vaikučių ja sirgo. ' ! Dr. Shirley W. Wynne, miesto
Ar Difterija Išnaikinama? komisionieriaus buvo

J įsteigtas. Edward Fisher
šiandien difterija yra išgy- Brown buvo komiteto direkto- 

doma ir nukreipiama. Frede
rick Loeffler, mokinys garsaus 
Robert Koch Vokietijoj, pirmas 
surado difterijos bakterijas, ir 
kad tos bakterijos ligą užkre- ___ ___ _ _____ „_____ t
čia. Kitas mokslininkas, Emi- j steigtos per visą miestą, kur 
le Roux, mokinys Louis Pas- žmonės gali kreiptis, ir pastaty- 
teur’io, paaiškino, kad difteri- ta1 daug tam tinkamų specialis- 
jos bakterija išvysto “toxiną,” 
kurį kraujas išnešioja į kitas 
kūno dalis. Ir po tąm von Beh
ring išrado difterijos “antito
xin”—čiepus. Ir nuo praktiš-

rium. ^Techniškas Pasitarimo 
komitetas įsteigtas po vadovy
ste Dr. Bela Schick, del kurio 
garsus “Schick” bandymas už
vardintas., Difterijos stotys į-

tų, ir slaugių. Kurie nenori 
ten vykti,4 bet pageidauja kreip
tis prie privatiškų gydytojų, 
4,500 gydytojų apsiėmė teikti 
reikalingą pagelbą už $6.00.

5043

PUBLIC

Telefonas:

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro de) 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkite pa 
mane, o patarnausiu kuogeriausia

734 Grand Street
Brooklyn. N. I.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti Ir valdytu 
automobiliais J trumpiausį laiką 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas |26. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10 Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. NedėldienUis nuo 11 iki 1 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus 
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave^ cor. 14tn 8t„ N. T.

—.. ..  , r,.... s.



Puslapis Ketvirtas

DARBININKŲ SVEIKATA
DARBININKAI STOKITE

5.00

2.00
D. Zurlis, Port Wtfsh-

2.00ginu

2.00
Sužeistas ai’ apsirgęs gausi pašelpos kas sakaitę

1.00

1.00

1.00
C. Brooklyn, N.'

DRAUGŲ ŽINIAI
Rašo P. Buknys

ir

GYDUOLĖ, KURI

A. Linu, Maspetth, N. Y. 
J. Asevičius, Brooklyn,

2.00
1.00

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbin
kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias kuopas. 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dovanų.

Buvau dviejose ligo- 
Ten man pripažino— 
Kaip davė vaistų, tai

1.00
Savo

Į šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis vyrai 
it moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

1929.
P. Buk-

NAUJA CENTRO VALDYBA UŽIMA SAVO 
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS (JULY), 1929.

F. Stankūnas, Brooklyn, 
N. Y.

Wm. Kulik, Brooklyn,

tus dar nėra užsimokėję. To
dėl, draugai, pasistengkite už- 
simokėt, nes, pagal konstituci
jos taisykles, vėliau turėsite 
įstojimą mokėt.

A. L. D. L. D. 231 kp., 
Huntington, L. 1.

K. Yotauta, Jamaica,

P. Stanavich, Coalmont, 
Canada

M. Stelmokas, Kearny,

num. 134 
dolerius. 
“Laisvės” 
linkėjimų

Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
341 Walnut Street, Newark, N. J.

. HAVANA, Cuba.—Jung
tinių Valstijų kaųo laivai 
Florida ir New York trečia
dieni atvyko čia J prieplau
ka.

gavome ilgoką 
Frank Kontenis 
Vienas doleris 

o antras nuo jo
Tarpe sveikinimų ir 

dienraščiui,

dienraš- 
su

N. Y. 1.00
A. Jakštys, Detroit, Mich. 1.00 
S. Ruzgis, Edgewater,

Puiki draugų paramą 
dienraščiui ir tuo pačiu kartu 
skaiidus smūgis mūsų prie
šams, Icurie ' jau džiaugusi

I “Laisvės” “bankrūtu.”

Keturi Skyriai Pomirtines:

Penktadienis, Li

Ir tokį badavimo laiką kas 
vakaras išsiplaukite sau vidu
rius šiltu vandeniu, ištarpinus 
po šaukštuką su kaupu sodėsi 
ir druskos į kvortą vandens.

Geriau per tą pasninko lai
ką dažniau lovoj gulėkite, kad 
gerai Jums sąnariai, raumenys 
atsilsėtų. Už kelių dienų ga
lėtute pradėti kiek miklintis, 
mankštytis, pasivaikščiot, ant 
saulės pabūti, maudytis, giliai 
kvėpuoti. '

Giliai kvėpuokite kas diena 
po keletą kartų bent keliais 
atvejais. Atminkite tai!

Badavimo laikotarpį baigę, 
pradėkite įvairesnio maisto 
vartoti: daržovių, vaisių, pie
niškų, kiaušinių. Kas rytas iš
gerkite po keletą stiklų namų 
darbo limonado. Kiaušinių 
per dieną suvartokite 4-6-8. 
Pieno—po kvortą; be to, sū
rio, grietinės, pasukų, sviesto.

Duonos valgykite tik kartą 
į dieną (arba ir pusantro kar
to). Abelnai, mažiau varto
kite miltinių ir šiaip krakmo
linių—skrobylo valgių. Ne- 

Daug pinigų jau išleidau-vartokite konservų, nei rieba
luose keptų valgių, Nevarto
kite svaigalų, mūnšaino, kavos, 
arbatos, tabako—ir erzinančių 
prievalgių.

Vaistų? Kokią/ savaitę-kitą 
imkite po arbatinį šaukštuką 
sodės (su vandeniu ištarpinus) 
arba, da geriau, kreidos“— 
prepared chalk.” Tikęs liau
kų preparatas galėtų daug 
dėti.

Nervai ir Visa Kas Apsilpę
Dr. gydytojau, meldžiu' 

duoti ir man patarimų per 
“Laisvę.” Aš esu 40 m. vy
ras ir sergu jau arti pusantrų 
metų. Man kojos ir rankos 
pradeda stingti ir širdis blo
gėti,—ir akis traukia į vidų. 
Akys pasidaro kaip kad žemių 
pripiltos, griaužia. Taip man 
užeidinėja po kokius 6-7 kar
tus į dieną. Darbo nė jokio 
negaliu dirbti. Pasidaro silp
na: negaliu nė per kambarį 
paeiti, rankos, pradeda drebė
ti. Viduriai man nelabai dir- 

’ ba ir turiu vartoti karčiosios 
druskos.

Kai užeina slobnumas, tai 
mane visą purtina. Bet ape
titą turiu gerą ir valgau, kas 
tik pasimaišo. Vietos gydyto
jai, prie kurių ėjau nieko ne
gelbsti, 
ninėse. 
nervus, 
da blogiau pasidarė. *

Nė aa pats nebesuprantu, 
kas man čia galėtų būti per li
ga, 
ant gydymos-—ir neturiu svei
katos.

Atsakymas.—
“Kaip davė vaistų, tai da 

blogiau 'pasidarė.” Matyt, ne 
vaistais Jums reikia pradėti li
ga gydyti. Ką gi koks vais
tas padės, kada visa kas or
ganizme ne tvarkoje, .kraujas 
prirūgęs, nuodais paėjęs ir pa
skui nervus, Organus ir Liaukas 
kiršina.

Jums, Drauge, ne juokais 
reikia pradėti gydytis. Atmin
kite : jei nieko kito nedarysi
te, o tik vaistus gersite ar 
site, tai galėsite kas diena 
keletą gydytojų šaukti, ir 
gero nebus.

Kiek galiu spręsti, Jums yra 
a c i d o s is,—perdaug rūkščių 
Jums yra susidarę ir kraujo 
skysčius. Kraujo ■ gaivumas 
yra žymiai nupuolęs; jame 
mažiau yra šarmų (“alkali”). 
O tai yra visuomet apyrimtis 
dalykas.

Patariu šitaip daryti. Pat 
pirma reikia Jums kraujas iš
valyti, reikia prašalinti iš or
ganizmo tos nelemtosios rūkš- 
tys. Prašalinti visais galimais 
būdais: per inkstus, per vidu
rius, per plaučius, per odą, per 
padidėjusį organų bei liaukų 
darbą.

Kad inkstai geriau kraują 
valytų, reikia lengvo, švaraus 
gamtinio maisto ir reikia daž
niau vandens gerti.

Kad viduriai geriau valytus 
ir kad per juos1 daugiau nuo
dingų medžiagų išeitų, irgi 
reikia lengvo, švaraus gamti
nio maisto, vandens.

Kad plaučiai geriau prasi- report7ris.

BAYONNE, N. J.

pa-

ry- 
po 
vis

Pajieškau “Vienybės” 
Reporterio

Tūlas laikas atgal lietuviš
ko biznieriaus vienas geras 
kostumeris man pasakojo, kad 
pas minėtą biznierių ir dar 
“Vjehybės” reportei-į įvykę ne
malonus atsitikimas. Tai yra, 
minėto biznieriaus žmonelė ir 
dar kita, geriausio Bayonnės 
tautininko, moterėlė, taip jau 
prisigėrė namie varytos, kad 
prisiėjo greitai šaukti daktarą 
ir ligoninės vežimą. Bet aš 

i tam nenorėjau daug tikėti, nes 
J tas biznierius pardavinėja 
j steiką, o ne mūnšainą. Tiesa, 
'kiek vėliau buvo ir “Vieny
bėj’ ’parašyta apie tai, bet ne
aiškiai ir, anot “Vienybės
poterio, pliotkiškai. Bet ka
dangi šitas dalykas dėjosi toj 
pačioj vietoj, kur ir reporteris 
randasi, tai maniau, kad 
parašys teisingai. Nes jį 
laiko, kaipo “teisingiausį” 
porterį. Tūli žmonės net
kius palyginimus daro: vietoj 
sakyti teisingas, kaip gatvinio 
pardavinėtojo bezmėnas, 'sako 
—teisingas, kaip “Vienybės”

. Bet apie šitą, jam 
Į pačiam gerai žinomą, dalyką 
nieko nerašo ir tiek. O, ro
dos, vertėjo parašyti. Nes toks 
nežmoniškas girtuokliavimas 
ir dar lietuviškų motorėlių, tai 
yra negražus- darbas, žemina 
lietuvių vardą. Ir “Vienybės” 
reporteris, būdamas geru fa
šistiniu tautininku, neturėtų 
tokių dalykų slėpti.

Dargi palauksim toliau. Gal 
pamatys šį 
mą 
tas

Žodis Kitas iš Vietinių Paren
gimų

Šiemet mūsų parengimai- 
pinnikai gana gyvi ir iš tech
niško atžvilgio nusisekę, bet, 
rodos, dar galėtų būti pasek- 
mingesni, ypač publikos skait- 
lingumu. /

Apart vietinių pasilinksmini
mų, nepraleiskim geros pro
gos, visi skubiai rengiamės į 
A. L. D. L. D. III Apskričio 
ir L. D. S. A. VIII Rajono iš
važiavimą, kuris įvyks liepos 
14 d., Indian Grove Parke, 
New Haven, Conn. Darykim 
sutartinai, broliai, kad Hart
forde nepasiliktų nei vienas 
tinginys, o pikniku užsiganė- 
dinimas iškalno garantuoja
mas.' ! '

68 Kp. F. Sekretorius.

Kaip kitais metais, taip 
šiemet, sulaukus vasaros, 
“Laisvės” ekonominė našta žy
miai pasunkėjo. Apie tai pa
sakėme skaitytojams. Iš skai
tytoj ų tuojau gavome gražių 
atsiliepimų. Jaunas Kundro
tas, brooklynietis, užėjo į “Lai
svės” ofisą; pasisveikinęs pra
šneko: “Mačiau pranešimą, 
kad šiemet draugai mažiau re
mia ‘Laisvę,’ negu kitais me
tais.” Išsiėmė dešimtinę ir 
duodamas sako : “Penkis do
lerius pasilaikykite ‘Laisvei,’ o 
kitus penkis dolerius atiduoki
te Agitacijos Fondui.”

Visi žinome, kaip verčiasi 
drg. J. Varųagiris. Tačiaus 
“Laisvės” reikalus jis stato 
augščiau savo privatinių \rei- 
kalų. čia jo laiškas:

S. S. Pittsburgh, Pa., 
July 1, 1929.

Draugas Buknys, čia pri- 
siuhčiu čekį ■. $71 <ųž ^.“Laisves’l 
prenumeratą $6, o $1 del “pa- 
gryzavim-o” >mašinų ‘^Laisvei” 
spausdinti.

Draugiškai,
J. Varnagiris.

Draugai detroitiečiai geo
grafiniai yra daug arčiau prie 
“Vilnies,” negu prie “Laisvės, 
bet idėjiniai jie taip arti prie 
“Laisvės,” kaip ir prie “Vil
nies.” Skaitykite jų laiškus:

Detroit, Mich., 
Birž. 24, 1929.

Gerb. “Laisvės” Adm.:
Čionai prisiunčiu septynių 

dolerių vertės čekį, šeši do
leriai už prenumeratą, kuri pa
sibaigė su 134 num. šių metų, 
o vienas doleris “Laisvei” au
ka.

Daugiau, aukų gavome nu 
šių organizacijų ir draugų: 
A. L. D. L. D. II Apskr.

išvažiavime Cliffside,
$12.70

ila, kad neišgaliu dau- 
paaukoti.

Draugiškai,
Pr. Jočionis.

Detroit, Mich., 
Birželio 17, 

“Laisvės” Adm. Drg. 
nys.

Gerb. Drauge:
Mano prenumerata

čio “Laisvės” pasibaigė
š. m. Rasite tris 

Tai būs už pusmetį 
prenumerata. Daug 
draugams ir gero

pasisekimo “Laisvės” dienraš
čio 7 d. liepos įvykstančiame 
piknike. Piknike man daly
vauti nėra galimybės, bet nu
siperku dienraščio “Laisvės” 
pikniko tikietų už $1.

Draugiškai,
Alf. Misevičius.

ypatingos reikšmės

Laisvės Redakci-

dar turiu laiko at- 
prenumeratos, 
pirma, negu 

Ma- 
rci-

Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imli. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai'* 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

I AUGščIAUSIA PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIŲ AMERIKOJE

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

f

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300, 
Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000

Su pradžia Liepos visais A. P. L. A. reikalais 
kreipkitės į naują Centro Sekretorių: X

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa

Iš Chicagos 
laišką nu drg. 
su auka $2. 
nuo jo paties, 
žmonos, 
linkėjimų
Kontenis pabrėžia, jog jis sku
biai atsiliepė į “Laisvės” atsi
šaukimą todėl, kad brookly- 
niečiai greit atsiliepė į “Vil
nies” prašymą paramos.

čia irgi 
laiškas:
Gerbiama

ja:
Nors aš

sinaujinimui 
bet atsinaujinu 
išsibaigia prenumerata, 
čia u, kad dabar “Laisvei 
kalingi grašiai.

AtSilknkęs pas draugus 
Špokus* gavau velnių už pasi- 
vėlinimą užeiti, nes jau buvo 
gavę pranešimą, kad “Lais
vė’ ’išsibaigė. Kiek laiko at
gal jie užsirašė “Vilnį.” Skai- 
įtoi jąd.4x? ^džiaugiasi. i iPįrmiau' 
jie skaitė “Sandarą”;’metė 
skaityti ir skaito “Laisvę” 
“Vilnį.”

Iš Šib laiško matosi, kad
bai reikalinga pakalbinti drau
gus atsinaujinti prenumeratą 
ir čia parodoma, kad darbi
ninkiška spauda vis daugiau 
gauna įtakos darbininkuose, 
esančiuose tautininkų ir kle
rikalų įtakoje.

HAARLEM OIL

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 I<> 

tus jmokedamas $10.00, o likusius po $F 
j mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. V 
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra j 
asąsmentų. Gatavi namai del 4>a?irinkim' 
4-^5' ir 6 kambarius ant išmoikesčlo arb 
budavošime pagal if ? reikąlavjm^ p 
nupirktų lotų už* $1960 iki $295 c t..

la-

re-

NORWOOD, MASS.NORWOOD, MASS.

HARTFORD, CONN.

kad keletas narių už šiuos me-

ją 
ir

jis 
čia 
re- 
to-

kainos.
sekančiu, adresu *

mano pajieškoji- 
ir parašys šį bei tą apie 
garbingas moterėles.

Nekantruolis.

Brooklyn, N.
Grove St.

PIKNIKAS! Nedėliok 7 dieną Liepos-July, 1929
RENGIAMA J. V. K. PART. L. F. CENTRO BIURO NAUDAI

nių išmokėjimą. Didelis parkas, SF8 akerių tuojaus pn mūsų
Klauskite arba rašykite: | J
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, Nev* York, N. Y.

Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame mąliorių, dailydžių ir darbininką prie cemento.

■j ,t X , . . ,

'Tarpininkas
Vaisbos, Kultūros ir Dailės 

Mėnesiais žurnalas, Su 
Spalvuotais Paveikslais

40 puslapių, didelio formato.
Prenumerata metams $1, vienas 

numeris 10c; užsieny]—$1.50, 
vienas numeris 15c.

TARPININKAS
332 Broadway So. Boston, Mass.

Tel.: Greenpoint 9682

K. M. S

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

MENDELO
PO 10 CENTŲ IR D AUGIA

Išbandykite šiandien

tMEišipEtp.

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, š: 
per paštą išsi 

užsakymu.

vėdintų ir nuodus iš kraujo 
perdegintų, reikia jiems dau
giau deguonies, daugiau gry
no oro: reikia dažniau giliai 
kvėpuoti.

Kad oda būtų veiklesnė, rei
kia daryt, kad geriau ji pra
kaituotų : dažniau pasimaudy
ti, išsitrinti, išsibrūžinti, ant 
saulės dažniau pabūti.

Kad organai ir liaukos tik
riau imtų darbuotis, reikia ge
ro maisto/ poilsio, lengvo pasi- 

. mankštinimo.
Visa tai Jūs, Drauge, galė

tumėt kad ir šitokiu būdu pa
siekti.

Kokią savaitę arba bent 4- 
5 dienas pasninkaukite, ba
daukite, gyvendami tuo tarpu 
tik vaisiais ir jų syvais. Vieną 
dieną valgykite tik vienos rū
šies vaisių, kitą dieną—kitos, 
trečią—trečios. Sakysim, vie
ną dieną valgykite kiek tik 
kada užsimanot, apelsinų ir 
vandens. Kitą dieną šveiskite, 
sakysim, obuolius, ir, žinoma, 
visada daug vandens gerkite. 
Trečią dieną gyvenkite kokio
mis uogomis—braškėmis (be 
cukraus, žinoma), mėlynėmis. 
Ketvirtą dieną—persikais (py- 
čfimis); paskui vėl aplesinais 
ir t. t. Suprantamas daiktas, 
visi tie vaisiai bei uogos turi 
būti gerai prinokę, kad be cu- minėtą knygą. Dar priminsiu, 
kraus tiktu vartoti.

Atydai A. L. D. L. D. 68 Kuo
pos Narių

Knygos “Caro Kalėjimuos— 
Užrašai ir Atsiminimai” jau 
prisiųstos, imkim tik skaityt. 
Apie knygos turinį tiek turiu 
pasakyti, kad, nors mažai per
žvelgiau, bet galima spręst, 
kad bus labai žingeidi ir nau
dinga pasiskaityti, kiekvienam 
ir sužinot, kokias ‘laimes” per
gyveno mūsų revoliuciniai 
draugai kalėjimuose.

Taigi malonėkit visi ateiti į 
susirinkimą liepos 8 d. vakare, 
29 Lawrence St., ir pasiimti

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

Laisvės Choras iš South Bosto n, Mass. 
, ■. , i i

/Ulf A Alhlkfi IlkpC Wilson Street, Norwood, Mass.
ulll ftlillllll'.lllluv Ant gražaus ežero kranto—puiki vieta maudytis Pradžia 10 vai. ryte
Bus puiki programa iš dainų, prakalbų, deklamacijų ir lengvojo sporto dalykėlių. Dainų programos išpildyme 
dalyvaus keturi chorai: Laisvės Choras ir Vyrų Choras iš So. Boston, Mass., po vadovyste M. K. Bolio; L. L. R. 
Choras ir Vyrų Choras iš Norwood, Mass., po vadovyste Edw. J. Sugar. Prieš programą ir po programai bus 
muzika, kuri grieš lietuviškus šokius, žodžiu sakant, piknikas bus gyvas ir linksmas. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Savo atsilankymu paretnsite darbininkišką; judėjimą.

Kviečia J. V. K. Partijos Lietuvių 1 Frakcija.!

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurig Jūs Pageidavot ?

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabak"

rus taipgi ir 
, kaipo 
s)
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Ar jbūty Gerai Turėti Mūs 
Lit išky Kairiųjų Laikraš
ti’ korespondentų ir Bend- 
(radarbiy Suvažiavimas?

Sis klausimas pas mus, lie- 
tUviu^, bene bus tik naujas, 
niekeno nepakeltas ir gal dar 
niekam nei į mintį neatėjo, 

, kad tuo reikalu pakalbėti per 
ių,ūsų spaudą. Aš manau, kad 
tai svarbus ir būtinas klausi
mas deĮ lab.Q mūs darbininkiš
kų laikraščių ix abelnai del 
d.arbininkiško judėjimo.

Nepaisant, kiek daug kartų 
reikalauta mū^ų laikraščių re
daktorių : daugiau korespon
dencijų iš dirbtuvių, iš darbi
ninkiško judėjimb, o ne, gali
ma sakyti, tuščių, paginančių 
korespondencijų iš parengimų 
ir kitų panašių įvykių, kartais 
be vertės ir kurios net tankiai 
priveda prie polemikų, kritikų 
ir nemalonių barnių, piktumų, 
kas patį laikraštį nei biskelį 
nekelia, bet tankiai dar puldo 
jo įtaką masėse. "Taip neturi 
būti. Mūsų laikraščiai, kaip 
tai, “Laisvė,” “Vilnis” ir “Dar
bininkių Balsas,” turėtų kas
dien pasiekti vis didesnes ma
ses lietuvių darbininkų ne tik 
šioje šalyje, bet ir visame pa
saulyje. Ir tam darbui dirva 
gana plati, tik reikia daugiau 
atkreipti atydos, kad mūsų 
laikraščiai būtų pilnai populia- 
riški toms masėms. Socialis
tai galutinai. nusimelaųę ir jų 
laikraščiai nieko darbininkams 
nežada, apart garsinimų, jieš- 
kančių skebų į streikuojančias 
vietas. Sandariečiai susmukę, 
kaip lepšės, ir jų laikraščiai 
tik tinkami silkių bizniui. Kle
rikalai irgi tik tinkami vado- 

.vaut davatkas, o ne darbinin
kus, ir jiems net darbininkų 
reikalai tik tiek apeina, kaip 
vilkui ėriuko likimas. Tokiu 
būdu, ateitis turi būti mūsų 
laikraščiams, jei tik mes mo
kėsime tinkamai prisitaikyti

f ' ^RCE&TĖą, M ASS.

įdomus

PIKNIKAS
Rengia Suvienytos Lietuvių 

Draugijos

Liepos (July) 7,1929
OLYMPIA PARKE

South Quinsigamond Avenue 
(Tarp Worcester ir Shrews

bury, Mass.)

. I Puslapis Penktai
.... ' .......... ............... n....  .11 . .................................................. .. ,, , ............... ........................................................... . .. --------r _ ..................... r .. | __...................
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mums, kapitalistinių šalių pro-- patingėjo nuvežti choristus pa- kviečiu, kad Visi choristai at
silankytų kiekvieną ketverge 
vakarą ant pamokų, dėlto, kad 
kaip gauname naujų dainų, tai 
visi sykiu išmoktume. Bet kaip 
vieni ateina, o kiti neateina, 

Pusė 
choristų išmokstą, o kitus turi 
vėl mokinti kitą vakarą. Tat 
pasidaro nesmagumas tiems, 
kurie kiekvieną ketvirtadienį 
lankosi į pamokas.

Nauji dainininkai, kurie no
ri prisirašyti prie Aido. Cho
ro, lai ateina. Pamokas lai
kome kiekvieną ketvirtadienio 
vakarą, 7:30 vai., 139 South 
Main St., virš Orpheum Te
atro.

prie tų masių, kurios dar nėra 
su mumis. Tiesą, mūs laikraš
čiai ir dabar atsako į reikalą 
torps darbipinkų minioms, su 
savo agitacija ir straipsniais. 
Bet kaip su korespondencijo
mis? Ar kor. atsako į rei
kalą? Ar mūsų koresponden
tai pijnąi nušviečia darbinin
kiškus reikalus ir kląsių kovas 
pęp savo spaudą ? Ne. Arba 
ląbai mažai, nepaisant, kad 
laikraščių redaktoriai ir reika
lauja to. Rodos, kad mūsų 
korespondentams visai sveti
mas dalykas rašinėti žinias iš 
dirbtuvių ir darbų, nušviečiant 
darbo sąlygų blogumą ir bosų 
išnaudojimą, žodžiu sakant, 
apipiešt smulkmeniškai klasių 
kovas per- darbininkišką spau
dą. Juk dąrbįpįnkiškas laik
raštis turi būti darbininkų kla
sės veidrodis, kur kiekvienas 
proletaras pamatytų visus blo
gumus išnaudotojų ir kartu 
rąstų patarimų, kaip geriausiai 
vesti kovą del pagerinimo sa
vo būvio,, o kartu ir už darbi
ninkų klases viešpatavimą— 
darbininkų valdžią.

Korespondentai turėtų žino
ti, kad geros iš dirbtuvių ko
respondencijos daug augščiau 
pakelia laikraštį tarpe darbi
ninkų, negu ilgi aprašymai 
apie įvairius balius, piknikus 
ir tt. Darbininkas labiau my
li skaityti laikraštį, kuriame 
jis randa aprašymų, kurie pa
liečia ir jo kasdieninius rei
kalus, nepaisantį kad jis net 
ir priešingos srioves būtų; 
greit pajunta, kaip pataikai į 
skaudamą vietą. Nors, tiesa, 
'aš nepriešingas ir korespon
dencijoms, kuriose aprašoma 
ir apie> parengimus, bet turi 
būt trumpos.

Prie to; reikia pasakyti, kad 
bėgyje paskutinių: kelių metų, 
sekant spaudą, tai mažai ko
respondentų rasime, kūne pa-' 
žengė pirmyn, gi didelė didžiu
ma dar vis pasiląįko ant tos 
pačios krypties: rašyti tik apie 
parengimus. Tai senas socia
listinis būdas ir jis jau savoj 
dienas atgyveno, todėl jį rei-j 
kia mesti laukan. Dar yra ir' 

Į tokių korespondenty, kurie pri
silaiko miesčioniškos panabe- 
rijos, nes jei jo parašytą ko
respondenciją kas išdrįso pa
kritikuoti, gelbėk perkūne, at
sivėrė pragaro vartai ir mai
šai kritikų tik pilasi, be jokios 
vertės ir principo, vien tik 
del panabersko užsispyrimo, 
nepaisant, ar kas tas jų kriti
kas skaito, ar ne. Tokie da
lykai labai kenkia mūsų laik
raščiams ir jie turėtų būt šluo
jami, be jokio pasigailėjimo, 
laukan, nežiūrint, kad kores
pondentai ir griežtai reikalau
ja arba net ir ultimatumus sta
to redakcijoms, kad jų atsa
kymams vietos turi būt ir ga
na. Tik tada korespondentai 
bei kiti bendradarbiai gali rei
kalauti laikraštyj vietos, jei 
jie turi reikalo su priešu ves
ti kritiką, o ne tarp savųjų ir 
išskiriant draugiškas kritikas

: už principinįųs' klausimus.
Todėl aš ir manau, kad tę- 

: kis korespondentų suvažiavi- 
Į mas galėtų daug gero suteikti 
į kaip del pačių korespondentų, 
taip ir del mūsų laikraščių. 
Suvažiavimas galėtų išdirbti | 
planus, patiektų tam tikras 
taisykles, pabrėžiant korespon
dentams, .taip sakant, liniją, 
kurios jie turėtų prisitaikyt, at
sižvelgiant kaip į darbininkų 
klasės reikalus, taip ir į pa
ties. laikraščio gerovę. Ir jei 
atsirastų “pikčiurnų,” tai ga
lėtų ir draugiškai pasibarti, 
bet už tat sutaupintų vietą 
laikraštyj geresniems raštams.

Jeigu Sovietų Rusijos darbi
ninkai, kurie patys valdo šąlį, 
turi tokius suvažiavimus ir ri
ša spaudos reikalus, o kartu 
ir visuomenės reikalus, tai

letąrams, labiau turėtų tokie silinksmintJ pas ežerą. Labai Paraukus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

; ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

Nuva
žiavę passežerą; vieni maudė
si, kiti važinėjo ant laivelių, 
ir taip linksmai praleidom die- 
ną> 7 " 
užkandžių atsivežti, o

ir kada jau 
pradėjo temt, tada visi susi
ėjo į vasarnamį, nes buvo jau 
visi gerai išalkę. Tat, po va
karienei, vėl linksmai vakara 4. 
praleidom su dainomis ir link
smai žaidėm visą vakarą. Kaip 
atėjo laikas namo važiuoti, vi
si tarėmės, kada kitą tokį 
linksmą išvažiavimą turėsime. 
Tai ir nutarėm kitą tokį drau
gišką išvažiavimą turėti ant 
Sullivan Lake, 4 d. liepos.

Kaipo choro korespondente,

reikalai, apeiti.
Nors vienas draugas, brook- 

lynietis, ir rašo koresponden
tams pamokslų knygą, bet 
klausimas, ar visi korespon
dentai priims tas pamokas, ar

atsivežė gėrimo,visi jie kreips į tą knygą aty
dos, o jei ir taip, tai suvažia
vimas irgi nepakenktų, paren
kant tinkamą laiką.

Tiesa, gal daugelis pasakys, 
kad toks suvažiavimas pada
rys daug iškaščių ir tie iškaš- 
čiai daugiausia gultų ant pa
čių korespondentų, kurie norė
tų, o gal ir turėtų dalyvauti 
suvažiavime, čia turėtų drau
gijos ateiti į pagelbą, kurios 
turi išrinkę savo koresponden
tus, net ir savanorius, kurie 
niekeno nerinkti, o rašinėja į 
laikraščius. Gi iš artimų vie
tų jau taip daug išlaidų nepa
sidarytų, parenkant tinkamą 
laiką, kada nedirbama diena 
visiems.

Būtų gerai, kad daugiau 
draugų išsireikštų šiuo klausi- Į 
mu, o, pagaliaus, ir pats A. K. i 
P. L. F. Biuras išreikštu savo i v :
nuomonę šiuo reikalu.

I. A. Klevinskas. i

WILKES-BARRE, PA.
‘ Aido Choro draugiškas išva

žiavimas įvyko birž. 21 d., ant 
Harvey’s Lake, į Valinčių va
sarnamį. Chore yra draugų, 
kurie turi automobilius ir ne-

“Laisvės” Piknikai:
WILKES-BARRE, PA.

25 Ragpjačio-Aagust
Valley View Darže

PHILADELPHIA, PA.
1 d. Rugsėjo-Sepl

Laurel Springs, N. J.

Visi klasiniai sąmoningi 
darbininkai, būkite pjątys .ir 
atsiveskite kitus į šiuos pik 
nikus.

NB CONN.
Kurie norjts vąžiupti į New 

Yorfcft. į “Ląj.ąveą” pikniką, 7 
d. lięppą, taį jsitėipykit, kad 
yra pąįpą|a vienas geriausių 
buąų,NęwĘngįapd Bus. Rei
kale u^iregistravim.o, matyki
te P. Kevą.l, 15 Willow St., 
arbą. John Sapson, 106 Vie v/ 
St> TeĮąfopąą, Liberty 2224. 
Tat pasistęngkįte tuoj užsisa
kyti vietas. 155—57

Bell Phone, Poplar 7545

Meiginos irgi besigailėjo tai daug laiko gaišina, 
vyrai i

Aido Choro Korespondentė,
D. Zdaniūtė.

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jūsų 

geriausias pagelbėtojas, 
. prieteliūs ir draugas.

KAINA $1.25 
“LAISVĖ”

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

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ

A. F. STANKT

Graborius-UnderU
Išbalzamuoja ir laidoja nūn 
ant visokių kapinių. No 
geriausio patarnavimo ir už 
kainų, nuliūdimo valandoj, 
tės pas mane. Pas mane 
gauti lotus ant visqkju ka 
kuogeriausiose vietose ir už z 
kainų.

1023 Mt. Vernon Street

PHILADELPHIA, PA

i

>

I

Tel.:

s s

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS 

Į VISAS ŠALIS 
Parūpinant mortgičius namams ir

Ofįso
REAL

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

FIIDSTK 332 WEST BROADWAY MOliU So. Boston, Mass.
-J Tel., So. Boston 1662-1373

Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro 
ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

UEdEH

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

151

BARGANAI

Tl TRKIŠKA
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S.I O S MADOS

ATDARA'
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

utarninkais

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel? 228

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. ’ Tel. Liberty 7865

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

Utaminkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

6102 Grand Avenue 
Maspeth, L. I., N. Y.

Kampai Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER «78«

Gal 
turim 
akeriu ir sieks iki 500 akerių: 
Kurie svajojate apie farmas, klau
skite per laišką, tik pažymėkite, 
kaip didelės farmos’ir kokį biznį 
norėtumėt varyti. Pirmas biznis 
karvių ir pieno, antras—vištų, an
čių ir kiaušinių; trečias—daržovių. 
Tai šie vieninteliai bizniai, iš ku
rių farmeriai daro pragyvenimą 
Šiame krašte.

pat N. Main Gatvės, parsiduoda 
už $5,200.

HYDE PARKE
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ir 1 akeris žemės, bamė del 3-jų 
karų ir kitokio padėjimo, vištinin- 
kas, apie 20 vaisinių medžių. Na
mas su visais modemiškais im- 
prūvmentais, karšto vandens žilu
momis.
miesto centro.
į metus.
duos už gerinusį pasiūlymą, 
žastis 
tėvo.
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FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

____________________  ORDER BLANK ________ —---------------
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

A6, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurj malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas —---- -- -------- .-------- •-------- -------- —------------------

No.

8 KARVES
ant šitos .17 akrų farmos, gera že
mė, puikus pušynėlis, geri budin- 

■ kai, prie gero kelio ir tik 22 mai-
lės nuok Bostono. Parsiduoda 
$5,500.

iiBinėiiipinshisiiiDiiiBiiisinGi»bniEHiDmEiiiEiiiBineiiiBiiiEniEmsHiemEHiE»iCih

PAVASARIO
GROCERNĖ IR BUČERNĖ 

geriausioj, apgyventoj lietuvių ir 
lenkų apielinkej. Biznio apyvar
ta siekia iki $1,300 į savaitę; 
daug tavoro ir pigi randa. Del 
nesutikimo tarpe partnerių pri
versti greitai parduoti. Kaina tik 
$3,500.

CAMBRIDGE, MASS.
3 šeimynų namas, 5-6-6 kamba
riai, visi vėliaūsios mados įtaisy
mai, priskaitant 3 štymo pečius. 
Randų neša į metus $1,440. Par
siduoda už $12,000.

"Dorchester
Uphams Corner,- 3 šeimynų, 15 

kambarių namas ant gęros gatvės 
su visais įtaisymais^. 3 furnace 
šilumos pečiai, pilnai paranduotas 
ant metų gauna $1,368.00. Savi- 

’ ninkas, norėdamas apleisti šį mie
stą, parduoda tik už $10,000.

E. BRIDGEWATER
Farma, 38 akerių, 8 kambarių 
mas. Įtaisymai: miesto vanduo 
elektra, funace šiluma, barnė 

■karvės, 2 arkliai, 50 vištų;
įrankiai žemės darbams, ant 

i kelio. Kaina tik $8,500.

MONTELLO
2 šeimynų, 5-5>-3 kambarių namas, 
su visais įtaisymais, randasi prie

AMERICAN-LITHUANIANAUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 MQKYKLA SU REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk nęprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINKIT! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
įėjimas iš 736 Lexington Avc., tarpe 58th ir 59th Streets

New York City

INSURANCE

Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, 
automobilių savininkams. Mes atliekam greitai ir gerai, darom biznį 
vien tik su didelėm kompanijom. ' ,

Ką manai darytį.’pirkti ar parduoti, visuomet pasitarki su mumis, 
ir gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 

r ir mainom biznius, farmas ir namus.

SOUTH BOSTON
2 šeimynų namas, po 6 kamba
rius, su visais moderniškais įtai
symais, 2 karų garadžius, namas 
stovi puikioj vietoj, City Point, 
priepat byčių. Parsiduoda už 
$13,500.

RANDOLPH
Vištų farma, 4 akę.riai, namas 8 
kambarių su visais moderniškais 
įtaisymais. Vištiniskas del 1,000 
vištų. Parsiduoda pigiai.

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir Riti skyriai

EiYTPAt Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r n LAliJU Nuo 8 v> ryto iki 6 v. vakt. po 6 vai.—75c b" LeūIŲ
M. TEITELBAUM, Manadžeri.

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su' moderniškais pagerinimais

Čia {taisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūru m vandeniu

LAPUOTOS IšSIPĖRIMUl VANTOS VELTUI

'O;DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir jp'abą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačia Amerika pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
’ ’ . nuo savo amžino priešo!

IlrllD I a Y Tahę centai už skrynutę) yra tai kanuolė prie..UI BU L»aA l<Wo kjįą amžiną žmogaus 'priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų. ------

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIšKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS ' . .

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
kė $22,0(k,. įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
ramiomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai', jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus.' Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios i progos ne
rasite niekur.

ūkiams. Kas turi pinigų del 
mortgičių, kreipkitės pas mus. 
Inšiurinam viską; reikalaujant 
duodam ir ant išmokesčio—bet tik 
Mass, valstijoj. '

Mes visuomet turim gerų pirki
nių—namų, ūkių ir krautuvių. 
Meldžiam kreiptis pas mus ir per
sitikrinti.

Parduodam anglis ir malkas, 
pristatėm į namus ne toliau kaip 
12 mylių nuo Bostono.

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvė, 
kampihė vieta. Rendos $820 į 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo. 
Naujai 
vidaus.

ištaisytas iš lauko ir iš 
Kreipkitės tuojaus pas*
A. J. KUPSTIS 

332 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 
South Boston 1G62-1373

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone_____ _______ Main
Bell_  - Oregon

9669
5136

o 
ū 
ū
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..St. or Ave.

____  State..Miestai

ERIE
va-

A, P. L. A. REIKALAI
J

uz

na-

kaip

8 
visi 

gero

r~~

Apie ‘5 minutės ėjimo iki 
Randų neša $1,212 

Kaina $13,000, bet par- 
‘ ‘ _ I’rie-

pardavimo—mirtis šeimynos

- FARMA
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu

........................................................ ......... I. ........................................... ... . ..................* • » >

Lietuvaitė Fotpgrafistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVQJŲ VISQKIpJJ, SPALVOJ 
PĄVĘIĘSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedalio
mis nuo 9:30 iki 6 vai. po pietą

MARGARETA VALINČIŲS
Rppm. 3& W^tĄen£orn Bid g., 

PŲĘIJC SQUARE
WILKES-BARRE, PA

0*2^

PHILADELPHIA, PA.
Draugai! Kurie norite 

žiuoti į “Laisvės” pikniką spe
cialiu traukiniu 7 dieną liepos 
(July), tuojau kreipkitės pas 
drg. Aleksiejų, 1014 Green St., 
Philadelphia, Pa.

Albina OsipaviČaitė

Bus Albiha Osipavičaitė, pa- 
sąųliųę plaukimo čampionė; 
jos brolis Jonas,-tolygus; An
na TuJĮy įr< kiti žymūs plauki
kai, Parodavimas plaukimo 
prasidės 3-4 vaj. po pietų. Vė
liau, bųš kitikių lenktynių pi 
grama; virvės traukimas, mu
zika ir tt.j
Todėl daug girdėtą ir aprašytą ang
lų ir lietuvių spaudoje vandeninę 
narsuolę galėsime pamatyti viršmi- 
nėtame piknike. Apielinkėš lietuviai, 
pasistengkite atvažiuoti; Kfdp jau 
žinoma, 'Olympia Parkas yra pui
kiausia Naujosios Apglijos lietuvių 
vieta piknikams. Vietiniai tąipgi vi
si dalyvaukite, nes pažįstamus sve
čius suęįaite.

Kviečią visu§, KOMITETAS.

70

Naujos konstitucijos dar 
nespėjome atspausdinti. Bet 
jau visa sustatyta ir špaltų 
nuotrauka pasiųsta kuopų se
kretoriams.

Dar nespėta padaryti pa
lyginimas su originalu, tat 
gal pasitaikys kai kur klaidų. 
Prieš spausdinant ją dar per
skaitys seimo išrinktoji Kon
stitucijos Komisija, palygins 
su originalu, kad viskas ata- 
tiktų svirno tarimams.

Iš konstitucijos nuotrau
kos, kurią gavo kuopų sekre
toriai, kuopos žinos,
tvarkytis iki konstitucija bus 
atspausdinta ir padarytos 
Knygelės.

? Sekančiam mėnesiui (Rug
pjūčiui) konstitucijos knyge* 
lės bus pasiųstos visom kuo
pom po tiek skaičiąus, kiek 
kuri kuopa turi narių.

Seimo Išrinktoji 
Konstitucijos Komisija.

LITHUANIAN AGENCY
Savininkąi: A. IVAS ir C. P. YURCELUN

Trys gariniai kambariai delei iŠsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

> 29-3| Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090
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VIETOS ŽINIOS Literatūros Draugijos1 
Vakarienė

AidieČiams ir Lyriečiams

ūmai Publikai 
išveš” Piknike
esprendžiam, bet žinom, 
šių metų “Laisvės” pikni- 
bus vienas iš didžiausių 

avyzdingiausių. Pikniko 
amą prirodė iš tolimų ko- 

’ ’ draugų skaitlingas ren- 
.asia. .. ,

Pavyzdingai bus viskas su- 
/arkyta. Rengimo komisija 

ųimobiji.zavo virš 50 vietinių 
“Laisvės” nuoširdžių rėmėjų, 
kurie -4irbs “Laisyės” piknike. 

• Erus spartus ir simpatingas pa
tarnavimas maloniai publikai.

i Gubernatorius ir Majoras 
Eina Talkon Sukniasiuvių 
Pardavikams
, Nespėjo dar paskelbti hum- 
bugišką streiką Sukniasiuvių 
Unijos (1. L. G. W.) Schles- 
singeriai ir kiti jos vadai,— 
tuojaus New Yorko miesto ma
joras Walkeris. ir valstijos gu
bernatorius Rooseveltas pasi
siūlė į tarpininkus, sutaikyt 
streikierius su fabrikantais ir 
kontraktoriais, Socialistaujau
ti sukniasiuvių monytojai, 
Schlessingeriai, Dubinskiai ir

dengimo komisija kreipia )<on?I>Hnija^ jau pri.ė;nė jg'uber-
publikos atydą į sekamus 
phnktūs:

1. ’ ’ Piknikas įvyks, kad ir 
atrodytų prastas oi‘as; o jei ir 
lytų, tai didžiulėj svetainėj su 
stogu galima nuo lietaus apsi- 
saugot.

2. Mes turim savą barą. 
Mes pardavinėsim alų, sodę,

• pieną, įvairius sendvičius, ais- 
krymą ir kt.‘ Galite savo val
gių nesivežt, nes mes šiemet 
specialiai įvairių valgių priga- 
minsinT>

3. Kuriems buvo išsiunti
nėta iškalno tikietai, o dar ne
sate prisiuntę pinigus, tai čion 
parke sėdės mūsų draugė ir 
priimdinės pinigus už įžangos 
tikietus.
' 4. ,Mes šiemet nepardavinė- 
sim jokių laimėjimo tikietėlių, 
bet bus įrengta “Laisvės” sto
tis; ten sėdės mūsų draugai su 
knygomis ir bus kviečiama mū
sų publika, “Laisvės” savinin
kai (o savininkai yra tie dar
bininkai, kurie ją skaito) už- 
siregistruot. • Kurie neužsire
gistruos, tai,, reiškia, nepaliks 
rekordo, kad buvę; piknike. 
Registruosim visus, kas tik no- 

vis tiek,*, ar kas kiek au- 
aus, ar ne. ? i . > • < <

5.- Koncertinė ir prakalbų 
pręgrama bus 5 valant^., l’at 
prieš & vai. visi choristai ir 
publika būkite svetainėj.

Mūsų publika,,-ypač vie
tinė; Įabai vėlai renkasi; tat 
šį sykį stengkitės pribūt ant 
garsinto laiko. Parko durys 
bus atdaros nuo 11 vai. ryte. 
Gardžiausi pietūs bus piknike. 

•; , j Rengimo Komisija.

hatdriaus pakvietimą—sykiu 
su darbdaviais atvažiuot į Al
bany ir derėtis apie streiko 
užbaigimą.

Streikas buvo paskelbtas su 
bosų žinia; moteriškų drabu
žių fabrikantų laikraštis “Wo
men’s Wear” 1
kalba apie streiką; tas samdy-,L

A. L. D. L. D. centras ren
gia draugišką vakarienę pasi
matymui su Literatūros Drau
gijos darbuotojais, šitoj va
karienėj bus bemaž visi buvę 
draugijos viršininkai ir dar
buotojai, jų tarpe “Vilnies” 
redaktorius Andriulis ir admi
nistratorius Stančikas.

Vakarienė įvyks šeštadienį, 
liepos 6 d., 7:30 vai. vakare, 
.“Laisvės”, svetainėj. . ..

Pasiskubinkite įsigyti tikie- 
tus, kad gaspadinės galėtų už
tikrinti jum suolą ir tinkamai 
prirengti valgius.

Vakarienes Komisija.
P. S. Kurie esate paėmę 

pardavinėti tikietus, tai sugrą
žinkite šeštadienio (subatos) 
9 vai. ryte komisijos narei 
Bondžinskaitėi, “Laisvės 
se.

ofi-

Nubaudė Aštuonis
Kailiasiuvių Pikietus

Aštuoni kailiasiuvių streiko 
pikietai, pereitą savaitę areš
tuoti už kalbinimą dar tebe
dirbančių prisidėti prie strei
ko, New Yorke liko nuteisti po 
penkias dienas kajėjiman kiek
vienas.

Išgelbėję 12,500 Kūdikių 
Nuo Mirties

Miesto sveikatos departmen
ts' didžiuojasi, kad duodant 
tankius patarimus per radio 
ir )pėr faikračius apie kūdikių 
sveikatą, tuo būdu šiemet iš- 
gėtblėjo nuo mirties jau 12,500 
khdikių, kufie kitaip būtų at-

^sisveikinę su gyvybe.

Mokina Mergaites
W:OrląiviDinkėmis

joniškoje mergaičių Mason 
kolegijoje, Tayrytown-on-Hud- 
šon,’ tapo įvesta orlaivininkys- 
tės j kursai, studentėms, norin
čioms pramokti palal^styt oru.

Jau Savaitė, Karo Suturėjo 
Castoniškius Laiškus

Jau visa savaitė, kaip New 
Yofko' ir Washington© pašto 
Vyriausybė nuturėjo laiškus su 
Koncertais, aht kurių užrašy
ta: “Sudaužykite žmogžudiš
ką Suokalbį Prieš Gastonijos 
Štreikiprius-.” f «Tuose laiškuose 
buvo 'prašprųa ir raginama 
ąiųBtij sūky Jdeleįapgppiinjo 
penkiolikos darbininkų, ku
riems .-gręsia : mirties bausmė 
elektros- -kedėje. • ’: ; ’ •

Lietuvių Atletų Kliubo 
Pramoga

lieposTrečiadienį, 3 d. liepos, 
labai mandagiai. Klaščians svetainėj, Maspethe, i 1 x • t • r-, x I 1 r w v > • « «   * •Kliubas davė puikią 

programą. Buvo gražių dainų, 
klasiškų šokių, kuriuos išpildė 
profesionališki šokikai ir daini
ninkai. Šauniai griežė mergi
nų orkestrą džiazzą ir kito- 

( kius k aval k us šokiam. Atsi- 
gėjo sukniasiuvius, jog taria-i lankiusieji visi gavo malonaus 
masis streikas bus tik nauja | pasitenkinimo.
prigavystė iš geltonųjų .vadų I Atletai rengia tokias pra- 
pusės.—čia galima prisimint, mogas kiekvieną trečiadienį, 
kad laike pereitos prezidenti- jje duos taip pat puikią pro- 
nių rinkimų kampanijos ban- gramą sekantį trečiadienį ir 
kininkas H. Lehmanas, dabar- grieš ta pati merginų orkestrą, 
tinis leitenantas-gubernatorius, 
paaukojo $50,000 tos kpmpa- 
ničnos unijos vadams; supras-, 
kite, kad tie socialistai varoj 
kapitalistinę vagą ir rakina 
darbininkus prie buržuazinio 
vežimo. f . ;

Kairiųjų vadovaujama In
dustrinė Adatos Darbininkų 
Unija šaukia sukniasiuvių ma
sinį piitingą šiandien, 1 |VaL 
po pietų, Cpooer Unįoų svetai
nėje. New.: Yorke, , .Visi suk- 
niasi.uyiąi,, kaip įšėjusieii stręi? 
kan, tnip(it cįar nęišęjųsieji, 
turi atsilankyt jį ,tą .mitingą, 
kad patirt, kokias naujas pink
les darbininkams, nina narda- 
vikiški vadai, kurie ,veikia iš
vien su kapitalistine valdžia ir 
su fabrikantais, prięš suknia
siuvius. , . Kr.

tojų organas net ragina darbi
ninkus eiti Į streiką iš tų dirb
tuvių, kur atrodo, kad didžiu
ma darbininkų pritaria strei
kui.

Komunistai išanksto perser-

Kiek Kalbėjosi Per Telefonus
šių metų gegužės mėnesį 

Didžiajame New Yorke buvo 
8,600,000 pasikalbėjimų per 
telefonus; pernai tuo pačiu 
mėnesiu—7,850,000. Dabar 
mieste yra 1,750,000 telefonų.

Paliuosavo Tarnautojus 
už Praganymą $99,400

Chelsea Exchange Bankas 
tyliai paliuosavo nuo darbo 
vieną “saugos dėžių” prižiū
rėtoją, vieną kasininką ir vie
ną pinigų išmokėtoją, kuomet 
iš tų “saugos dėžių” dingo 
$99,400, kuriuos buvo pasidė
jusi Nacionalė Kaucijų Kom
panija.

Didelis Gaisras Brooklyne
! Keturi namai sudegė Brook
lyne, trečiadienio vakare, kilus 
gaisrui iš Blumberg’s Sons me
džių kiemo,: 373 Johnson Avė. 
Gaisras padarė nuostolių apie 
$500,000. Manoma, kad me
džiai užsidegė nuo vaikų iš
anksto ; bepyškinamų “Fort- 
džulajaus fajerkrekių.”

“Čaroataun” žmogžudystė

Rop.

PARSIDUODA kendžių Storas su at- 
daru langu. Yra Fountain, Car- 

binator ir 4 kambariai gyvenimui. 
Parduodu labai pigiai iš priežasties 
ligos. Ateikit ir apžiūrėkit, po num. 
99 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

157-59

su tų
Vladu

chorų 
Žuku, 
šiomis

AidieČiams ir lyriečiams ži
notina, jog sekančio antradie
nio vakare, 9 d. liepos, “Lais
vės” svetainėje, yra rengia
mas, taip sakant, vakariukas 
atsisveikinimui 
mokytoju, drg.
kuris jau mus apleis 
dienomis.

Visi aidiečiai, aidietės, lyrie- 
čiai ir lyrietės prašomi daly
vauti jo išleistuvių vakare 
draugiškumo delei. Žukas ge
rai mokino mūsų chorus ir mes 
jam palinkėsime gero pasise
kimo kitur jo mylimoje srityje.

S. J. B.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė.
Apgyventa lietuviais. Labai gera 

proga ijrirkti. Atsišaukite į “Laisvės” 
ofisą arba pašaukite per telefoną. 
Great Neck 1686. 156-58

PARSIDUODA saldainių ir station
ery krautuvė, laikoma visokių daik
tų, biznis senas ir gerai eina. Prie 
krautuves yra 4 kambariai gyveni
mui, randa tik $30.00 į mėnesį. Par
siduoda prieinama kaina. Pardavi
mo priežastį sužinosit ant vietos. 
Kreipkitės po No. 167 Hobart Ave., 
Bayonne, N. J. (151-62)

REIKALAVIMAI

Reikia Nakvynių

1 Draugai brooklyniečiai, ku
rie turite vietos 
vienam ar dviem 
prašome pranešti į 
ofisą. Nakvynės 
draugam, iš toliau
šiem į “Laisvės” pikniką.

“L.” Adm

pernakvoti 
žmonėm, 

“Laisves” 
reikalinga 
atvažiavu-

SPORTAS*

d., 
su

REIKALINGA patyrusios merginos 
del sheet casings. $24-$22 į .savaitę. 
Subatomis tik pusę dienos reikia 
dirbti. Atsišaukite: Hardware Co., 
208 Moore St., Brooklyn, N. Y.

> 156-61

FOR RENT
PASIRA.NDAVOJA fornišiuotas kam

barys, vyrui arba porai. Jei būtų 
su vaiku, galėčiau, reikalui esant, 
vaiką prižiūrėti. 104-67—128th St., 
Richmond Hill, N. Y. 157-59
PA SI RANDAVO JA šeši fomišiuoti 

kambariai. Kas nori, gali pirkti 
visus fornišius ir randavoti . kamba
rius, randa pigi. Kambariai randa- 

1 si prie vandenio, daug laivų prieina, 
į Aš turiu darbą ant laivo, todėl 
norėčiau parduoti. Galima daryti ge
rą pragyvenimą. G. M. Kanton, 420 
West St., 3rd floor, New York, N. 
Y. 147-74

417 Lorimer Street

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ VALGYKLj
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietu, šku 

ir Amerikonišku Stilium/

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

Telephone, Stagg 44tt

4. RADZEVIČIUS

■r

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DPAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
*0-12 priėž piet: 2-8 po piet. 
Ketvcrgais ir subatomis iki 8 vai. 
Penktadieniais Ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

416 Metropolitan Avenu
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUP 
f Undertaker)

įVely į Prieglaudą, o Ne 
Pas Motiną

•. 14 metų vaikas, David Wex
ler, 266 Floyd St., Brookly
ne, buvo pabėgęs nuo motinos. 
Kuomet buvo sumedžiotas ir 
teisman už “valkatystę” pa
statytas, vaikas i aiškinosi, kad 
motina; rjį. be reikalo, muštfa- 
vus, ir todėl, jis pabėgęs. Tei
sėjas Johnstonasi būtų sugrą
žinęs jį motinai be ; bausmės. 
Bet ;vaikas pasiprašė^ kad jį 
pasiųstų į valdišku vaikų prie
glaudą, kadangi, jis nenorįs 
būt nuolat motinos mušamas. 
Teisėjas išklausė berniuko pra
šymo., , . . ,.r.
į" ’ J I —------ f;—— !
Apsivedė J. Vilimaitis

Jonas Vilimaitis, gyvenęs 
po num. 108 Stagg St., Brook
lyne, apsivedė su Karolina Ri- 
kevičiene, gyvenusia Maspe- 
the, L.. L; dabar jiedu gyvena 
Canarsie’je, 1011 E. 96th St.

Jonas Vilimaitis paeina 
Lietuvos iš Garlevos. Virš 
metų gyvena Amerikoj ir 
suomet gyveno Brooklyne 
dirbo prie kriaučių. Jis buvo 
vedęs Lietuvoje ir savo moterį 
atsiėmė į Ameriką, bet ši, 
trumpą laiką pagyvenus, išsi
žadėjo šeimyniško gyvenimo, 
prasišalino, palikdama jam du 
vaikus, kuriuos jis paskui buvo 
priverstas atiduoti auklėti 
į miesto prieglaudą. Keletas 
metu atgal J. Vilimaitis teisme 
įrodė, kad jo moteris veda šei- 
:mynįi)įi gyvęnimą įsu kitu vyru, 
i ir jis gavo' divorsą ir teisę ap
sivesti su kita.

Vestuvės buvo subatoj, 29 
d. birželio. Buvo daug svečių, 
kaimynu if pAžįslam'ų ir visi 
gražiai linksminosi iki Vėlyvos 

’ nakties./ I^siskirštė svečiai, vi
si linkėdami ^am laimįngęsnio 
šeimyniško gyvenimo su nauja 
drauge, negu su pirmąja.

Jų Draugas.

VINČA TURĖS SMARKŲ 
OPONENTĄ SUKATOJE

Subatvakarį, liepos 6 
Juozas Vincą kumščiuosis
Jack Edwardsu, sunkiasvoriu 
boksininku. Tai būsiąs rim
čiausias Vincai oponentas iš 
visų, su kuriais jis iki šiol su
sitiko. Tikrasis Edwardso 
vardas yra Jack Wisnick. Jis 
1928 m. laimėjo auksines kum
štynių pirštines. Su juom Vin- 
ča turės tikrą išbandymą savo 
spėkos ir vikrumo. Tos kum
štynės įvyks New Ridgewood 
Grove svetainėje. Toj pačioj 
svetainėj Vinča yra jau laimė
jęs penkias kovas per “nakau
tą,” keturias pirmame raunde 
ir penkfą—ąptrąme^ ,

, Iš viso bjJkšųosis tą vakarą 
septyrii'oš/, ' p6rog , parinktinių 
kurh^tihfnkų/ ;

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

terims plaukus kirpti- Pilnas kursas 
tik $25.00. Ateikite ir persitikrinki
te. Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER COLLEGE,

612—10th Ave., cor. 44th St., 
New York, N. Y.

141—165
KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes būdavo jame naujus 
taisome senus, visokį _darbą 
) _ _ 
stogus ir uždedame naujus.

Union Avė 
Stagg, 0452,

namus, 
Ltuttujinv ovjiuo, atlieka
me gerai ir pigiai. Taipgi taisome 
stogus ir uždedame naujus. Reika
laujant gerit pribūname. J. S., 114 
“ ■ ■ Brooklyn, N. Y. Tel.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
mo būdai.

127 East 84th Street
(Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

Pelephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikitynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

iš
15 
vi- 
ir

“NAUJAS’* ‘LIETUVIS , . 
KUMŠTININKAS, , , 
JUSTINAS HOFFMANAS

Už dvieju savaičių žada pa
sirodyt New’Ridgewood Grove 
dar veikiausia lietuviams ne
girdėtas lietuvis kumštininkas, 
kyris vadinasi Justinu Hoffma- 
mų ir gyvena Brooklyne, Bush- 
wic dalyje. Jis yra pusiau- 
vidutinio svorio, 147 svarų. 
Iki šiol laimėjęs 26 kumšty
nes; 22 iš jų laimėtos per 
“nakautą.” Iki šiol jis buvo 
su Nacionalė Atletikos Sąjun
ga, žinoma sporto organizaci
ja. JCK.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Kurie esate užsiregistravę važiuo
ti į “Laisvės” pikniką Brooklyne, 
malonėkite susirinkti Broad St. sto
tyje nedėlioj, 7 liepos, 7 vai. ryte 
(Daylight Saving Time). Nepavė
luokite, kad paskui nebūtų kokių ne
smagumų.—Ekskursijos vedėjas Ig. 
Aleksiejus. 157-58

DETROIT, MICH.
’ PrieŠfašistinis Komitetas rengia 

draugišką išvažiavimą nedėlioj, 4 
rugpjūčio, Palmer Parke. Prasidės 
2 vai. po pietų. Kalbės drg^ Jukelis 
iš Chičagos.' Bus kalbama fašizmo 
klausimu, Lietuvos baduolių klausi
mu, kodėl Lietuvos fašistai neleidžia 
šelpti baduolius. Bus užkandžhj ir. 
gėrimų. Kviečia komitetas. 157-58

“čainatdune,” 63 Mott St., 
New. Yorke, ties Old Timers 
Cafe, tapo ' nušautas Solly 
White,: opiumo ir kitų - švari
nančių nuodų šmugelninkas, 
jau ne kartą pirmiau teistas 
už kriminalius nusikaltimus. 
Areštuota du asmenys, kurie 
sakėsi matę, kaįp trečias jų 
sėbras tšovęą yVhite’iĄi i šovikas 
pabėgęs. Visi keturi buvo ka
vinėje susibarę, pcf ko ir Įvyko 

:tA žMčgžūdyštė. ’7 - ’: :; 7 *; ’

A. L D. L. D. II Apskričio 
Komiteto Nariams

Visi apskričio komiteto na
riai būkite “Laisvės” piknike, 
nes ten,’ parke, turėsime savo 
susirinkimą ir apsvarstysime 
bėgančius reikalus.

V. Paukštys.

r ; i DETROIT,! MICH.
Svarbi konferencija bus nedėlioi, 

4 rugpjūčio, svetainėj 24th St. ir; 
Michigan Ave. Visi, kurie aukojote 
ir kurie rinkote aukas Lietuvos ba- 
duoliams, malonėkit susirinkti, nes 
turime išrišti tą keblų klausimą. Ži- 
nčte, kad Lietuvos fašistai neleidžia 
šelpti Lietuvos baduolius. Konferen
cija prasidės 10 vai. ryte.—Vietos 
Lietuvos Baduolių šelpimo Komite- 

157-58tas.

SALES—PARDAVIMAI

Tyčia Padegė Tris Didnamius
Per vieną dieną apdegė trys 

dideli baigiami statyti apart- 
mentiniai namai Bronxe ir 
New Yorke; gaisrai padare 
$500.000 nuostolių.! tSneiama, 
kad tyčia buVo padegti. Daro- 
xha' lyrinėj imdi. r ‘1 ”

PARSIDUODA 2 šeimynų namas, 
pilnas lotas. Labai gera proga 

pirkti. Kreipkitės po num. 44 Mes- 
erole St., Brooklyn, N. Y. 159-60 
PARSIDUODA ‘ nauja 4 kambarių 

' stuba su porčium, yra didelis skie
pas, šiluma, garądžius ir vištininkas, 
geras vanduo, elektra, 4% akrų že
mės: Tinkama vieta vištų farmai. 
Tik viena mylia nuo byčių; , Kas 
mėgsta maudytis arba žuvauti,, tai 
čia gbra progį. . Parduodu labai pi
giai, įmokčt reikia rik $200.00; liku
sieji: ąnt, lengyo jąmokejimo. _ Josenh 
Wolton, Barnegat, N. J. 157-60

J. LEVANDAUSKAS
GRAJBORIUS< '— ir — 

BEAUTY PARLOR

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

< IR MALIORIŲS
Tel.,.Stagg 5878

v LIETUVIŠKA 

MOLLYN’S barber shop

MALONAUS PASIMATYMO

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone Stagg 0783

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
IR MERGINOMS!

Mes nupirkome dvi naujas ma
šinas del permanent Wave, Eu
gene ir Nestle Circuline Methods. 
Tai yra vėliausios mados mašinos 
vėliausiais moksliniais patobulini
mais. Kviečiame visas atsilanky
ti ir išbandyti mūsų patarnavi
mą. Užtikriname, kad mūsų pro
fesionališku patarnavimu visi bū
site užganėdinti.

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS:
' $5.50, $8.50 ir

Taipgi 
grožybės 
vyrų.
V Gerai

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

X.

Nufotografuoja 
ir numallavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

214 Perry Avenue

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

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
Sinties užeikite, o būsite maloniai

užeiga

J. IR O. VAIGINIS

mes esame 
srityje del

įsitėmykite

$10.00
specialistai 

merginų ir

Maspeth,

del pa 
priimti

antrašą:

NAUJA BUČERNE
NAUJAS 'SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

kau A. Lessingo bučernę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka savo dauge
lio metų patyrimo dir
bant didelėse bučernėse, 
pritaikysiu savo patarna
vimą prie visų ir rūpin
siuos, kad mano krautu
vėje visada būtų- šviežia 
mėsa.

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET
Brooklyn, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iŠ mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais, gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiame Icuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.(X) ir daugiau.

Apynių
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų' žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių Našleliu

Puplaiškiu
Debesilų Parušanįjos ir
Garstyčių daugybę kt. ♦ ;

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalą rimą.

' PETRAS KUNDROTĄ "r ~1
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNER1OS 75 CENTAI

Phone:. Greenpoint 2017, 2360, 3514 : . r: ' . .

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų

Metelių
i Medetkų
\ Mėlynių uogų

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
RemunSlhj ’ 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pi n a vi jų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijos šaknų 
šalmėČių




