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Visoj Šalyj Žuvo 205 
Žmonės per Fordžiulajy

CHICAGO. — Aprokuoja- 
ma, kad per “fordžiulajų” 
(4 d. liepos) visoj šalyj žu
vo 205 asmenyš nuo visokių 
nelaimių. Prigėrė 106, nuo 
sprogstančių medžiagų ir 
šaudymo žuvo 11, automobi
liai užmušė 54, nuo karščio 
mirė 12.

BERLYNAS. — Birželio 
mėn. 8 d. pabėgo iš Inster- 
burgo kalėjimo Lietuvos pil. 
kalinys Šlakaįtis Jonas. Šla
kai tis Jonas Vokietijoj gy
veno sulig pavarde Lopata 
ir už svarbių dokumentų su
klastojimą buvo nuteistas 3 
metus kalėti* sunkiųjų dar
bų kalėjime. /Bausmei at
likti buvo pasodintas In- 
sterburgo kalėjime. Lietu
voje Šlakaitis Jonas yra pa
daręs keletą didelių nusikal
timų — plėšimu, žmogžu
dysčių ir kit. Birželio mėn. 
būtų buvęs perduotas Lietu
vos teismui. Norėdamas 
bausmės Lietuvoj išvengti 
— pabėgo. Spėjama, kad 
Šlakaitis-Lopata apsirėdęs 
mėlynu monterių kostiumu, 
arba žalia šupo (vokiečių 
pasienio policijos) unifor
ma.

Graikijoj Neramumas
ATHENS, Graikija. — 

Graikijoj dabar yra kritiš
ka padėtis valdžioj. Kadan
gi šiuo tarpu Graikijoj di
delis neramumas, prasidėjo 
dideli streikai, tai manoma, 
kad valdžia imsis griežtes
nės’ taktikos; atrodo, kad 
Graikijoj susidarys fašisti
nė valdžia. -(

Streikas tarp tabako dar
bininkų prasiplėtė į prie
plaukos darbininkus, o da- 

. bar grasina sustreikuoti ki
tu pramonių darbininkai. 
Net Graikijos jūreiviai reiš
kia simpatija streikieriams.

Tokia padėtis- kapitalis
tams įvarė didelę baimę.

Blogi Orai Lietuvoj
Šiemetiniai Lietuvos orai 

labai blogai atsiliepė į javų 
sėją ir derlių. Žemesnės 
vietos ir dabar daug kur ap
semtos vandeniu. Žemės 
ūkio ministerija renka ži
nias, kur ir kiek del įvairių 
atmosferos blogų sąlygų nu
kentėjo.

Dusetos, Zarasų apskr.— 
Čia šiemet nepaprasti orai: 
Lietus lyja — kaip iš kibiro 
vandenį pila. Dirvos pra
skiestos, sėti negalima. Jei 
dreit nenustos lyti, bus ba
das. ;

14-tas Mainieriu Distriktas 
Prašalino Lewiso Viršininkus

ARMA, Kan. —- Pereitą 
nedėldienį čia įvyko mainie- 
rių unijos keturiolikto -dis- 
trikto eilinių narių konven
cija. Buvo entuziastiškas 
mainierių suvažiavimas.

Konvencija prašalino Le
wiso mašinos pardavikiškus 
distrikto viršininkus, iškin
ko laikinus viršininkus ve
dimui unijos reikalų ir nu
balsavo rengtis prie mainie
rių nacionalės konvencijos, 
kuri įvyks rugsėjo mėnesį 
ir išdirbs planus naujai mai
nierių unijai.

Delegatų dalyvavo 29 iš 
įvairių distrikto vietų. Sve
tainė buvo užsigrūdus mai- 
nieriais, kurie susirinkę 
atydžiai tėmijo konvencijos 
eigą.

KELETAS ŽUVO NUO 
KARŠČIO CHICAGOJ

CHICAGO.— Nuo didelio 
karščio ir šutnumo Chicagoj 
šiomis dienomis numirė ke
letas žmonių.

Sovietų Delegatai Maisto 
Darbininkų Kongrese Vienoj

VIENA, Austrija. — Tre
čiadienį čia prasidėjo Mais
to Darbininkų Tarptautinis 
Kongresas.; Kongresas at
stovauja 700,000 Europos 
darbininkų,1 dirbančių prie 
maisto produktų. Į jų tarpą 
įeina ir Sovietų Sąjungos 

I maisto darbininkai.
Buvo smarkios diskusijos 

Įarp delegatų iš Sovietų Są
jungoj ir maisto darbinin
kų unijos pildomojo komite
to narių.

Delegatai iš Sovietų Są
jungos atakavo socialistinio 
darbo unijų internacionalo 
politiką; nurodė, kad tasai 
socialistų internacionalas 
skaldo darbininkų judėjimą 
visose šalyse, kur tik jis 
kontroliuoja unijas, ir sabo- 
tažuoja' darbininkų kovą. 
Nurodė, kad tasai interna
cionalas veikia išvien su im
perialistine Tautų Lyga, pa
laiko ryšius su Lygos Tarp
tautiniu Darbo Ofisu Gene- 
voj, b visai nepaiso darbi
ninkų kovos visam pasauly, 
nepaiso darbininkų kovos 
pries karo pavojų.

Australijos komuni-a maskva. 
stų organizacija;

: ĮSTEIGĖ KLIUBĄ;
Į i ' f' / ,J ____ T____  . ;, ,

■ SYDNEY, Australija, t— 
Nesenai čia tapo įsteigtas 
Komunistų Kliubas. Dabar 
tasai kliubas persikėlė į tri- 

H jų augštų namą, už :kurį, 
sakoma, užmokėjo $160,000.

Naujam centre tasai kliu
bas vadinsis Marine and 
Transportation Workers’ 
Club.

ITALIJOS LAKŪNAI
\ BRAZILIJOJ

Sovietai Dirbs Laikrodžius
• ‘ J . ‘
Sovietų Są

jungos Šalies Ekonomijos 
Augščiausia Taryba pripa
žino reikalingu įsteigti nau
ją dirbtuvę gaminin|ui laik
rodžių Maskvos distrikte. 
Pradžioj planuojama toj 
naujoj dirbtuvėj pagamiriti 
suvirš milioną . paprastų 
laikrodžių, 400,000 budilnin- 
kų, 45,000 elektrinių laikro
džių ir tūkstančius kitokios 
rūšies. Prie to dar toj dirb
tuvėj bus pagaminta per 
metus apie milionas kišeni
nių laikrodėlių.

I - - - ‘ ___ /

SULAIKĖ “MEKLERĮ”

KAUNAS.
d. Mickevičiaus slėny polici
ja sulaikė pil. Stasį Stahe- 
vičių, gyvenantį Augšt. Šan
čiuose. Jis įtartas'platinant 
netikras sidabrines monetas.

Sovietų Dingęs Lakūnas Babuškin Atgal ?(,view Laiv.aįNfoli, įedyno’ KOMUNISTAI PRADĖJO VAJŲ SUKELI-r* - . ... ° Kur Kandasi Įtakos Žmones _ _ _ _ _ ...

MASKVA. — Sovietų Są
jungos lakūnas Babuškinas, 
kuris apleido savo bazės lai
svą, ledlaužį Maligin, pereitą 
penktadienį ir išvyko jieš- 
koti dingusių “Italios” įgu
los narių, trečiadienį sugrį
žo į tą laivą po penkių die
nų sunkios kovos su -vėju ir 
ledais.

Tūojaus po to, kaip jis or
laiviu apleido ledlaužį Mali- 
gnin pereitą savaitę, Babuš- 
kino orlaivis susidūrė su di
deliais vėjais; tūlą laiką jis 
su jais kovojo, bet pagalios

Senatas Vėl Tyrinės Sin- 
clairio Aliejaus Biznį
WASHINGTON. — Sena

to Valstybės žemių komite
tas^ rengiasi vėl tyrinėti 
Harry F. Sinclairio aliejaus 
biznį. Komitetas planuoja 
pasiųsti subkomitetą į Wyo- 
mingą šį mėnesį patirti, ko
kiu būdu Sinclairis toliaus 
gauna milionų dolerių ver
tės aliejaus iš Salt Creek 
aliejaus šaltinių. Sakoma, 
jis yra padaręs ant penkių 
metų sutartj su vidaus rei
kalų ministerija del šio alie
jaus. Subkomitetas “tyri
nės”, kad sužinoti, ar nebu
vo padaryta kokia suktybė 
išrandaVojant Salt Creek 
Field aliejaus šaltinius.

Kiek laiko atgal Sinclairis 
tapo išteisintas konspiraci
joj apgauti valdžią Teapot 
Dome aliejaus šaltinių išrau
davo jime, nepaisant, kad 
buvo galybė įrodymų, jog 
jis prasikaltęs.

Siunčia 800 Mariny 
Daugiau į Nicaragua

buvo priverktas nusileisti į' 
jūras už 80 myliiį į šiaurius 
nuo Hope Sąlos.

Ten jo jūrinis orlaivis nuo
latos buvo pavojuj; nuo le
dų gręsė orlaivio sukriušini- 
mas. Bet pagalios orlaiviui 
pavyko pakibti ir sėkmingai 
vėl sugrįžo 
Babuškin ir (orlaivio įgulos 
nariai nesužeisti.

Šią žinią praneša Sovietų 
■žinių agentūta Tass. Taip
gi pažymi, kad laivas Malig- 
nin dabar rengiasi plaukti 
iš Hope* Salos į pietryčius.

laivą Maligin.

Lietuvoj Daug Žmoniy 
Nusižudė Šiais Metais
“Lietuvos Žinios” rašo:
Šiais 'metais nusižudė 118 

asmenų: 80 vyrų ir 38 mo
terys. Nusižudymų * prie
žastys: skurdas, nelaimin
ga meilė ir ttJ Galima lauk
ti, kad šiai mętais nusižudy
mų skaičius žemiai pralenks 
1926 m., kuofnet per visus 
metus nusižudė tik 129 žmo
nės. i i

t
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Tekstilės Streikieriai Reika
lauja Savo Atstovybės Taikos 

Derybose

VIRGO BAY, Spitzber- 
gen. — Ketvirtadienį du So
vietų Sąjungos ledlaužiai, 
Maligin ir Krasinas, da- 
plaukė netoli ledyno, kur 
randasi “Italios” penki vy
rai ir Švedijos lakūnas 
Lundborg; tasai ledynas 
buvo matyt, bet ledų susi
grūdimas nedaleido laivams 
ketvirtadienį pasiekti jį ir 
išgelbėti žmones.

Krasinas, prisiartinantis 
Cape Leigh Smith iš žiėm- 
vakarų pusės, o Maligin, at
plaukiantis iš pietryčių pu
sės, buvo ledų sutrukdyti ir 
negalėjo toliau plaukti.

Tasai tirpstantis ledynas 
su žmonėmis paslinko nuo 
Foy Salos apie 19 mylių.

Keturi Švedijos orlaiviai 
pasirengę bandyti gelbėti 
(nelaiminguosius.

MAŠINA SUTRYNĖ
DARBININKĄ

NEWARK, N. J. —v čia 
Pittsburgh Plate Glass 
Kompanijos dirbtuvėj An
thony Carrino, 40 metų am
žiaus darbininkas, bealiejuo- 
jant tapo už rankos įtrauk
tas į mašiną ir sukriušintas.

Kurie matė, pasakoja, kad 
jis, paslyd6 ant labai aliejuo-

* i 4b

Darbininkai Visoj Amerikoj Raginami Remti Komunistų 
Kandidatus ir Kovoti prieš Amerikos Imperializmą

v ' -------- r-y-
Nurodydamas, kad Darbi

ninkų (Komunistų) Partija 
įeina į rinkimų kampaniją, 
kaipo darbininkų vadas ko
voj prieš kapitalizmą, Ko
munistų Partijos Centrali- 
nis Pildomasis Komitetas 
išleido pareiškimą, paskelb
damas, kad% pradeda platų 
vajų sukėlimui $100,000 rin
kimų kampanijai.

Šiais metais komunistai 
varys plačią rinkimų kam
paniją; ves smarkią kovą 
prieš kapitalistų išstatytus

Svarbus Sovietų Moks-
lininko Zbarskio 

Išradimas

I 
t» ' ■

kandidatus, prieš algų nu- 
kapojimą, prieš unijų dras
kymą, prieš indžionkšinus, 
prieš Amerikos imperializ^ 
mą. Tam darbui partijai 
reikalinga ir pinigų.

Partija atsišaukia į visus 
Amerikos darbininkus para
mos. Nėra nei mažiausios 
abejonės, kad darbininkai 
gausiai paaukos šitam labai 
svarbiam tikslui.

Kitoj vietoj šiam “Laį^ 
vės” numery telpa platesnis 
aprašymas tuo klapsimu.

Belgijos Kapitalistas Iš
krito iš Orlaivio ir

Prigėrė ;
VisamLONDONAS.

pasaulyj pagarsėjęs Belgi
jos kapitalistas — finansie- 
rius, kapit. Alfred Loewen- 
steinas, trečiadienį iškrito 
iš orlaivio ir prigėrė. Dąr 
tokios keistos n * 
buvo komercinės 

-tės-istorijoj» '
Loewenstein dingo 

yiui lekiant ^>er jūras i 
Croydon orlaivių lauko, Ari 
gjijos, į Brussels miestą.’ Jis 
buvo pasažieris.

Jo tarnas ir dvi stenogra- 
fės, taipgi lakūnas ir orlai
vio mechanikas buvo kartu 
orlaivyj, bet "nepastebėjo 
kaip jis dingo. *, t

Apie jo žuvimą nieko ne
sužinota iki Orlaivis nepri
buvo į Brussels. Anglijos 
Orlaivystės Ministerija pra
neša, kad jis prigėrė.

Manoma, kad Loewen
stein atidarė ne tas duris 
iš savo kambario ir per nėr 
laimę įkrito į jūras. -į

Prof. Zbarskis visos Sov. 
Rusijos fiziologų suvažiavi
me padarė pranešimą, kurs 
nustato naują pažiūrą į 
raudonųjų kraujo kūnelių 
vaidmenį medžiagų pasikei
time.

Prof. Zbarskiui pasisekė 
eksperitrrCntalinių'

raudonieji kraujo kūneliąi, 
be deguonies; perkėlimo iš 
įkvėpuoto oro į audinius, 
kad juos atgaivintų, perduo
da taip pat baltiminius mai
tinimo produktus, kurie pro 
žarnas įsisiurbia į visas or
ganizmo ląsteles.

Vokietijos • profesorius

tų grindų ir tuo bųdu jo ištisoj •' >RšpmlTOnUlintų' 
ranka pateko į mašiną. darbų,, eile j > nustatyti, kad

M JI■ui

AUDRA PALIETĖ V
VOKIETIJĄ

BERLYNAS. — Ketvirta
dienį smarki audra palietė 
Sileziją, šiaurinę Vokietiją. 
Keli asmenys žuvo ir apie 
20 sužeista.

NEW BEDFORD, Mass/ 
— Kadangi didžiuma teksti
lės dirbtuvių savininkų no
ri pradėti operuoti dirbtu
ves, nepaisant kokie iškas
ėjai nebūtų, tai Valstijos 
Arbitracijos Taryba išleido 
atsišaukimą į bosus- ir gel
tonuosius United Textile 
Workers unijos viršininkus, 
šaukdama juos į konferen
ciją apkalbėjimui, kaip už
baigti streiką. Nepaisant, 
kad Tekstilės Dirbtuvių Ko
mitetas čia atstovauja ir 

ovauja didelę didžiumą 
streikuojančių darbininkų/ 
taryba nekviečia to komite
to narių į konferenciją, 
Tekstilės Dirbtuvių Komite
tas išleido viešą pareiškimą, 
reikalaudamas dalyvumo toj 
konferencijoj. ,

Dar 40 Žmonių Čilės Fašistai ^SSJ^šin^Lkusi-

Ištrėmė ant Mas Afuera 
Salos

jose pažymėjo, kad šis išra
dimas turįs didelę reikšmę.

1LIMA, Peru. — Keturias- 
dešimts žmonių daugiau iš
trėmė Čilės fašistinė val
džia ant Mas Afuera Salos, 
kur 300 komunistų ir anar
chistų tapo išdeportuota po 
to, kaip Ibanez įsteigė savo 
fašistinę diktatūrą Čilėj.

’Sugrįžti iš tos salos lei
džia tik tiems darbininkų 
klasės ' renegatams, kurie 
pasižada remti1 Ibanez val-

Iš Orlaivių Mėtė Komu
nistę AtsišaukimusSAN PEDRO, Cal. — A- 

merikos imperialistų gin
kluotos spėkos nepajėgia su
naikinti Nicaraguos sukilė
lių spėkų, kurioms vadovau
ja generolas Sandino. Del 
to siunčia dar daugiau ma
rinų. .

Ketvirtadienį iš .čia pasių
sta į Nicaraguą dar 800 ma
rinų.

NUVAŽIAVO Į CALIFOR- 
NIJĄ $40 VERTĖS

A i rt) MOBILIU
NEW YORK.—Du Brook- 

lyno vaikinai, po. 19 metų 
amžiaus, New' Y^orko Uni
versiteto studentai, bu va
žiavo iš Brooklyn© į Los 
Angeles, Cal., $40 vertės 
automobiliu. Jie yra Ed
ward Moore « ir Theodore 
(Fine. Jiedu išvažiąvo gegu
žės 18 d- ir Los Ąngeles pa
siekė birželio 15 d. Automo
bilis yra senas Chevrolet, 
be viršaus. v

I

KAKLARAIŠČIU ,
PASIKORĖ

TRENTON, N. J.— Frank 
Fojėir čia savo namuose 
pasikorė kaklaraiščiu ir dir
žu. ; ■ : . ■ • i ■'

PR1SITAISĘS PRIE GUMINĖS BOLĖS NUSIRITO NUO 
H DIDŽIOJO NIAGAROS VANDENPUOLIO5!

PRAGUE, Čekoslovakija. 
— Trečiadienį laike Čekoslo
vakijos fašistų legionierių 
parodos čia lakūnai iš ąrmi- 
jo's orlaivių mėtė lapelius, 
tarp kurių buvo ,ir Komunis
tų Partijos atsišaukimai a- 
pie įvyksiančią Raudoną 
Dieną.

Valdžiai to kis įvykis ląbai 
nepatiko ir ji uždraudė vi
sai s šalies spaudai ką nors 
minėti apie šį įvykįl

. 1,:. L' . 1
1’LĖšIKA I IŠNEŠĖ

700 SVARŲ “SEIFĄ”

, PORTLAND, Me. — Nak- 
tį’iš pirmadienio į antradie
nį plėšikai įsilaužė į pieniš
kų produktų kompanijos 
Oakhurst .raštinę ir išsiga
beno 700 svarų plieninę “sei
fą” (šėpą). Nusigabenę ją 
už septynių mylių už miesto 
atidarė ir pasiėmę $1,371 
paliko laukuose.

Plėšikai nebijojo, kad prie 
šėpos durų buvo pritaisytos 
ašarų bombos. • •

PITTSBURGH, PaA Iš

SUNAIKINO 185 
AUTOMOBILIUS

sminimo rezorte netoli ■ nuo 
McKeesport, vėlai trečiadie
nį nuslinko žemės nuo 
ir sunaikino 185 autor

nių‘ buvo? žejnitįi apsupti, vi 
nhs Vaikutis dingęs. . /

Kitas žemės nuslinkimas 
apsireiškė ant Dravosburg- 
Duquesne Boulėvardo, neto
li McKeesport; apie, 40 au
tomobilių sugadinta ir de- 
sėtkas ar daugiau žmonių 
lengvai sužeista. *

upės kranto per kelias pas
tarąsias ,dienas, kuomet po
licija, sužinojus apie ją, vi
sur jos jieš^ojo* kad nedą- 
leidus daryti tokį pavojingą 
žingsnį.

William Hill mažoj valte
lei laukė verpetuose apa
čioj vandenpuolio. Kuomet 
didžioji bolė nukrito, jis prie 
jos priplaukė, pririšo virvę 
ir išvilko į krantą. Lussier 
buvo pusiau sąmoningas, 
kuomet liko išimtas iš bolės.

“Aš žinojūu, kad galėsiu 
tatai atlikti,”^ pareiškė jis. 
“Tas žygis man kainavo 
$7,000, bet aš tikiuosi juos 
atgauti, ir prie to dar dau
giau užsidirbti.” ... -i

NIAGARA FALLS, N. Y. 
— Trečiadienį Jean A. Lūs-' 
sier, 36 metų , amžiaus, iš 
Springfield, Mass., kanadie
tis francūzas, didelėj gumi
nėj bolėj nusirito nuo di
džiojo vandenpuolio Vadina
mo Horseshoe Fall. Tai bu
vo gyvastį rizikuojantis 
žingsnis. Jis tik biskį susi
žeidė.

Lussier prisirišo prie spe
cialiai padarytos bolės, pa
sileido nuo vandenpuolio 
Kanados pusėj ir už kelių 
minutų tapo ištrauktas. Mi
nia, kuri mate jį krintant, 
manė, kad nebus galima jo 
išgelbėti.

Bolė, kurią jis pats supla
navo, yra raudonos spalvos 
ir sveria 700 svarų. Ji bu
vo laikoma daržinėj netoli • > • v

Birželio 17

. Jis tam tikslui praleidęs ąugstesnesrinokyklas (high
visus savo pinigus

Belgradas, Jugoslaviją. — 
Rezignavo Jugoslavijos ka 
binetas. 1 > *'

Pittsburgh, Pa.
ALDLD 4-ta Apskričio Kuo

pų Domei

ROMA. — Pranešama, 
kad Italijos orlaivis, išlėkęs 
iš Romos į Braziliją, pasie
kė Brązilijos pakraštį ir pa

veju lekia į Buenos Ai-, 
damas 122 mylias

Washington. — Aprobuo
jama, kad Jungtinėse Vals
tijose dabartiniu laiku lanko __ YJ.__ _____ 1—
schools) 4,000,000 mokinių.

i

ALDLD 4-tas Apskritys 
šaukia pusmetinį suvažiavi
mą liepos 8 d., 1 vai. po pie
tų, 24 Locust St, McKees 
Rocks, Pa. Taigi rišos kuo* 
pos prisiųskite delegatus.

; J.Urf ,
Apskričio Organizatorius.
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Demokratija ir Socialistines Unijos
elgiasi, kaip kokie carai.

Paimkime jų ' valdomas 
rūbsiuvių unijas, — Moteriš
kų Drapanų Siuvėjų Tarp
tautinę Uniją ir ‘Apialga- 
meitų Rūbsiuvių Uniją. .Pir
moj viešpatauja socialisto 
Sigmano klika, o pastarojoj 
— Hillmano^iBecker mano 
šaika. Sigmanąs griežtai 
uždraudė lokalams laikyti 
rinkimus savo- viršininkų. 
Buvusioj Unijos konvenci
joj panaikino referendumą, 
nes žino, kad visuotinu bal
savimu nariai jų nebeiš* 
rinks.

Amalgameitų unijos dik
tatoriai elgiasi taip pat. 
New Yorke lokalams nelei
džia rinkti savo viršininkus 
reguliariu laiku. Pavyzdžiui, 
lietuviškam lokale ant narių 
sprando sėdi tūlas Hillmano 
ir kontraktorių pakalikas 
Bubnys. Rinkimų laikas 
praėjo, bet rinkimų nebuvo, 

demokratinė-'Nariai nepatenkinti. Jie 
frazėmis, jie įvedė mato, kad jų paprasčiausios

Niekas tiek daug nepri- 
dainuoja apie demokratiją, 
kaip mūsų broliai menševi
kai. Kartais atrodo, kad 
jie tą demokratiją laiko už 
augšciausį savo idealą.
' Bet kaip visais klausimais, 
taip reikale demokratijos 
jie bjauriai veidmainiauja. 
Žodžiais jie abstraktę demo
kratiją garbina, o darbais 
yra didžiausi priešai tikros 
demokratijos? Jie negali 
pakęsti darbininkiškos ^de
mokratijos. Su buržuazine 
demokratija, kuri yra nie? 
kas daugiau kaip apiplunks- 
nuota kapitalo diktatūra, 
jie šiaip taip sugyvena. Bet 
kaip greitai eina klausimas 
apie tai, kad darbininkai 
būtų savo reikalų tvarkyto
jais,"jais, menševikai spjauna 
ant tos demokratijos.

Tą aiškiai matome socia
listų valdomose darbo uni
jose čia pat Amerikoje. 
Puošdamiesi / 
mis frazėmis, „ 
bjauriausią ir n'achališkiau-i teisės yra neigiamos. Bet 
šią <diktaturą klikos darb- ponams menševikams, uni- 
davių .agentų. Narių teisės jos diktatoriams, tas neap- 
nieko [jiems nereiškia. Jie eina.

Prieš Darbininkų Klases Tribunalą m
Maskva. — Darbo uniją 

svetainė, kuri pirmiau buvo 
caristinės1 ponijos . kliųbąs, 
paversta į milžinišką/ teis- 
mabutį. Ir štai čia eina di
džiausias teismas visoj Ru
sijos istorijoj. '

57 inžinieriai, kasyklų ma- 
‘ nadžeriai, specialistai, tech

nikai (tarpe kurių randasi 
ir 3 vokiečiai inžinieriai) 
pastatyti prieš darbininkų 
klasės teismą. Jie yra kai- __
tinami. varyme sabotažo sekėjams. 
Doneco kasyklose.— užpluk- 
dė kasyklas, pagimdė eks
plozijas, leido darban neti
kusias kasyklas, o laikė už
darę geras, žvėriškai elgėsi

dirbtįzf/
pavojingose sąlygose. Kitais 
žodžiais? jie darė viską, kad 
sutverti anglies pramonėje 
ekonominį chaosą, tuomi su
silpninant Sovietų ekonomi
nį gyvenimą abelnai ir pri-

sabotažo vbdimui.1 Nuo to' 
laiko prasidėjo planingas, 
niekšiškas naikinimas liau
dies turto. Tas naikinimas 
buvo varomas ištisus de
šimt metų, nuo pat Sovietų 
valdžios įsikūrimo iki areš
to. '

Berezovskis gavo apie 
$87,000 riš išlaukinių • šalti
nių ir išdalino savo grupės 
žmonėms, o šitie paskui iš
dalino savo žėmesniems pa-

su mainieriais ir vertė juos 
dirbti/^gyvybei ir sveikatai

Svetainė prisikimšus dar- 
4 bininkąis iš fabrikų ir. dirb- 
< 'tuvių. Doneco mainierių 

delegacija atvyko liudyti 
^rieš sabotažninkus. Jie 

idejo atidengti‘ kontr-re- 
</z<yoliucionierių. šunybes ir 
| d^bar jie darbininkų klašės 

tefemui papasakoja apie jas. 
Iš tolimų miestų ir mieste
lių darbininkai prisiuntė de
legacijas daboti, kaip proJe- 

fc^tarinis teismas uždės ant 
sabotažninkų atsakomybę 
už jų kontr-revoliucinius 

K darbus.
Inžinierius* Berezovskis 

| stovi prieš teismą. Jis turi 
K svarbių patyrimų savo ama- 

■, tė. Nuo pat pirmos dienos, 
kaip tik pradėjo dirbti po 
Sovietų valdžia, Berezovskis 

■ užmezgė ryšius su baltgvar- 
diečiais ir kontr-revoliucio- 
nieriąis, imdavo nuo jų dį- 

1 deles sumas pinigų įr s.uor- 
ganUavo grupę Sovietų val
džiai pric*fngų specialistų imas.

r A 'H
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Ęaip Komunistai žiijri į 
Amerikos Revoliucijos 
Sukaktuves

Liepos 3 dieną New Yor
ko komunistai suruošė 
priešimperiąlistinę demon
straciją Wall Stryte, ties 
Morgano bankais. Policija 
demonstrantus užpuolė ir 12 
.vadų suąreštayo. Tarpe ;su- 
areštuotų draugų buvo i,r 
Robert Minor, redaktorius 
“Daily Workerio,” komunis
tų dienraščio. Sėdėdamas 
kalėjime jis parašė editori- 
ąlą apie Amerikos revoliu
cijos sukaktuves, kurios yra 
apvaikščiojamos liepos’ 4 d/ 
Tarp kitko, Minor sako:

Liepos ketvirta diena, ap
vaikščiojama kaipo gimimas 
šios respublikos, kuri turėjo 
savo pradžią revoliuciniam koT 
lonialiam sukilime, išaušta 
šiandien ant mūsų tuo laiku, 
kuomet šita pati respublika 
yra galingiausia imperialistinė 
spėka visam pasaulyj, spėka, 
kuri darosi agresyviškiausia 
prispaudėją kolonijų žmonių.

Amerikos kapitalistų klasė, 
gynėja savo socialių įstaigų ir 
atstovė savo valdžios, labai 
daug šneka apie liepos 4 dieną 
ir deda visas pastangas, kad 
panaudoti 1776 metų tradici
jas . palaikymui kapitalizmo 
1928 metų. Kad užnuodyti 
darbininkų ir farmerių protą, 
kad’^umobilizuoti tas mases už 
Jungtinių Vąlstijų karą ir žu
dynes Nicaragubj, tie kapita
listai pasišaukia pagelbon var
dus,/Washingtono, Paine, Jef- 
fersono ir Franklino.

“Dvasios” tų basakojų re
voliucinių koyotojjų pasišaukia
mos kalbėti nę už revoliucinius 

’kovotojus Sandiųų ąrmijoje, 
bet už kontr-irevoliuęinę; Wall 
Stryto valdžią, kurį siunčia 

' sąvo “Hessian’ ’ jūrininkus 
naikinimui nepriklausomybės 
silpnesniųjų tautų.

! šiandien Jungtinių Valstijų 
valdžia ir jos valdančioji kla
sė atstovauja ne revoliuciją, 
bet kontr-revoliuciją...

Jungtinės Valstijos 
metais yra galingiausia 
cine spėka pasaulyje...
. Vien tas faktas, kad šį edi- 
torialą tenka rašyti . kalėj irpe 
už taį, kad drįsoine išsitarti 
prieš užpuolimą Nicaraguos,— 
tas vienas faktas parodo, ką 
reiškia jsiąndien “amerikoniš
ka laisvė’’ ir 1928 metų lie- 

' pos 4 diena.
Jau pradinės mokyklos mo

kinys gali suprasti, kad revo
liucinio valdžios nuvertimo 
(tai yra, 1776 metų revoliuci
jos) tradicijos, kaip kad pa
sielgė Washingtonas, nepri
klauso šių dienų Melionams, 
Coolidge’iams ir Hooveriams.

Darbininkų ir vargingųjų 
farmerių pareigą pasisavinti 
visas revoliucines tradicijas 
Amerikos buržuazinės revoliu- 

. ei jos 1776 metų.
1776 metų tradicijas panau

dokime darbininkų ir kolonijų 
navergtų žmonių kpyą| ,Prie£ 
Amerikoj kąmtaližįnį^.

Thgul gyvuoja Amerikos j’c- 
voliučjiją! . • • i • ; i

Jll^fkite į eiles šių ,dienų .ko- 
. votoju, stokite į. Amerikos 
muiii: tų 'Partiją. >

Berezovskio; veikimas bu
vo labai gerai suplanuotas, 
sistematis ir atsargus. Jo 
sabotažas buvo dvejopo po
būdžio. Iš vięnos pusės, jis 
blogino anglies kiekybę,, di
dino anglies iškasimo lėšas, 
trukdė normaliam kasyklų 
darbui, ėdė darbininkus. Iš 
antros pusės — uždarė ir 
laikė uždarytas turtingas ir 
gerai įsteigtas kasyklas, 
idant sutaupius jas buvu
siems kasyklų savininkams. 
Jis taip pat dėjo visas pa
stangas sunaikinti kitas Do- 
neco pramones, kurios nėra 
surištos su kasyklųmią. ,

Mainieęiąi pienas į)o ki
tam liudija; • kaip 1918 ir
1919
davinėjo rąųdpnarnjfecius ir. 
komunistus? baltgvardie- 
čiams, kaip jis pasikvietę 
kazokus neva • įąjigyiiįįįui 
nuosavybės, bet juos riaudio- 
jo smaugimui darbininkų..

Už visus tuos savo kruvi
nus darbus Berezovskis ir 
kiti Judos turės dabar atsa
kyti prieš darbininkų klasės 
teismą. . . *

KAUNE ARKLIŲ TRAM
VAJAUS LIKVIDAVIMAS

KAUNAS, — Ęauno Įme
sto valdyba sudaranti sutar
tį su arklių tramvajaus sa
vininkais; likvidavuš konkę, 
visose linijose turi būti pra
dėtas autobusų susisięki-

Lepinas, gyvendamas užsieny
je, atsargiai studijavo klausi
mą, kaip suorganizuota buržu
azinė demokratinė respublika, 
kaip eina rinkimai, kaip bur
žuazija apgaudinėja darbiniu-, 
kus, kaip ir kiek darbininkai 
dalyvauja šalies vedime. Be 
1905 metų revoliucijos prity
rimų ir be gilaus sekimo gy
venimo po revoliucijos, Leni
nas niekados nebūtų parašęs 
savo knygos “Valstybė ir Re
voliucija” Kovų prityrimai 
padaro darbininką akyvesniu, 
paaštrina jo pažiūras. Tas 
pats dedasi ir su visa darbi
ninkų klase. Dešimties metų 
kovos ir kūrybos darbas ne
praėjo? veltui. šiandien mūsų, 
Sovietų Sąjungos, darbininkų 
klasė rimčiau žiūri į gyvenimą, 
geriau mato trūkumus orga
nizacijoje. Jinai daug smar
kiau stoja į socialistinės kū-

, rybos darbą. j i

JAUNUOJU BALSAS
Delko Jaunuoliai > Turi Eiti 

Dirbti
Pirmiausia reikia pažiūrėti į 

JŲ gyvenimą. Kožnas darbi
ninkas turi didelę šeimyną. 
Daugelis tėvą ir iš tamsesnių, 
nesusipratusių, norėtų išleisti 
nors savo vyriausius vaikus j 
augštesnį mokslą, bet aplinky
bės nepavelina. Tėvas jau 
baigia savo spėkas naikinti ka
pitalistams betarnaudamas, o 
motina nuvargus nuo didelės 
šeimyttos. Juk atvykęs be
mokslis žmogelis į šitą, kaip 
sakoma, aukso šąlį, kito darbo 
negali užimti, kaip tik kasyk-x 
lose, kur darbas sunkus, va
landos ilgos ir mokestis maža. 
O dar prie to yra kunigėlis, 
kuris laukia to vargšo pėdės. 
Kur tik yra grupelė darbinin
kų, ten rasi bažnyčią ir kuni
gą. s O tię vąrgšai, daugiau 
nie.ko nesuprasdami, tiki vien 
tik kapitalistams, kad jie dar- 
r ' ■ - - - ■
ir šeimynų dūšias išganys. To-

! KOMUNISTŲ PARTIJOS; iTSwzl 
RINKIMŲ KAMPANIJAI SAKYKLA J

toiiiiiiiiiimnig
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PLAčIAMANIAI IR SIAU-
RAMANIAI

Vieni galvoja plačiu, ar gali
mai keliapusiu mastu, kiti — 
siauru, ir vienpusiu, todėl kad 
“jiem taip rodos, o ne — kaip 
iš priešingos pusės tas pat da
lykas atrodo. Tokių yra pas 
komunistus, papistus, naciona
listus ir socialistus. Tačiau vi- \ < 
sose sriovėse esama plačiau ma- , 
Inančių, kitaip tarus, sukalbamų 
žmonių. • '

Komunistai ar pažangiečiai*; 
negerai daro,; mesdami šešėlį 
ant tų SLA. narių, kurie prį^u- į 
Ii prie Sandaros. Tokiu mastu 
matuojant, sandaifiečiai ,gali ir-, 
gi urgst, kad tūli SLA nariai 
prie komunistų priguli. </.. v*

Nė sandariečiaį nė komunis? «. 
tai nėra prasižengėliai (plėšikai t > 
ar vagys), o teisėti nariai, ku
rių yra plačiau ir siauriau ma- , 
nančių, taip pat esama darbi- ♦ 
ninkiškų ir poniškų.

Nesmagu pasakyt, kad poniš
ko nusistatymo SLA. daugiau 
pas tautiečius, negu pažangie3 
čius.

SLA. tautininkai, kaipo va
dovaujantys, moka girtis, pirš
tis ir toj srity daug plepėt, ta
čiau jų darbų draugystės labui 
nėra.

Jie patys žino, kad, jei ne pa
žangiečiai, SLA. nariais nevir
šytų daugiau 8000.

Tik ačiū pažangiečiams, jų. 
triūsui ir pasišventimui, SLA. 
įpusėjo daugiau narių, negu* 
tautiečiai būtų sugebėję prira
šyt. .

Jei dabar turima 18,000 ar 
19,000 SLA. narių, iš apie mi- 
liono J. V. lietuvių, visai nesi
mato kuom didžiuotis. Prie ki
tokių vadų, darbštesnių ir dau
giau pasišventusių, senai SLA^ • * 
turėjo būt 50-1-60 tūkstančių 
narių t t , H , >41

; Dabar centro darbininkai nė > 
įtik kad patys nepaiso narių ga-

Darbininkų Partijos Cen- 
tralinis Komitetas šaukia 
Visus Darbininkus Prisi
dėti Finansiškai Prie Rin
kimų Kampanijos

MOBILIZACIJA DARBI
NINKŲ KOVAI PRIEŠ 
A M E R. KAPITALIZMĄ

'Stambusis biznis ir finan
sinis' kapitalas, nuožmusis 
ir kruvinasis Amerikos im
perializmas jau tarė savo 
žodį. Kapitalistai jau do
minavo savo du kandidatų į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus. ; Republikonų par
tijos kandidatu yra Herbert 
Hooveris, kuris atsižymėjo 
kruvinais darbais triuškini- 
me revoliucijų Europoje po 
pasaulinio karo, atviras a- 
gehtas '* stambiojo kapitalo. 
Demokratų partija pastatė 
Alfred Smithą, Tammany 
Hall šaikos agentą, draugą 
New Yorko gelžkelių kom-i 
panijų.

Wall Stryto finansiniai 
karaliai patenkinti abiem 
kandidatais, nes tai jų kan
didatai. Stambiausi kapi
talistai giria ir palaiko abu 
tuos kandidatus. Tą visi 
matome.

Socialistų Partijos kandi
datu yra Norman Thomas, 
kunigas. Socialjstų Partija 
atmeta klasių kovą. Į savo 
kandidatus jinai nebestato 
darbininko; bet pasirenka 
evangelijos apaštalą. Jinai 
nusilenkia žemai prieš dar
bo unijų biurokratinius va
dus ir tarnauja .jiems. So
cialistų Partija laimina kla
sių santaiką, broliavimąsi 
darbininkų ;su kapitalistais; 
Jinai priešinga iPepriklauso- 
mam dąrbi.nijAkU\ klasės 'po
litiniam yeikin^Lir organi
zavimui dąyį)o rtijos. So

1928 
reak-

Ko-

b4 davė ir kunigams, kad jų "f V“
ir šeimynų dūšias išganys. To- ciaiistine ^ęaamgo mieste 
kioj dvasioj ir jaunuolius auk- administracija, užtikrino ka
lėja, kurie priversti eiti tomis pitahstams,. purtiniems dar- 
pačiomis pėdomis, kaip ir jų bo žmonių priešams, kad ji- 
tėvai. Juk reikia pavalgyti, nai gins jų nuosavybę nuo 
apsirengti, randą užmokėti, 
kuri šiandien taip brangi, kad 
darbininkui su didele šeimyna 
sunku užsimokėti.
luma, šviesa ir tt. Taigi, kol 
dar šeimyna maža ir motina 
gali šiokiu tokiu atliekamu 
šmoteliu apdengt savo šeimy
ną, tai dar galą su galu šiaip 
taip' suburia, bet kaip greitai 
paauga šeimyna ir pradeda į 
mokyklą lankytis, arba būtų 
malonu dar į augštesnį moks
lą išleisti, tai jau nėra iš ko, 
ir dairykis į visas šalis, ką da
ryti. O dar jei katrą liga už
puola, bedarbė arba nelaimė 
patinka, tada kapitalistai ir 
kunigai nusisuka į šalį, jau ne
mato td vargšo nelaimės. , Ir 
kaip neleisi savo jaunuolius 
dirbti, kad badas žiūri į akis? 
Jaunuoliai, išėję dirbti, dirba 
taip paįt sunkiai, ilgas valan
das ir už mažą mokestį ir dar 
džiaugiasi, kad ^ąąn^ darbą. 
Nes jau paaugę,,reikia apsitai
syti, kad atrodytų, khip it ki
ti tų metų/jaunuoliai, o iš-kur 
gausį ? Reikia eitį dirbti

lėja, kurie priversti eiti tomis pi talistams, mirtiniems dar-

i < ,

Kaip Leninas Mokinos 
Užsienyje

Maskvos “PiUvJoj’- drairi 
gė Krupskaja, Lenino žmo-; 
na, paduoda žiupsnelį atsi
minimų iš jų gyvenimo už
sienyje., Jinai sako:

' Pastaruoju laikų man pri
siminė tai, kaip Lempas žiū
rėjo į gyvenimą ir kaip moki- 

r* nos iš gyvenimo tų’<šalių, ku
riose prisiėjo jam gyventi? kai
po emigrantui, prieš iy po 1905 
m. ręvojiucijos. Prieš revoliu
cija jį daugiausia užimdavo 
darbininkų susirinkimai, de
monstracijos ir tt. Po 1905 
metų revoliučijos, po darbinin-

O kur ši-

~ rr i ._ > ' ' f ’
Ztd»

14 metų amžiaus. :

FARMĘRIŲ LYDERIAI 
UŽ GŲB. SMITflĄ

CHICAGO. r Parariu 
lyderis George N. Peek’pir
madienį išgyrė demokratų 
platformos punktą apie “pa
ramą” farmeriams ir pa
reiškė, kad farmeriai turi 
remti gub. Smithą. O Hoo- 
verį pavadino dideliu far- 
merių priešu. •;

Adam McMūllen, republi-, 
konų gubernatoriuj iš Ne- 
braskos, aiškino, kad demo
kratų platformos punktas 
apįe farmėrius - esąs gana 
geras; esą, tokį punktą tu
rėję įdėti republįkonai į sa- 
Yp.,plątformą,
■JU-. ’
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darbininkų laike streikų. 
Socialistų Partija • nešioja 
vardą “socialistinės,” bet ji
nai nieko bendro nebeturi 
su darbininkų klase.

Darbininkų (Komunistų) 
Partija yra vienatinė parti
ja Jungtinėse Valstijose, ku
ri veda kovą prieš kapita
listus ir jų streiklaužišką 
valdžią. Ji savo kandida
tais’pastatė drąsius ir išti
kimus darbininkų klasės vei
kėjus ir kovotojus—William 
Z. Fosterį ir Benjamin Git- 
lową. Abu yra darbininkai 
ir nariai darbo unijų. Abu 
yrą kapitalistų neapkenčia-, 
mi ir persekiojami,

Darbininkų (Komunistų) 
Partija, partija klasių Įmo
vos, eina į prezidentinių rin
kimų kampaniją kaipo at
stovė darbininkų ir farme- 
rių reikalų. Jos reikdfei yra 
tie patys,, kaip ir dešetįkų 
milionų darbininkų,' ’ kurie 
sudaro didžiumą Jungtiniu 
Valstijų gyventojų;; < 1 ’ 

’ D^rbo'uriijų, ręakciriĮąi vą- 
dąi atvirai pąląixko .darbda
vius prieš darbininku.Jie. 
tarnauja kapitalistų> klasei 
ir/ veda koyą > prieš darbo, 
žmonių>reikalus.

Darbininkų (Komunistu)’ 
Partija,1 šaukia1 darbininkus’ 
ir farmėrius kovai prieš A- 
merikos imperializmo, ąiau- 
timą, kaip namie,’ taip už
sienyje. k Jos obalsiai yra:

Šalin imperializmas.
Šalin kapitalistinis milita- 

rizmas! . •< , ■ ,
Šalin imperialistiniai ka

rai! • i ■ .... hr
Pilna parama, darbinin

kams ir valsitiečidmš, kurie5 
veda kovą prieš; iAmerikos 
?ww^us. a - ,

Solidarybė su darbinin
kais, viso pasaulio prieš im
perialisms!

Pilna' parama revoliuci
niams dairbininkams ir vals
tiečiams kolonijų ir pusiau- 
kolonijalių šalių, kurie ve
da kovą už pasiliuosavimą 
iš po užsienio priespaudos. 
/ Pripažinimas Sovietų Są

jungos. Ginkime ir remki
me vienatinę pasaulyje dar
bininkų respubliką!

Ši rinkimų kampanija bus 
Vedąma su tuo tikslu, kad 
sumobilizuoti darbininkus ir 
farmėrius kovai up savo rei
kalus. 'U '

Reikia kovot prieš algų 
kapojimą.

Reikia remti angliakasių 
ir New Bedfordo audėjų 
kovą- prieš kapitąlistų už
puolimus.

Reikia kovot už užlaiky
mą. bedarbių.

Reikia kovot prieš streik
laužišką valdžią, prieš in- 
džionkšinus, prieš policijos 
žvėriškumus. •

Šioj rinkimų kampanijoj 
yra labai, daug klausimų. 
Šioj rinkimų kampanijoj iš 
vienos pusės stovės darbi
ninkai su komunistais prieš
akyje, o iš kitos—kapitalis
tai. Wall S try tas su savo 
bilionais rems republikonus 
ir demokratus. Komunistų 
Partijai reikia tūkstančių 
sumobilizavimuį darbininkų 
prieš kapitalistus šiuose rin
kimuose.

Tuo būdu Darbininkų 
(Komunistų) Partija prade
dą vajų už sukėlimą’ $100,- 
Obp rinkimų \kampanijai. 
. $100,000 kpvai ‘prieš Wall 
'Stryto ;biliogniĮ, prieš par- 
sjdkvųsiu^ . kapitajistiųius 
'pdlitikieriuš ir ąipjigelhinj 
kus, • prieš ipipeiualizmą ir- 
imperialistinius karus. •, • . .

$100,000 kovai už karin
gą industrinį unijizmą, už 
organizavimą neorganizuo
tų darbininkų, už pripažini
mą ir gynimą Sovietų Res
publikos. - • ' V « > . - , 

$100,000 ’ rinkimų kąnipa-^ 
nijai, idant išbudinti :i| mie- 

u ir
11, idant išbudinti is mie

go milionus darbininkų ir 
valstiečių, kurie tebepalaiko 
kapitalistines partijas.

$100,000 del įsteigimo A- 
merikoj e Darbininkų ir Val
stiečių Valdžios!

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Centralinis ‘Komi
tetas atsišaukia' į< Amerikos 
darbininkus ir farmėrius 
sudėti $100,000 revoliucinei 
rinkimų kampanijai.

Centralinis Komitetas 
Darbininkų (Komunistų) 

Partijos.

ATVIRAS LAIŠKAS 
DRAUGAMS

, ' :Or-----' *
Brangūs Drąugai!, j, • <-\ 

šiuomi j /p^apešu, (visięms 
draugams, ka,d. ąs.^su yalsjtijop 
ligoninėj- ,jąū įųo 29, dienos 
gegužes. Todėl atleiskite mąh 
už nęatskkyrią į jūsų laiškui 
ir- suVėlihįmą laikrodėlio lai
mėjimo. Mdnau,' kad' apie tai 
jums Scrantono, draugai ne^ 
pranešė. į - i -;

Manėj iŠ> dirbtuvės nuvežė 
į šią ligoninę su nervų suirimu 
ir; vidjurįų uždegimu.

Jaučiuos geriau.
V. Turauskas.

Valstijas Ligoninė, Scranton, 
Pa. . ■ 1 !

KIEK KAUNE
automobiliu

d

■

/(apart; jei nevažinėja • t 
prakalbom):,• bet dar tiek poništ 
ki> kad dažnai išsireiškia, .kad ;
jiem nerūpi > SLA. iiariiį, gavi- j 
mas! Tokia drąsa, paveldėjęs . A 
tėviškę aristokratas gali pasa
kyt, o ne samdinys, redaktorius 
ar rąštininkas, kuriam algą,na
riai ląoka! ŠLA. iki šiol įaip V 
yri. ? ’

Centre sėdį “išrinktieji”, ne 
tik kad patys neboja SLA. kles
tėjimo, apart pasigyrimo, bet 
dari daug trukdo pažangiesiem 
žmonėm prigulėt prie SLA.

Tas turi būt smerktina ne 
tik pažangiečių laikraščiuose, 
bets ir kituose lietuvių laikrašr 
čiuose, o ne kur kuris priguli.

Lietnvis. 
\ t

'Nuo Redakcijos: Komunistai 
niekados nesmerkė ir nesmerkia 
tų Susivienijimo narių, kurie 
priklauso'prie Sandaros. Tai 
jų valia. Kuomet jie susipras, !
nuo tos šmugeliškų, biznierių 
vado vau j apios partijos atsimes. z

Mes smerkiame ne ęilinius 
narius, kurie priklauso ppte. 
Sandaros, bet jų lyderius, kurie 
valdo Susivienijimą ir qersekio 
ja pažangiuosius narius, Ji< 
laiko Susivienijimą saVo parti 
5ps įrankiu ir taip [linkui’ jdrdU' (
siiieša’. Tain primingi'komli*' ' ’ 
1 
nijimo nariai. Jie nori, kad - j 
Susjviehijjmas būtų bėpąrįyviš- į | ,4 ; ;- 
k,a savitarpinio; sušišilpįmp; pr- t

JLI 3 j

nistai! in, visi pažangieji Sūsivie- <1 į

ganizacija. ,

JUOKAI NE Jlli
1 r 1 r" t C-

i.

KAUNAS.
sto valdybos statistikos ži- 
niomįSi, Kąunę yra 123 veži
kai <—■ 1 ---
motociįklių, 2717 3
autobus^ u; j.4 arklių tram
vajaus; vągotfų, {'

PAVADINTŲ DURNIUJ
Jis.-—Jeigu aš tamstą i 

pabučiuočiau, tai ką* tu tuotnet 
sakytum? f ••

Ji.—Pavadinčiau didžiausiu 
durnium, jeigu tik sykį pabu
čiuotum. ; .

. IR KlTi NORI
- Kauno mie- ’ tiigonė', atęjus aptiękon.— 
1 ’ ’ |Oi, aptiekoriau, aš jau mirš;

Aptiekbriusl—Tamsta prisi- 
HHHMPIįB -. I .,, WIT
/čia. yrą tokių, kurie ank| 
atėjo it taipgi, npri, kai

{•ji Sųtiukp. Papl

likllU, 2717 CtVllaČiU, « ,?>io vrA inkiu kuria o'n

O'



Puslapis Trečias

KRUPPAS IR FORDAS
Kada H. Fordas Amerikoj laikais ir Kruppo darbininkai 

pradėjo dirbtuvėse įvesti nau- elgėsi./«ruppas į savo darbi-
jas reformas ir mokėti savo 

? vergams po 5 dolerius už aštuo-i 
nių valandų darbo dieną, tuomet I 
didžiuma darbininkų jį skaitė Kruppo pastatytuose 
savo tėvu ir prieš jį nieko ne- viską pirkdavo jo krautuvėse, 
galima buvo prasitarti. Dirban- eidavo į jo užlaikomą bažnyčią, 

savo vaikus leisdavo į jo užlai
komas mokyklas ir net laikraš
čius turėjo skaityti tokius, ku
riuos jis įsakydavo. Net ir da
bar pas Kruppą pasilaiko tokia 
pat tvarka. Lyginai taip elgia
si ir Fordas.

Kada jau prasidėjo didesnis 
darbininkų judėjimas Vokieti
joj ir kitose šalyse, tai Krup
pas važiuoja į užsienius tyrinė
ti tą darbininkų judėjimą ir vi
są jų padėtį. 1871 metais jis 
tyrinėja Anglijos darbininkų 
padėtį. Iš Anglijos ve ką jis 
rašo savo įpėdiniams:

“Nėra abejonės, kad Vokieti
ja eina Anglijos pėdomis. To
dėl aš rekomenduoju didelį at
sargumą ir nuolatinį tėmijimą 
darbininkų. Kiekvieną, kuris 
tik nutėmytas linkime prie tų 
organizacijų, kurios priešingos 
darbdaviams ir kapitalui, reika
linga greičiausiai vyti laukan 
iš dirbtuvės. Aš patariu vyti 
laukan iš dirbtuvių ir tuos, ku
rie užveda kokius nors ginčus [ 
tikybiniais klausimais. Mes ;

turėti tik ištikimus .

ninkus žiūrėjo, kaipo į nuosa\ 
|vus vergus. Jie visi gyveno 

namuose,

kiečių buvo visai nekokiu
žmogum laikomas, ne tik

FI tieji darbininkai skaitėsi visa 
galva augštesniais už kitų dirb
tuvių darbininkus ir jie didžia
vosi, kad Fordo darbininkai. 
Tuomet daugelis manė, kad 
Fordas yra vienintelis pasauly- 
j&4darbdavis, kuris taip rūpina
si savo darbininkų reikalais.

Bet ar nebuvo ir pirmiau to
kių “geradarių”, kaip Fordas?

.Daugelis “Laisvės” skaitytojų 
girdėjo apie Vokietijoj esantį 
kanuolių karalių Kruppą, bet 
mažai kas ką žino apie jo “ge
rumus”. Susipažinus su Krup
po “gerumais,” pasirodo, kad' 
mūsų “gerasis” Fordas perėmė 
visas Kruppo ypatybes. Fordas 
pradėjo taip elgtis su savo dar
bininkais dabar, kaip Kruppas 
jau elgėsi apie 75 metai tam 
atgal.

1827 metais Alfredas 
pas pasiliko savininku 
dirbtuvėlės, kuomet jo 
numirė. Tuomet pas jį-dirbo 
7 darbininkai. Praslinkus šim
tui metų, tai yra, 1927 metais 
pas Kruppą jau dirbo 70,000' 
darbininkų. privalome

Ą Kruppas pirmas pradėjo sa- darbininkus, kurie ne tik tą iš
tikimybę parodo širdyje, bet ir 
darbe ir kurie mums dėkingi 
už suteikimą jiems duonos... 
Niekas neprivalo kėsintis per
keisti tą tvarką, kurią mes tu
rime užvedę. Geriau viską su
draskyt, į padanges paleist, ge
riau viskuo paaukoti, negu nu-

r

8

į 
I t f

Krup- 
mažos i 
tėvas

* m uppao piiiiiao piauuju oei“ 
yvo dirbtuvėse naujas reformas.

Jis budavojo naujausias maši
nas, kokias tik tais laikais gali
ma buvo pabudavoti ir jų pa- 
gelba gamino kanuoles. Jis 
skaitėsi Vokietijos patriotu, bet 
kuomet iškildavo karai, tai savo 
ginklus siųsdavo ne tik Vokieti
jos kariuomenei, bet i 
šalims, su ] 
kariavo. Jis savo darbininkams i Kaip Kruppas ir jo visit di- 
mokėjo keliais feningais dau-[nastija virto kanuolių karaliumi 
giau, negu kitur, bet reikalavo, į ir karališkai gyvena, taip dabar 
kad darbininkai ištikimai jam Fordas skaitosi automobilių ka- 
dirbtų.. Ir kaip nesenai Fordo! 
darbininkai didžiavosi, kad jie 
yra jo darbininkai, taip tais lai
kais didžiavosi ir Kruppo darbi- 
mnkai,-'jo, o ne kito ko*- 
kio fabrikanto darbininkai.
Kaip nesenai Fordo darbininkai 
žiūrėjo į kitų fabrikantų dar
bininkus su panieka, taip tais

nei, bet ir toms įsileisti sustreikavusiems darbi- 
kuriomis Vokietija cinkams. ”

...... 1 M. . » > . . . A

-raliumi ir turtingiausiu žmogu
mi. Bet jų darbininkai yra di
džiausi vergai ir organizacinia
me klausim'e daugiausiai atsili
kę nuo kiti| dirbtuvių darbinin
kų. Kapitalistų “tėviškumas” 
daugiausiai pavergia darbinin
kus.

švenčioniškis.

ŽYMŪS ASMENS Iš NETIKUSIU KŪDIKIU
Paprastai tikrinamu kad 

jeigu kūdikis esti ‘kokp ne
tikęs, menkos sveikatos ar
ba stačiokas bei . neklauža
da, tai ir jam užaugus nie
ko iš jo gero nebus. Betgi 
gyvenime ne visuomet taip 
yra. Daug yra žinoma pa
vyzdžių, kur iš nesveikų, 

į silpnų arba, sakant, proti- 
' niai atsilikusių vaikų pas

kui išsivystė vienoje ar ki- 
į toje srityje pasižymėję ąs- 
F mens. Taip sakant, žmo

gaus genialumą negalima vi
sados pastebėti dar jo kūdi
kystėje bei vaikystėje. Kad 
tai neišrodytų tušti žodžiai, 
čia paduosiu keletą pavyz
džių iš paskilbusiųjų asfhe- 

gyvenimo.
Imkime garsųjį muzikos 

genijų Beethoveną. • P£š jį 
.dar vaikystėje "apsireiškė 

’ ženklų, rodančių, jog po tū- 
I lo laiko galės sukietėti * tam 

tikros dalys jo ausyse, o 
* tas galės vest į visišką ne

tekimą girdėjimo. Jeigu jo-
> jo''tėvai būtų pasitarę su
> vadinamu “užsiėmimo eks- 
įįpeftu”, tai tas jokiu būdu

nebūtų pataręs tokį vaikutį 
Iivinti muzikoje. Tačiaus, 

čiy'tam, kad tais laikais 
žšiėmimo ekspertų dar ne- 
uvo ir jojo tėvai neperma- 
V kokis pavojus gresia jų 
unaus sveikatai, jie leido 
ūnui lavintis muzikoje ir; 
asaulis susilaukė žymiau- 
io muzikos gepijauš. Nors 
leethovenas apkurto dar 
ana jaunas būdamas, ta- 
iaus jis spėjo atsiekt mu
loje tiek, kiek iki jo ide
as kitas nebuvo atsiekęs.

Gi žymusis dramatisias 
Shakespeareas vaikystėje ir 
jaunystėje buvo, sulyg pri
imtų taisyklių sprendžiant, 
išdykėlis ir niekam netikęs 
savizdrolas. Visoje Angli-

$1,000 UK UŽ 60 CENTU 
I Atsiųsk 60* centų, tai gausi visokių 
stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. ’ K4J tas tūkstantis dolerių 
žmogui reifikia, jeigu Jis yra apim
tas kokios nors figos bei vidurių su
gedimo?. Toks žmpgus yra susirau
kęs, nelinksmas Ir Įvairių nesmagu
mu apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksini kalnų parodytum, tai jam 
malonesni būtų sveikata, negu tas 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų, 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolių 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatų.

Vaistžolės yra nuo sekančių Hgųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkįno, dusulio 
(asthma), peršalimo, skaudėjinio po 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ir 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios .jums sugrųžins 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimų, galvos 
skausmus, ūžimų ausyse, nuomarą, 
širdies ligų, tai atsiųsk 85c,, o gausi 
mūsų gausius vdistus,1 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 ramumų.

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

M. ZUKAITIS '
25 Gillet St

DR. A. L CEASAR.
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

jaunystėje, bet ir jau į vy
rą suaugęs. Jaunystėje jam 
veik jokie darbai nesisekė, 
ir veik visi, jį žinojusieji, 

'^aikė jį “dideliu, apsileidusiu 
grąmėzdu bei tinginiu”. 
(Verta pastebėti, kad nieki
nimas Whitmano, dalinai, 
paėjo ir iš to, kadangi jo 
eilės savo turiniu buvo per
daug radikalės tų laikų 
žmonėms. Jojo genialu
mas tik dabar pradedama 
suprast ir įvertint.)

Seniau gyvenęs žymus 
ame'kikonas poetas ir rašy
tojas Edgaras Poe už pras
tą mokinimąsi bikvo praša
lintas iš West Point milita- 
rinės akademijos. Paskui 
jisai bastėsi < iš vieno užsi
ėmimo kitan ir tai vis pras
tesnių, taip jog, galų gale, 
visi jo draugai ir simpati
zuoto j ai neteko su juo kan
trybės ir atsišalino. O betgi 
'jo raštai, galima sakyt, pa-! 
dėjo pamatą amerikonų li
teratūrai. Tai buvo pirmu
tinis Amerikos rašytojas, 
kuriuo susidomėjo ~

Generolas U. S. 
kuris pasižymėjo 
Jungtinių Valstijų 
paskui buvo šalies preziden- ___ ____ ________ _ ________ ____________
tu, vaikystėje buvo nei ant Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
ko negabus ir tik labai vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir čiarnio. 
gramėzdiškai pataikydavo 
St. Louiso mieste vežimėliu 
važinėdamas pardavinėti 
prakurui malkas.

Garsusis inžinierius ir iš
radėjas . elektros srityje 
Steinmetzas buvo iš ap
sigimimo kuprotas ir nedai
laus subudavojimo; betgi 
jo snjegens buvo taip veik
lūs ir gabūs, kad jisai buvo 
pramintas žmogum su žai- 
biniais smegenimis.

Galima būtu čia suminėti 
taipgi Turgenevą, Voltaireą, 
Stevensoną, Johną Bur- 
roughsą, Nietzsche,. Moham- 
medą, Linco Iną ir daug 
daug kitų, kurių vardai ne
užmirštami dairiausiose 
gyvenimo srityse, bet kurie 
vaikystėje nerodė jokių bū
simo pasižymėjimo ženklų. 
Jeigu jų vaikystėje apie 
juos būtų spręsta remiantis 
vadinamų eugenisfų išva
džiojimais (eugemstai įro
dinėja, būk tik sveiki ir ge
rai išsivystę kūdikiai verta 
esą auginti), tai visi jie bū
tu pripažinti nevertais au
ginti.

Tas parodo, kad negalima

SKAITYKITE—ŠVIESKITĖS—MOKYKITĖS
•* A

Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą: ft
Lietuvos Politemigrantą Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė pa
dėtis. Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniai 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodoma 
tikslas Lietuvos politemigrantą kongreso Rygoje. Yra eilė 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 

100 
20c

keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 
puslapių. Kaina ..............................................    . ..

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

Prieš fašistinė Vienybė ;
Priešfašistiųes Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietuvos. 
žurnAliukaš 32 puslapių, leidžiamas kas mėnuo. Jame rasite 
straip'snių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą. 
Kaina ...................................     15c

( Lietuvaitė '
FOTOjGRAĖISTĖ

. I / 4 <
Fotografuoju, Didinu Ir Numalia- 

voju Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną k 
nedėliomis nuo 9:30 ryte iki

S po pietų
1 1 ' ”Margarieta Valinčius

Room 32 Weitzencorn Bld’g.
’ PUBLIC SQUARE

> Wilkes-Barre, Pa.

Europa. 
Grantas, 
civiliame 

kare ir

joje nebūtų-atsiradę moky-[visada vaduotis tvirtinimu, 
tojo, kuris — prasikankinęs būk tik sveikame kūne —
su jaunu Shakespearuku ke
letą dienų mokykloje — bū
tų sutikęs, kad kada nors iš 
to savizdrolo bus kas nau
dos.

Paskilbęs filosofas Her
bertas Spenceris, vaikystės 
metuose buvo labai liguis
tas vaikas ir išrocĮė ląbai 
bukaprotis ant visokio mo- 
kinimosi. Š4""’ 1'*"**' —:z'!

sveika siela bei protas.
J. Barkus.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Darbininkių Susivie
nijimo 6-to Rajono Kuopoms

Draugės! L.D.S.A. 6-to Ra
jono, bendrai su, A.L.D.L.D. 

Štai kaip apie[9-tu Apskričiu, metinis išva- 
Spencerį kalba vienas apra- žiavimas įvyks 5 d. rugpjūčio, 

šiušių jo gyvenimą: “Mo/a- Minersvillės miške. 1_______
liai jisai buvo be galo dide
lis neklaužada-užsispyrėlis 
ir baisiai nepakęsdavo jokio 
autoriteto... Deja, be pinigų, 
be specialio mokslo, be svei
katos, pasiekęs vyro amžių, 
jisai pagamino aštuonioliką 
tomų raštų.... ir paleido pa
saulin tokią apštį naujų ir 
originalių idėjų.”

Žinomas g a m t i rankas 
Isaacas Newtonas, kuris 
pirmutinis pastebėjo ir iš
tyrė visuotinąjį svarumo į- 
statymą, vaikystėje buvo 
“tinginys ir apsileidėlis vai
kas”, kuris “nerodė jokio 
palinkimo prie mokinimosi”. 
Jisai apsigimęs buvo labai 
silpno subudavojimo ir 
prastų akių. Betgi, išaugęs, 
savo mokslu ir tyrinėjimais 
daug prisidėjo prie praplė
timo gį^itažinystės.

Didysis Amerikos poetas 
Walt Whitmanas newyor-

Bus labai 
gera programa. Kalbėtojas 
drg. D. M. šolomskas iš Eas
ton, Pa. Dainuos Lyros Cho
ras iš Shenandoah, Pa. Bus ir 
daugiaus įvairumų. Tad visos 
draugės turime nuoširdžiai pa
dirbėti, kad šį išvažiavimą pa
daryti sėkmingu.

Turime pačios dalyvauti ir 
suorganizuoti savo miesteliuose 
grupes; kad važiuotų į pikni
ką. Taipgi malonėkite per sa
vo kuopų susirinkimus išrinkti 
bent po dvi drauges dirbti pik
nike.

Visos žinome, kad išvažiavi
mo pasekmės priklausys nuo 
mūsų pasidarbavimo. Tad, 
draugės padirbėkime rūpestin
gai. - /

Rajono Sekretorė
, K. Rušinskienė.

Skaitykite ir 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

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

Visas augščiau paduotas knygas’galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Labai 

vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriausių 
poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektu myriop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina., i........................................35c

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

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

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

Moteris ir Išpažintis
Jau tik k !ętą beturime šios knygelės. Joje yra gražių nuro
dymų, ’ ..p dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
terų, j ypač prie jaunų mergaičių. Čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaina ...................................  ..20c

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie 
Lyties Dalykus

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

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

įsigykite 
. . .$2.00

Įžanga Į Politinę Ekonomiją
Tai yra didele ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip 
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei-j 
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų reikšmė, tai būti
nai privalo perskaityti šią knygą. Knyga yra parašyta1 labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti. ■ Ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo. Kny
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . ..$1.00
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis.’.....$1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika
Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Marksb, to vieninte
lio žpiogaus', kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties, šią knygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbiainkės. Knyga 
turi 250 puslapių?’' Kaina popieriniais viršeliais ............... $1.00*
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso rai
dėmis ...j....,................................................................. $1.50

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

Reikalaukite tuojaus, nes mažai jų yra ir greit visos išeis

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

Tel. Jefferson 10090

Spencerpart, N. Y«

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškam 

klausime lietuvių nuomones nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tai nėra partijų nė ginčų, 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai yra 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyt
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai,

■-1 ———————-—————■ po Vardu JOrJO—JOHN S GlGAKa

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

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

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

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

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

Kariea* neparanku uždprenumemoti 
tiesiai ii Ruaijoa, tie galite užaiprenu- 
■aeruoti per "LaiaVe”, 46 Ten- Eyck 
Street, Brooklyn. N. T. Kaina S1.25, 
persiuntimai veltui.

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠI^AS

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

* pietelius ir draugas.

KAINA $1.25 '

46
“LAISVĖ”

Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
, : , ' ! i • . 1 . <

DR. ZINS
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

X-spinduliai
Gydo visokias chroniškas ligas. 
Gerklės, plaučių, vidurių ir kraujo 

specialistas.

Mano kainos prieinamos

IR
PAŠITARIMAI 

EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Avė. ir Irving Place 
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliotais: 9 iki 4 po vietų.

po 10c arba PETRO—tai faktas.
‘ . Draugas 8.

H
Reikauskas, 214 
Schuylkill Are., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci- 
' garai žmonėms.

J. T. Vaitekūnas,

J. Naujokas 670 N. Main St., 
Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
nuolatos j sa<o didele krautuvę ga
bena. Taip pat/J. Balseviče, 51 She- 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p. 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St- 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra
šo taip: J. Naujoke, nuo agento nu
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man, 
taip jr mano kostumieriams labai pa
tinką. > J r * : : '
. i Daugybė (Brooklyn© ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą ii- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais tngarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barberius, Kliubuose br bo
ruose. Mes tisiif prisiunčiam ir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje. 
Rūkysit ir džiaugsitės. ,

Naujoką Cigarų Dirbėjai
T67 DIVISION AVENUE

Brooklyn, N. Y., )

Tel., Stagg 5043

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

pasa- 
užga-

MATTHEW P. BALLAS
, BIELIAUSKAS 

it ■
Funeral Director 

Graborius 
NOTARY PUBLIC
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

JOSEPH DABRAVALCK1S
(DOBROiy)

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

SKAITYKIT IR PLATIN' 
KIT “LAISVĘ”



/ Puslapis Ketvirtas :! Petnyčia, Liepos < d., 19:

Atsakymas j “Ekonomijos Studento 
Plūdimus “Tėvynėje”

daly- 
kaip

‘nu- 
kad 
kad

mane 
doros,

“Tėvynės” 23 num., birželio 
8, 1928, “Ekonomijos Studen
tas” išplūsta mane įvairiais 
gražiais žodeliais, primesda
mas rrtan bliuznijimą ir mela
vimą prieš jį ir “Tėvynę.”

“Ekonomijos Studentas” el
giasi labai “gudriai”: neuž
baigdamas mano sakinių iš- 
traukosex iškraipo mintį ir sa
votiškais išvedžiojimais- daro 
man primetimus ir pastato 
klausimus, šaukdamas: “Atsa
kyk, Dėčkau, atsakyk!”

Todėl, del visa ko, atsakau.
‘•Ekonomijos Student as” 

prAHeda: !
“—Kritika yra vienas 

kas, o plūdimas—kitas, 
tik ‘žinovas’ ekonomijos,
Dečkus ir plūsta, kaip girtuok
lis netekęs doros nei sąžinės.

“štai to ‘garsaus’ ekonomis
to Dečkaus ‘Laisvėje kovo 29, 
1928, yra paleistas bliuzniji- 
mas prieš ‘Tėvynę’ ir Ekonomi
jos Studentą.”

“ ‘Ekonomistas’ Dečkus 
rodo’, kad, girdi, tiesa, 
Rusija buvo biednesnė ir
Rusijos industrija neaugo taip 
sparčiai, kaip Amerika...” 
Mat, kokis didelis ‘žinovas’ tas 
Dečkus, kad Rusijos industri
ja neaugo taip sparčiai; kaip 
Amerikos. Reiškia, pagal 
Dečkaus ‘didelį protą,’ Rusijos 
industrija smarkiai augo. Jei
gu Dečkus supranta apie Ru
sijos industrijos augimą, tai jis 
supranta atbulai, arba • suži- 
niai meluoja.” ‘ •• u
Mano Atsakymas “Ekonomijos 

Studentui”:
“E. S.,’’ išvadina

girtuokliu, netekusiu
melagium ir bliuznytoju, bet 
neparodo, kame tas bliuzniji- 
mas buvo? Jis neužbaigė iš
traukoje mano sakinio, iškrai
pė mintį ir primetė man, būk 
aš rašęs, kad Rusijos industri
ja lenktyniuojas su Amerikos 
industrija. Bet nieko pana
šaus aš nerašiau, štai kas ma
no buvo pasakyta:

“Tiesa, kad Rusijos žmonės 
prieš karą buvo biednesni ir 
kad Rusijos industrija stovėjo 
ant vietos, kuomet Amerikos* 
sparčiai plėtojęs. Bet pasa
kyti, kad Rusija turėjo dau
giau aukso už Ameriką, tai 
jau ne tiesa.”

Da pirmiaus, 
1928, kuomet 
Studentas” rašė, 
Rusijoj industrija supuvus, 
“komunistai nieko neveikė in
dustrijos pakėlimui,” aš rašiau 
sekamaį :

“Argi ne juokdaris tas 
‘Ekonomijos Studentas?’ ‘Pats 
pasako, kad Rusija buvo atsi
likus industrijoj šimtmečiu, o 
karas, revoliucija ir badmetis 
dar daugiak prisidėjo prie iš
naikinimo industrijos ir trans- 
portacijos, tačiau dabar nori, 
kad Rusija jau būtų pralenkus 
kitas šalis.”

Reiškia, mano sakiniuose . 
nėra nieko sakoma apie lenk- rublis be vertės? 
tynęs. Pats “E. S.” parašo žo
dį “neaugo” ir sako, būk aš

sausio 27, 
“Ekonomijos
kad “Sovietų

” o

kad Rusija

....... tT.j. \ ■ 

tėtų jiems kailį ^išperti, kad* 
leidžia dievui tą viską daryti 
ir daugybę nekaltų? ? žmoųių. 
bausti. Dvasiškija turėtų die
vui perstatyti dalykus ir su
drausti jį nuo tokių šposų, 

Švenčioniškis.

SV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

Pirminihkas A. KrQkonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagelb. M. Meškinis, 9 
Burton St.; Užrašų Raštin. V. Gelu- 
sevičius, 51 Glendale St.; Piniginis 
Raštiniu. J. Stripinis, 49 Sawtell 
Ave.; Ligonių Rašt. J. Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 Merton St.; Iždo Globėjai: J. 
Tautvaiša, 678 Main St.; S. Petravi- 
čia, 160 Melrose St.; M. Mačiulaitis, 
45 Ridge St., .Tvarkdarys J. Pilipaus- 
kas, 19 Ames St.

j “Dočkus ‘kritikuoja’, kad Ro
ma griuvo tik dėlto, kad per
daug kariavo, dykūnų per
daug buvo, perdaug kariuome
nės buvo, o nebuvo kam žemę 
dirbti. Reiškia, Dečkaus, ‘eko
nomija’ nurodo, kad jeigu Ro
moje būtų dirbę žemę, nebūtų 
Roma griuvus. Bet ant nelai
mės, Romos žmonės žemę dirbo. 
Rusijoj prie caro žmonės žemę 
dirbo, dabar Rusijoj prie ko
munistų valdymo žmonės žemę 
dirbą. Vienok Rusijos caro 
valdžia buvo biedna ir dabar 
komunistų Rusijos žmonės dar 
biednesni.”

Kad militarizmas nualina ša
lį, žmonės tai žino. Kad ka
riaujant laukai lieka neapsėti 
ar javai išminti, sunaikinti, irgi 
visiems žinoma. Tik vienas 
“E. S.” to paprasta dalyko ne
supranta.
/ Apie Romos griuvimą ar 
griuvimą nekalbėsiu, nes: 
veik 2000 metų praeitis ir, 
gal istorijos padavimus, galima 
daryt visokius išvedimus.

Bet kaipgi čia yra? Rašėt, 
kad Rusija prieš karą turėjo 
daugiau aukso už kitas šalis, o 
dabar sakot, kad caro valdžia 
buvo biedna, žmonės irgi buvo 
biedni. Kaip tai? Juk Rusi
joj neesant industrijai (?) ir 
pinigų neleidžiant į apyvartą, 
kaip jūš rašėt, negalėjo būt nė 
fabrikahtu-kapitalistu, nė ban- 
kieriu. J Tai pas kąąj tada Ru
sijoj tas auksas buvo?

J. ^K. Dečkus.
(Pabaiga bus)

Ibuvo prieža 
aukso netek

Pirma įsitė\iyk tai, kas ma
no sakinyj 
“Bankrotas 
džiai.” Aš 
rūto Rusijos 
ro valdžios.

Pagal “Ekonomijos Studento” 
“filosofiją” išeitų taip:

Caro valdžia veda karą dve
jus trejus metus, išleidžia milio-. 
nūs aukso rublių užsienyje už 
amuniciją ir kitokius importus; 
valdžios iždas išsituština; val
džia išleidžia vidujinę bonų ar 
vekselių paskolą; uždeda augš- 
tesnius mokesčius ant tavorų 
del dapildymo iždo, karą pralai
mi; atmoka dalį nuostoliu ir 
Anglijai už paskandinimą žve
jų laivo,' iždas beveik tuščias, o 
mokesčius rinkti da ne laikas;, 
betgi Rusijoj auksas nesumažė
jo: kiek buvo prieš rusų-japonų 
karą, tiek likos ir po -karui! Tai 
bent logika, viršijanti ir aštun
to skyriaus mokinio !,

Išeitų panašiai: Pe 
nį karą Europos šsllyi 
jo Amerikai už amuniciją ir ki
tokias karo reikmenas bilionus 
auksu, vienok Europoje tebėra 
tas pats auksas, ką buvo prieš 
karą! O Amerika turi net 150 
vagonų, 7000 tonų aukso, vie
nok ji turi tik tiek pat, kiek ir 
prieš karą turėjo, 
ropa ne biednesnė, 
turtingesnė!

Čia irgi x keista 
kaip sau norit.

“Ekonomijos Studentas” to
liau rašo! “Jeigu Dečkus su
pranti ekonomiją, 'būk vyras ir 
paaiškink kad ir per .tą pačią 
‘L.’ juk sakai Amerika turėjo 
daugiausia aukso, kad Amerika 
turėjo daugiausia aukso laike 
karo, tai kodėl Amerika užtrau
kė vidujinę paskolą? Kuomet 
Amerika turėjo aukso, kodėl ne
prisidirbo pinigų, bet kodėl sko- tik jiems pasipainiojo kelyje, 
lino.” Į į j ‘ jį ~ ' '

Mano Atsakymas. Vidujinė 
paskola yra vienas daiktas, o 
užrubežinė *— kitas. Amerikos 
valdžia skolinos nuo Amerikos 
žmonių, kad dapildžius val
džios iždą, arba kad gavus tų 
pinigų, to aukso, kuris yra ban- 
kierių ir žmonių, o ne valdžios. 
Kad Amerika turėjo daugiau 
aukso, negu Rusija, 1914 m. 
prieš karą, tai rodo valdiški ra
portai ir čia negali užmest man 
melagystės.

“Vokietijos auksas buvo Vo
kietijoj laike karo ir po karui,” 
sako “E. S.*’, “vienok Vokietijos 
markės buvo likę be vertės, da
bar markiu valiutas stovi augš- 
čiaus. Paaiškink Dečkau, del- 
ko?

“Rusijoj po karui už vieną 
dolerf galėjai pirkti kelis milio
nus rublių, vienok auksas iš 
Rusijos nebuvo niekur išvežtas. 
Paaiškink Dočkau kodėl, kad 
Rusijoj buvo aukso, o Rusijos

pasakyta:
3 caro vėl
inėjau bank
as, bet tik ca-

;r pąsauli- 
lys sumokė-

Po karo Eu- 
Amerika ne

ekonomija”,
GAMTOS ŠPOSAI

ATSITIKIMAI S. L. A.
35-TAME SEIME

be
tai
pa-

Kaip kada gamta pradeda 
šposus krėsti, žinoma, jeigu 
tie šposai būtų “žmoniškesni,” 
tuomet niekas apie tai nei ne
kalbėtų. Bet gamtos šposai 
labai skaudūs.

Pereitais metais gamta buvo 
iškrėtus sekamus šposus.

šešiasdešimts keturi ciklo
nai buvo iškilę neapsakomos 
jėgos, kurie viską naikino, kas

Penkiasdešimts du didžiausi 
vandens potviniai.

Septyniolika didelių vulka
ninių išsiveržimų.

Aštuoni didelLžemės drebė
jimai ir vienuonka mažesnių, 
kurie, taipgi padarė nemažai 
blėdies.

Pasekmės tų šposų labai pra
stos.

Virš šešiasdešimts tūkstan
čių žmonių pražudyta. Virš 
dvidešimts tūkstančių sunkiai 
sužeista. Devyni miestai pa
versti į griuvėsius ir nema
žinus šešiolikos tūkstančių įvai
rių atskirų budinkų, tiltų ir 
tam panašiai sunaikinta.

Tai tokie gamtos šposai per
eitų metų.

Kam dabar reiktų kailį iš
perti už tokius šposus?

Dvasiškija sako, kad be die
vo valios nei plaukas nuo gal
vos negali ųukristi. Vadinasi, 
visi tie šposai, tikinčiųjų išve
dimu, paeina nuo dievo, Ka
dangi tiesioginiai dievo atstok 
vali yra dvasiškija, tai ir ver-

“Gi dabar Rusijos valdžia y- 
ra išvežus į svetimas šalis 116 

manąs, kad “neaugo” ir pa- tonų aukso, kaipo kauciją, kad 
i— -i « ” ug pjr)ętug produktus Rušija*at-j

mokės. Vienok-nors 116 tonų 
aukso išvežta iš Rusijos, beį da
bar Rusijos rublis vertas yra 
51c. Amerikos pinigais. Paaiš
kink Dečkau kodėl taip;..” I

Mano paaiškinimas. Jeigu! 
iš S. R. yra išvežta 116 y tonų;, 
aukso, kaipo kaucija, tai tas£ 
auksas ir tebėra S. Rusijoj val4 
džios, ne keno kito. v

S. Rusijos rublis vertas 51c. I 
amerikoniškais pinigai todėl, 
kad tie popieriniai rublia\ yra 

 

paremti S. R. valdžios auk^u ir 
platina. 7 metai atgal bu\ be 

 

vertės, todėl, kad ta popiera ne
buvo auksu paremta. Neturėk 
banke pinigų ir čekis, privačiai 
išrašytas, bus be vertės.

Kalbant apie Vokietijos mar
kių puolimą ir vėl pakilimą, 
reikėtų paliesti ir Dawes’o pla
ną ir bankierių spekuliavimą, * 
o tam čia nėra vietos.

Bet jeigu “Ekonomijos Stu
dentui” da neaišku, tai del pla* 
tesnių informacijų kreipkitės 
prie manęs laišku, tai nereikės 
laikraštyj užimti brangios vie
tos.

Ekonomijos Studentas rašo: i

reiškia, kad “smarkiai augo” 
Ir suprask tu žmogus tą “eko
nomistą.”

O kurgi tas mano bliuznįji- 
mas ? Nėra.

Amerikai sugrįžti prie nor- 
malio stovio po civilio karo 
ėmė apie 30 metų. Tai kam 
laukt stebūklų iš Sovietų Ru
sijos?

“Ekonomijos. Studentas” ra
šo:

“Kitas labai ‘svarbus’ Deč- 
kaus ‘argumentas’ tai kad 
’juk baigiant rusų-japonų ka
rui caro valdžiai gręsė bank
rotas ir turėjo jieškoti pasko-. 
los Francijoje del numalšini
mo revoliucijos. Juk caro sko-t 
los sudaro 6,738 milionus auk
so frankų Francijai.’

“Pagal Šitą ‘labai didelį ar
gumentą,’ p. Dečkus duoda su
prast, kad po rusų-japonų ka
ro Rusijoj visai neliko aukso. 
Pasirodo, kad Dečkus nesu
pranta ekonomijos principų 
nei tiek, kiek aštunto skyriaus 
mokinys.

“Rusijoj\as pats auksas bu
vo prieš rusų-japonų karą, lai
ke karo ir po karui, o skolini
mas pinigų del Rusijos ne ta

Vienas sandarietis delega
tas, Gilvickas, po trijų dienų 
seimo eigos, išėjo iš proto ir 8 
sesijoje buvo atsikreipta į sei
mą, jog reikalinga dviejų po- 
licistų jo pargabenimui namo, 
kuriems reikalinga apmokėti 
kelionės lėšos. Seimas nutarę 
apmokėti.

Kitas sandarietis delegatus 
buvo policijos paimtas nuo ša- 
litakio prie svetainės vėlai va
kare ir suteikta nakvynė be- 
lapgėj, nes mėnuolio šviesos 
buvo persipildęs. Mat, visas 
Baltimorės miestas paskendęs 
toje šviesoje, tai ir sandarieti 
patiko ta “nelaimė.” '

Delegatas.

noy Ave., Girardville, Pa.
27— P. Kukcinąvičius, P.. O. Box. 221, 

Wilsonyille, ‘Ill.
28— J; Džikas, Box 105, Frum, W.

Va. * , ' ’
29— J. W; Brozosky, P. O. Box 105, 

Coal Center, Pa.
30— J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., 

z Benton, Ill.
31— T. Dabulskis, Box 103, Fayette 

City,- Pa.
32— A. Vyturis, 1111 Legigh St., 

Easton, Pa.
23—A. B. Shatkus, 1256 Scribner 

Ave.,' Grand Rapids, Mich.
34— J. Stikuckas, P. O. Box 

Royalton, Ill.
35— K. Bagdonas, 114 N. Vise 

Shemokin, Pa.
86—Chas. Vaichunas, P. O. Box 

Harrisburg, Ill.
37—K. Urmonas, P. O. Box 292, 

Caętle Shannon, Pa.
38t—B.K YuSkauskas,, P. Q. Bbx 253, 

West Franldo^t,, Ill. ;
39— John Willumat/ 417‘ N. Morrison 

Ave., Collinsville; Ill.
40— J. Antanavičius, 924 Snyder St., 

Akron, Ohio.
41— F. Šimkus, Box 181, Benld,, Ill.
42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43— John Kuras, * 1121 Hess Ave.,

Saginaw, Michigan. ' į
44— L. Lasky, Bdx 413, Zeigler, Ill.
45— Ig. V. Savukaitis, P. O. Box 262,

Cuddy, Pa.

7
214,

St.,

209,

SKAITYKIT IR PLATlN- 
KIT “LAISVĘ”

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

D. L. K. VYTAUTO DR-STĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI:

Pirm. A. Lukaitis, 591 Avė. A.
Vice-pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.
Prot. sekr. P. Janiūnas, 128 W. 

49 St.
Fin. sekr. T. Stankevičiene, 431 

Boulevard.
Kasierius F. Lukaitis, 35 W 16 St.
Kasos globėjai: J. Laurinaitis, 11 

E. 18 St. ir M. Višniauskienė, 475 
Avė. A.

Maršalka L. Rimša, 26 E. 21 St. 
.Visi Bayonne, N. J. J

Susirinkimai atsibūna seycdomis po 
pirmam kožno menesio, Wm. Ruzgio 
salėje, 26 E. 21 St., Bayonne, N. J.

- ELIZABETH, N. L
\

Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm.—Jonas Drulis, 321 Bond 
Vice-Pirm.—Juozas Krukauskis, 

300 First St.
Protokolų Raš.—B. Burkauskis, 

255 Pine St.
Finansų Rašt.—Jonas Poškus, 

113 Court St.
Iždininkas—Martinas Budreckis, 

163 E. Jersey St.'
Iždo Globėjai— M. Gedminienė, 

111 Court St., ir 
St. Morkis, 321 Bond

Nauji: Ras. Orga.—M. Zabrauskienė, 
274 Sencond St.

Draugystės korespondentas 
Grigutis, R. F. D. No. 2, Box 306 
Maršalka Juozas Kicena, 
j 259 Broadway
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR
I MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE, ILL.
* %

Valdybos Adresai:
Pirmininkas J. Velička, 53rd St. and 
5th Avė., Moline, 111.; vice-pifminin- 
kas B. Daučenskas, 1552—10th Avė., 
E. Moline, III.; protokolų sekretorius, 
A. Trepkus, 349—10th St., Mo
line, III.; finansų sekretorius K. 
Shimkus, 135—36th Street, Moline 
III.; iždininkas P. červinskas, 602— 
5th Avė., Moline, III.; iždo globėjai: 
A. Matusevičia, 526—5th’Ave., Moli
ne, III., J. Verikas, 350—9th St., Mo
line, III; maršalka J. Kairis, Plaw 
Station, Moline. III.

St.

St.

Ant.

CENTRO KOMITETO IR 
SEKRETORIŲ ANTRAŠAI

262,

S.S.

St.,

LIETUVIŲ BROLIŲ IR SESERŲ 
DRAUGYSTĖ, RACINE, WIS.

Valdybos antrašai:
Pirmininkas A. Gerčius, 1212 

State st.; pirm. pagelbininkas N. 
Vaitekūnas, 1026 Marquette st., raš
tininkas S. J. Gelmuss, 1309 Mound 
avė.; turto rašt. Z. Ambrasas, 1805 
Geneva st.; iždininkas A. Tankunas, 
1004 zXockwood avė.; iždo globėjai: 
A. Čyvas, 1917 Mead st.; ir P. Ke
palas, 1212 State st.; organizatorius 
K. Kiselis, 1309 Mound avė. .

L. B. ir S. D. laiko savo mėne
sinius susirinkimus kas 3-čią nedėl- 
dienį, unijos svetainėj, 428 Wiscon
sin st., Racine, Wis. /

PITTSBURGHAS IR APIELINKĖ
Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Pirm. J. Urbonais, 2011 Carey Way, 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon 

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion).

Prot. sekr. E. K- Šiurmaitienė, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sekr.__ R. Beniušis, 911 Jones 
Ave., N. ‘ Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Ba.
Siunčiant aukas, čekius arba mon-

St.,

St.

400,

Beniušis, 1023 North Ave

A.P.L.A.
KUOPŲ
Cenrto pirmininkas—J. čirvinskas, 

230 Magazine St., Carnegie, Pa.
Sekretorius—J. Gataveckas,

109 Cress St., Carnegie, Pa.
Iždininkas—J. Yesedaviče,

538—3rd Ave., Parnassus, Pa.
' Turtų Kontrolieriai:

J. Mažeikis, 809—8th St., McKees 
Rockks, Pa.

Ig. V. Savukaitis, P. O. Box 
Cuddy, Pa.

W. Stašinskas, 2310 Sarah St., 
Pittsburgh, Pa.

Kp. Sekretoriaus antrašas.
2—K. Zabela, 3403 W. Carson 

Pittsburgh, Pa.
4—F. Pikšris, 1331 Penn Ave., Pitts

burgh,’ Pa.‘ .
7— Geo. Braknis, ‘ 704 Washington 

,Ave„ Braddock, Pa.
8— W. Stašinskas, 2310 Sarah

S. S. Pittsburgh, Pa.
9— P. J. Martin, 410 Freeport 

PamaSsus, P<a.»
11— N. Gamulis, P. O. Box 

Courtney, Pa.
12— J. Kinderis, 439 Maplewood Ave., 

Ambridge, Pa.
13— J. Milinis, Box 157, Vestaburg, 

Pa.
14— R.

N. Braddock, Pa.
15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., 

Woodlawn, Pa.
16— A. Besasparis, P. O. Box K. L„ 

Aliquoippa, Pa.
17— K. Levine, 242 Penh Ave. Exten

sion, Turtle Creek, Pa.
18— J. Jasiukaitis, 340 Bar St., Mc- 

' Donall, Pa.
J. Preikšą, Box 201, Minden, W. Va.
20— J. Mančius, P. O. Box 184, Šlo- 

■ van, Pa.
21— J. A. Lingevičius, P. O. Box 528, 

Westernport, Pa.
22— Ig. Degulis, 147 Thames Street, 

Brooklyn, N. Y.
23— M. L. Balčiūnas, P. O. Box 128, 

Thomas, W. Va.
25— V. Gužauskienė, 58 Beatrice St,, 

Buffalo, N. Y.
26— A. Dambrauskas, 224 E. Maha-

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, Į MON- 
; Tello, mąss., valdyba:
Pirm. Elzbieta Beriiulįene, 90 'porter

Ave., j’ilo'ntčŲo, I '
Pirm. Pag. Oria 'Tutskiene^ 79 ’ Vine* 

St., Montello', Mass;
Fin. Rašt. Kazimiera čereškiene, 37 

Lansdowne St.', Montello, Miass.
Prot. Rašt. Teodora žižienė, 673 N.

Main St., Montello, Mass.
Ižd; Ona Šukiene, 75 Melrose Ave., 

Montello, Mass.
Ligonių Rašt. Marijona Potsus, 184 

Ames St., Montello, Mass.
Kasos Apiekūnai;

Kleofasft Sireikiene, 8 Holbrook Ave., 
Montello, Mass.

Vladislava Baronienė, 722 N. Mon
tello St., Montello, Mass.

Viktorija Bartkiene, 58 Trout St., 
Montello, Mass.
St., Montello, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGYS
TĖS, DETROIT, MICH., VALDYBOS 

ADRESAI
Pirmininkas—Ed. Sheputis, 11343 

. Cardoni; finansų raštininkas — J. 
Valaitis, 1738—22nd St.; nutarimų 
raštininkas — P. Čekanauskas, 9522 
Russell St.; iždininkas—A. Vėgela, 
7715. Dayton Ave.; “Laisvės” agen
tas—J. Biršton, 2739 Carson- Ave.

Susirinkimai atsibūna kas ketvir
tą nedėldienį kiekvieno mėnesio, 3 
vai. po pietų, ant ?5th ir Dix, Lie
tuvių Svetainėj.

Automobiliu Mokykla

A. J. KUPSTIS
332 West Broadway, So. Boston, Mass.

Tel., South Boston 1662—1373

LIETUVOS SŪNI.S IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Lietuvos

REAL ESTATE ANT 
PARDAVIMO

■ Iš LIETUVOS IR Į 
LIETUVĄ

Sūnųir D. D. Valdyba 
DM 1928 m.

Seliokas, 64 JMorris St.; 
O. Giraitienė, 431 Summit 
Rast: J. Kazlauskas, 481

1 SOUTH BOSTONE
IQviejij,'šeimyną kampinis namas 
ir 'krautuve, > su įtaisymais,

Užlaikau
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO IR 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ

šešių šeimynų namas su dideliu 
kiemu, elektra, gazas, skalbynės.
Trijų šeimynų medinis namas— 
3-4-4 kambariai, su įtaisymais,

Naujas dviejų . šeimynų namas, su 
naujausiais įtaisymais, . gražiau
sioj vietoj ant Marine Road.

MEDFORDE
Dviejų šeimynų namas su vieta 
delei dviejų garadžių. Namas su 
naujausiais įtaisymais.

READVILLE
Dviejų šeimynl? namas su įtaisy
mais, vištininkai ir daug žemės.

RANDOLPH K 
Aštuonių kambarių namas su visu 
forničium ir šeši akeriai žemės.

EAST BRIDGEWATER, 
Farma, 50 akerių žemes, 22 kąr- 
vėš, 1 bulius, arklys ir 10 kam
barių stuba, visokių farmos maši
nerijų.

, , . . .............................. L

INŠIŪRINU NUO 
UGNIES IK NELAIMĖS /

Automobilius, fomičius, ‘gyvastį, 
namus, stiklus, sveikatą ir t. p.

ANGLIS ATPIGO. PIRKITE 
DABAR

Pristatome taipgi ir malkas ne
toliau kaip 12 mailių nuo Bosto
no. '

TURIU
Daugybę namų, farmų ir krautu
vių ant pardavimo ir mainymo, 
kurių čia negalima suminėti.

GALIMA KREIPTIS 
Ypatiškai, laišku arba per tele
foną. (,

OFISO VALANDOS 
į * f L 

Nuo 9 vai', ryto iki 9 vai. vakaro

Pirm. M.
Vice-Pirm. 
St.; Prot.
Hudson St.; Fin. Rašt. J: Pilkauskas, 
64 ; Chadwick Avę.; lądininkas Ą. 
Raulinaitis, 556 Zion St.; Maršaįka 
J. Giraitis, 174 Ashley St.; Organo 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinkimai atsibūna kas 
2-rą ketvergą kožno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

DETROIT, MICH.
LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-TĖ 

GRAND RAPIDS,/MICH.
Valdybos Atkasai:

Prezidentas A. DAUKjšA, 1131 Walk
er Ave. <

Vice-prez. ,A. KRASNAUSKAS, 1568 
Quarry Ave. '

Tarimų raštininkas K. RASIKAS, 
R.R. 9, Box 117. '

Fin. rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 
—11th St.

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568 
Quarry Ave. <

Ligonių globėjai: J. SKRIPKŪNIE- 
NĖ, 1529 Hamilton Ave., ir K. 
MEČIONIS, 1516 Hamilton Ave.

Truętisai: A. B. šATKUS, J. URBO
NAS, J. ADOMAITIS, DAM
BRAUSKAS, S. koįrsik/S. 
Visi ■ Grand Rapids, Mich.

' Draugystės • suslrinkįmai atsibūna 
kas antrų utarninką kiekvieną mėne- Į 
sį, savam name, i )57 Hamilton Ave. I

ey orderius išrašykite iždjninko Vi 
Tu, d siųskite finansų > setketoriui 
E. K. š. , f__________
VIENYBES DRAUGYSTĖ, 

MONTELLO,
Valdybos Antrašai

Pirmininkas A. Krukonis, 
23 Banks St.

Pirm, pagelbininkas P. Krušas, 
99 Arthur St.

Nutarimų raštininkas J. Stripinis 
49 Sawtell Ave.

Finansų raštininkas K. Venslausl 
12 Andover St.

Ligonių raštininkas W. Gelusevii 
51 Glendale St.

Kasierius M. Podžiūnas, 
29 Arthur St.

Kasos globėjai:
A. Amšejus, 129 Ames St.
J. Povilaitis, 222 Ames St.
M. Jazukevičia, 153 Ames St 

Maršalka F. Sawlenas,
20 Faxon St. Visi Mont^» 
Mass.

MA)

OFISAS
\ Dr. A. W. O’Malley

(KYLU SPECIALISTAS)

< 68 South Franklin Street
J < ,»

Wilkes-Barre, (Pa.
> Be peilio arba be pavojingos 

operacijos
] GYDO KYLĄS 

vyram, moterim ir vaikam 
PER LAIŠKUS NEGYDO

Rašykit, įdėdami už 1c štampą, 
reikalaudami prisiųsti knygelę:

“Kyla ir Jos Gydymas**

9B9BS

Tel. Lackawanna 2180

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

į 'I, 1,1 II '

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, .važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko. 
kurį veda lietuvių ir anglų v kalboj 
£eęai,žinomas ir.per 16 mėtų pri
tyręs instruktorius L. iiKNEVl- •), 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 rytd 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK 'AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave^ cor. 14th St., N. Y.

VO ŠAPOJE:

PAVASARIO ŽINIA
Pirmas Jūsų Tautietis Lietuvis 

LAIKAU TIKRĄ AUTOMOBILIŲ MAŠINŠAPĘ
VISKĄ PADARAU Sj

- Išgręžta cilindėrius/ 
padarau naujus pisto
nus, išlyginu (nugrei- 
ninu) krenk ^eft, vel- 
vus ir padarąu nau
jus, 
kas 
prie inžino

‘i

Sutaisau viską, 
tik reikalinga

Elektriką, karberei- 
terį, trensmišiną, iš
taisau užpakalines 
(rear end) ašis ir su
virinu, jei kas nulūž
ta arba susidaužo. 
Padarau viską ant 
vietos GREIT ir už 

vPRIEINAMĄ KAINĄ
Darbas pilnai garantuojamas Mechanikai-Ekspertai

Visais reikalais kreipkitės:

BUSHWICK AUTO MACHINE SHOP
FĘANK AUGUST, Savininkas , ,

40 Kossuth Place, Brooklyn, N. Y.
Telephone Jefferson 9359 Tarp Broadway.ir Bushwick Ave.

....... 1 - -.i i i> ii ‘i fr m ‘ i imi 
'..... ; , .. i t t ) i. .. \: i -

Telephone, Stagg 8326
' 9745

i

RM RM RĄ MM M WR

7

Marey Pirtis
MARCY BATHS

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS

Panedėliais dieną 
ir naktį

Utaminkais iki 12 vai.
, nakties

y VAIKAI
Įleidžiami Utarninkais

VARAMS

Seredomis 
Ketvergaia 
Pėtnyčiomia 
Subatomis ; 
Nedėliomis 
dieną ir-naktį

8H6 Marcy Avenue į BROOKLYN, N. Y.5 
‘S/WW ū'j tfŪ WW 1/M W W UW MW WV teŪ kW MM u M M M M W M W MM »
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Bilda dar bu-

jo daiktai, niekas

atva-

VIETOS ŽINIOS

juod- kamba
•»

SENATORIUS HEFLIN 
SUVYLĖ 3,000 KLANIEČ1Ų

STREIKAS IR 6 VALANDOS 
LAIMĖTA

turėjau pasakyti 
laidojimą. ilgai 

neskelbiau todėl,

i
NEPRIGULMYBES DIENOJ
IŠMETĖ ANT GATVĖS

porai draugų
skolą būtų

I

____ St. ir Avė.
_ State
_ State

' LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokių Ryšiy Šviežiu Valgiai, Gailinami Lietuvišku 

ir Amerikoniško Stilium
Pavalgius čią malonu būti, pasi- 

inekučiuoti nu kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykj atsilanką, persitik- 
rinsit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

Pėtnvčia, Liepos 6 d., 1928
_____  \ r

ATSKAITA A. BUDOS 
LAIDQJIMO

Jau buvo minėta, kad pasi
tarus draugų būreliui, tapo 
paimtas iš lavoninės A. Bildos 
lavonus ir palaidotas. Viskuo 
rūpintis prisiėjo man.

Palaidojimui aukojo seka
mi: J. Degulis $10; A. Cičinis 
sugrąžino pas Bildą skolintus 
$10; A. Petriką, N. N., M. Lie
pa ir A. Bastys po $5; J. Juš
ka perdavė Bildai priklausan
čius $4.50;-V. Paukštys auk o-l 
jo $3; A. Bimba, C. Briedis, 
J. Undžius, V. Dvariškis, J. 
Siurba, N. N., J. Nalivaika, J. 
Kentrus, A. Matulevičius, B. 
Krasauskas, J. Juška ir Be
vardis po $2; A. čičinis, V. 
Tauras, F. Abekas, E. Zablac- 
kienė, A. Jankauskas, Agur- 
kis, J. Naudžius, Keršulis, K. 
Rimkus, J. Vinikaitis, J. Ažius, 
A. Skirmontas, J. Buivydas, P. 
Buknys, J. Weiss, Steponaitis, 
V. Stukas, J. Pavarotnikas, 
Ūselis, A. Baltaitis, V. Dijakas,
J. Tankus, J. Gilmanas, Great-; 
neckietis ir A. Talandževičius' 
po $1; P. Marcinkevičius 60c; 
M. Serafinas, Karalius, J. j 
Paukštelis, Ig. Baranauskas ir
K. Sauseris po 50c; F. Urchin 
30c; P. Lideikis ir P. Klastaus- 
kas po 25c; J. Petkus 10c. Vi
so suaukota $100.50.

Už palaidojimą graborius 
Levandauskas skaito $110.00 
Iki šiol surinkta 
Skolos pasilieka

Šią skolą reikia

100.50 
9.50 

atlyginti, 
nes ir taip Levandauskas 
dojo pigiai.

Aš, draugai Nalivaika, 
kevičiūtė, Kentrus ir kiti 
turėjome po $2.50 užsimokėti 
už vežimą, kuomet lydėjome į 
kapus. Todėl 
padengti likusią 
perdaug.

Girdėjau, kad
vo paskolinęs po keletą dole
rių vienam kitam savo buvu
sių draugų, bet dabar niekas 
iš jų neatsiliepia. Taipgi jis 
turėjo šiokių tokių daiktų, 
už kuriuos gal galima būtų 
gauti nors skolos padengimui, 
bet kur tie 
nežino,

► •Tai- tiek 
apie Bildos 
apyskaitos 
kad vis tikėjausi surinkti rei
kalingą sumą ir tuomet jau 
paskelbti. Bet negalėdamas 
surinkti, dabar paskelbiu.

V. Paukštys.

dar

Suimtas Mokesnių 
Inspektorius

Ežerėlių mokesčių inspek
torius Nagulevičius yra su
imtas. Jis kaltinamas, kad 
1918 metais Mintaujoje vie
ną žydą nužudęs. Latvių 
valdžia reikalavo nusikaltė
lį išduoti, tačiau jis, kaip 
Lietuvos pilietis, neišduoda
mas, bet perduotas Panevė
žio Apygardos Teismui tei
sti.

Laikinai eiti pareigas Eže- 
rėnų mokesčių inspekto
riaus, komandiruotas Kau
no miesto mokesčiu inspek
toriaus padėjėjas Marijonas 
Audėjus.

Už NETEISINGA SKUN
DĄ 3 MĖN. KALĖJIMO 
VIEKŠNIAI. — Viekšnių 

- pil. K. R. pernai buvo ap
skundęs Viekšnių būrio šau
lius, neva per gegužinę jie 
bufete pardavinėję degtinę.

Bet atėjus teismo dienai, 
pil K. R. nuo savo skundo 
atsisakė ir už neteisingą 
įskundimą Mažeikių nuova- 

' dos taikos teisėjas nubaudė 
pil. K. R. 3 mėnesiais kalė
jimo, o kaltinamuosius iš
teisino.

14 ASMENŲ 
BOMBA SUŽEIDĖ

Ketvergo rytą, bombai >eks- 
plodavus po num. 5Ž0 Sterling 
Place, Brooklyne, sužeista 14 
asfnenų. Sakoma, tai 
rankių darbas.

/Puslapis Penatas

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

Phone: Jefferson 10898

A. J. MEYER ,
1 Lietuvis Aptiekorius

, Kalba Lietuviškai ir Rusiškai
338 Knickerbocker Ave.

(Kampa* DeKalb Avenue) ’ 
BROOKLYN, N. Y.
GAŠTRETONE

• ' * . I I

▼ąistas (liekarsta) nuo vidurių 
nemali m o arba nevirškinimo ir 
nuo visų vidurių it kepenų 
(jaknų) nesveikumų. Padarytas 
grynai iš augalų.

50 Centų už Bonką
<4

<♦>

<t>

<♦>

'04ST£n

^Arėtt£5/
Populiari Dramatiška Žvaigžde

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

.16^264 daktarai birželyje 1927 m. rašė, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai. .

“It’s toasted"
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.

Ų 192R, Tho American Tobacco Co., Manufacturers

VIENA DIENA PRIGĖRĖ 
20 ŽMONIŲ

Liepos 4 d., Neprigulmybes 
dienoj, New Yorke su prie
miesčiais prigėrę 20 žmonių. 
Vieni jų maudydamies, kiti— 
su laiveliais plaukiodami suti- 

8 asmens pri- 
jus baisiai vėtrai, kuri 
ew Yorke apie 6 vai. 

Visos maudynių vie-

ko šia nelaimę.
gėr, Ūži 
siautė^ 
vakafe.
tos Long Islande, Rockaway, 
Westchestery ir New Jersey 
buvo persipildę besimaudan
čiais. Apskaitliuojama,' virš 
3,000,000 žmonių buvo 
žiavę į tuos pamarius.

Pereitą seredą, 10:30 vai. 
ryte, Bay Ridge St. George 
parvazų kompanijos 60 darbi
ninkų sustreikavo. Jie parei
kalavo algos pakėlimo. $5 į sa
vaitę. Laivų kompanijos bę- 
sai griebėsi pasamdyti kitos 
kompanijos laiyus pervežimui 
žmonių j New Jersey ir Long 
Island. .Galų gale po 6 valau- 

/

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.)

^ROOKLYN, N. Y.

AMERICAN
AUTO SCHOOL

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

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

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

Bell Pbonej PoplarpMS , >•

ADOLFAS F. STANKUS
GRABORIUS 

. i. ir , 
BALZAMUOTOJAS

1023 MT. VERNON ST PHILADELPHIA, PA.

dų streiko kompanija sutiko, 
pakelti darbininkams po $2.50 
savaitėj algos ir tuomi streikas

Pereitą seredą prie Rock
away Boulevard ir Locust St., 
Jamaica ant 40 akrų loto, 
3,000 klanięčįų laukė Alaba- 
mos senatoriaus Heflino. Va
landas kepė ant saulės ir ina
ne; ktfd sulauks Ku Klux Kla
no'senatoriaus su neprigulmy
bes “spyčium.” Bet Heflin sa
kęs prakalbą Michigan^, kada 
jo pasekėjai nuo saulės spin
dulių svilė. Pavakarėj užėjus 
vėtra su lietum atgaivino bal
tos paklodės išpažintojus.

Helen D. Eaton, 62.m. sene
lę išmesta ant gątvėš, atšven
tė “neprigulmybes dieną.” Sa
ko, buvus be darbo ii’ neužsi
mokėjus randos už 
rius. ■ •

Varpas Bakery, 54 Maaįer St., Brooklyn, N. Y.
Telephone Stagg 6588

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinis priešas.—šaltus. Jis ne tik sunkiausias 

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

S ) URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

jokių šalčių nebijo. Už‘75 centus už baksą apsiginkluok snuo savo 
amžino priešo1! • • . .

URBO LAX TĄBS
• (25' centai už skryn 

yra tai kanųolč prieš kitą amžiną' žmogaus 
'/'mą,—kuris žmogui pagamina daug rū 

IJetuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir. kt
. F. URBONĄ

151 Metropolitan Avenue,
( ’ Telephone: Greenpoint 1411

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____________________ .'„ORDER BLANK:______________________

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

Vardas
No,-— 
Miestas
Miestas

riešą,—vidurių užkietčji- 
esčių ir sunkių ligų, 
vaistų tegalima gaut pas

Brooklyn, N. Y.

A. M. BALCHUNAS, Savininkas
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4 Puslapis šeštas Pėtnyčia, Liepos 6 d., 1928
TAIDIEČIAI TėMYKIT!

VIETOS ŽINIOS
PARDAVIMAI

Mich.

, Neprigulmybės dienoj (4

įFornišįų Pigiausia Kaina Pas

MACYS BROS. FURNITURE CONestle

New

IŠRANDA VOJIMAI

REIKALAVIMAI

BROOKLYN, N. Y

IŠVAŽIAVIMAS

DR. PETERSON’O
Tel. Jumper 7646

RAP. KRUCH’AS

£ Valandos: nuo 8 ryte iki 8 vakare.

>

MALONAUS PASIMATYMO

darbininkų
i

214 Perry Avenue,Komisija.

GENGSTERIO
LAIDOTUVĖS

Kliu- 
nedė-

A

100 
tokip

35 ASMENS MIRĖ, 
;TOO SUŽEISTA

NEW YORKE 
MIRTINGUMAS 
DIDĖJA

IŠ ŠALAVIEJAUS 
DIRBTUVĖS

DARBDAVIŲ 
SUSIVIENIJIMAS UŽ 48 
VALANDŲ VAIKŲ DARBĄ

V. L. Dvariškis, 
Choro Pirmininkas

A. MOLLYNS
Specialistas ant

Permanent Wave, 
Circuline

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

(Buvusi 98 Grand St.) 
MASPETH, L. L

ineti- 
š. Graborius-Undertaker

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

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

PARSIDUODA restoranas, geroj vie
toj, visi įtaisymai pirmos klesos; 

yra 14 stalų. Yra lysas ant 
Randa tik $66.00 į mėnesį. 
13 kambarių, 
Kambarys nuo 
Randa $87.00 į 
proga pirkti. 
495 West St.,

“Laisvės” piknike, visiems išsi
skirsčius, rasta moteriškas “kotas” 
ir kepurė ir vyriškas kotas ir ke
pure. Kurie pasigendate minėtų dra
bužių, atsišaukite į “Laisvės” ofisą: 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(159-160)1

visi gerai 
10 iki 3 į 
mėnesį. Labai gera 
Atsišaukit po num. 
New York, N. Y.

154-65

dalykų apsvarstyti.
M. J. Sakalauskienė,
X Apskričio Sekretorė
W. Leonard St.,

Grand Rapids,

PASIRANDAVOJA 4 kambariai po 
No. 29 Stagg St., yra elektra, mau

dynė ir pečius del šilto vandens. 
Taipgi 2 kambariai už $10.00. Kreip
kitės pas savininką telefonu Had
dingway 6712, varba pas janitorių 
152 Maujer St., arti Graham Ave., 
Brooklyn, N. Y. (159-164)

Telephone: Greenpoint Mk’8

J. GARŠVA

praėjusiais 
Gerasis komisonierius 

nenurodo, kode] 
mirė daugiau, negu 
Gal todėl, kad mirtin-

4 metųx 
Ir -dar 

įtaisyti, 
savaitę.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
J ! I KidNT^ltt, MA^i l f

A. D. P. rengia šokius, subatoj, 7 
liepos, L. T. N. Parke. Pradžia 8 
vai. yakare. Bus gera muzika, kvie
čiame atsilankyti. Rengėjai.

susirinkimas 
bus pūtnyčios vakare 6 d. liepos, po 
numeriu 252 Warburton Ave. Malo
nėkit būti visi ant laiko. Susirinki
mas prasidės 7:30 vai. vakare.

J. Juodeikis.

; B

’ NEWARK, N. J
Jaunųjų Darbininkų Lyga rengia 

išvažiavimą į Eagle Rock nedėlioj, 
8 liepos. Susirinkit 9 vai. ryte prie 
Worker Center, 93 Mercer St.

Rengėjai.
VISŲ A.L.D.L.D. X APSKRIČIO 

KONFERENCIJOS DELEGATŲ 
ATYDA1

Draugai ir drauges!
A. L. I). L. D. X Apskričio

nė konferencija įvyks liepos 8 d, 
m., Detroit, Mich.

Svetaine randasi ant kampo 
igan ir 29-tos gatves, 
bu. r ‘

pir-
ne-,liepos), New Yorke žuvo

g

i

Triangle 1460

FOTOGRAFAS
IR MALIORIUSį

Nufotografuoja 
ir numaliavoji 
visokius paveiks- 
1 u s įvairiomii 
spalvomis. At
naujina senus ii 
krajavuv ir su
daro su ameriko-B 
niškais.

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu: 

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

.Liepos 3 d. įvyko šalaviejaus 
dirbtuvės darbininkų susirinki
mas. To susirinkimo pirmi
ninku tapo išrinktas J. Stakvi
levičius. Patį susirinkimą šau
kė dirbtuvės komisija reikale 
dabartinio streiko, kuris da
bartiniu laiku yra kriaučiams) 
neaiškus. Pasirodo, kad tik 
Brooklyno lietuviškos dirbtu
vės turi ta streiką. New Yor
ko visos didesnės svetimtaučių 
dirbtuvės dirba. Tą ir mūsų 
delegatas patvirtino pereitam 
nepaprastam susirinkime.

Bet ve, štai mūsų dabarti
nio delegato skymas. Perei
tam masmitinge kliaučiai pali
ko delegatui užbaigti šį veda
mą streiką, o po streiko jis tu
ri apleisti unijos raštinę, taip 
kaip dabar reikės netekt to 
ofiso. Apleidus unijos rašti
nę, turės nustot 'ir $55 algos į 
savaitę. Tad ir sumanyta šito 
streiko pagelba pasilaikyti prie 
tos algos.

šalaviejaus dirbtuvės darbi
ninkus sunku suklaidinti, ne
paisant kad Bubnys buvo at
siuntęs porą Beckermano 
agentų pertikrini m ui šios dirb
tuvės darbininkų. Tie du 
vargšai aiškino, aiškino, kad 
streikuodami kriaučiai atgaus 

' savo numuštas algas. Bet ga
lų gale savo aiškinimo tie ma
kleriai prisipažino: pasirodo, 
kad jie kovoja ne numuštų al
gų reikale, bet del bedarbių 
fondo. Taigi, dar darbininkai 
neteks poros ar daugiau dole
rių savaitei. O tas bedarbių 
fondas bus naudojamas nej 
kam kitam, kaip tik politikie
rių ir tinginių saikai. Papras
tas kriaučius tą pašeipą tiek 
matys, kiek jis mato savo au
sis be veidrodžio.

Bubnys aiškina, kad jie nori 
sugrąžinti numuštas algas, ir 
tas bus atgauta kiekyįęnoj 
dirbtuvėj, kurioje tik buvo al
gos numuštos. Mums, kriau
čiai, teks palaukt, kol tas ža
dėtas sapnas išsipildys.

Buvo nemažai kivirčių, 
met Beckermano agentai 
dė darbininkus įtikinti,
jie turi streikuoti ir laukti. O 
ko, tai nežinom. Šalaviejaus 
firma susitaikins su unija, tai 
viena, o antra, Max Rozenber- 
gio firmos koteriai dirba. Jūs^ 
kriaučiai, streikuokit, o jūsų 
darbą padarys kiti. Toks, 
mat, dabar lietuviškom dirbtu
vėm likimas. Bet šalaviejaus 
darbininkai, netekę kantrybės, 
paliepė tiems Beckermano 
agentams apleisti susirinkimą. 
Tai kaip ant žarijų užmesti, 

■ čirškėdami su protestais išsi
nešė Jauk iš susirinkimo.

Pasilikę patys darbininkai 
rišo tą klausimą, štai, išlen
da F. Kalpokas su “sudžesti- 
nu”: “Jūs turit išsirinkti ko- 

• misiją ir su savo kontrakto- 
riuAi nuvažiuot į Joint Board 
ir pasisakyt, kad jums nenu
mušta algos.” Pagal Kalpoki : 
« J tave muša, tylėk, kitaip 
b i pakartas. Jo pasiūlymas 
nei kiek ne geresnis už Joint 
Boardo viršininkų. Patys vir
šininkai P. T. ir Bubnio pagel
ba numušė šitai dirbtuvei al
gas. Tie ponai nori nusiplaut 
rankas. Jūs, darbininkai, su 
komisija ir kontraktoriu Joint 
Boardui pasisakykit, kad 
jums nenumušta algos, tada 
tie paleis dirbtuvę darban. To
kį demagogišką Kalpoko “su- 
džestiną” atmetė, pasisakyda
mi: jūs mums numušėt algas, 
jūs turite jas ir Sbgrąžinti.

Darbininkai atmetė visus tų 
Beckermano ir P. T. agentų 
demagogiškus pasiūlymus. 
Taipgi nutarė 4 d. liepos lai
kyti susirinkimą “Laisvės” 
svetainėj.

Abelnai pasakius, šitas ša
laviejaus dirbtuvės darbininkų 
susirinkimas parodo darbinin
kų pasiryžimą vesti kovą prieš 
reakcionierius
mulkintojus. Visi Pild. Tary
bos įnešimai buvo atmesti. Bū? 
tų gerai, kad mūsų lokalas vi
sus bubninių skerėčiojimus su
traškintų. Tada būtų kitaip 
54 skyriuje ir jo nariams ne-

------------------ --y.-

reikėtų būti be darbo vien tik 
todėl, kad Bubnys nori pasilai
kyti šio “džiabo.” Ypač da
bartiniu laiku, kada Bubnio ir 
ratelninkų prašomas Joint Bo- 
ardas spiria panaikint lokalo 
rinkimus. Mums, kriaučiams, 
reikia parodyti tiems reakcio
nieriams, kur yra durys lokale.

Dagys.

Šiandien, 6 d. liepos-July, 
' visi ąidiečiai būtinai atsilanky
kite į pamokas. Pamokos at- 
sibūna, kaip ir visada, 8 vai. 
vakare “Laisvės” svetainėje. 
Gal dar ne visi choro nariai 
žinote, kad nedėlioj, 8 d. lie- 
pos-Jūly^ turėsim važiuoti dai
nuoti A.L.D.L.D. antram Aps
kričiui. į Yonkers, N. Y.

Tat visi ir visos įsitėmykite 
šitą pranešimą ir nesivėluoki- 
te, nes turėsim aptarti, kuriuo 
laiku važiuosime ir kur susi
tikti. '

Mich-
2. 22 1 „„1.2.... Ant pirmų lu- 
Priveža Michigan No. 18 1 karai. 

Pradžia konferencijos 9 vai. iš ryto. 
Pasistengkite pribūti laiku, nes yra 
daug svarbių

A.L.D.L.D.

PAJIEŠKOJIMAI
\ I Tel.

UVIS

kuo- 
ban- 
kad

4,759 asmens šiemet už 
mus 6 mėn. mirė daugiau, 
gu pernai tuom pat laiku. 
Sveikatos komisionierius Har
ris savo raporte pažymi, kad 
nuo 1 d. sausio šių metų mirė 
43,399 asmens. Pernai tuom 
pat laiku mirė 38,640. Rapor
te sakoma: Pernai tymais bu
vo 27 mirtis;, šiais metais— 
307. Influenza pernai mirė 
476 asmens; šiemet—653. 
Plaučių uždegimu šiemet mir
čių buvo 1,678 daugiau; šir
dies—886; inkstų— 161; vė
žio—116 ir džiovos—91.

Dr. Harris nusiskundžia, 
kad vargiai pavyks šiais me
tais prisilaikyt pernykščio mir
čių skaičiaus. Pernai mirčių 
skaičius buvęs žemiausias, ne
gu kuriais kitais 
metais
priežasčių 
šiemet 
pernai.
gumas kyla iš priežasties be
darbės. O tokias priežastis 
svietui skelbti juk negražu. 
Amerika turtingiausia šalis 
pasaulyje, bet bedarbė joje 
nesimažina, o dar plečiasi.

Silpnesnį kūną visados ligos 
greičiau pagriebia. Gi bedar
bis, nedavalgęs žmogus ir yra 
kandidatas įvairioms ligoms. 
Daugiau žmonės ; se^ga,; dau
giau jų ir miršta. Ligoje be
darbio'šeimynai sunkiau dasi- 
gauti daktaro pagelboš, arba 
tiesiog jinai beprieinama-. Šitą 
sveikatos komisionierius “už
miršo”* savo raporte įdėti.

Vakar būvo laidotuvės 
(gengsterių karo aukos) Fren- 
kio Yale. Laidotuvės atsiėjo 
$50,000. Tik vienas grabas 
kainavo $15,^00. Yale buvo 
nušautas priešingos šaikos 
gengsterių. Bet* prie laidotu
vių buvo visas būrys ilgaskyer- 
nių kunigų. St. Rozalijos kat.< 
bažnyčioj atlaikyta šauniau
sios mišios už gengsterio dū
šią. Jj nulydėjo 250 automę- 
bilių į šv. Kryžiaus kapines.

Mušeika—gengsterių šaįkos 
vadas už tūkstančius dolerių 
gražiausiai ir iškilmingiausiai, 
prie griaudžių kunigų pamoks
lų buvo pakastas.

Reikėjo tokiu būdu pastipt 
biednam. Būtumėte matę jo 
laidotuvėse Romos agentą-kū-. 
nigą ? Niekuomet. • Matote, 
kaip paskui dolerį kunigai se
kiojai < • . •

Darbdavių Nacionalio Susi
vienijimo Direktorių Taryba 
savo susirinkime nutarė savo 
nariams darbdaviams reko
menduoti sutrumpinti 'vaiky 
darbą. Jos rekomendacija 
yra tokia:* “Visi darbininkai 
žemiaus 16 metų neturėtų 
(reiškia, vaikai) dirbt daugiau 
48 valandų savaitėj. Mes re
komenduojant tą paimti aty- 
don savo Susivienijimo na
riams.

Tąrybų Rusijoj įvedama. 7 
valandų darbo diena visiems 
darbininkams. O vaikams, 
jaunesniems 16 metų, visai už
ginta darbas. Amerikoj dar 
tik rekomenduojhma^S valan
dų dienos darbas. Reiškia, 
vaikai Amerikoj. dirba ilgiau, 
kaip 8 valandas į dieną.

35 1 vičiaus.
asmens: nuo karščio, ugnia-1 
žaislų (fireworks), automo-;
biliais ir vandenyje, o 
buvo sužeista. Kaip del 
didmiesčio, tai nedaug.

GREAT NECK, N. Y.
Linksmą pikniką rengia L. D. S. A. 

64-ta kuopa nedėlioj, 8 d. .liepos-July, 
1928, John Tankaus Svetainėje, 139 
Elm Point VXve., Great Neck, N.Y. 
Pradžia 4 vai. po pietų. Įžanga 50 
c. ypatai. Bus skanių užkandžių ir 
lengvų gėrimų. Orkestrą V. Retike- 
!Kviečia Rengėjos.

(160-161)

LIETUVIŠKA SKUTYKLA

BARBER SHOP IR 
BEAUTY PARLOR

Daugiau Brookiyno ir 
Yorko žinių Telpa Pus

lapy] 5-tame

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

WILKES-BARRE, PA.
Svarbus Pranešimas

Aido Choro išvažiavimas, kuris bu
vo garsinamas nedėlioj, 8 d. liepos, 
prie Sam Montrose ežero, Center- 
moreland, yra permainyta vieta del 
tūlų priežasčių. Išvažiavimas įvyks 
ant ežero Silkworth, toje pačioje vie
loje ką pereitą, metą buvo, prie 
David Jones viešbučio.

Kelrodis: Iš Wilkes-Barre paran
kiausia važiuot per Plymouth iki 
West Nanticoke, iš ten pasekite ke
lią po dešinei palei upelį lig ežero.

Komisija.
(160-161)

YONKERS, N. Y.
A.L.D.L.D. 172 kp.

IŠPARDAVIMAS
IŠ PRIEŽASTIES PERSISKYRIMO 

SU PARTNERIU

BROOKLYN, N. Y.
Išvažiavimas!

Rengia Liet. Amer. Piliečių 
bas liepos-July 8 d.» 1928 m.,
lioj po piet, Forest Parke, Ground 
No. 2. Gerbiamieji Brooklyno ir apie- 
linkės lietuviai! Mes ųjžkviečiame jus 
visus atvažiuoti ant mūsų rengiamo 
išvažiavimo ir pasilinksminti mūsų 
rengta programa. Yra užkviesti visi 
trys vietiniai chorai. Kalbėtojai už
kviesti šie: advok. S. Briedis, advok. 
J. Jurevičius,. “Vienybės” red. J. O. 
Sirvydas ir A. C. W. A. Unijęs 
“Darbo” red. L. Prūseika. Iiwtaipgi 
bus įvairių žaislų: pypkių rūkymas 
ir preiso gavimas, varpo atradimas ir 
praiso gavimas, bolės į kišenių įme
timas ir taip toliau.

Užkviečia Rengimo Komitetas.
(159-160)

Rengia
LIET. AMER. PILIEČIŲ 

KLIUBAS

Liepos-July 8,1928
Nedėlioj po piet

FOREST PARKE
Ground No. 2

Gerbiamieji Brooklyno ir Apielin- 
' kės lietuviai! Mes užkviečiame 
jus visus atvažiuoti ant mūsų ren
giamo išvažiavimo ir _ pasilinks
minti mūsų rengta programa. Yra 
užkviesti visi trys vietiniai cho
rai. Kalbėtojais užkviesti šie: ad
vok. S. Briedis, advok. J. JurevL 
čius, “Vienybės” red. J. O. Sirvy
das ir A. C. W. A. Unijos “Dar
bo” red. L. Prūseika. Ir taipgi 
bus įvairių' žaislų: Pypkių išrflky- 
mas ir preiso gavimas, varpo at
radimas ir preiso gavimas, bolės 
į kįšenių įmetimas ir taip toliau. 
Užkviečia Ręngimo Komitetas.

SUSIBĖGS DU AŠTUONI
Keturf tūzai rankose lai

kyti yra smagu. O šį sek
madienį tūkstančiams lietu
vių bus įvykis smagesnis už 
ketyris tūzus. Tai Susivie
nijimo Lietuvių, Arfierikoje 
8-to Apskričio Poseiminis 
Piknikas, kuris įvyks sek
madienį, liepos 8-tĄ, Klaš- 
čiaus parke ir - svetainėje, 
Maspeth, L. I.

Grieš parinktų muzikantų 
muzika, kalbės buvę seime 
atstovai: S. E. Vitaitis, J. O. 
Sirvydas ir kiti. Kas atsi
veš, galės valgyti dešrų.

Palikite surūgimą namie 
ir ateikite visi būriais į 
linksmąjį Susivienijimo pik
niką I /‘i-.;.

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos susirinkimas 

įvyks pėtnyčioj, liepos-July 6 d., 
1928, L. L. S. 269—73 Second St. 
Draugai ir draugės, malonėkite visi 
atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalu aptarti.

Ž^Org. rast. M. Žeberauskas.

REIKALINGAS janitorius, kad būtų 
senyvas žpiogu's ir vienas. Duosiu 
kambarį ir valgį. Su mokesčiu su
sitaikysime. Greitai atsišaukite: 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

156-61
REIKALINGAS., janitorius del 20 
..šeimynų štymu apšildomo namo 
po No. 210 Hart St., kampas Throop 
Ave. Kreipkitės pas savininka 1319 
Lincoln Place, Brooklyn, N. Y. Tel. 
Haddingway 6712. (159-161)

ŽOLIŲ ARBATA
Yra stebėtinas vaistas del visokių 

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

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

KAINA $1.50 Už DfižŲ
SU PRISIUNTIMU $1.60

Ją galite gauti pas
PETRĄ KUNDROTĄ 

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

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

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

STATEN ISLAND, N. Y.

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

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

Šiemet tik $10.00
Marcelling Finger Waving 

463 LORIMER STREET 
3 Durys nuo Grand St.

BROOKLYN, N. Y.

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS 
197 Havemeyer Street

(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.
Rezidencijos Antrašas:

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

Tel., Juniper 6776 «

Atsišaukiu į savo senus prietelius ir kostumierius ir 
būsiančius kostumerius, kad

PARDUODU TREČDALIU PIGIAU
negu kur kitur

Čia telpa pora paveikslų iš šimto:

Taipgi bus parduodama dnt lengviausių išmokesčių
TIK DABAR PRISTATĖ Iš DIRBTUVĖS

NAUJAUSIOS MADOS FORNIŠIUS
Bus parduodama PIGIAUSIA KAINA viskas, kas tik 

t 'I. reikalinga namuose

A

i

Living Room Suite, Bed Room Suite, Dining Room 
Suite, Kitchen Suite, Pečiai, Ice Box, Karpetai ir t.t

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

v X - Spindulių Diagnoza
221 South 4th Street

| (Priešais “Bridge Plaza”) 
8 Brooklyn, N. Y.
| VALANDOS:
i 10-12 prieš. piet; 2-8 po piet.
5 Ketvergais ir subatonus iki 6 
3 valandai. Penktadieniais ir sek- 
< madieniais tik sulyg sutarties.

Ši įstaiga garantuoja už 
kiekvieną daiktą.

Pristato į visus priemiesčius, 
kad ir toliausia

J. LEVANDAUSKAS
Graborius

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tele phone: Stagg 6781

J. IR O. VAIGINIS
Mkspeth, N. Y

MACYS BROS. FURNITURE CO
| 198-200 GRAND STREET.

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues BROOKLYN
Telephone: Greenpoint 2372




