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KRISLAI
Kaip Rockefelleris Pra

turtėjo
Minta Moters Pienu
“Lietuvių Dienos” Pinigai

Rašo Mislinčius

Tik šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos nauja senio J. D. Ko- 
ckefeller’io biografija, parašyta 
J. K. Winkler’io. Beje, tai jau 
nebe pirma to parazito biogra
fija, bet ji įdomi tuomi, kad jo
je paliečiama daugelis privati
nių kalbamojo žmogaus dalyku, 
kurie suvis neminima pirmesnė
se jo biografijose.

Populiarė pasaka apie Rocke- 
felferio gyvenimų ir jo iškilimą 
į vieną didžiau4ių pasaulio mi- 
lionierių yra tokia, būk jisai 
pradėjęs savo karjerą kaip bė
dinas vaikas, be skatiko. Toji 
legenda skiepijama visur mo
kyklų vaikam, būk ir jie, nors 
be grašio, bet galį patapti mi- 
lionieriais. žinoma, jeigu tik
tai bus tokie “darbštūs” ir 
“taupūs,” kaip Rockefelleris. 
Visai netiesa, sako ■ Winkleris. 
Rockefellerio tėvas susikrovė 
gana daug turto kaip “pedlio- 
rius,” vaikščiodamas' iš stubos 
į stubą ir pardavodamas “vais
tus” nuo vėžio! Galima supra
sti, koks apgavikas ir šarlata
nas buvo tasai niekšas, nes dar 
ir šiandien daktarai nežino tik
ros vėžio ligos, o jisai jau su
virs šimtas metų atgal pardavo- 
jo “vaistus”! Savo didelį tur
tą senis pavedė trim savo sū- 
nam. John D., matomai, buvo 
jo geriausias sūnus, nes jisai 
sako, būk jį tėvas išmokinęs 
“praktiškų biznio metodų ir 
principų.” Tie “principai,” iš
rodo, buvo sekami: “apgaudi
nėk ir mulkyk kitus, kaip kad 
aš darau.”

Bene tik įdomiausia dalis kal
bamosios biografijos bus ta, 
kad ji atidengia “paslaptį,” 
kodėl Rockefelleris taip ilgai 
gyvena: jisai jau turi devynias- 

.dęšjint metų ir, sąkoma, lengvai 
dagyvensiąs šimto. Tasai senis 
jau būtų miręs dvidešimt metų 
atgal, jeigu ne pagalba paskil- 
busių daktarų-specialistų, kurie 
surado, būk pašalinimui jo vi
durių sugedimo, — seniui rei
kia misti moteries pienu. Per 
ilgą laiką jisai mito vien tik 
moteries pienu ir “krekėmis.” 
Tuo maistu jisai savo vidurius 
pataisė tiek, kad dabar be kal
bamojo maisto jisai dar gali 
valgyti daržovių, vaisių ir kito
kiu dalykų.

Moteries pienas, tai pusėtinai 
brangus maistas, nes kiekviena 
motina nori juo maitinti tik sa
vo kūdikį. Bet Rockefelleris 
turi pakankamai milionų, už 
kuriuos gali nusipirkti ne tik 
pakankamai moteries pieno, bet 
ir beždžionės liaukas, jei yra 
reikalas. Gal būt, kad tasai vi
suomenės parazitas nuvarė į 
kapus desėtkus kūdikių, kuriem 
priklausantį pieną jų motinos 
pardavė tam nenaudėliui misti. 
Gi iš jo ilgaamžystės nėra jo
kios naudos' nė visuomenei, nė 
jam pačiam.

Philadelphijoj jau keli metai 
kaip guli pas tūlą komitetą 
trys tūkstančiai dolerių, surink
tų laike'“lietuviu dienos,” atsi
buvusios tame mieste laike “Ses- 
qui Centennial” parodos. Tasai 
komitetas per kelis metus j ieško
jo “gero tikslo,” kuriam galėtų 
tuos pinigus pavesti. Atvažiavo 
į Ameriką kunigas Draugelis: 
grinorius, be pinigo, be vietos. 
Bet kas tai jam pasakė, jog 
Philadelphijoj kas tai turi tris 
tūkstančius dolerių visuomenės 
pinigų. Gudrus jėzuitas sugal
vojo “visuomeninį tikslą,” ku
riam ir pažadėjo komitetas pi
nigus. Kun. Draugelis pasiža
dėjo surinkti medžiagą ir para
šyti “Amerikos Lietuvių Istori
ją,” nors pats būdamas tik gri
norius, o jau “lietuvių dienos” 
komitetas išleis tą jo istoriją. 
Žinoma, tai turėjo būti daugiau
siai kunigų ir parapijų istorija, 
o ne bešalis veikalas. Kaip 
pats kun. Draugelis yra vienam 
veikėjui išsireiškęs, tai bešališ
kumo delei, būk ir “bolševikam 
reikės duoti keletą eilučių.”

Bet tai buvo tais senais lai-

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
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“Daily Workeris” Sunkioj Padėty MEKSIKOS VALDŽIA SUSITAIKĖ
SU KUNIGIJA, PASIRAŠĖ SUTARTI 

4^ 4 ..

Popiežius Užgyrė Reakcinių Spėkų Susivienijimą; Kunigai 
Vėl Galės Ponavoti ir Mulkinti Žmones

Komunistų Partijos Centralinis Komitetas vėl atsi
šaukia Į klasiniai sąmoningus darbininkus gelbėti “Daily 
Workerj,” vienatinį anglišką darbininkų dienraštį Ameri- 

j koj. Tas darbininkų kovos įrankis dabar randasi labai 
sunkioj finansinėj padėty. Centralinis Komitetas sako:

“Del finansinės stokos Daily Workerio išleidimas bu
vo sustabdytas penktadienį. Tas vienas faktas yra įro
dymas, kad mes susitinkame rimtą pavojų, pavojų, ku
ris tuojaus turi būt nugalėtas.

“Mes pergalėjome daugelį sunkių periodų, mes per
galėjome keblumus, kurie jau senai būtų sunaikinę bile 
kitą, nekomunistinį, laikraštį. Tą buvo galima padaryti 
del to, kad mus rėmė klasiniai sąmoningi darbininkai, 
kurie supranta būtiną reikalą palaikyti tą vienatinį ko
munistinį dienraštį anglų kalboj. Mes buvome įsitikinę, 

j kad Partijos nariai ir mūsų skaitytojai ir simpatikai ne- 
užtektinai suprato rimto pavojaus, kurį mes patinkame, 
kitaip mes nebūtame sustabdę laikraščio už vieną dieną.

“Daily Workeris lošė labai svarbią rolę organizavi
me naujų unijų mainų, tekstilės ir adatos pramonėse. 
Tai buvo vienijimo ir vadovavimo spėka visose tose ko
vose. Kuomet darbininkai streikavo, susidūrė su žiau
ria visos kapitalistų klasės ataka, Daily Workeris buvo 
veltui dalinamas šimtais tūkstančių net ir tais laikais, 
kuomet mums reikėjo skaudžiai finansiniai nukentėti, 
duodant laikraštį vejtui. Bet kuomet kilo klausimas, ar 
finansiniai pasiaukoti ir gelbėti darbininkams kovoje, ar 
vengti finansinės sunkenybės ir nesuteikti darbininkams 
reikiamos paramos, tai mes be jokio svyravimo stojome 
už teikimą didžiausios paramos darbininkams jų kovo
je, nežiūrint, kokias finansines sunkenybes mes turime 
panešti. Mes visada statome pirma kovos klausimą.

“Dabar esame sunkioj finansinėj padėty ir mes atvi
rai pasakome darbininkams: tuojaus ateikite mums į pa
galbą.”

Aukas siųskite Daily Worker antrašu: 26-28 Union 
Square, New York, N. Y.

Didelis Gaisras Brooklyne
Brooklyn, N. Y.— Ąnksti 

šeštadienio rytą Brooklyne 
buvo didelis gaisras. Suvirs 
500 žmonių persigandę iš
bėgiojo iš namų naktiniuose 
drabužiuose.

Gaisras, prasidėjęs vieno aug- 
što sandėly, ant 42 Sanford Av., 
nušlavė visą bloką. Nuostolių 
padaryta iki $500,boo.

Dr. Braume, buvęs Vokieti
jos darbo ministeris, kuris tapo 
nuskirtas prezidentu Tarptauti
nės Darbo Konferencijos, po 
kontrole imperialistų Tautų 
Lygos. Konferencijos tikslas— 
surasti būdus, kaip dar labiau 
išnaudoti darbininkus, padidin
ti racionalizaciją.

kais, apie du-trys metai atgal, 
kada dar kun. Draugelis buvo 
grinorius, be parapijos. Dabar 
jau jisai, “panie tego,” yra kle
bonas, turi savo parapiją, tai 
ir apie “Amerikos Lietuvių Is
toriją” nieko daugiau nesako. 
Kiek jisai gavo iš komiteto pi
nigų preliminariam darbui, ne
žinia, bet lėšų vis tik buvo, nes 
buvo kalbėta, važinėta, medžia
ga rinkta ir tt.

Man rodosi, kad geresnio tik
slo tasai komitetas negalėjo ra
sti, kaip pereitą rudenį pasiųsti 
tuos pinigus Lietuvos badaujan- 
tiem kaimiečiam. Jiem tai tik
rai būtų buvusi didelė pagalba 
ta pinigų suma. Galėtų dar ir 
dabar tai padaryti.

Mirimai Viršija Gimimus
Paryžius. — Palyginus 

i Franci jos statistikas šių 
Į metų trijų pirmųjų mėnesių 
ir statistikas to paties pe
riodo pereitų metų, suran
dama, kad šiais metais mi
rimų skaičius viršija gimi
mu skaičių ant 70,205, kuo- C- c. 7 7

met pereitais metais buvo 
7,333 gimimai daugiau, ne
gu mirimai.

Aiškinama, kad mirimų 
skaičius padidėjo iš prieža
sties šaltos žiemos ir influ- 
enzos epidemijos.

Reakcionieriai Dreba Prieš
t

Komunistinį Judėjimą

HELSINGFORS, Finlan- 
dija.— (Finlandijos reakcinė 
valdžia labai susirūpinus 
komunistų judėjimu. Nors 
Komunistų Partija slapta, 
bet ji gerai darbuojasi ir 
jos įtaka labai plečiasi tarp 
darbininkų ir valstiečių.

Dr. T. M. Kivimack, vi
daus reikalų ministeris, iš
leido viešą pareiškimą, ku
riame jis bėdavoja, kad ko
munistinis judėjimas labai 
plečiasi. Jis sako, kad Ko
munistų Partija plačiai 
skleidžia savo revoliucinę 
propagandą tarp darbinin
kų, biednųjų , valstiečių ir 
kareivių.

Ponas ministeris taipgi 
bėdavoja, kad visos darbo 
unijos nesenai perėjo į Ko
munistų Partijos kontrolę. 
Plačiai skleidžiama komuni
stinė literatūra.

Ispanijos Lakūnai Atlekia

Lisbon, Portugaliją.—šeš
tadienio rytą iš' Cartagena. 
Ispanijos, atlėkė /orlaiviu į 
Azores salas Ispanijos lakū
nai, kurie lehkia per Atlan- 
tiką į New Yorką.

Whll Streeto valdžia deportuoja visus svetimšalius 
darbininkus, kuriuos tik kapitalistai skaito “nepagei
daujamais,” net ir sergančius deportuoja. Tarp kelių 
desetkų šiomis dienomis išdeportuotų darbininkų, tapo 
išdeportuotas taip sergantis darbininkas, kad jis nega
lėjo paeiti. Policistai jį nunešė į laivą.

“Velniai” Ražančiaus Nebijo
ULYTĖLĖ, Rokiškio vai. 

— Gegužės 22 d. vakare se
nelė Anelė Grigonienė, ei
dama iš mojaus, priėjo kar
klus, kuriuose, kaip kalba
ma, vaidinasi. Kad apsisau
gotų nuo piktojo, išsiėmė 
rąžančių ir pradėjo melstis. 
Tuosyk iš karklų iššoko trys 
“Velniukai” ir pradėjo^ prie 
jos artintis. Grigonienė 
pradėjo ražančium mosi
kuoti ir baidyti velnius. Bet 
“velniukai” parmušė ją ant 
žemės, sutraukė rąžančių, 
nupešė galvos plaukus, su
mušė ranką, kojas, ir krūti
ne ir suplėšė kailinius. Su
bėgus žmonėms pasirodė, 
kad vietoje “velniuku” buvo 
dievobaimingi piliečiai, jos 
kąimynai. Senelė buvo nu
vežta pas Rokiškio apskri
ties gydytoją. Nuo išgąsčio 
ir sumušimo ji sunkiai ser
ga. Mušeikos patraukti teis
man.

Liūtas, Karvės Užpultas, 
Sudraskė Ją

LONDONAS.-—Iš sauges
nių vietų, nuo telegrafo 
stulpų, nuo medžių ir auto
mobilių viršų, daugelis 
Lyme-Regis gyventojų ma
tė žiaurią kovą tarp karvės 
ir liūto.

Susikūlus cirkaus trokui 
ant kelio,.! liūtas pabėgo . iš 
klėtkos. Jis ramiai gulėjo 
ant kelio ir šildėsi prieš 
saulę, iki į jo prižiūrėtojas 
neprisiartino prie jo su vir
ve. Paskui jis peršoko per 
tvorą į lauką, kur buvo pul
kas galvijų.

Karvė su kelių dienų ver
šiuku pajuto pavojų. Užrie
tus uodegą ji visu smarku
mu puolė ant liūto ir vienu 
ragu liūtą labai perdūrė. 
Liūtas įsiuto ir pradėjo ją 
draskyti. Pradėjus f armė
nams šaudyti, jis labai ap
draskęs karvę paliko ir iš
šoko pėr tvorą. Karvė grei
tai nugaišo. Farmeriai po 
ilgo vaikymosi prispyrė liū
tą darže ir vietos pašto 
darbininkas jį nušovė.

Sakoma, liūtas buvo ver
tas $2,500.

Lynčiuotojai Peršovė Negrą
JACKSONVILLE, Fla.— 

Čia gauja baltųjų lynčiuoto
jų, biznierių, užpuolė Jim 
Mencion, negrą darbininką, 
paleido į jį tris šūvius ir re
volveriais sudaužę galvą pa
liko ant gatves mirti.

Kaipo dailydė.Mencion bū
davo j o stubą baltam žmogui 
ir miegojo neužbaigtoj stri
bo j. Toj apielinkej baltieji 
gyventojai davė įsakymą, 
kad jis ten nebemiegotų. 
Paskui jie nakties metu jį 
užpuolė, išsivilko ant gat
ves, apmušė ir įsakė bėgti. 
Jis paėjo keliolika pėdų ir 
lynčiuotojai pradėjo į jį 
šaudyti.

Lynčiuotojų gauja susidė
jo iš apie 50 vyrų. Mirti
nai sumušę negrą išvažinė
jo savo puikiais automobi
liais, ir šerifas W. B. Cahon 
išleido pareiškimą, kad jis 
“neturi vilties pažint bent 
viepą” iš gaujos dalyvių.

Lynčiuotojai Daro Suo
kalbį Nužudyti Įkalintus

Streikierius >
GASTONIA. N. C.— Nors 

iš paviršiaus žiūrint atrodo 
ramu, tačiaus galima paste
bėti, kad tarp darbdavių pa
kalikų viešpatauja lynčiavi- 
mo dvasia; galima pastebė
ti, kad darbdavių pakalikai 
planuoja suorganizuoti 
gaują lynčiuotojų greitoj 
ateity, kuomet darbininkai 
nebus ant sargybos, su tiks
lu nužudyti įkalintus streiko 
vadus. |

Juliet Stuart Poyntz, 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo sekretorė, Bill 
Dunne ir advokatas Jimison 
aplankė kalinius. Visi kali
niai geram ūpe, pasiryžę 
kovotojai. Kaliniai prašo 
prisiųsti jiems knygų pasi
skaityti.

Fred Erwin Beal, organi
zatorius, kalėjime pareiškė, 
kad prieš jį ir kitus streiko 
vadus sudarytas suokalbis 
su tikslu užgniaužti Nacio- 
nalės Tekstilės Darbininkų 
Unijos augimą pietinėse 
valstijose, idant ta unija 
nesuorganizuotų tūkstan
čių tekstilės pramones dar
bininkų.

MEXICO CITY.— Penk-1 tiko, kad bažnyčios viršinin- 
tadienio vakarą prezidentas! kai turi pilną teisę pasaky- 
Emilio Portes Gil ir arki- i ti, kokiusi kunigus suregis- 
vyskūpas Leopold Ruiz, po- j truoti.
piežiaus atstovas, vienu Taipgi kunigijai suteikia-
kartu paskelbė, kad Meksi
kos valdžia ir kataliku baž
nyčia susitaikė ir pasirašė 
sutartį.

Arkivyskupas pranešė, 
kad kunigai vėl pataps baž
nyčių viršininkais ir vado
vaus savo aveles sulig kata
likų bažnyčios padiktavimo. 
Pamatiniai sutarties punk
tai yra sekami:

1. Meksikos valdžia leis 
katalikų hierarchijai nužy
mėti tuos kunigus, kurie tu
ri užsiregistruoti sulig Mek
sikos įstatymų.

2. Religinės pamokos, nors 
neleidžiamos abelnai moky
klose sulig Meksikos kon
stitucijos, bus leidžiamos 
bažnyčiose ir bažnytinėse 
mokyklose.

3 Teise suteikiama Meksi
kos katalikų bažnyčios vir
šininkams reikalauti pakei
timo šalies konstitucijos bi
le kuriuo laiku ateity, kaip 
kad yra suteikta visiems 
Meksikos piliečiams.

Kunigų registracijos Įdau
sime kunigija laimėjo. Prieš 
tą valdžios patvarkymą kle
rikalai kovojo, įrodinėdami, 
kad valdžia neturi teisės 
registruoti kunigus, o jeigu 
ji juos registruos, tai ji 
juos ir kontroliuos, kas 
priešinga katalikų bažny-
čios įstatymams. Valdžia nrieš Wall Streeto imperia- 
tame punkte nusileido ir su-1 lizmą.

Iš Kalėjimo Pavogė 
Automobiliu, kad 
Pavažinėti Merginą

CAMBRIDGE, Mass. — 
Sulig Lawrence policijos pa
sakojimo, kuomet žmogus 
įsimylėjęs, tai jam nieko 
nereiškia nei augštos akme
ninės sienos, nei kalėjimo 
grotai. Taip yra su Samuel 
McCallister.

MacCallister, policija sa
ko, prisipažino, kad jis įsi
veržė į Essex apskričio ka
lėjimą pereito antradienio 
naktį ir pavogė kalėjimo 
viršininko George Banting 
automobilį. Dabar MacCal
lister uždarytas East Cam
bridge kalėjime. Jis aiški
nosi, kad pavogė automobi
lį del to, kad norėjo savo 
mylimąją pavažinėti.

MacCallister yra 27 metų 
amžiaus. Tapo suareštuo
tas Lexingtone. Birželio 
11 d. buvo . paliuosuotas iš 
Lawrence kalėjimo po išsė- 
dėjimo su virš keturis metus 
už vagystę.

Bežaidžiant su Degtukais, 
Žuvo Vaikas

Bežaidžiant su < degtukais, 
užsiliepsnojo drabužiai 6 me-Į 
tu vaiko John Starkius, ant 
47 Road, Long Island City; 
vaikas taip apdegė, kad nu
vežtas ligoninėn greit mirė.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

ma pilna teisė mokinti vai
kus ir suaugusius bažnyčio
se ir bažnyčių ribose.

Vidaus yeikalų ministerija 
davė įsakymą paliuosuoti 
visas davatkas iš kalėjimo 
nuo Las Tres Marias salos, 

i kurios buvo įkalintos už 
'laužymą religijos klausimu 
išleisto įstatymo. Viso yra 
apie 100 įkalintų davatkų. 
Bet minyška Madre Maria 
Concepcion, kuri prisidėjo 
prie nužudymo Obregono, 
nebus paliuosuota. \_

Prezidentas Gil, parsida
vęs Wall Streetui, savo pa
reiškime sako, kad nebuvo 
nei konstitucijos, nei val
džios tikslas sunaikinti ka
talikų bažnyčią arba bile 
kokią kitą bažnyčią arba 
įsikišti bile kokiu būdu į jų 
dvasines pareigas.

Reiškia, Meksikos buržua- 
ži jai reikalingos mulkiny- 
čio& tąiųgįnįmui masių -dar
bininkų ir valstiečių.

Arkivyskupas pranešė, 
kad bažnyčios bus greitai 
atidarytos ir kunigai mul-
kins žmones kaip mulkino.

Popiežius užgyrė sutartį.
Meksikos reakcinės spė

kos susivienijo, kad pasek- 
mingiau išnaudoti ir spaus
ti mases darbininkų ir val
stiečių, kurios vis labiau ir 
labiau pradeda bruzdėti

Nori Įvesti Plakimo Stulpą 
Baudimui “Lytinių 
Prasižengėlių”

NEW YORK.—New Yor- 
ko Valstijos Kriminalės 
Komisijos didžiuma narių 
stoja už išleidimą įstatymo, 
kad būtų įvestas stulpas nu- 
plakimui asmenų, kurie pa
pildo “lytines piktadarys
tes.” Šiomis dienomis čia 
įvyko tos komisijos posėdis.

Bilius įvedimui plakimo 
stulpo veikiausia bus pa
tiektas ,New Yorko valsti
jos seimely sekamo j sesijoj. 
Kriminalinė Komisija žada 
smarkiai kovoti už tokio įs
tatymo išleidimą.

Komisija sako, kad lytinės 
piktadarystės labai didėja, 
per pastaruosius kelis me
tus padidėjo ant 75 nuošim
čiu.

Komisionierius 
S. Rice iš 
skaitomas 
listu lytin 
klausime, 
minališkas užpuolimas ant 
mergaičių, neturinčių io 
metų amžiaus, smarkesne 
proporcija didėja, negu gy
ventojų skaičius.

Thomas 
Bro o klyno, kuris 
komisijos specia

lių prasižengimų 
pareiškė, kad kri-

neturinčių 16

Lima, Peru.— Laike iš
bandymo orlaivio užsimušė 
du Peru lakūnai.
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LIEŽUVIS IR DURTUVAS
Beveik kas metai vis nauja 

nusiginklavimo konferencija ir 
4 vis karštesnis ginklavimasis di

džiųjų kapitalistinių šalių.
Pernai rugpjūčio pabaigoj iš- 

| kepta “nekariavimo sutartis,” 
kurią suplanavo tuometinis A- 
merikos valstybės ministeris 
Kellogg. Dar metai nepraėjo, 
o jau prireikė kitos nusiginkla
vimo-komedijos. Amerikos am
basadorius Dawes, šios šalies 
atstovas Anglijai, ima už pa
žasties Anglų ministerial pir
mininkui socialistui MacDonal- 
dui, ir sako, suruoškime naują 
konferenciją apriboti bei su
siaurinti kariškus laivynus ne 
tik Jungtinių Valstijų ir Angli
jos, bėt ir visų kitų šalių.

MacDonaldas tam žodžiais 
entuziastiškai pritaria ir dekla- 

' muoja apie “malonią, žmonišką 
ir demokratišką dvasią” 
Dawes’o, nors ir MacDonaldas 
žino, -jog Dawes yra aršiausias 
kukluKsinis imperialistas.

Iš -antros pusės, ir socialis- 
taujarftis MacDonaldas nema
žiau įsikinkęs j angliškojo im- 

/ perializmo vežimą, kaip ir pii;m 
jo buvusi valdžia atviro reak
cionieriaus St. Baldwino. Mac
Donaldas, kaip ir Baldwinas, 
mano, kad Anglija negali pa
leist iš savo globos kolonijų 
(Indijos, Aigipto ir kitų). Mac- 
Donajdo partijos vyriausias or
ganas soc. Daily Herald mal
dingai tęsia, kad Anglijos ka- 
paliaus “karūna ženklas, atsto
vaujantis visą šalį,” su visomis 

t pavergtomis kolonijomis ir pu- 
siau-kolonijomis. šį sykį ne
pakartosime, kaip 1921 me
tais socialistas MacDonaldas 

4 kriušjpo kylančius prieš Angli- 
*i. ją Indijos ir Aigipto žmones.

Du Galingiausi Imperialisti
niai Priešai

Anglijos imperializmas yra 
1 antYaS, po Jungtinių Valstijų,
I drūčiausias pasaulyj imperializ

mas.
Ateinantis pasaulinis karas 

bus pamatiniai susikirtimas 
tarp ’.tųdviejų galingiausių im
perialistinių valstybių. Delei to 
neabejoja nei vienas, kuris su
geba .politikoj paskaityti bęnt 

f, nuo A iki D.
Dairės ir MacDonaldas, tiesa, 

gį išdrožė “nusiginklavimo” pra- 
L' kalbas birželio 18 d., vienas 

Londone, kitas Lossiemouthe, 
Škotijoj. Bet nei Daweso nei 

E MacDonaldo valdžiai dar nepri- 
š. ’sisapnuoja atliuosuot ginklų 

lenktynes. Anglijos vyriausybė 
su savo dabartiniu galva Mac- 
Donaldu nežada suturėt staty
mo šešių naujų karo laivų; o 

. Amerika eina prie 15 moderniš- 
6* kiaušių šarvuotlaivių statymo, 

L kurių kiekvienas atsieis apie 
$4O,Ob0,OOO. Birželio gi 21 d., 
bepiiAupiant apie nusiginklavi
mą, New Yorko Tipies spaus
dina specialią žinią iš Washing- 

. tono,** kad Jungtinės Valstijos 
užsakė pastatyt dar 162 naujus 

« . karo .orlaivius už $5,000,000.
Saldžiai bečiauškant MacDo- 

naldud ir Dawesui apie Ameri
kos ir Anglijos “brolybę, apie 
jų tautinę giminystę,” Winston 

r Churčhill, btivęs prie Baldwino 
Anglijos ministeris, ima ir iš
meta-.juodą imperialistinį kati
ną iš maišo. Siūlydama apri
bot ginklavimąsi, girdi, Ameri
ka skiria $1,170,800,000 nau- 

I jiems* savo karo laivams. Bet 
J nepaisant, kokį laivyną Ameri- 
E ka įsitaisys, Anglija neturi jai 
f užsileisti; Anglai nesutiks net, 
J kad jų laivynas būtų tik tokio 

dydžio, kaip Amef’ikos. Angli- 
Bp jai \reikia dar stipresnio laivy- 
|į- no. (Churchiilio prakalba birže- 
g lio ii į)

f r jas senas Anglų imperia
listu vilkas žino, ką kalbąs. Jis 

J atvirai hŠrėiškia mintį Anglijos

fabrikantų, bankininkų ir di
džiųjų prekėj ų. O socialistas 
MacDonaldas turi veidmainiaut, 
slėpt tikrąją savo imperialistų 
programą, liežuviu maldamas 
apie galimą amžinąją santaiką. 
Savo ponų darbą varys MacDo
naldas, lygiai kaip varytų ir 
pats Churchill. Bet kad neat
stumi nuo savęs darbo minių, 
MacDonaldas jaučiasi privers
tas čiulbėti apie santaiką ir nu
siginklavimą, o tikrenybėje ir 
jis ginkluos Angliją nuo padų 
skūros iki augščiau kepurės.
Nori Apsukt Vieni Kitus
Nors ir kitos šalys bus šau

kiamos dalyvaut minėtoj priga- 
vikiškoj konferencijoj, tačiaus 
amerikonai daugiausia nori ten 
apkirsti anglus, o anglai ame
rikonus.

Delei to gana tiksliai rašo 
Pertinax francūzų dienraštyje 
“Echo de Paris”:

“Perskaičius pono MacDonal
do ir generolo Dawes’o prakal
bas, sunku susitarėt nuo juo
ko.” Vienas, tačiaus, dalykas 
aiškus. Jungtinės Valstijos 
reikalauja, kad Amerikai būtų į 
pripažinta teisė turėti daugiau 
stambiųjų šarvuotlaivių, jeigu 
Anglija nori, kad Amerika Ang
lam pripažintų teisę turėti dau
giau mažesnių šarvuotlaivių.

Kalbant apie patį Amerikos 
atstovo Daweso pasiūlymą, ver
žiasi klausimas: kas gi jame 
naujo, ko dar iki šiol nebuvo 
“nusiginklavimo” planuose? Ogi 
vien tiek, kad įvairių šalių lai
vynų admirolai turi surast 
“mastą,” sulig kurio būtų nu
statoma, kad tam tikros spėkos 
laivas arba laivų skaičius lygi
nasi tam tikram skaičiui kito
kios bei maišytos rūšies kariš
kų laivų. Toliaus, nežinia ka
da, valstybių politiniai atstovai 
suvažiuosią su admirolų ap- 
skaitliavimais į bendrą konfe
renciją, ir jau turėsią apčiuo
piamo pamato derėtis apie su
siaurinimą jūrų ginkluotės.

Kol visos tokios ceremonijos 
bus atliktos, galės praeiti ilgo
kas tarpas, laike kurio bus dar 
sparčiau ginkluojamas!; ir mė
nuo iš mėnesio bei metai iš me
tu bus raminama darbininkai 
tais nuolatiniais pleperiavimais 
apie ruošiamą nusiginklavimą. 
Kaip visuomet, taip ir šį kartą 
visų kraštų socialistai padės im
perialistams monyti darbinin
kus.

Kaip pirmesnėse konferenci
jose, taip ir sąryšyj su Kellogg© 
“nekariavimo” planu, Sovietų 
Respublika pakartotinai siūlė 
nusiginkluoti. Imperialistai tuos 
tikrus, neveidmainingus Sovie
tų planus atmetė kiekvieną sy
kį, parodydami, kad jie visai 
ko kito siekia, šuoliais šokdami 
linkui naujo karo prieš Sovietų 
Sąjunga, o paskui ir tarp sa
vęs. *

Komunistų Internacionalas ir 
visos jo sekcijos žadina darbi- 

į niūkūs juo plačiau ir giliau or
ganizuotis į revoliucinę kovą 
prieš vėl gręsiantį imperialisti
nį karą. Ir vis didesnės prole
tariato masės dedasi galvon tą 
Komunistų Internacionalo šeš
to Kongreso atsišaukimą:

“Imperializmas vėl stato dur
tuvą į dienos darbu programą. 
Galingomis savo pastangomis 
viso pasaulio darbo žmonės tu
ri atkreipi tą durtuvą p>>ieŠ pa
čius karo kūrėjus, prieš pri
spaudėjus. ’ ’

PHILADELPHIA, PA.

Apsileidimas ar 
Nemokėjimas?

Dažnai mes gauname iš 
Sovietų Sąjungoj gyvenan
čių draugų pabarimų. Jie 
bara-kritikuoja mus už tą ir 
kitą nukrypimą, del vieno 
ir kito apsileidimo, ir tt. 
Bet, mums išrodo, kad nė
ra gerai darbas pastatytas 
ir pas pačius Sovietų Są
jungoj gyvenančius lietu
vius komunistus^ Jau mūs 
laikraščiuose buvo minėta, 
kad vienam ar kitam Sovie
tų Sąjungos didmįesčių ran
dasi daug i lietuvių darbi
ninku, kuriu veikimo, ta- v 7 v 7
čiaus, lyg ir nėra, arba jis 
labai silpnutis. Kad taip 
o ne kitaip esama, liudija 
pati Sovietų Sąjungos spau
da. “Raudonajam Artojuj” 
(num. 22) drg. A. Galvo
čius rašo:

“Leningrado lietuvių koloni
ja bene bus viena skaitlingiau
sių kolonijų visoj Sov. Sąjun
goj. čia priskaitoma apie 
5000 lietuvių gyventojų. La
bai stebėtina, kad tik pasta
raisiais metais prasidėjo šioks 

‘toks darbas lietuvių darbinin
kų tarpe. Kol nebuvo organi
zuotas lietuvių klubas, Lenin
grado lietuvių darbo masėse 
nebuvo vedama jokio kultūros 
ir politinės apšvietos darbo. 
Tuom labai džiaugėsi kunigai. 
5 Leningrado bažnyčios visuo
met pilnutėlės “pabažnių” 
žmonelių. Narvos ir kituose 
rajonuose kas sekmadienis 
dunda desėtkai lietuviškų va
karuškų, kur girtas jaunimas 
“katalikiškai ” besilinksminda
mas skaldos pakaušius.

“Kunigėliai aiiaiptol nepasi
tenkina pamokslais bažnyčioj, 
bet rūpestingai aplankydami 
lietuvių gyventojų šeimynas, 
kala visiems į galvas tautinio 
fašizmo idėjas.

“Leningrade mūsų partinių 
jėgų netrūksta, čia yra ne
mažas skaičius lietuvių komu
nistų, kurie ilgus metus buvo 
kirmydinami Lietuvos buožių 
kalėjimuose.

“Leningrado lietuvių darbi
ninkų masės nesunku suorga
nizuoti. Tik reikia sudaryt 
tvirtas mūsų darbininkų akty
vas, kuris, suprasdamas viso! 
to veikimo svarbą, pradėtąjį 
darbą išplėstų ir sustiprintų.”

Kitas draugas tuo pačiu 
klausimu ten pat nurodo, 
kad

Su Melais Netoli Nueisit
Tūlas melagius per “Nau

jienas” ir “Keleivį” bjauriai 
apšmeižė APLA. 22-rą Sei
mą, įvykusį geg. 26 ir 27 d., 
New Kensingtone, Pa. Nors 
į tuos melus yra prisiųstas 
atsakymas vieno seimo daly
vio (jis greit tilps “Laisvė
je”), tačiaus pasakysim ke
lis žodžius ir mes. Juo la
biau reikalinga, kad “Tėvy
nės” redaktorius’ ■ tuoj aus 
tuos melus pasigriebė už 
gryną auksą ir, jais pasire
miant, puola komunistus.

Tasai; melagis, pasislėpęs 
po slapyvardžiu, pritauškė 
tiek daug nesąmonių, kad 
tik tokie susmukę moraliai 
laikraščiai, kai virš suminė
tieji, ir galėjo juos spaudin- 
ti. Paimsim iš jų tik porą: 

“Visi kuopų įnešimai buvo 
perskaityti ir atmesti, pasire
miant nauja konstitucija, nors 
da nauja konstitucija įeis į 
galią tik nuo liepos 1 d. ir 
nors .'įnešimų buvo gana nau
dingų ir gerų.”
Arba:

“Nuo kuopų buvo 23 delega
tai ir senoji ir naujoji Centro 
valdyba, tai viso buvo su 
sprendžiamais balsais 33 dele
gatai ...”
Paėmęs tatai už tikrą tie

są, Vitaitis deda nuo savęs 
komentarus, niekindam as 
komunistų vadus, ir surik
damas:

Is sno aprašymo bus aiš
ku visiems SLA. nariams kaip 
toli yra komunistinių ’ vadų 
darbai nuo jų žodžių. Paėmę 
organizaciją savon kontrolei! 
taip ją surakina konstituciji- 
niais patvarkymais, kad jau 
daugiau ji neištrūktų jiems iš 
rankų, čia komunistų parti
jos organų biznis i)’ politika 
užgiriama, čia net naujai val
dybai suteikiama teisė su 
sprendžiamuoju balsu seime 
dalyvauti, ko niekur kitur nė
ra ir būti negali. Iki šiol dar 
negirdėtas dalykas, kad by or
ganizacijos dvi valdybos gale- 
tų tuo patim kartu turėti sei
mo delegatų teises, čia net 
buvusis organizacijos centro 
pirmininkas išmetamas iš or
ganizacijos vien dėlto, kad jo 
nuomonė organizacijos reika
lais yra skirtinga negu kitų 
vadų!”
Kas buvo APLA. kalba

mam Suvažiavime, kurie 
skaitė ir skaitys Seimo pro
tokolus ir oficialius aprašy

mus, visi aiškiausiai pama
tys, kad virš paduotos cita
tos — tiek “korespondent- 
to,” tiek “Tėvynės” — yra 
grynas melas ir prasimany
mas.

1. “Visi kuopų įnešimai” 
ne tik nebuvo atmesti, bet 
net trys jų buvo įkorporuo- 
ti į pačią naują konstituci
ją, o kiti buvo priimti ir pa
likti Centro Komitetui gy
venimai! vykinti. Taigi yra 
didelis melas skelbti, kad 
jie buvę atmesti, “pasire
miant nauja konstitucija.”

2. Sužinus melas ir tame, 
kad “naujoji ir senoji Cent
ro valdyba” “turėjo spren
džiamus balsus.” Kaip tik 
priešingai: senoji valdyba 
(Centro Komitetas) turėjo, 
nes tą leidžia konstitucija. 
Tas yra ir SLA. ir daugely 
kitų panašių organizacijų. 
Gi naujasis Centro Komite
tas neturėjo sprendžiamo

parašą po savo rašytais S.L. 
A. reikalais laiškais, tai jis
del to smarkiai užsigavo ir, 
kaip paprastai, savo “demo
kratišku” būdu pradėjo mus 
kolioti. Bet kelionėm nebus 
galima klausimas išrišti ir 
narius supažindinti su daly
kų stoviu.

Andai juk patį SLA. Pild. 
Taryba paskelbė, kad “ ‘Tė
vynės’ redakcijos štabo vie
nas narys keturias dienas į 
savaitę pašvenčia SLA. raš
tinės ir ‘Tėvynės’ adminis
tracijos darbams.” Vadina
si, Vitaitis dirba raštinėje 
keturias dienas, nes Bajo
ras jau keliais atvejais tu-

balso, nes nė senoji, negi 
naujoji konstitucija jam tos i 
teisės nesuteikia. Negalėjoj 
naujasis Centro Komitetas 
turėti sprendžiamąjį balsą 
dar ir todėl, kad jį tik pas
kutinėj sesijoj ir prieš pat 
uždarymą seimo delegatai 
užtvirtino. Kurie tokius da
lykus rašo, yra dideli niek
šai ir APLA. priešai, nes jie 
meluoja tikslu, kad apšmei
žęs organizaciją ir jos de
legatus.

3. “Buvusis centro pirmi
ninkas” išmetamas ne del jo 
“nuomonės organizacijos 
reikalais,” bet del jo bandy
mo apgauti organizaciją fi
nansiniai. Centre tuo klau
simu randasi dokumentai ir 
jais pasiremiant delegatai 
darė sprendimą.

Taigi viskas, kas augščiau 
paduota, yra grynas melas, 
falsifikacija, ir APLA. na
riai, kuriems rūpi organiza
cijos labas, neprivalo tikėti. 
Greitu laiku bus spaudoje 
paskelbta. Suvažiavimo pro
tokolas, ir nariai gaus nau
ją konstituciją, kurią priė
mė seimas.

Mes manome, kad APLA. 
Centro Komitetas duos tuo 
klausimu atatinkamą atsa
kymą, gindamas organizaci
ją nuo įvairių niekadarių, 
kurie bando viską augštyn 
kojom apversti.

Negudriai Teisinasi
Kuomet mes andai paste

bėjome, kad p. Vitaitis yra 
faktinuoju SLA. sekr., ir 
kad jis Jurgeliutę naudoja 
tik kaipo “rubber stamp,” 
padėdamas jos antspaudinį

BRISTOL, CONN.

Pirmacl, Birželio 24,

Viename susirinkime A. L. 
D. L. D. 169 kuopos draugai 
padarė gerą žingsnį darbinin
kišku reikalu. Paaukojo seka
miems dalykams: spaudds 
naudai rengiamam išvažiavi
mui į programą $2; “Vilnies” 
paramai $5; Agitacijos Fon
dui $5 ir Lietuvos baduoliams. 
$5. Kaip iš tokio miesto kuo- 1 
pelės, tai gana stambi auka. į 
Bet juk taip ir reikia. Tuo 
laiku išaukota $17. O vėliaus 
buvusiame bendrame piknike J 
su newbritainieciais vėl uždir
bo ir, taip sakant, iždas be
veik nenukentėjo. Mano ma
nymu, ir taip kuopoje perdaug

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

1 “Nors klube energingai ve
damas kultūros darbas, bet 
visgi, esant 5,900 lietuvių Le
ningrade, klubas aptarnauja 
tik 2.73 nuoš. lietuvių, 97.27 
nuoš. gi palieka taip, kinių 
nemaža dalis vietoj klubo lan
ko bažnyčias.”

Tai liūdnas ir nesveikas 
apsireiškimas. Paėmus pa
vyzdžiui Šiaurės Amerikos, 
Kanados, arba Argentinos 
lietuvių darbininkų koloni
jas ir mūs, komunistų, vei
kimą, matysime, kad jis čia 
visur proporcionaliai su sa
vim masių turi daugiau, ne7 
gu Leningrado draugai. Gi 
čia mūs darbo sąlygos yra 
kur kas sunkesnės: čia re
akcinis elementas stiprus, 
lietuviška buržuazija galin
ga. Reakcionieriai gauna 
paspirties iš valstybės orga
nų, o mes esame persekio
jami. Kas kita tokiam Le
ningrade, kuT visos veikimo 
sąlygos tarnauja mūs veiki
mui, nes proletariatas jau 
12-ti metai turi savo ranko
se valstybės galią. Ten mūs 
draugai privalėtų turėti 
bent 50 nuoš. visų lietuvių 
darbininkų su savim. Dėlto 
ir stojasi klausimas: ar čia 
yra apsileidimas, ar nemo
kėjimas veikti tarpe masių?

liem buvo nusiskundęs, kad 
jam reikia visas laikraštis 
užpildyti. Esą, Vitaitis pa
rašąs tik apžvalginį pusla
pį, ir eina sau. Jeigu Vitai- 
čiui rūpėjo šiuo kartu supa
žindinti SLA. narius sū tuo 
darbu, kurį jis dirba ketu-
rias dienas į savaitę, imda
mas apie 60 dol. į savaitę 
algos, tai jis turėjo tai pa
sakyti, nesikoliodamas. Bet 
vietoj to, jis apsiseilėdamas 
surinka, kad esą komunis
tai jį šmeižia, nes

“...tokių faktų neturi ir 
negali turėti, nes SLA. Sekre
torė savo laiškuose nieko ne
niekina ir niekam piktų laiškų 
nerašiilėja (Vitaitis tatai at
lieka, padėdamas josios ant- 
spaudinį parašą. “L.” lied.). 
Pagaliau komunistiniai rėks
niai gerai žino, kad SLA. raš
tinėje ir administracijoje yra 
svarbesnių darbų, negu laiškų 
rašinėjimas ir šitų darbų vie
na SLA. sekretorė negali su
spėti atlikti.”
Kas tie “svarbesni dar

bai?” Vitaitis nutyli. Ar 
SLA. raštinėje tedirba tik 
viena sekretorė?” Vitaitis 
pameluoja. Apart p-lės Jur- 
geliūtės, rodosi, kad SLA. 
raštinėje dirba dar apie še
šios ar septynios moterys- 
merginos. Taigi čia ne “ko
munistiniai rėksniai” kalti, 
bet Vitaičio galvelė. Jis me
luodamas susimaišo ir iš
duoda savo melus SLA. na
riams.

Šis jo “demokratiškas” 
paaiškinimas tik užtvirtina 
tai, ką mes esame sakę.

KLAIDOS ATITAISYMAS

laikoma ant rankų pinigų. Be- > • .• 
j e, reikia pridurti, kad draur.M>-v 
gai bristoliečiai tame bendra
me piknike gerokai padėjo pa- V*, 
dirbėti. Aš turiu pasakyti, . . 
kad jie gerai ir padarė “pa
dėdami, nes didesnių miestų 
draugai dirba be atsilsėjimo, 
o tokio miestelio, kaip Bristo- X
lis, draugai tankiausia laiko 
turi ir perdaug, tai nors rei
kale pavaduoja tuos, kurie la
biau nusikamuoja tais organi
zacijų darbais. Dar ve kas, 
man matosi, reikėtų draugam 
bristoliečiams padaryti: reikė
tų bandyti gaut daugiau nau
jų narių į A. L. D. L. D. kuo
pą ir “Laisvei” bei “Vilniai” 
naujų skaitytojų. Jiem būtų 
paranku net nuvykus į Terry
ville pakalbint gerus žmones, 
kad užsirašytų mūsų laikraš
čius bei įsirašytų į A. L. D. L. 
D. Draugai, išbandykite. Jau
nuolis Kasparavičiukas skaito 
“Young Worker,” tai jisai yra 
aplaikęs štampų išplatinimui 
jų del paramos to laikraštuko. 
Net ii’ jo motiną padeda tąsias 
štampas platinti, tai pagirtinas 
dalykas. Mūsų draugai ten 
beveik visi turi šeimynas, jie 
irgi turėtų užrašyti savo vai* 
kam po tokį laikraštį, kurie 
šiek tiek galėtų sveikesnę 
dvasiai peno įgauti iš mažens, 
tai paaugę gal greičiau supras 
savo reikalus.

Bristoliečiai irgi susirūpihę 
spaudos naudai išvažiavimu. 
Jie rengiasi į jį važiuoti} sa* 

j ko: “Jeigu mes nors kiek bū- 
itume stipresni, tai organizuo
tume žmones važiuoti busu, 
bet esanat mažai draugų, tai 
b ūsas sunku sudaryt.” Ta
čiaus, kurie turi savas maši
nas, visi žada važiuoti į spau- 

Idos pikniką, į Bridgeport^, 30 
I d. birželio. V. V.

Sovietų Jaunųjų Komunistų 
Konferencija

šeštadienio “Laisvėje,” Į Maskva. — šešta konfe- 
antrame puslapyje klaidin- rencija Sovietų Sąjungos * 
gai atspausdintas antrojo Jaunųjų Komunistų Lygos 
apžvalgos šmoto antgalvis. į prasidėjo čia. penktadienį. ‘ 
Atspausdinta: “Vieni Vei- Pirmutinėj sesijoj Rudzu- i 
kia, Kiti Smerkia,” o turė-'tak raportavo varde Sovie- 
jo būt: “Vieni Verkia, Kiti i tų Sąjungos Komunistų 
Smerkia.” ! Partijos.



M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
I savo krautuvę 
kas mčnesis po 
keliolika šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei-

Budapest, Vengrija.— ČiaDABAR JAU VISIEM AIŠKU
pavartojus šmeiž- |savo šuniui Meksikoje.

CASTON ROPSEVICHriatl, kad J. J. K. pasitrau- samdyta dviem savaitėm ank- metl? v‘xik;-1 Detroit, Mich., ku-’ti>

J.

PIKNIKAS ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

savo sunkiai į

LIETUVIS GRAB0R1US

ĮSITĖMYKIT PARKO ANTRAŠĄ:

JONĄ

4*

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI NOTARY

Pradžia 1-mą valandą po pietų PUBLIC

Telefonas:puldavo r>fdei° iš darbininkų bininkai,
Stagg

6043sulaukę pikniko, matysime, kas ko vertas.ELIZABETH, N. J.
VALGIAI IR GĖRIMAI GRABORIUSNa-

8

šalin.
riaušių pavyzdžių jisai

gc- 
patar- 

ir už

į
i i

Vietos Klerikalai Nusvilo 
gus, Norėdami Išardyti 

Mockaus Prakalbas

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

fi!3 W. 3rd Street
< 8o. Boston. Mana.

Tel., 8o. Boston 0304 W.

organizaci- 
ką rengs ir

kimų yra pilni patriotizmo. Jis mesk 
net save kritikuoja, kur pa

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Rcumatizma, Ranku, Kojų, 
Nugaros sknudcjima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau- 
dėjimą, ir tcip visokius skaudėjimus 
( tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra iisigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pas apHekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Deksnis Ointment Co.
518 MAIN ST. BOX 352
HARTFORD, CONN. U. S. A.

Norintieji 
riausio 
navimo 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, laukitės 
past

Patarnauju visiems be skirtumo 
jsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

Bet jų džiaugsmas nie- 
nuūjo. Rengėjai, gavę

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y. 

Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento.

PIKNIKUS

t

Pirmad., Birželio 24, 1929 Puslapis Trečias

Iriais, prieš Įvyksiant prakal- mi. 
[boms, sušaukia direktorių susi- 
j rinkimą ir, ] 
|tus ir provokacijas, didžiuma! 
balsų nutaria svetainę atsaky
ti. Rengėjams praneša tą pa
čią dieną, kuomet turi prakal
bos Įvykti, kad svetaines ne
duoda. Svetaine gi buvo nu-

,mugelninkų yra visokių; i tais laikais buvęs draugas 
lėni saldliežuvauja siūlyda-j J. J. Kuršas mus smerkė 

mi savo tavorą ir gerus pel-[ kaipo tamsuolius ir nešu
lius. Kartais vienur, kitur i prantaneius (vėliaus paty- 
apgauna parduodami “pini- t t tz —
gų dirbimo” mašinas; tauti
ninkai ir socialistai, parda
vinėdami įvairius įvairiau
sių bendrovių serus. Ypa
tingai jie daug iš lietuvių 
darbininkų Amerikoj išvi
liojo pinigų del įvairių ben
drovių Lietuvoj kuriamų: 
“Rūbo,” “Laivyno,” “Atsta
tymo,” “Mechanikų,” ir ki
tokių.

Man prisimena gyveni
mas Phila. 1919-1920 me
tais. Tais laikais ten atsiba- 
ladojo iš Naujos Angli
jos J. Gudžiunas-Strazdas. 
Alis rokavosi “mokyčiausiu” 
žmogumi, buvęs Valparaiso 
universitete, vaidino šule- 
rio rolę, saldliežuvavo ir 
bandė prisišlieti prie komu
nistų. Mes, komunistai 
rinkom savo spėkas, išblaš
kytas Palmerio raidų (pra
džioj 1920). L 
laikai mūsų judėjimui. ... -

Iš Lietuvos pradėjo atvyk- JfeČJo Siin.us^ 
ti visokį diplomatai, kurio;dakcija. cuoi c
Visaip pvrė “laisva” lietu- "tovi, idėio klausimą ir at-'l Piaka]bas neatnlanke. .

X- t ‘'•ii ty’ikvmn kas užėmė anie 21 Publika ir šėrininkai labai vą. Vieni tiesiog reikalavo imą uas uzeme apie fnbil)
ninitru _  miku ir mrdavi-i špaltas (tas buvo 1920 m. i pas!pi1Al to . . d 2, Į [pinigu auKU n pai uavi [ > \ .nachalisku pasielgimu. Tai i
nėjo bonus. Žygelis orga-įPradzl°.l)’ pasmerkdama iyra bjaurus pasityčiojimas iš i 
nizavo Lietuvos sargus iritokj J. Gudžiūno nq0 . . Idarbininkų ir net šėrininkų. 
jau buvo surinkęs 21 asme-i^ty’ koniunizmo vardu pini-nachalai (ne visi) šu
nį. kurie rengėsi savo lėšo- SO viliojimą iš darbininkų. ;]auže metinį šėrininkų nutari-

ko iš mūsų tarpo ir gerai pi- sčiau. 
nigų įkišo J. Gudžiūnui).

Tai jau stačiai kiauliš
kas pasielgimas. Bet nuo Sų 
monaičio avinų nieko geresnio [ 
negalima nei tikėtis. Tie joĮmas darbo, 
avinai ' džiaugėsi, kad dabar 
bedieviams iškirto šposą. Jie 
manė, kad labai gudriai pasi
elgė ir prakalbos bus išardy
tos, 
k a i: 
toki atsakymą, nesnaudė. Kai 
kurie net iš darbo išliko ir 
daug vargo turėjo, kol surado 
kitą tinkamą svetainę. Vienok 
jiems pavyko surasti viršminė- 
tą svetainę. Tai pirmiaus bu
vus baptistų bažnyčia, o dabar 
puikiai Įtaisyta ir paversta i 
svetaine—apšvietus ištaiga.

Publikos abudu vakaru bu-\ 
vo pilna svetainė, ypač pas- 

• I kutini vakarą buvo daug. Mat, 
pirmą vakarą daugelis buvo 

. .v . suklaidinti, nežinojo kur pra-
klausimą, isdėstydami kalbos. Teisybė, rengėjai hu

musų pa- vo pastatę žmogų prie “Lais- 
>” Svetainės durų, kuris at

ėjusiems nurodinėjo, kur reikia 
re-j eiti, bet visgi buvo ir tokių,

■. Antras išsireiškimas, tai įtartina jam nesikišti į politi
kai! jis nevelytų gyventi net j ką, nes iš jo, kaip matytis, 

rp.ii i politikierius prastas. Gerai 
,. _ c įmoki kritikuoti religiją, tai

tikra anti-nacionalistine nea“igiuom darbu patarnausi darbi- 
pykanta, ir daugelis jo išsireiš- ininkams labai daug. O politi- 

Vieną iš ge- 
i mums 

duoda pavyzdį, kad sutikęs^ 14 i paliko ir mes turėtume išmok- 
, tai garsinimas literatūros, 

nes visa literatūra, kurią jis 
atvežė, likosi išparduota.

“Laisvės” Korespondentas.

namas. Tai bus augščiau-
I

sias namas rytinėj Europoj.

GERAI PATAIKOJ’

ganizuoti “Rūbo” bendrovę, 
ir tą savo meklerystę dang-

ris, kad gavus darbą, jieškojo’ 
iš mokyklos paliudijimo. Na, 
ar tai ne priverstas jieškoji-

Nes jeigu jo šei
myna lengvai uždirbtų 
duoną, tai šis vaikutis, be 
jonės, nejieškotų darbo.

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restorano po num. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesi laiko po 600 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi- 

I ima ant syk. VISI eupratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,torio] kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepi”

ninkus siūlė jos serus, saky
damas, kad jie taps I 
vos kapitalistais, o 
“Laisvės” skaitytojus 
Ižiojo ir kalbėjo, k; 
Lietuvoj per bendrovę ko
voja prieš kapitalizmą ir 
budavoja komunizmą, nes, 
o i rd i, ten pirma reikia iš
vystyti pramone, be jos ko
ri u n i zm as negalimas. Bu
vo tokiu, kad šiems “moks-, 
liškiems” J. Gudžiūno pa-i 
mokslams tikėjo. Mes tada, 
nutarėm apie tai pranešti ■

Lietu-
* pas

lan-

“L.” redakcijai ir pastatė
me 
jo “mokslą” ir i

Sunkūs buvo | žvaleas. Po klausimu pir-jvės
■ mu kartu pasirašiau “Vals 

a......c. n “Laisvės” r ,
IdakClja. sužinojus dalykų’tyirie negavo tų informacijų ir

J. Gudžiūnas, pamatęs tą imą, kad svetainė būtų išnuo- 
i “Laisvėj,” baisiai įdūko. Ir, imojama visoms 

, nežiūrint, 
Įkas rengs.

Šerininkai dėjo 
uždirbtus centus ir triūsą, kad l 
įsigyti svetainę ir kad ji tar-j 

visuomenei, o ne Simo-1 
ir bažnyčiai. O kad I 

i dabar tarnauja bažnyčiai, 
tai Įvykęs faktas liudija. Tuo j 

ir tūli direk-i

mis apsiginkluoti ir nuva- ‘ T ,
žinoti i Lietuvą. Kiti par-’ ‘ Laisvėj, baisiaiJdūko. Ir,imojama 
davinėjo visokius serus. Po matydamas, kad jo mokshs- joms, 
baisių taimerio užpuolimų, k 
iškriko daugelis kuopu (mū-. pastoja kelią ir vietos ko-į 
su pačių kuopoj iš 42 narių mumstai ir dienraštis Lai-1 
liko tik 12 draugu), komu- j svė; plūdo mus_ ir ja2_ir 
nikacija su mūsų centrais Į 
nukirsta. ‘ 
(Chicagoi), ėjęs sekr. parei 
ras. areštuotas.

u kaip tik reikėjo daugiau-1 
dai veikti prieš įvairius 
Lietuvos I 
agentus, o aparatas ir 
munikaciia sugriauta. !™a . -

Iš 12 draugu vos 5 susi- į Valparaiso universitete 
rinkome i slaptą posėdį,1 jimtymas
tamsoj tarėmės ir išrinko-1 
me komisiią. kuri ant vie-Į ... .
tos pagamintų lapelius. Ko- slskm smerke mjme ir 
misijos darbas pavestas man svę- ’ ’ 1
ir d. J. Simans (tai jo sla-; 
pyyardė. Jis dabar Lietu-1------ . z -
v£i). Mes .... ..............v. . .„
tiriu rūsiu lanelius ir susi- ■ VI1P* 
siekę su d. Julium Daubaru _ ^et mes žinojom, . 
“Kovos” ištaigoj tais lai-:J-. Otidziųnui rupi ne darbi- 

pareigas — išleidom vienąim.as isviliojimas is ju pi- 
po kitam. Vienas.buvo na- niGr\1- _. 
švęstas mobilizuoiamu ka-į ]);1,alskeio. 
reivių, vadinamų “Lietuvos is
Sargu,” klausimu.

i tuojaus nusibaladojo į “Ke- vį 
br'p ”AndriulisTen garsino ta sa-!nai^lui 1 

v tyvo “mokslišką” Lietuvos .—y- 
Tuom lai-: darbukų išvadavimą. Ži- ^,-pu Simonaiti

i noma. jau ten nesigyi e, kad toriai tą pačią svetainę boiko- '1 
lis tam vykdins Lietuvoj ;į.uoįa Kad taip yra, štai jums

Pereitais ir šiais me-,
. ;.........m Lietuvoj ituoja.
buržujų valdžios komunizmą. Ten. jo tilpo ^faktai.

ko- paveikslas ii* po iuo pekla- [tais, kada bendrovė rengė pik- 
“didžiojo” mokslo, įgyto Įnikus, tai tą pačią dieną Si

ll* .monaitis su savo vyčiais suren- 
Bū-iB’e pramogas. Ir taip visuo- 

Ibo” bendrovės šėrų. Taisimet buvo—kaip tik bendrovė 
laikais net kaip kurie iš mū- ;

‘•“Lai-j 
.” Girdi, žmogus buvo Į 

i beveik mūsų, bet jūs savo Į 
i stačiokiška politika

surengdavo kokią nors pramo-j 
j_igą, tai ir davatkos tą pačią 

I dieną ką nors surengdavo, kad 
[bendrovei pakenkus. Ar di
rektoriai protestavo prieš tokį 

.. . . isstu- elgimąsi? Kaipgi jie protes-j
pauaminom netikėt0 jį, ir atidavėte “Kelei-Įtuos, kuomet bijo kunigo Si- 

■monaičio, nes gali neduoti 
kad p. griekų išrišimo.

Gąna jums, šėrininkai, to- 
kais' ėiusiu^administra reikalai, bet apgavi- 1įru1?vt.1 tol<lu® direktorių na-

prašalinti iš direktorių vietos, 
i o išrinkti tokius, kurie tikrai! 
.tarnaus šėrininkams ir visuo-j 
menei, bet ne kunigui Simonai-j 
čiui. Turite apsižiūrėti laiku, j 
nes šis incidentas tik menk-*! 
niekis su tuo, kas gali ateityje: 
atsitikti. Čionai randasi dide-1 
lės dirbtuvės, kuriose darbinin- 

ikai labai išnaudojami. Gali 
liškilti darbininkų streikas.

‘ c Tuomet tikrai tokie direktoriai 
„ neduos streikieriams svetainė-1 

i ie susirinkti. Ir lietuviai dar- 
, turėdami savo sve

tainę, turės eiti kitur susirin
kimams vietos jieškoti. Mes 

liš patyrimo žinome, kad visi 
kunigai palaiko streiklaužius, 
o tokie jų klapčiukai gali at-' 
sidurti streiklaužiu eilėse, nes 
pildys kunigo Įsakymus, še-, 
rininkai, turite ką nors daryti, i 
kol dar ne vėlu.

Dabar keletas žodžių apie 
pačias prakalbas. Kunigas 
Mockus, kaipo antireliginis

sau
abe-
Pa-

John Naujokas
kauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- 

j čia i s parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 

I Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
[ yra geri lietuviai ir išmintingi dar- 
Į bininkai. pripažino, kad JOHN’S ge- 
j riauai cigarai Amerikoje po 10 cen- 
itų. i

Baigęs Philadelphijos muzikos kon- I Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
servatoriją, duoda lekcijas ant amui- i užlaikytojas general krautuvSs ir lai
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- ivakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės i i Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
mane, o gausite tikrai profesionalę | užlaiko Jono—John’s Hand Made 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu: [Cigarus ir Vytauto, kĮuriuos visi my-

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir kotvergaia:
1218 So. 10th St.. Camden. N

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE “LAISVE

DIENRAŠČIO “LA ISVES” 
DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ

Dainuos visi darbininkų chorai iš New 
Yorko apielinkės, vadovaujami V. Žu-y 
ko ir dalyvaus Philadelphijos Lyros u 
Choras, vadovaujamas J. Jurčikonio.

7 Liepos
July, 1929

Grieš Dvi Prof. Retikevičiaus 
Orkestras

Lietuvių Judžių Korporacija Cineova ims 
šio pikniko filmas ir jos bus rodomos ne 
tik Amerikoje, bet ir kitose šalyse

Ulmer Park Music Hall
Gale 25th Ave., Brooklyn; N

Kalbės mūsų seni darbuotojai 
darbininkų judėjime

J. ŠUKYS ir H. STANKUS

li rūkyti ir sako be jų biznyje ne
galima apsieiti

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook- 
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių iidirbystes 
draugų cigarų viršminčtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiama ant 
pareikalavimo visur J kitus miestus 
biznieriams ir privatilkiems žmo
noms, daug ar mažai, vis tiek, ir 16- 
ias apmokame.

Adresas:

Naujokę Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. T.

Dabar tas jau pilnai 
“L.” num. 144 

“Naujienų” 
Dalino- num- 139, kad minimas J. 

me visur, kur tik suėjom i G^džiunas-Strazdas ir jo 
lietuvius darbininkus, ge-11set)ra.1 PasocLnti į kalėjimą 
riausia dirva buvo tai rr^s I kelenems metams uz tos 
eidavom tomis gatvėmis,!įei?cty^ves turt°v.
kuriomis nedėlioj liet, dar- 
J>ininkai .traukdavo bažny
čion ir atgal. Religiniai dar
bininkai, eidavo pulkais ir 
karšti fanatikai i___
mušti. Bet mes dirbom sa
vo darbą. Pagalios nuėjom 
į “kareivių” susirinkimą, 
iškėlėme diskusijas ir iš 21 i 
^kareivio,” 20 atsisakė va-1 
žiuoti Lietuvon. Tik vienas 
apsiginklavo savo lėšomis, 
nusipirko laivakortę ir iš
važiavo.
• Tais laikais p. J. Gudžiū
nas -smerkė mus. Girdi: 
“Ar nematote, kad prieš jus 
eina visos lietuvių darbinin
kų minios? Jūs nemokšos, 
kad kovojate prieš bendro
ves. Juk Lietuva atsiliku
si šalis. Ten reikia komu
nizmas vykdinti pirmiausiai 
išvysčius kapitalizma/tvirtą 
pramonę, o jūs, karštuoliai, 
nesuprasdami kenkiate I 
tam.” Jis buvo “mokytas,”^ *«-
O mes kas prieš jį prole- [kalbas suardyt. Mat, davat- 

rai. Nors mes pajėgda- -kos Butkus ir Juozapavičius 
m atremti jo atakas, bet • yra “Laisvės” Namo Bendrovės 
iŠ tau tikės. Net mūsų direktoriai. Todėl jie išvaka-

Bus svečių iš Chicagos, Detroito, Ule- 
velando, Pittsburgho, Wilkes-Barre, 
Scran tono, Philadelphijos, Bostono 
iš kitų artimiausių miestų.

!>
ir

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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

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

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

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

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

.miestuose.
M. ZUKAITIS

25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

uenos” pasidžiaugia 
idėjiniu “Keleivio” išgarsiu 
tu šmugelninlui. Nes “K.

vilioti pinigus.
Valstiečio Sūnus,

Draugas Balčiūnas, iš Long Island City, žada 
sulošti šachmatais by kurį iš pikniko dalyvių. Jis 
loš vienas su dviem ar trim. B.rooklyno kliaučiai 
didžiuojasi, kad čekeriais niekas ju nesuloš. Svei
ki

kuopos buvo surengę kunigui
Mockui prakalbas. Prakalbos kalbėtojas, labai vykusiai kri-1 
įvyko 4 ir 6 d. biržęlio, Uk-|tikavo visokius religinius bur- 
rainų Namo bendrovės svetai- tus ir melus, išjuokdamas tas 
nėj. Kalbėjo dviejose temose: visas apeigas. Publika kvato- 
“Kurie baisesni—bolševikai ar josi. Jis geras satyrikas. Bet 

negalima praleisti Mockui ne
pastebėjus be kritikos tokie iš
sireiškimai, kad geriausia ir 
lengviausia yra užsidirbti duo
ną, tai J. V. Čia tai jau yra 
bjaurus melas, nes mes, dirb
tuvės darbininkai, gerai žino
me, kaip gerai ir lengvai už
sidirbame sau ant duonos. Ge
riausias pavyzdys Gastonija, 
kur darbininkai bjauriausiu 
būdu išnaudojami ir kankina-

Jau paskirtas komitetas vedimui maisto de
partment. Komitetas pareiškė, jog visą maistą 
gamins ant vietos. Tai bus šviežus ir skanūs val
giai. Bus šaltų gėrimų ir pakankamai Naujokų 
cigarų.

velnias?” ir 
išradimai.” 
boms buvo paimta Lietuvių 
Namo Korporacijos “Laisvės” 
(geriau tiktų “Nelaisvės”) 
Svetainė. Bet pasidarbavus 
vietos piemeniui Simonaičiui ir 

!jo čebatlaižiams, bandyta pra-
Mat, davat-

"Kunigijos šventi 
Oficialiai prakal-

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimąs,; Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšjažamės Ligos, Nervų 
Apmirimas, . Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekretai.
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEG3A- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. TI NS 
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 
110 East 16th Street, N. Y.

Tarpe 4th Avė. ir Irving PI. 
Valandos: 9 .iš ryto iki 8 vakare. 
Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų.

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiauaj laikg. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldientais nuo 11 iki I 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL
228—2nd Ave^ cor. 14tn Stw N. Y. Į
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Puslapis Ketvirtas

Rūkyt Ar Ne Rūkyt?
Rašo DR. A. PETRIKĄ

CLEVELAND!) ŽINIOS

Daugeliui žinoma, kad A.

u z |

gero

Tel.j Greenpoint 9632

22 Kp. Koresp.

Kuriy Jūs Pageidavot

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

-Išbandykite šiandien

bet del rudens ir 
vasarą turės prisi- 
paskaitų įvairiais

ir
ir

eris žemes, bame del 3-jų 
kitokio padėjimo, vištinin-

originalių 
rašytojas 
subjekty- 

Gali būti, 
stimulian-

1

jau vykdo- 
re ugi am as 

ir jau lai-
Taigi visi

Taipgi buvo kalbėta ir 
apskričio konferenciją, 

turi įvykti apie 1 d. lie- 
bet nieko valdybai nepra-

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 7865

Philadelphia, Pa*
i

FARM A
manai pirkti farmą?^ Mes 
isokių; pradedant su vienu 
ir sieks iki 500 akerių:

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų 

t I

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

8 KARVĖS
ant šitos 17 akrų farmos, gera že
me, puikus pušynėlis, geri budin- 
kai, prie gero kelio ir tik 22 inai- 
lės nuo Bostono. Parsiduoda 
$5,500.

tų ant Pieninių Produktų
Syracuse, N. Y.—Čia pie

nininkų organizacija savo 
metiniam suvažiavime išne-

•j; 
Į/ k i !

Titais, karšto vandens šill- 
Apic 5 minutes ėjimo iki 

centro. Randų neša $1,212
Kaina $13,000, bet par

keri aus j pasiūlymą. Prie- .

parduoti, visuomet 
mes ne

pasitark sii mi 
Lik perkam, parducr’am

E. BRIDGEWATER
Farma, 38 akerių, 8 kambarių 
mas. Į 
elektra, funace šiluma, 
karves, 2 arkliai, I 
įrankiai žemės darbams, ant 
kelio. Kaina tik $8,500.

MONTELLO

dėlės farmos ir kokį biznį 
Pirmas biznis 

ir pieno, antras—vištų, an- 
iiaušinių; trečias—daržortų. 

vieninteliai bizniai, iš\Jku-

22 2 ’__ 2„..’a na-j symai.4, 2 karų garadžius, narnas J
Įtaisymai: miesto vanduo, j stovi puikioj vietoj, City Point, ■>* 

barnė, 8! priepat byčių. Parsiduoda už g 
50 vištų; visi $13,500.

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

HYDE PARKE
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ir 1 ak 
karų ir
kas, apie 20 vaisinių medžių. Na
mas su visais modemiškais im- 
prūvmc 
momis. 
miesto 
į metuš. 
duos už
žastis pardavimo—mirtis šeimynos 
tėvo.

Reikalauju Augštesnių Mui- še rezoliuciją, reikalai 
kad būtų pakelti aug 
muitaj ant pieninių r 
tu.

Sulig reikalavimą, šiuos cigarus 
per paštą išsiuntinėjame, k 

užsakymus (orderius).

INSURANCE
į *Vįji&įME 

Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams. 
Mes atliekam greitai ir gerai, darojn biznįautomobilių savininkams.

vien tik su didelėm kompanijom.
Ką manai daryti, pirkti aA 

gausi geriausj patarimą, nei 
mainom biznius, farmas ir namus.

., Birželio 24,
■ .... zssSSSSBtSSį

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA .

LITHUANIAN AGENCY

PAVASARIO
GROQERNe ir BUČERNĖ 

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

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

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 . 

kambarių namas ant geros gatvės j 
su visais įtaisymais, 3 furnace I turim v 
šilumos pečiai, pilnai paranduotas ; a*<<Tlu 
ant metų gauna $1,368.00. Savi-, ~ -
ninkas, norėdamas apleisti šį mie-j ^15e į Ja,*ką^ tik. paj^^etote, 
stą, parduoda tik už $10,000. .................. .

545 East Broadway, South Bostone 
ir kiti skyriai

BįROCKTON OFFICE
630 N. Main Stfeet

Brockton, Mass.
Tel. 228

Jups išdirba

STANLEY PAUL
526 N. llth Si.

Vištų farma, 4 akenai, namas 8 
, kambarių su visais moderniškais 

2 šeimynų, 5-5-3 kambarių namas, i įtaisymais. .......... __ “ “
su visais įtaisymais, randasi prie ■ vištų. Parsiduoda pigiai.

RANDOLPH 
farma, 4 akenai, namas 8

Vištiniskas del 1,000

j_ I Kurie svajojate apie fawnas, klau-_

kaip d 
norėtumėt varyti, 
karvių 
čių ir - 
Tai šie 
rių farmeriai daro pragyvenimą 
šiame ! krašte.

SOUTH BOSTON *
2 šeimynų namas, po _ 6 kamba
rius, su visais moderniškais įtai- 9

rūkorių, mūsų dienų garsiausiuose žmonėse at
rasime didelę didžiumą. Kiekvienas nušviečia 
visą tabako problemą remdamasis savo asmeni
ne nuomone, savo palinkimais: jeigu jisai rūko, 
tai jisai visom keturiom gina rūkymo teoriją, gi 
jeigu nerūko, tai smerkia rūkymą, kaip didžiausį 
žmonijos prakeikimą. Vienas sako, kad jisai 
pasiekė tokio augšto protinio išsilavinimo, tokio 
originalumo, mokslumo ar pasižymėjimo tiktai 
todėl, kad jisai nerūkė ir nerūko. Kitas gi sa
ko, kad jisai tiktai todėl visa tai pasiekė, kaip 
kad pirmasis, ar net daugiau, todėl, kad jisai 
sąmoningai vartojo tabaką, kaip paakstintoją, 
kaip stimuliuotoją, nes tabakas tikrai jam pa
gelbsti jo protiniame darbe, be jo jisai negalėtų 
atlikti tokių darbų, kokius jisai dabar atlieka. 
Kas gali žinoti, kokios būtų buvę pasėkos, jei 
rūkorius nebūtų rūkęs, o nerūkorius rūkęs? To
kį dalyką labai sunku ar net visai nebūtų gali
ma ištirti. Veikiausiai ir vieno ir kito asmeni-| 
nė nuomonė yra tiktai jo locnas produktas, be j 
jokios gilesnės vertės. Rūkymo šalininkai tan
kiai mum rodo į kokį nors žymų asmenį ir sa
ko, kad jam rūkymas pagelbėjo iškilti jo proti
niame darbe. Rūkymo gi priešai daro irgi tą 
patį: jie rodo (į’kokį nors paskilbusį mokslinin
ką, kuris nerūko, ir sako, kad jisai nebūtų to 
pasiekęs, jeigu būtų savo protą nuodijęs nikoti
nu. Norint, tokių pavyzdžių būtų galima tūks
tančius surinkti.

P-lė Grace M. Stafford, iš Oklahoma Uni
versiteto, padarė apžvalgą daugelio paskilbusių 
žmonių biografijų ir surado, kad didžiuma tų 
žmonių rūkė tabaką. Rašytojai, novelistai, žur
nalistai ir moksliniai rašytojai, veik visi rūko:

(Tąsa) 
Su mašinom kartų išsikėlė ir tabako fabrikai į 
mažiau apgyventas vietas, k. t., į Ohio, Pennsyl
vania, New Jersey ar kitur. Pasiliko New Yor- 
ko mieste vos kelios mažos cigarų dirbtuvėlės, 
kur rankom išdirbama tiktai tokie cigarai, ku
riuos mašinom negali deramai padaryti, kaip, 
pav., tūli Havanos cigarai. Už padarymą 1,000 
tokių cigarų darbininkas gauna apie $100.00, 
bet jisai negali daugiau padaryti jų, kaip 100 
per dieną. Iš kadaise galingo “cigarmekerių” 
unijos Lokalo dabar liko vos tik saujelė “oldti- 
mer’ių,” kurie susirinkę savo unijos bute kazy- 
ruoja “pinoklį” ir keikia mašinas, bei apgailes
tauja senus gerus laikus...

Senoji cigarų dirbimo pramonė neapsiėjo ir 
be savo rūšies romanso, kurį panaikino prozajiš- 
ka naujovmė mašina. Cigarų pramonėj darbi
ninkai dirba patylomis, nesikalbėdami: kiekvie
nas tik žiūri savo darbo. Toji monotoniška tyla 
pasidaro tiek įkiri, kad darbininkai pradeda nuo- 
bodauti, nerimauti, iki ilgainiui suvis išnyksta 
noras dirbti. Kovai su tuo monotoniškumu, bu
vo bandyta visoki būdai. Bet sėkmingiausias 
būdas, tai klausymas ką nors skaitant. Atvykę 
iš Kubos, Meksikos ar Ispanijos darbininkai kar
tu atsigabeno ir paprotį klausyti ką nors skai
tant darbo laiku. Iš to susidarė tam tilęri lite- 
ratiniai “trubadūrai,” kurie tik ir gyveno iš 
skaitymo cigarų fabrikuose. O kadangi cigarų 
dirbėjai buvo daugiausiai ispaniškai kalbanti 
darbininkai, tai ir tokie skaitymai buvo atlieka
ma ispanų kalba. Nesuprantantieji ispanų kal
bos, kaip tai anglai, holandai, vokiečiai ir kiti 
darbininkai, vis tik noriai mokėjo savaitinę mo
kestį į savitarpinę kasą, tų “trubadurų 
kymui. Galiau atsirado ir tokių “trubadurų,” 
kurie galėjo skaityti keliom kalbom, kas paten
kindavo visus. Patsai skaitymas tapo padalin
tas į einamų reikalų gvildenimą, laikraščių skai
tymą, ir į klasikos skyrių, kur buvo skaitoma 
raštai Tolstojaus, Cervanteso, Hugo, Dumaso, 
Wallace’o, Sienkevičiaus ir kitų paskilbusių ra
šytojų. Didesnėse dirbtuvėse toksai skaitymas literatinį darbą atsakė, kad jisai galįs suprasti 
tęsdavosi visą darbo laiką, gi mažesnėse tiktai rūkytoją ne literatą, bet jisai niekaip negalįs įsi- 
porą valandų. Dabar kalbamieji “trubadūrai”- 
skaitytojai išnyko, juos pavaduoja radio tūlose 
vietose, bet tankiausiai tai pačios mašinos paūžia 
darbininkam.

užlai- j šion klasifikacijon ineina ir moterys rašytojos, 
* kurių didžiuma taipgi rūko. Menininkų didžiu- 
; ma taipgi rūko. Labiausiai paskilbę Amerikos 
Į šių dienų novelistai, veik nepaleidžia cigaretą ar 
■ pypkį iš burnos, kada yra užimti kokiu nors ku- 
! riamu darbu. Tą patį reikia pasakyti ir apie 
Europos labiau žinomus rašytojus. Vienas žino
mų rašytojų, užklaustas apie tabako įtaką į jo

Tabako Įtaka i Proto Darbą
Wisconsin© Universitaeto profesorius, M. V. 

O’Shea, studijavo per keletą metų klausimą, ko
kią įtaką daro tabakas į proto darbą. Gatavų, 
bešalių faktų, jisai sako, savo darbo parėmimui 
neradęs, nes, sulyg jo, veik yisa šiandieninė ir 
senovinė literatūra apie rūkymą esanti labai 

-^/menkos vertės, nes beveik "visa ji parašyta aiš
kiai nusistačiusių-už ar prieš tabaką žmonių. 
Bešalių faktų bei davinių veik nesą. To delei 
itin jam sunku buvę sutverti ką nors konkrečio 
kalbamuoju klausimu, nes reikėję viską imti iš 
pat pradžios, gamintis savo locną pamatinę me
džiagą. Bibliografija literatūros apie tabaką 
gana didelė, kuria remiantis būtų galima labai 
lengvai įrodinėti rūkymo neapsakomą kenksmin
gumą ar naudingumą, ką tik nori: priklauso nuo 
to, ką norėsi įrodyti, kokios nuomonės pats esi, 
kokiam tikslui jieškosi faktų. Peržiūrėjus bio
grafijas daugelio senovės ar mūsų dienų žmonių, 
kurie kokiu nors būdu kuo pasižymėjo, taip sa
kant, iškilo kokioj nors šakoj kiek augščiau, ne
gu tos pat šakos kiti darbuotojai, k. t., moksle, 
dailėj, literatūroj, medicinoj, pedagogijoj, politi
koj ar kur kitur,—mes atrasime, kad rūkymas 
nevaidino jų gyvenime jokios nusakančios roles: 
vieni jų rūkė labai mažai, kiti visai nerūkė, o 
dar kiti labai daug. Pastarųjų, t. y., smarkių

vaizduoti literatą nesant rūkytoju. Jisai mano, 
kad nerūkorius negali būti geru literatu. Taba
kas, jo manymu, nuramina žmogaus nervus, da
ro jo būdą lygesniu, sulaiko nuo kraštutinių iš
sišokimų, duoda jam naujų minčių, 
idėjų ir tt. Veikiausiai, kalbamasai 
sprendžia apie visą tabako problemą 
viai, sulyg savęs, o ne objektyviai, 
kad įpratusiam perdaug rūkyti tasai
tas (tabakas) yra būtinai reikalingas, kad be jo 
pagelbos jisai negali protauti, negali nieko ori
ginalaus sutverti. Be to, įsivaiztlinimas čia irgi 
turi daug reikšmės: jaunesnis rašytojas, pasi
skaitęs, kad kokis nors garsus rašytojas visą 
savo literatūrą būk tai sutvėręs tabako įtakoj, 
tuoj ima rūkyti, su vilčia, kad ir jam tabakas 
padės pagarsėti. Jeigu jam tai pavyksta pada
ryti, tada ši teorija dar daugiau populiarumo 
įgyja ir jau daugelis rašytojų apserga ta vaiz
duotės liga, būk jie be rūkymo negali rašyti. 
Daug paskilbusių senovės rašytojų, graikų, ro
mėnų, k. t., Homeras, Plato, Aristotelis, Virgi- 
lis ir kiti, visai nerūkė, o vienok jų raštai dai
lės ir filosofijos bei mokslo srityse išliko per 
tūkstančius metų ir šiandien dar labai vertina
mi. Iš kitos pusės, to laiko rašytojai, dailinin
kai ir mokslininkai bei filosofai vartojo savo as
meniniam pasismaginimui suvis kitokius būdus, 
kaip stimuliantus, o ne tabaką, nes apie tabaką 
tuo laiku niekas nežinojo. Tasai jų to laiko pa
sismaginimas tankiai buvo stipresnis, negu mūs 
dabartinis tabakas.

(Tąsa bus)

Rezoliucija Audėju 
Reikale

Amerikos Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos Distrikto Trečio, kie
tųjų anglių srity j, subdistrikto 
laikytame plenume birželio 
16 d., 1929 m., Wilkes-Barre, 
Pa., mes, visapusiškai apkalbė
ję audėjų padėtį pietinėse val
stijose ir jų kruviną kovą prieš 
išnaudotojus, ’ pavergėjus ir 
bjaurias provokacijas prieš 
darbininkus, iš valdžios ir bo
sų pusės:

Kadangi pietinių valstijų au
dėjai, negalėdami panešti gy
venimo sąlygų ir begėdiško iš
naudojimo, bado verčiami bu- 

• vp- priversti griebtis vienin- 
. /tėlio kovos būdo, tai yra, strei- 
J'ikp/ prieš išnaudotojus, už šmo-

telį duonos ir druskos, kad pa
laikyti gyvybę savyj, ir

Kadangi kompanijų nusam
dyti mušeikos, policija, milici
ja ir visokie agentai-provoka- 
toriai bjauriausiai puola kovo
jančius audėjus, šaudo, durtu
vais varsto, buožėmis galvas 
skaldo ir kalėjimuose šimtais 
kankina, taipgi mėto iš namų 
ir šėtrų, naikina šelpimo įstai
gas ir kartu jų vienintelį kovos 
vadą—Nacionalę Audėjų Uni
ją, kuri aštriausią ir grieš- 
Čiausią veda kovą prieš išnau
dotojus ir valdžios puolimus, ir

Kadangi begėdiškai yra pro
vokuojami darbininkai per 
kompanijos agentus ir mušei
kas, kartu ir bosų valdžią, kad 
vėl suruošus naujas aukas e- 
lektros kedei, kaip kad Sacco 
ir Vanzetti—

Tat mes dėsime ' visas . gali
mas pastangas/ kad^kuo-' dau-

bimnkas neturėtų atsisakyti 
paaukoti, bei darbininkiška 
organizacija, N. A. U. strei- 
kierių fondui.

A. J. V. K. P. L. F. III Dis- 
trikto, kietųjų anglių subdis- 
trikto, komitetas:

J. Vitkūnas,
I. A. Klevinskas,
B. Zaleckas,
A. Mieliauskas.

Lietuvos baduoliams paskir
ta $10.

Ramontienė ir Keršienė iš
rinktos del žieminio veikimo 
sezono prisirengimo. Kaip ma
tote, vietos moterų kuopa dar
buojasi, kiek tik galėdama, 
nors spaudoje apie savo nu
veiktus darbus nesigiria.

s Gegužės 29 d. įvyko A. L. 
D. L. D. 22 kuopos susirinki- 
,mas. Narių atsilankė mažai. 
Organizatorius J. Mažeika pra
nešė, kad jis nieko neturi pra
nešti. Ateities žiedo Vaikų 
Draugijėlės delegatas pranešė, 
kad pamokos būna nedėldie- 
niais, Lietuvių Svetainėj, nuo 
10 iki 12 vai. dieną. Tamo- 
šiūnukas užėmė Valatkiūtės 
vietą vaikus mokinti. Nors 
jaunas, čia augęs, mokytojas, 
bet padarė dideles permainas, 
nes mokina ir kalbasi lietuviš- 
ikai. Mat, pirmieji mokytojai 
lietuviškai muzikos mokino, o 
su mokiniais angliškai kalbė
josi. žebrauskiūtė irgi žadė
jo padėti vaikus mokinti, todėl 
galima laukti gerų pasekmių, 
nes abu gabūs muzikoj. Gar
bė tėvams už gražų Išauklėji
mą savo vaikų.

Delegatai prašė paramos At
eities žiedo draugijėlei. Iš 
kuopos iždo paskirta $3 ir ant 
vietos rinkta aukos, bet nepa
tyriau, kiek surinko. Bet pu
sė tų aukų turės eiti pagelbai 
streikuojantiems audėjams.

Pranešta, kad piknikas, ku
rį rengia mūsų kuopa bendrai 
su 190 kuopa, įvyks 30 d. bir
želio, By Heck darže (polic- 
mano farmoj). Visi nariai 
kviečiami dalyvauti savo drau
gijos parengime.

Išrinkta komisija, kuri 
stengsis išrinkti iš tų narių mo
kesčius, kurie ar tai del darbo 
sąlygų ar tai del kitokių prie
žasčių negali ateiti į susirinki
mą ir užsimokėti.

Nutarta pagaminti del kuo
pos narių agitatyviškų laiškų. 
Mat, vis buvo laukta iš centro 
tokių laiškų.

Nutarta surengti del A. L. 
D. L. D. IV Apskričio pikni
ką, jeigu bus galima gauti dar
žą, 
apie 
kuri 
pos, 
nešus, šis klausimas paliktas 
sekančiam susirinkimui.

Paskaitos po mitingų sulai
kytos iki rudens. Mažesni 
dienos klausimai bus ant vie
tos rišami, 
žiemos per 
rengti prie 
klausimais.

Pranešimas A. L. D. L. D. ir 
L D. S. A. Apskričių Nariams 
ir “Laisvės,” “Vilnies” ir 
“Darb. Balso” Skaitytojams

skričiai nutarė rengti išvažia
vimą del darbininkiškos spau
dos. Tas tarimas 
mas, išvažiavimas 
Bridgeport, Conn., 
kas visai trumpas.
rengkitės į spaudos išvažiavi
mą. Turite pasirodyti augščiau 
minimame išvažiavime, kuris 
įvyks 30 d. birželio, Kuhn’s 
Parke. Vieta labai graži, tur
tinga gražiais medžiais ir di
delė platforma delei šokių, 
kur gali šokti keli šimtai po
rų. Taipgi yra dikčiai vietos 
delei automobilių. Programa 
bus plati ir įvairi. Dainuos 
Lyros Choras iš Maspeth, N. 
Y., daugeliui žinomas, kaipo i 
didžiausias choras šioj apie- 
linkėj; bus kalbėtojas; taipgi 
bus baksorių iš Brooklyno, 
Lietuvių Atletų Kliubo nariai, 
žymūs kumštininkai — Jack' 
Winslow, Stanley Visgytis .iri 
kiti.

Dar aš noriu pasakyti, kodėl 
mums, darbininkams, reikia' 
būtinai būti šiame spaudos iš-! 
važiavime. Rodos, kožnam! 
sveikai protaujančiam darbi
ninkui žinoma, kad darbinin
kiška spauda negali jokiu bū
du išeiti už prenumeratą 
apgarsinimų negali gauti 
kompanijų, nes 
gerai žino, kad 
riausias įrankis 
prieš kompanijas
bininkų išnaudotojus, 
mums 
remti 
Mums 
kiška
visų pusių ir niekas jos nesi
gaili. Taigi prisieina mums ją 
gelbėti. Mums yra žinoma, 
kad “Laisvė,” “Vilnis” ir 
/‘Darbininkių Balsas” gynė ir 
gina darbininkų reikalus. Juo
se niekados nesimatė, kad 
kompanijų skelbimai tilptų, 
i ieškant streiklaužių, kaip da
ro kiti laikraščiai. Be abejo
nės, šiame išvažiavime maty
sis tūkstantinės minios darbi
ninkų ir parems savo spaudą, 
kuri yra užsipelnius nuo dar
bininkų paramos. Taipgi ku
rie būsite šiame išvažiavime, 
sueisite daug senai matytų 
draugų ir pažįstamų. Būkite 
minėtoj dienoj, kad vėliaus ne
reikėtų graud intis.

A.L.D.L.D. III Apskr. Org.,
J. Strižauskas.

.? 
lsi kompanijos!

spauda—ge-Į 
darbininkų;

ir visus dar-j 
Taigi 

prisieina savo spaudą 
visais galimais būdais, 
žinoma, kad darbiniu-’ 

spauda yra puolama iš

s

$
.‘S

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

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

Maliavoj ame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis dej kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

K. M. S.
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y*

Ridgewoodo Skyrius: |253 Grove St.

Birželio 12 d. įvyko L. D. S. 
A. 24 kuopos susirinkimas. 
Kadangi pačios moterys nera
šo apie savo veikimą, tai čia 
noriu nors trumpai paminėti 
jų kai kuriuos tarimus.

Skaitytas laiškas nuo “Vil
nies” administracijos, prašant 
paramos del atstatymo sude
gintos raštinės. Paskirta $5. 
Clevelando Progresyvių Drau
gijų Sąryšio delegatė pranešė, 
kad Sąryšis nutaręs įsigyti 
svetainę arba piknikams vietą. 
Apsvarsčius šį klausimą, dele
gatė instruktuota, kad laiky
tųsi už svetainę. Ateities žie
do Vaikų Draugijėlės delegatė 
pranešė, kad pamokos bus per
trauktos vasaros laiku ir ru
denį vėl prasidės. Naujas 
dainų mokytojas dėsiąs pa
stangas, kad išmokinus gerai. 
Iš Tarptautinės Moterų Dar
bininkių Lygos delegatė pra
nešė, kad lyga smarkiai veikia 
prieš išleistą'įstatymą mokyk
lose plakti vaikus. Jeigu val
džia neatšauks tą įstatymą, tai 
tuomet bus organizuojamos 
motinos neleisti, savo vaikus į 
mokyklas tol, kol tokis įstaty
mas nebus atšauktas.

Kuopa priklauso prie T. D. 
A. ir moka į mėnesį po vieną 
dolerį narinių; mokesčių.

Kadangi kuopa rengia pik
niką, kuris įvyks 21 ū. liepos, 
by Heck Parke, tai gaspadi- 
nė įgaliota darbuotis, kad pik
nikas .būtų pasekmingas. To- 
cįel visi ir,yisos dalyvaukite ta
me' piknike *• 

. M ’ V"' 1

ginusia pagelbėt kovojantiems 
audėjams laimėti streiką, po 
vadovybe N. A. U. ir kad vi
sus kovotojus, kurie tik yra 
pakliuvę į valdžios kalėjimus, 
išvaduot ant laisvės, išplėšt iš 
kapitalizmo nasrų.

Mes raginam visas lietuvių 
darbininkų organizacijas šios 
apielinkės skubiai subrusti prie 
darbo,, kad pagelbėjus laimėti 
audėjams kovą ir atmušti 
bjaurias provokacijas ir žiau
rų puolimą iš valdžios ir bosų 
pusės ant darbininkų. Nes jų 
kova yra mūs kova; jų laimė
jimas—mūs laimėjimas! Todėl 
gelbėkim visais galimais bū
dais, kad ta kova būtų laimė
ta, nes jų laimėjimas bus mūs 
laimėjimu. Geriausiai pagel
bėt, tai paaukojant kiek ga
lint iš draugijų iždų, ir, šiaip į. 
renkąnt aukas/', del ■ audėjų '; 
streiko. Taigi! nei: vienas■

Aukos Lietuvos Baduoliams, 
Surinktos Komiteto Šelpimui 

Lietuvos Baduolių

BROOKLYN, Conn.-—A. Ve- 
lavičia, F. Navikas, L. šila- 
baitis, F. Daureckis, A. Rukš- 
tela, F. Kaziliūnas, F. Liepis 
po $1 ir A. Nainis 25c. Aukas 
surinko drg. F. Kaziliūnas.

HARTFORD, Conn.—S. 
lieska, J. Rydmans po $1; J. 
J. Gauba, A. Kvaratiejus, J. 
Masaitis# J. Stružas po 50c; 
P. Giraitis, V. Stangais, J. Ma
žeika, S. Galgus, J. Pilkaus
kas, J. Halushka, S. Tampiū- 
nas, Petrušiūnas, O. Salikliūtė 
ir R. Zimormanpo 25c; G. Vi
dutis, S. Ranus, Bevardis, Mu- 
lerankaf. po 10c ir J. Chomit 
15c. Aukas surinko O. Girai- 
tienė.

LINDEN, N. J.—A. šablins- 
kas, J. Stipraitis, G. Kardaus- 
kas po 50c; W. Žalis, B. Be- 
lenkevičius, Žemaitienė, J. Be- 
dąris ’ ir C. Linortas po 25c.

‘ Šias < aukap surinko drg. G J 
Kardauskas. *
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SHENANDOAH, PA

Šv. Jurgio Rymo katalikų 
parapijonai turi nemažai bė-

' dų. Bažnyčia, kapai, klebo
nija ir svetainė priklauso pa- 
rapijonams. Bet štai kas at
sitiko. Birželio 5 d., 7 vai.
vakare* parapijos komitetas Jonas Zdanevičius su dukte- 
turėjo susirinkti į mėnęsinį su- Ha.
sirinkimą. Ateina prie svetai- į 
nes, į svetainę negali įeiti.

gl’.r- t;1,• , . ,i •r.-.arar.'Mss

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 

ir 
ANGLIŠKAI-LIETU VISKAS

liams ir Lietuvos politiniams kali
niams. Balsuota: už pataisyma di
džiuma. Auka $5 bus paskirta Lie
tuvos baduoliams $2.50 ir Lietuvos 
politiniams kaliniams $2.50.

Pakviesta pasakyti trumpas pra- 
kalbėles busimosios ir senosios cen
tro valdybos nariai: J. Miliauskas, 
K. Stašinskas, K. Urmonas, G. Ur
bonas, J. Gataveckas ir šerno pirm. 
P. Jočionis.

Seimo pirmininkas P. Jočionis pa
kvietė centro piripininką Igną Savu- 
kaitį, kad uždaryme seimo užimtų 
pirmininko vietą. Centro pirminin
kas, užėmęs seime pirmininko vietą, 
pasakė trumpą prakalbėlę ir kaip 
10.45 vai. vakare centro pirmininkas 
Ig. Savukaitis uždarė 22-rą A. P. L. 
A. seimą.
A. P. L.

Įnešimas 44 kp.. del. L. Lasky, kad 
kuopos organizatorius gautų iš cen
tro po 50c už kiekvieno nario prira
šymą. Įnešimas priimta vienbalsiai.

Įnešimas 33 kp. del. A. B. Shat- 
kaus, kad nariai, kurių prisirašymo 
rekordų centre nesiranda, prisiųstų 
į centrą paliudijimus per Notary 
Public apie savo amžių ir prisirašy
mo dieną. Įnešimas priimtas vien
balsiai.

Rezoliucijų skaitymas.
Rezoliucija organui “Laisvei” pri

imta vienbalsiai.
Rezoliucija Lietuvos baduolių klau

sime skaityta ir priimta vienbalsiai.
Įnešta ir nutarta pereit per svetai

nę ii’ parinkt iš delegatų aukų Lie
tuvos baduoliams. Lietuvos baduo
liams aukų surinkta $22.

Įnešta ir nutarta paaukot $25 iš 
draugijos iždo Lietuvos baduoliams.

Centro ^komiteto algų apkalbėjimas 
ant ateinančių 2 metų. Įnešta ir nu
tarta algas centro komitetui, išski
riant vice-pirmininką, palikti tas pa
čias, kaip dabar yra.

Įnešta ir nutarta vice-pirmininkui 
' iį metus.

komiteto dabar

toliau atvykusioms, tektų pas birželio 16 d., cerkvės trusti- 
mus pasižmonėti, o ir mums'sų susirinkime kilusiuose gin- 
būtų smagiau turėti svečių iš'čuose, gerai užvažiavo per 

valgomąją net tris sykius. 
Mat, popas nešaukė dievo pa
gelbės, bet drožė kumščia, kad 
parapijonas užsidarytų ,savo 
armoniką. Kunigas irgi buvo 
padaręs kaltinimą prieš tą pa- 
rapijoną, bet teisėjas jo kal
tinimą atmetė, šioje cerkvė
je eina kova jau keletas mė
nesių. Kunigas net yra pada
vęs teisman vieną parapijoną, 
būk tai už apšmeižimą jo ypa- 
tos, reikalaudamas $20,000 do
lerių. Pasistengsiu parašyti 
apie tai “Laisvėj” daugiau.

“Laisvės” Korespondentas.

Kell Phone, Poplar 7141

toliau.

18 d. birželio išvyko Lietu
von pasisvečiuoti L. S. A. kuo
pos pirmininkas J. D. Charna, 
Jonas Krasauskas su žmona ir ŽODYNĖLIS

Amerikos Lietuvių Piliečių
Spyna buvo numušta ir durys Kliuban ateina keletas lietu- 

Kornite- viškų laikraščių. Kliubo kam
barys yra 315 Clinton St. (Lie-!

iš vidaus uždarytos.
tas nežinojo, kas čia pasida-1
re. Tuo tarpu komiteto na- tuvių Svetainės krautuvė).
riai pamatė, kad kunigas -:- -:-
iš svetainės per langą iš-) Pereitame A. L. D. L. D. 
šoko ir pabėgo. Tuomet! kuopos susirinkime finansų 
parapijonai įėjo į vidų ir ten Isekretorius pranešė, kad kuo- 
rado keletą vaikų tų, kurių tė-1 pon yra užsimokėjusių už 
vai palaiko kunigą. Spyna, Išiuos metus 55 nariai. Primin- 
nuo kurios komitetas raktus įtina tiems, kurie dar neužsimo- 
turėjo, sugadinta. Vaikai tuo- k ėję, kad labai laikas užsimo- 
jaus pradėjo plūsti komiteto keti. Sekančiame susirinkime 

visokiais jau bus atėjusi nauja knyga.

A. P. L A. REIKALAI j Algos centro bus

P. L.

A.

A.

Iš 18,000 žodžių
Tuoj aus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Eile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų

narius, vadindami
vardais. Pagalinus, sulaukus J.

w-', 7 vai. vakaro, atėjo kunigas | -----------------------

kiXk,aUSprekZMeantasS mancia-’l Ibilimillky ChOH! 
giai atsako, kad tu o j aus p r a- f
dėsime. Tuomet kunigas pra- Aiilfllol z
dėjo kelti lermą ir paleido ra- ( ______
dio, kad negalima būtų svetai-1 Pas daugelį chorų yra nusi- 
nėj susikalbėti. Ptignliiius, 'skundimu, kad trūksta dainų, 
prezidentas šiaip taip nurami- Įneturi chorai ko dainuoti. To
na ir susirinkimą atidaro. Per-įdei lai chorai šia proga pasi
skaičius protokolą ir jį vien-;naudoja, įsigydami 12 
balsiai priėmus, kun. šmulkš-: kiausių proletarinių dainų už 

^ys reikalauja balso. Suteikus 25c. Gražus sasiuvinys, pava- 
ejam balsą, vėl kunigas prade- Įdintas “Proletarų Aidas.” Aš 
^o lermą kelti ir neleisti susi- čia paduodu 'dainų ir kompo-

rinkimą laikyti. Bet kuomet zįtorių vardus: (1) “Kova Ne
jau prieita prie bilų išmokė-1 užbaigta.
jimo, tai kunigas išvaikė susi- ■ “Fausto
rinkimą.

Tai matote, kaip mūsų die-

3

PROTOKOLAS
P. L. A. 22-ro Seimo, Laikyto 
ir 27 d. Gegužes, 1929 m., 

New Kensington, Pa.

sekančios:
Pirmininko—$60 į metus.
Vice-Pirmininko—$35 j metus.
Raštininko—$1,000 į n^etus.

I Iždininko—$200 į metus.
26 i Iždo globėjams—kiekvienam

$35 į metus.
Atiduota pagarba atsistojimu 

galvos nulenkimu įnirusiems A. P. 
A. nariams.

22 Seimo Pirmininkas, 
PR. JOČIONIS.

22 Seimo Sekretorius, 
J. MILIAUSKAS.

P. S. Delegatų atmestus įnešimus 
nerašiau, nes užimtų daug bereika
lingai vietos. Kuopų įnešimus, kad 
patenkinus kuopas, surašiau visus.

J. M.

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

“LAISVĖ”
46 Ten Kycfc 8t.» Brooklyn, N. Y.

ir

(Pabaiga)

7 kp. įnešimas pirmas, 
kp. įnešimu 11.
7 kp. įnešimas antras, kad būtų

atmesta su

I 7 kp. piešimas antras, kad būtų 
mokama pomirtine už kiekvieną mi-

Muzika Gounod iš 
(2) “Turtuoliams.” 

Muzika Andreja Jurjana. (3) 
“Gražios Gėlės.” Muzika An-

vo tarnas elgiasi su parapijo- dveja Jurjaną. (4) “Sulaužy-
nais.

Parapijonų Draugas.

BINGHAMTON, N. Y.

Margumynai
Išrodo, kad Binghamtono 

lietuviai Lietuvos baduolių šel
pime Stovi augštoje vietoje. 
Jie, vietinio komiteto praneši-

^mu,į’turi surinkę aukomis ii’|larr&- Edwarc 
r^uruoštoje pramogoje uždirbę i “žvaigždelės, 
į viso apie 211 dolerių.

Nominacija vietos ateinančiam A. I 
L. A. 23-čiam seimui. Nominuo-

Graborius- Undertaker
ISbalzamuoJa ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje Šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuo geriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.SKAITYKITE IR

PLATINKITE 
“LAZSVĘ”Lietuvaitė Fotografistė

FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 
LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 

PAVEIKSLUS
Studija atdara kiekvieną dieną ir nedėlio- 

mia nuo 9:30 iki 5 vai. jx> pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
P. L. A. 23-čiam seimui. ............. .
ta sekančios vietos: Pittsburgh, Pa., 
McKees Rocks, Pa., Cleveland, O., 
Carnegie, Pa., ir Chicago, Ill. Bal
suota: už Pittsburgh, Pa., 1, McKees 
Rocks, Pa.’, 19, Cleveland, O., 3, 
Carnegie, Pa., nei vieno, Chicago, Ill., 
2 balsu. Didžiuma balsų nutarta 
laikyti ateinantį seimą McKees 
Rocks, Pa. *

Ignas Savukaitis, išrinktas refe
rendumu ateinantiems dvejiems me
tams vice-pirmininku, pridavė' seimui 
rezignaciją. Rezignacija priimta. 
Įnešta ir nutarta vice-pirmininką at
einantiems dvejiems metams išrinkti 
seime. Nominuota J. Gataveckas ir 
K. Stašinskas. _ Balsuota: už Gata- 
Vecką 10 balsų, K. Stašinską 12 bal
sų. Vice-pirmininku išrinktas 9 kp. 
del. K. Stašinskas.

Užgyrimas centro valdybos atei
nantiems dvejiems metams, kuri su
sideda iš sekančių:

Pirmininkas F. Rodgers, 2 kp. na
rys; vice-pirmininkas K. Stašinskas, 
9 kp. narys; paštininkas J. Miliaus
kas,. 2 kp. narys; iždininkas K. Ur
monas, 50 kp. narys. Iždo globėjai: 
G. Urbonas, 14 kp. narys; A. žvirb- ! 
lis, 7 kp. narys ir J. Urbonas, 8 kp. I 
narys.

Centro valdyba ateinantiems dve- j

rūsį narį, nežiūrint, kokia mirčia 
mirtų. Įnešimas atmesta.

7 kp. įnešimas trečias, kad ligo-
, niams būtų mokama pašelpa nc,"s 

pui- kas trys mėnesiai, jeigu narys to 
reikalaus, kad jau nereikėtų laukti, 
kol pasveiks. Įnešimas, atmesta, nes 
ligonis dabar gali gauti kad ir pa
čioj pradžioj ligos pašelpą, jei to 
reikalauna.

9 kp. įnešimas pirmas. Kiekvie
nos A. P. L. A. kuopos vienam de
legatui apmoka kelionės lėšas visų 
kuopų nariai proporcionališkai ir ne 
daugiau, kaip $25 į abi puses; trū
kumą padengia pačios kuopos. Įne
šimas atmesta.

9 kp. įnešimas antras. Pataisymas 
prie centro raštininko pareigų par.
5. Centro' raštininkas priima nuo 
kuopų visokias mokestis, užrašytas 
varde A. P. L. A., ir neturi tiesą 
grąžint visas mokestis atgal; jeigu 
atsitinka klaida, tai turi grąžinti 
tiems nariams, kurįų yra trūkumas 
ar perviršius. Įnešimas atmesta.

26 kp. įnešimas pirmas, kad laike . .............. ....
streiko ar didelės bedarbės nebūtų jiem77netam7V^ 
spenduojami nariai jeigu negali uz- j Įnešta, kad auka su pasveikinimu I 
simokeri duokles, tik tokiu būdu, jei, ir nu0 ]0 kp. būtu pasiųsta Lietu- n2 
kuopa uztv^rtms, kad neturi is ko uz- ■ vos baduoliams; pataisymas, kad bū- i

I tų paskirta pusiau, Lietuvos baduo- ,

LIETUVIS GRABORIUS
ir balza Duotoj as

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.i Tarpininkas

Į Vaisbos, Kultūros ir Dailės Mėnesinis 
i Žurnalas, su spalvuotais paveikslais. 

40 puslapių, didelio formato.
) Prenumerata metams $1, vienas nu-
•meris 10c; užsienyj— $1.50, vienas 

numeris 15c.
duoda $200 arba lai- 
Lietuvą ir atgal—do-

TELEFONAI:
Keystone----- —_______ Main 9G69
Bell______________ -_ Oregon 5136

“Tarpininkas” 
vakortę į 
vanų.

; “Tarpininkas” 
keti bilas. 
tuojau, tai sužinosit, kaip tą ga
lima padaryti.

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

j tos Pušys.” Muzika Emilą 
jDaržina. (5) “Broliai, į Eiles 
Sustokim.” Muzika J. Strau- 
mes. (6) “Prie Karsto Artū
ro Regračio.” Muzika S. Pa- 
leviča. (7) “Kovos Lauke.” 
Muzika J. Wihtola. (8). “My
liu.” Muzika D. Cimze. (9) 
“Trenk, Perkūne.” Muzika 
arrg. Edward J. Sugar. (10) i simoketi. Įnešimas atmesta.
“Afpk Tos Dionos ” Muzika1 26 kp’ inešlmas aritras, kad cen-i ‘ Ateis tos y^nos. iviuziKa itras turi ku(?poms rasyčių kny_ | _ 

Edward J. Sugar. (11) gutes del jųjų reikalų. Išmokėjimo 
.” Muzika arrg. knygutės turi būti lietuviškoj ir ang- n 

a liškoj kalboj padarytos ir popieros ir B 
u" konvertų laiškams susirašinėti. Ine- ffi 

Muzika Simas atmesta. EE
26 kp. įnešimas trečias, kad kuo- M 

pų reikalams nuo narių būtų skiria- ■ 
ma iš centro po 5 ar 10 centų į mė- m 
nesi arba nuo dolerių padalintas pro- S 
centas, nes kuopos iš pusės įstojimo m 
negali užsilaikyti. Įnešimas atmesta. B

26 kp. įnešimas ketvirtas, kad na- B 
rių mokestys būtų tokios, kaip pir- ■ 
miaus buvo, tai yra, ant I Skyriaus H 
75c, ant II Skyriaus $1.50. Įneši- IB 
mas atmestas. H

30 kp. įnešimas pirmas, kad būtų ' R 
organizuojami apskričiai, kur ran- į B 
dasi bent trys kuopos toje apielinkė- , B 
je. Nutarta palikt centro komitetui, j B 
jei matys reikalą, kad apskričius or- . B 
ganizuotų.

30 kp. įnešimas antras ir 49 kp. j 
įnešimas antras, kad būtų įvesta jau- j 
nuolių skyrius. Nutarta palikti cen
tro komitetui.

30 kp. įnešimas trečias, kad centro ; 
komitetas nebūtų renkamas daugiau, ; 
kaip ant dviejų tarnysčių (4 metų), ! 
bet jeig'u yra tinkamas į centro ko- I I ----- • --- A... _ •- 1

Įnešimas at

i Edward J. Sugar. (12)
Ilin Sena Daina.”
arrg. Edward J. Sugar.

Tai yra A. L. P. M. S. II 
Apskričio leidinys. Taipgi ope
retę “Pepita” dar galima gau

bti del 'lošimo. Visas “setas” 
$15. Tiesa, operetė “Pepita” 
nėra proletarinė, bet dailės

Taigi, A. L. D. L. D. 12-to) 
Apskričio konferenciįa, ap- j 
skričio sekretoriaus rraskelbi-' 
mu, įvyks 28 d. liepos. Na, 
o “Darbininkių Balso” kores
pondentė iš mūs miesto rašė, v 
kad konferencija įvyksianti 301 žvHgsniu pilnai graži, 
d. birželio. Negerai, kad ima
si informuoti be tikrų žinių.

Praėjusį sezoną operetę 
“Pepita” sulošė penkiuose žy
mesniuose miestuose ir visur 

publiką operetė 
dailės žvilgsniu už- 

Kadangi šiuo tar-

'lietuvišką
’ Kažin kodėl A. L. D. L. D. , “Pepita”

12-to Apskričio komitetas ne-i^anėdino.
priėmė mūsų kuopos pasiūly- Pu Pas mus Vra didelistrūku- 
tos dienos konferencijai, vienos imas proletarinių operečių, to- 
iš šių: 30 birželio arba 11! del mes esame priversti naudo- 
rugpjūčio. Mat, tose dienose 
manoma čionai turėti piknikus, 
tai delegatams ir svečiams, iš

ti ir tokiomis operetėmis, kaip
j?0ria,nt1 <?Peret«imitetą,- tai porai metų ’ praėjus, ir | 

“Kova Uz Idėjas,” kuri savy- Vėl galima jį išrinkti. ; " 
je turi ir proletarinio turinio, mesta^ 19 balsų prieš 2 balsu. 
O kitos lietuvių operetės, bent 
kurios 
bendro neturi SU proletariniu 1 mas atmesta, nes pašelpos išmokėji 
menu ir net yra individualų iš
leistos ir jie naudojasi prole-1 
tariniais chorais, iš choru im- tų dedam,os pastangos išplėsti A. P. 
darni gana augštas kainas už 

5 bile operetes. Jeigu operetė 
(“Pepita” būtų privatinio žmo-|su 2 kp. įnešimu antru. • 
gaus rankose, tai neabejotinai I

į UŽ ją rokuotų nemažiau $25 kyti nuo suspendavimo pomirtines 
'................. ~ ' ' kada skyriaus, kada narys neturi iš ko

-- ~ užsimokėti duokles. Gal galima bū- 
____ ______ > 

II Apskričio, tai chorai gali amžiau? ir kokią sumą turi sumo- 
gauti tik Už $15. Todėl, no-,kčti. Įnešimas atmesta.
rinti gaut operetę I epitą ir tų įvastas pavienių narių skyrius, ku- 

iviršuj minėtas dainas, kreipki- ’rie negali arba toli nuo kuopos gy- 
.v t ” v . .’ " aus pčvs r. ivi. o. ii npsMitiu v?n.a Jr. kad centras neturėtų tiesos
is Brooklvno ir užsiregistruos ' . . . v . j rinkti delegatų nuo tų narių, jie pa-s oruuKiyno ir u a g »i u ; , organizatorių zemiaus nurody-|tys turi išsirinkti. Įnešimas padė- 
ne vėliau Kaip iki z /-tai Dn “ .1 n. antrašu. Su užsakymais tas j šalį. Pavienių narių skyrius 

priimtas su nauja konstitucija.
40 kp. įnešimas pirmas, kad kuo- 

,pa nebūtų baudžiama $5, jeigu be- 
Chapel Ct., Norwood, Mass. Igyje trijų mėnesių neperkelia nario 

į tą kuopą ,kuri randasi tame mies
te, kur tas narys gyvena. Įnešimas 
atmesta.

I 40 kp. įnešimas antras apkalbėtas
40 kp. įnešimas trečias, kad na

rių metai skaitytųsi nuo dienos gi
mimo, o ne nuo metų numerio. Įne- 

. 'Šimas priimtas.Raima-j 40 kpt įnešimas ketvirtas, kad ban-

BR00KLYNIEČ1AI!
Kas tik gyvas važiuokite 

spaudos pikniką

1 30 d. Birželio
Gerai įsitėmykite antrašą

KVHN’S PARKE
Tunxis Hill Road

su.

man amai tomeli

pagelbės jums apmo-
Įsigykit “Tarpininką”

Sukulkime Žmogžudišką Suokalbį | 
prieš Gastonijos Streikuojančius* 
Audėjus

Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilrkpn’e CnlJ PnvrfWc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- Urudu S vOlu I OVriiti S bijo. Už 75c už bąksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo 1

Ilrhft I JI Y (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolū prieš 
UI Du liMA iCIDo ipt,ą amžiną žmogaus priešą-—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug i-ūpcsčių ir sunkių ligų.

LTl'H’UVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

151 6102 Grand Avenue
Maspeth, L. L, N. Y.

Kampai Clermont Avenue
TELEPHONE; JUNIPER 9791

16 DARBININKU
NARIAI NACIONALĖS AUDĖJŲ UNIJOS

YRA KALTINAMI ŽMOGŽUDYSTĖJE
JIEMS GRĘSIA ELEKTROS KĖDĖ

Kitiems Grūmoja Ugi Metai Kalėjimo

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

. FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

_______________  ORDER BLANK ____ L______________  
Siųsdami pinigus nu savo adresu, užrašykite:

Aš, žemiau pasirašęi, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurĮ fnalončklt man 
priiiųiti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su viiaii nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardai —--------------- ----- ------ ---------- ------------- -— ------------H— «.

No.

Miestai

IIQIIIQItlQH non ISIIIQl IIDIIIQIIIOIIIQ

.St. or Ave.

State..

iiiQiiioiiiQiiiQiiiciiiamcmem

30 kp. ketvirtas įnešimas, kad bū- 
| tų ligoj pašelpa mokama kaip da

man Žinomos, nieko bartinė konstitucija parodo. Įneši-
X a t * - - I .. .. .. 4 .v, .. 4 .. v, z. r. *' •' X z. 1 z. r. . X wa zxlz z* 11  * 

mas yra apkalbėtas ir priimtas su 
nauja konstitucija. i

30 kp. įnešimas penktas, kad bū- 1

Li A. Chicago, Ill. Nutarta palikti '
centro komitetui tuo rūpintis. I

30 kp. įnešimas šeštas apkalbėtas

30 kp. įnešimas septintas, kad bū
tų kaip galipia senus narius užlai-

už “seta.” O dabar
I“Pepita”’ yra išleista P. M. S. “-{y

Bridgeporto priemiestyje
-

\ -Fairfield, Conn.
>fo» Čh

. _ _ v. I viršuj lUlUVLčlb UčUIlėlS, Aiuipni-Jei bus daug vazmojanenj tgs pas p M g „ Apskričio
— — -------- — ---------------------'’’UOS ' • 1 . V i minu I114V“ ; i organizatorių zemiaus nurody-:tys turi išsirinkti. 

Dll“itu antrašu. F” ""--’-y— ••
'siųskite sykiu ir pinigus. 
I i J. Grybas.

oras važiuoja ba

są. Galite užsiregistruoti
“Laisves” ofise, 46 Ten Eyck
St., Brooklyn, N. Y. |44

ELIZABETH, N. J.
Jei Jūs Kenčiate

Nuo by kokios kraujo ligos, skaudu!!*], 
akūroa Hffų, vidurių. Širdies ar jaknų li
gų. inkstų ar pūalča nesmagumų Ir reu- 
tnatismo. laukit*! prie manę*. o gauii- 
ta ano naudot ii mano keturių dciimtų 
matų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didauje ligoninėje).

MANO YPAT1SKA ATY-pin r\A 
DA IR PATARNAVIMAS ?S I I M H'l 
IKI PAGYDYMO 1 av.uv

BnJWai Specialiai Prlžlbrimi
OVX8O VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmudleniaia nuo 10 ryto 
iki į po pintų. ,

ANDREW EGAN, M. D.
HM BBBGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

Rusų Popas Užsimokėjo $100 su .kp" įnešjrnu penktu.
Pabaudos Už Sumušimą 

Parapijono
Klebonas Michail | jnesimas Ketvirtas, nau uan- j

kan, ŠV. Nikalojaus rusų cerk-|kų čekiai būtų _geriau sutvarkyti,
IRQ Third IS d hir I ka(l an^ čekio būtų uždėta po 90 ves, 14V milu bt., U. mr d negeras (nustoja vertės). Įne- 

zelio likosi, nuteistas uzmoke-l§imas priimtas.
ti $100 pabaudos už mušimą |
Wasyl Būrok, kuris i
47 Court St. šis parapijonasib^’dei“ a/'p‘“l. AV’labo?
padarė prieš kunigą “assault'
and battery” kaltinimą, nes
kunigas praeitą nedėldienį,

18 d bir-lkad an^ čekio būtų uždėta po 90

49 kp, įnešimas pirmas, kad sei- 
o-vvptui imas i§rinktW keliaujantį organizato- 

Irių, kuris atliktų labai naudingą dar- YMin-naa!. i , a n t a Nutarta
palikti centro komitetui.

49 kp. įnešimas antras apkalbėta* 
su 30 kp. įnešimu antru.

Delegatų įnešimai.

Kova už paliuosavimą 
Fred Beal’o ir Veros Bush 
ir keturiolikos kitų žymiau
sių Gastonijos streikierių 
nuo mirties bausmės elek
tros kėdėje yra ne vien tik 
kova už gyvybę tų darbinin
kų klasės vadų, bet taip pat 
yra kova už teisę darbinin
kų visose pietinėse valstijo
se organizuotis ir grumtis 
už goresnes sąlygas.

Skubėkite i talką Tarp
tautiniam Darbininkų Apsi
gynimui.

Apginkite Nacionalę Au
dėjų Uniją.

Fred Bea! ir Vera Bush 
neturi būt numarinti.

74 streikieriai turi tuoj aus 
būt paliuosuoti.

ši nauja kapitalistinio 
“teisingumo” ataka North 
Carolirioje yra dalis Ameri
kos imperialistinės valdžios 
užpuolimo ant visos darbi
ninkų klasės. Tokie užpuo
limai eina ranka rankon su 
veiksmais kapitalistines ra-

cionalizacijos, su skubinimo 
darbu ir žemais uždarbiais; 
tie žygiai taipgi sudaro dalį 
kapitalistinės valdžios besi- 
rengimo į naują kruviną im
perialistinį pasaulio karą.
ANTRAS SACCO-VANZET-

TI SUMOKSLAS 
GASTONIJOJ

Pietinių Valstijų Audėjų 
Kova Yra Reikalas Visos

Amerikos Darbininkų 
Klasės

Nariai Nacionalės Audėjų 
Unijos buvo durtuvais bado
mi, areštuojami, mušami, 
trankomi, šaudomi, iš namų 
mėtomi todėl, kad jie išdrįso 
kovot už sąlygų pagerinimą 
prieš fabrikantus, jų valdi
ninkus ir prieš streiklaužiš- 
kus žygius Amerikos Darbo 
Federacijos..........................

Reikia tūkstančių dolerių, 
kad apgint tuos didvyriškus 
streikierius, narius Pirmojo 
Darbininkų Apsigynimo Pul
ko.

Skubotai Siuskite Aukas
International Labor Defense
80 E. 11th St., Room 402,

New York, N. Y

I herewith enclose $. . . . 
for the Gastonia Defense.
Name .............
Address .........
City and State

MOKYKLA SU REPUTACIJA

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Stsi, New York City

Įsteigta 25 metai. Būk neprigiilrningas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą Taiką ir už mažą kainą. Spe
cialūs Klasės moterims. Leidimas ir užganedinimaįs užtikrintas. Kla
ses dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINKI! ’ AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets

New York City

FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A ranhi uAIlill. j\'uo g ryt0 iltį v> vak.: po 6 vai.—75c 3u V/vUlŲ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS: 
Pančdėliais Ir 

utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vatiojiftiosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Monell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.

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

MMMM ■MMIMMMI
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PAJIEŠKOJIMAI

Vagystė ir Patriotizmas
ir

B

r

SOCIALISTUS REMIA 
REPUBLIKONAI

liko 
$7,- FOR RENT

PA SI RANDA VO J A

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC 

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šalmiūte

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

Tel., Triangle 1450

Lietuvis Fotografas
IR MALIORIUS

PAJIEŠKAU brolio Antano Luckio, 
paeina iš Šunėkų parapijos, Vilka

viškio apskričio. Meldžiu jį patį 
atsišaukti, arba kas žinot malonėkit 
pranešti. P. Luckis, 21 Elliott St., 
Malden, Mass. 147-48

Juniper 7646 /
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

niai didlapiai garsina tų va- 
Louisjdų planus ir padeda jiems 

'mulkinti darbininkus. Nes jau

DARBININKŲ IŠTAIGA.
dalės dėl Balių, Koncertų, j 

(dėtų, Vestuvių, Susirinsimų Ir Ife 
Puiku* steičius su naujaisiais 
Wiai»o Keturias bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

—959 Willoughby
Tall. Stritfjr,

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

Puslapis Šešti*|

VIETOS ŽINIOS
Gastonijos Protesto 
Mitingas Antradienį

Tikisi Pasiplėšt $250,000 
Iš Sukniasiuviy Streiko

Vis Daugiau Miršta 
Nuo Cukraligės

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI ir

Ateinantį antradienį bus di
delis masinis demonstracijos 
mitingas, Union Square aikštė
je, New Yorke; prasidės 5 v. 
vakare. Bus protestuojama ir 
demonstruojama ypač ] 
kapitalistų užsimojimą teismiš-

Socialmonelninkai, vadinami 
vadai kompaničnos Int. La
dies’ Garment Workers 
niasiuvių) Unijos, josios 
dentas David Dubinsky 

prieš Ti žada surinkt iš. narių 
000 į “streiko” fondą,

(Suk- 
prezi- 
ir ki- 
$250,- 
kada

Metropolitan Life Insurance 
i kompanija praneša, kad dabar 
Į metus miršta vien nuo cuk
raligės 95 žmonės iš kiekvie
no 100,000 apsidraudusių. 
Nors naujasis vaistąs “insulin” 
pagelbsti, tačiaus abelnai vis 
auga skaičius susergančių tąja 
liga ir mirštančių nuo josios. 
Daugiausia už tai yra kaltina
ma nesveikas, fabrikuotas val
gis, ypač kuomet perdaug val
goma.

AIDO CHORO IŠVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, 30- d. birželio, Forest 

Parke, bus Aido Choro dailus išva
žiavimas. Visus kviečiame dalyvauti 
jame; croras šią vasarą kito išva
žiavimo nerengs. Manome, kad my
lintieji AiŲą parems šį parengimą, 
nes chorui ir pinigų reikia. Bus ir 
programa. Kviečia Aido Choras.

PRANEŠIMAS VIETOS 
LIETUVIAMS

Turiu pranešti vietos draugams 
pažįstamiems, kurie lankydavotčs
barzdaskutyklą po num. 292 Metro
politan Avė., kad aš persikėliau ki
tur, būtent, po num. 651 Driggs Ave., 
vienas blokas nuo Grand St., Brook
lyn, N. Y. Meldžiu įsitėmyti naują 
vietą ir atsilankyti. A. Yench (Yen- 
chauskas). 344-49GYDUOLĖ, KURI

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

kai nužudyt kelioliką Gastoni- tas jų humbugiškas streikas Į Purviniausi Žlllikavilliai
JOS streikienų. Mitinge kai- būsiąs paskelbtas. New Yor-i v. . . •
bes .keli streikieriai iš Gasto- ko “Times” ir kiti kapitalisti- Banko Viršininku rsl
nijos, taipgi gabiausi vietiniai
kalbėtojai, Ben Gold, 7
Hyman, W. Weinstone ir kt. ‘ mumiiivi um Mimimuo. iNUd j<%u 
Visų darbininkų prievolė yra į nuo senai žinoma, ka,d tie va- 
dalyvauti tame masiniame mi- dai yra susitarę su bosais dar 
tinge. (148-49) sykį apkirsti sukniasiuvius, ir

Brooklyne penktadienio 
kare ant kampo Havemeyer ir 
Grand St. Extension turėjo į- 
vykt komunistų prakalbos, bet 
neįvyko, nežinia delei kokių 
priežasčių.

Socialistai gi garsino savo 
kromelį.

Socialistas kalbėjo apie 5 ir 
7 centų “fėrą” už važinėjimą 
subway. Skaitė iš “New 
Leaderio” editorialą, kuriame 
įdėta ištrauka • iš New Yorko i 
“Tribune,” kur agituojama už 
Norman "Thomas, socialistų 
kandidatą, į miesto majorus 
tekančiuose rinkimuose.

Po tam prisiminė apie Vo-I 
kietiją, kur esą socialistai pri
statę pigių namų darbinin
kams. Sakė, būk šioj šalyj 
vienatinė darbo partija—socia
listų partį^a.

Po prakalbai, vienas darbi
ninkas paklausė, kodėl Berly
ne ir Vienoj socialistų valdžios 
šaudo ir persekioja darbinin
kus. Į tą klausimą neatsakė. 
Aš pastačiau klausimą : “Ko
de! New Yorko “Tribune,” re- 
publikonų laikraštis, o agituo
ja už socialistą Thomasą, už 
tos ‘darbo partijos’ narį?” Į 
tą klausimą taipgi neatsakė. 
Kuo greičiausia kalbėtojas nu- 
sinešdino nuo kopėčių.

Tarpe; darbininkų kilo dis
kusijos apie tai, kaip socialis
tai padeda kapitalistams lau
žyt streikus New Yorke ir ki
tur, kaip socialistų valdžia 
Anglijoj sulaužė darbininkų 
generalį streiką. Vokietijoj, ir 
Austrijoj socialistų valdžios 
šaudo darbininkus.

■ Pritarimo iš darbininkų pu
sės socialistai čia visai neturė
jo. D. B.

kad žadamas streikas yra tik 
nauja jų šulerystė.

Pereitą ketvirtadienį, 
pietų, tūkstančiai sukniasiuvių 
suėjo į mitingą, kurį sušaukė, 
Manhattan Opera House sve
tainėje, kairioji industrinė 
Adatos Darbų Unija. Jie pa
sižadėjo prigavikišką streiką 
paversti į tikrą kovą prieš fab
rikantus ir jų pakalikus, socia
listinius vadus. Tarp suknia
siuvių organizuojasi kovos ko
mitetai, kurie eis keliais, nu
rodomais tikrosios industrinės 
Adatos Darbu Unijos.

Krs.

Fašistinio Amerikos Legiono 
kuopos viršininkas Max .Gra
ham, Brownsvillej, buvo areš
tuotas už išvogimą $301 iš or
ganizacijos iždo. Teisme aiš
kinosi, kad nežinąs, kaip susi
maišę knygose apyskaitos. Ap
skrities teisėjas Martin palei
do jį be bausmės už tai, kad 
tas legionierius trejus metus 
tarnavo Francijos fronte laike 
pasaulinio karo; tik patarė at
mokėti kuopai trūkstančius pi
nigus, prie ko ir pats teisėjas 
žadėjo prisidėti.

Taip po patriotizmo skrais
te pridengiama ir daug 
nedorybių.

kitų

Mirė

Manadžeris Apvogęs 
Kriaučių Firmą

Paulina Valiunienė, 36 me
tų,“ 390 Lorimer St., mirė 20 
d. birželio; bus laidota 24 d. 
birželio, 10 vai. ryte, 
kapuo^.

EYeada Meilūnas, 
205 Vanderbilt St.,
dieną birželio; palaidota 22 
d, birželio, šv. Jono kapuose.

. Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

šv. Jono

7 metų, 
mirė 20

Būtą Pragerta 35 Bilionai, 
Jei Ne Blaivybė

• Ra i p gi turėsim 
elei 
ekr,1928 metais jš City ‘ 

Banko nunešė $20,()()() kyšių 
Warderjenei,, pačiai valstijos 
bankų superintendento, pats I 
banko direktorius J. V. La Ba-| 
te, kaip kad jis dabar prisipa
žįsta Moreland tyrinėjimo ko
misijai. Už kelių mėnesių 
prieš to banko nubankrūtavi- 
mą, jo prezidentas Ferrari su 
sėbrais suklastavo popieras 
ant $300,000, būk tokia suma 
turto prisidėjusi, o nebuvo pri
sidėję nei vieno cento. Val
diškas N. Y. valstijos bankų 
superintendentas Warder žino
jo apie tuos ir kitus čia varo
mus šmugelius, bet jis. buvo 
papirktas ir tylėjo. Banko iž
dininkas Anthony Di Paola sy
kiu su banko prezidento brol- 
lėnu plėšė pinigus iš saugos 
spintų (seifų). Per tokias ir 
įvairias kitas vagystes ir 
nubankrūtuotas bankas su 
000,000.

GREAT NECK, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 48 kuopos ekstra susirinkimas 
bus panedėlį, 24 birželio, J. Tankaus 
svetainėj, 439 Steamboat Rd. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi nariai ku
inai turite atsilankyti pažymėtu lai- 

nes yra ląh«+- svarbių reikalų, 
išrinkti darbininkus 

pikniko, kuris bus 4 liepos. 
F. B. L. • 147-48

SUMAJERLEE, W. VA.
A. L. D. L. D. 73 kuopos pusmeti

nis susirinkimas bus nedėlio.j, 30 bir
želio, ant Summerlee, pas P. Fraje- 
rą, 12 vai. dieną. Draugai, malonč-

i kit visi atsilankyti ir iš apielinkės, 
nes turėsime svarbių reikalų aptarti. 
Yra dar nemažai neužsimokėjusių už 
šiuos metus. Pasistengkite užsimo
kėti, nepavargsite delei tų kelių cen
tų, o knygomis atsiimsi! dvigubai. 
Taipgi bus renkamos aukos Gastoni
jos streikieriams. Visi draugai į 
darbą, nes mūsų kuopa jau atsiliko 
ir su aukomis šį metą. Sekr. J. 
Raulinaitis. 147-49

New Yorko 
Kailiasiuviy Streikas

Penktadienio ryte perėjau 
per kailių siuvimo pramonės 
centrą nuo 23 gatvės iki 32 
gatvei šešta Avė. ir atgal 
Septinta Avė.

Policijos pristatyta labai 
daug, ne tik ant kiekvienos 
gatvės kampo po tris ir ketu
ris, bet ypatingai ant Septin
tos Avė., kur randasi pusėtinai 
didelės dirbtuvės, net prie 
kiekvienos dirbtuvės durt$

Dirbtuvėse nesimato dirban
čių darbininkų, o tik darbda
viai sulindę už geležinių gro
tų, kaip žvėrys žvėrinčiuje.

Kadangi buvo jau po 8 v. 
ryte, tai pikietuotojų ant gat
vių nebuvo. Mat, demonstra-

PASIRANDAVOJA du fornišiuoti 
kambariai su visais parankumais. 

Matyt galima vakarais, subatoj ir 
nedėlioj. W. Graunat, 8613—107th 
A.ve., Ozone Park, N. Y. Išlipt rei
kia ant Byrd Aye. stoties.
PASIRANDAVOJA šeši fornišiuoti 

kambariai. Kas nori, gali pirkti 
visus fornišius ir randavoti kamba
rius, randa pigi. Kambariai randa
si prie vandenio, daug laivų prieina. 
Aš turiu darbą ant laivo, todėl 
norėčiau parduoti. Galima daryti ge
rą pragyvenimą. G. M. Kanton, 420 
West St., 3rd floor, New York, N. 
Y. 147-74
PASIRANDAVOJA šapa ant antrų 

lubų; vienais tropais augštyn išsi- 
randavoja puikus kambarys del kriau
čių šapos. Taipgi toje vietoje dar 
tebėra visi įtaisymai del kriaučių 
šapos, jei kas norėtų, galėtų pirkti, 
o jei ne, tai gali randavoti tik kam
barį. 426 Humboldt St. (savininkas 
ant viršaus), Brooklyn, N. Y.

145-50

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokią Rūšią šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai ' 
skaityti.—Sykį atsilankę, persitii 
šit.—Pabandykit 1

Už pavogimą nuo savo sam
dytojų $1,125 tapo areštuotas 
ir po $5,000 kaucijos pastaty- tyviai pikietavimai prasideda 
tas Herman Buchalter, buvęs............... ... ~
manadžeris Bashwitz drabu
žių fabrikantų kompanijos, 
New Yorke.

SALES—PARDAVIMAI

Nevadinkite Savo 
Pačias Raganomis

Už tai, kad jos vyras vadi
no ją ragana už keturių dienų 
po apsivedimui, teismas atsky
rė jį nuo jo moteries Giusep- 
pinos Porcello’ienės, 53 Henry 
St., New Yorke.

biskį prieš 8 vai. ryte.
Nuėjau ant 21 gatvės num. 

16 W., kur randasi ofisai Ada
tos Darbų Industrinės Unijos. 
Ten įtaisyta restoranas, veltui 
duodama sandvičiai ir kava 
streikieriams darbininkams. 
Ant durų restorano iškaba: 
“Visi eikite į pikietą nuo 12 
iki 1 vai.,” reiškia, pietų laiku.

Kitų industrijų darbininkų 
parama būtinai reikalinga 
streikuojantiems, kaip pinigiš- 
ka, taip ir moralė, ypatingai 
turėtų visi eit į pikietą. D. B.

PARSIDUODA kendžių storas. Biz
nis geras ir gera proga pirkti.

Kreipkitės po num. 460 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 147-49

Norint sūri sveiku ir stipriu- 
galeti sunkų darbą dirbti VALGYK

Šios apskrities blaivybės ad
ministratorius Maurice Camp
bell apskaitliuoj’a, kad per de
šimt metų nuo įvedimo blaivy
bės įstatymo sutaupyta -$35,- 
919,000,000, kuriuos gėrikai 
būtų išleidę alui ir degtinei. 
Jis sako, jog kiek dabar gė
rikai išleidžia mūnšainui, tai 
niekis, palyginant su bilionais 
dolerių, kurie būdavo prage
riami Slapiaisiais laikais.

Perdaug Triukšminga 
Bažnyčia

Jau kelintą sykį protestuoja 
valdžiai piliečiai, gyvenanti 
netoli naujosios skandinavų 
protestonų bažnyčios, ties 56th 
St. ir 6th Avė., Brooklyne. Sa
ko, toj maldykloj, ypač nak
ties laiku, pakyla tokie riks
mai ir lermai, kad visai nega
lima užmigti;

K

UONA

r/t / m

6

v.
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Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.'a. M. Balchunas, Savininkas.' Tel. Stagg 6533

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

^V/ANOJMPRo|,fz>

Haarlem oil TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvcrgais ir rubatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg BŪtartics.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

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

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

DIDELIS išpardavimas gražiausių 
lietuviškų rekordų Victor ir Co

lumbia. Kaina 75c, o mūsų kaina 
per 20 dienų tik 40c. Taipgi turime 
Columbia mašinų-gramafomj 3 
springs, pilna kaina $150, mes par
duosime per 20 dienų už $26. Tas 
nupigintas pardavimas bus nuo June 
22 iki July l'2d šių metų. Naudoki-; 
tės proga. J. rNovickas, 122 Broome 
St., New York, N. Y. 146-48
PARSIDUODA Chandler automobi-, 

liūs, 7 sėdynių. Kam reikalinga, 
kreipkitės po i num. 386 Grand St., 
į kendžių storą, Brooklyn, N. Y.

146-48

PARSIDUODA kendžių storas, biznis 
įdirbtas ir gera proga pirkti. Krau

tuvė randasi' po num. 101 Leonard 
St., kampas Montrose Ave. Kreipkitės 
pas L. Weber, 62 S. 2nd St., Brook
lyn, N. Y. 156-48
PARSIDUODA registeris, visai ge

ras. Parduosiu pigiai, kam reika
lingas, kreipkitės po num. 386 
Grand St. (klauskit kendžių store), 
Brooklyn, N. Y. ' Matyt galima bile 
laiku. 146-48
PARSIDUODA ^rosernė ir delikates- 

sen, biznis įdirbtas ir gera proga 
pirkti. Kreipkitės po num. 106 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. 145-50
PARSIDUODA vokiečių užeiga, lai

koma lietuvio, arba reikalingas 
partneris, nes vienas negaliu apsi
dirbti. Kreipkitės po num. 495 Wy
ckoff Ave., Ridgewood, Brooklyn, N. 
Y. 145-52

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

terims plaukus kirpti. Pilnas kursas 
tik $25.00. Ateikite ii’ persitikrinki
te. Lietuvis instruktorius. \
IMPERIAL BARBER COLLEGE, 

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

141—165
KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus namus, 
taisome senus, visokį darbą atlieka
me gerai ir pigiai. Taipgi taisome 
stogus ir uždedame naujus. Reika
laujant gerit pribūname. J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. J 
Stagg 0452.

ii

PRANEŠIMAS MOTERIMS . 
IR MERGINOMS!

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

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir

mes esame 
srityje del

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir — 

BEAUTY PARLOR

Taipgi 
grožybės 
vyrų.

Gerai įsitėmykite

$10.00
specialistai

merginų ir

antrašą:
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

NAUJA BUME
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 232®

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; pafsamdo au
tomobilius ir karietas fteselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y. 

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS^i
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0781

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

UŽEIGA

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

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

del pa- 
•riimtL

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokia didelę vertę Lietuvoje turi vi 
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmones taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, Šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau. •

Grybelių 
GvazdikSlių

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
KaŠtavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogą 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

Lelijų iakną 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlią 
Seneso plokičiukią 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerią 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūk žolių
Valerijono šaknų 
šalmėčių

'Apynių
Aviečių uogų
Amžių seklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdij žiedų

'Badijonų
Čepronėlių
Čobrių
čyščių
Dobilų <
Daržų našlelių
Dfevininečių dumropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilij
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogrei&ausiai išpildysiu jo reikalavimą-

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G„ Vaistininkas .

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

Phone: Greenpoint 1017. UN, >114.




