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Mūsų Vakarienė
Vaišino, Vaišino, Vaišino!
Norėjo, Kad Kunigai Bū

tų ženoti
Knyga apie Automobilių 

Pramonę
Rašo L. P rusei ka

Tą subatvakarį prieš didįjį 
‘‘Laisvės” pikniką (6 d. lie
pos) įvyks “Laisvės” svetainė
je vakarienė, kurią rengia Li
teratūros Draugijos Centro Ko
mitetas.
L.D. nariai būtinai turėtų daly
vauti toje vakarienėje. Išanks- 
to įsigykite tikietus. Mes ren
giame tą vakarienę draugišku
mo tikslu. Beje, toje vakarie
nėje dainuos philadelpl^tės 
Vaidžiulienė ir Jeskevičienė.

Nedėldienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Islaimėsit 

Pasaulį!

Sovietų Atstovas Užgin- 
čina Paskalos Apie 
Javy Stoką Rusijoj

NEW YORK.—Trečiadie
nį čia Sovietų biznio organi-

Būrys Kauno laikraštininkų 7-ac,>jos Amtorg raštinėj M. 
ir teatrininkų nuvažiavo į Ry- J- Kalmanovič, galva Sovie-
gą. Fašistų “Aide” vienas iš 
jų rašo: “Mus vaišino, vaišino 
ir dar kartą vaišino.”

Tai reiškia: gėrėm, gėrėm ir 
gėrėm!

Latvių reakcionieriai su lie
tuviais fašistais geria, o su 
Lenkais politiką veda.

Kiek tiek pažangesni latviai 
žiūrėjo į svečius, kaipo į paten
tuotus fašistus.

Tabasko valstija (Meksikoj) 
buvo priėmus įstatymą, kad ku
nigai turi būti ženoti. Dabar, 
nacionalei valdžiai padarius su
tartį su Vatikanu, tasai įstaty
mas pasikasa vo j o.

ženotas kunigas ar neženotas 
—vis tas pats parazitas. Ar 
rusų popai geresni, kad jie že
noti?

Baltimorė—lietuvių openšape- 
rių lizdas, o openšaperių kara
lium ir korporacijų tėvu per il
gus metus buvo čėsna. Jo 
kriaučių šapoj dirbdavo apie 
pusantro šimto mūsų žmonių. 
Šapą pardavė italui, o tas visus 
lietuvius išvijo iš darbo, štai 
tau ir tautietis 1.

Išnaudojo žmones griežtai 
atsisakydamas įvesti uniją, o 
paskui paliko savo tautiečius be 
darbo, leisdamas italui išjoti 
juos visus iš dirbtuvės. Jeigu 
būtų unija, tai to visko nebūtų 
įvykę.

Kažin kuomet tokį šposą iš
kirs Dranginas?

Virginijos vyskupas Cannon, 
visų pietinių valstijų blaivinin
kų karalius ir didelis puritonas, 
sučiuptas bespekuliuojant ant 
Wall Street’o. Spekuliuok kom
panijų Šerais, o bus tavo dūšia 
greičiau .išganyta! Beje, jis 
vedė kovą su Smithu ir jo me- 
nadžeriu Raskobu, o tuo pačiu 
sykiu turėjo prisipirkęs General 
Motors kompanijos 
kobas buvo vienas 
tos korporacijos).
biznis!

tų javų trusto, pasikalbėji
me su laikraščių atstovais 
užginčino skleidžiamus pas- 
kalus, būk Sovietų Sąjun
goj stoka javų.

Apie šių metų derlių kal
bėdamas jis pareiškė, kad 
pavasarinių javų padėtis 
birželio mėnesį buvo gana 
gera. Sako, kad už trijų ar 
keturių metų šalis galės 
eksportuoti daug javų.

Kalmanovič išvažiavo iš 
Maskvos birželio 3 d. Jis 
čia atvyko biznio reikalais.

Aiškino apie 
veikimą. Javų 
moja suvirš 
ūkių; naudoja 
iki šiol nebuvo 
Šiais metais trustas apdir
bo apie 350,000 akrų “nau
jos” žemės. Sekančiais me
tais planuoja apsėti 2,250,- 
000 akrų. 1931 metais javų 
trustas apdirbs arti 6,000,- 
000 akrų žemės, o 1932 me
tais apie 10,000,000 akrų.

Javų trustas tapo sudary
tas pereitais metais, kad .ap
dirbti didelius javų ūkius 
mašinerijos pagelba.

Kalmanovič aiškino, kaip 
Sovietų valdžia gelbsti smul
kiems valstiečiams, kad su
mažinti gaminimo iškaš- 
čius. Pigia kaina parduoda 
jiems traktorius ir kitokias 
ūkio mašinas; taipgi sutei
kia jiems gerų javų sėklai.

Taipgi Sovietų valdžia 
suorganizavo speciale orga
nizaciją, vadinamą Mašine
rijos ir Traktorių

javų trusto 
trustas ope- 
40 didęliu 

žemę, kuri 
apdirbama.

šėrų. (Ras- 
iš vedėjų 

Biznis tai

Robert Dunn išleido labai ge
rą knygą Labor and Automo
biles (leidinys International 
Publishers, kaina $2). Joje 
yra surinkta galybės statistikos 
davinių apie automobilių pra
monę ir padėtį joje dirbančių 
darbininkų.

Automobilių pramonės mag- 
ne tiktai patys kovoja 
ųnijizmą, .r bet rūpinasi 

kitų industrijų openšape- 
Mezgėjų streiką Kenosha, 
sulaužė Nash’o kompani- 

Prię Pittsburgh© mainie-
rių streiko sutriuškinimo taip 
pat žymiai prisidėjo General 
Motors kompanija, pagrąsinusi 
nepirksianti anglies iš tų kom
panijų, kurios pasirašys sutar
tį su unija. >

natai 
prieš 
remti 
rius. 
Wis. 
ja.

Berlynas. — Trečiadienį 
perkūnas trenkė į Prūsijos 
parlamentą. Tuo laiku par
lamente ėjo diskusijos. Per
kūnas padarė žymes ant 
stogo, bet nei vienas asmuo 
nesužeistas viduj.

Militaristų demonstracijos, kaip šis paveikslas parodo, nesenai buvo surengtos įvai
riose Jungtinių Valstijų dalyse, kaipo dalis plano sukėlimui “patriotizmo” besiren

giant prie imperialistinio karo.'

SUAREŠTAVO DAR VIENĄ GASTONI
JOS TEKST1LESSTRHK1ERIŲ VADĄ į

Prieš Delmar Hampton Sudaryta Suokalbis; Kaltinamas
Žmogžudystėj; Legionieriai Veikia 3

GASTONIA.— Dar vie- anburg atsisakė priimti ne 
nas streikierių vadas tapo zoliuciją, kuri buvo patiek 
suareštuotas. Prieš jį taip ta pasmerkimui Gastonijoi 
pat sudarytas suokalbis ap- streikierių, kurie dabar ran- 
kaltinti jį žmogžudystėj, dasi kalėjime ir kaltinam: 
Delmar Hampton, veiklus žmogžudystėj sulig sudalė 
Gastonijos streikierius, tre-'tos konspiracijos, 
čiadienį tapo suareštuotas 
Gaffney miestely, South 
Carolina. Už keliu valan
dų vėliaus jis tapo atiduo- 
tas bunm senfų, atvykusių ku H pasi'odyti)
is Gastonijos. Be jokių is- < 
davimo popierų jie išsigabe-*^^1 
no jį į Gastonija ir padėjo į'streikieriU. I x o I /"i 11 O v

Kalbėtojai pareiškė, kad:: 
inors jie yra nusistatę prieš 
Nacionalę Tekstilės Darbi
ninkų Uniją, federacija nie-

iš Gastonijos. Be jokių iš- kad ji bent kokiu nors būdu 
gynimą įkalintų

UI

Lietuvė Kėsinosi Nušaut 
Francijos Konsulą

1 BERLYNAS.— Trečiadie
nį čia lietuvė moteris įėjo į 
Francijos konsulatą ir kėsi
nosi nušauti konsulą M. Bi- 
net, bet tarnas sugriebė ją 
už rankos ir paleisti šūviai 
nepataikė konsului.

Moteris atvyko į konsula
tą su savo vyru ir vaikučiu; 
pareikalavo, kad M. Binet 
duotų jiems pinigų keliauti 
Lietūvon. Ji sakė, kad 'ji 
prarado koją Paryžiuj, kur 
jai buvo padaryta netinka
ma operacija valdžios ligo
ninėj. Del to ji reikalavo 
nuo Francijos valdžios atly
ginimo. Sakė, kad konsulas 
turi išreikalauti jai atlygi
nimą.

Konsulas Binet jai paaiš
kino, kad jis negali priimti 
aplikacijos del atlyginimo 
reikalavimo. Moteris supy-•* * A | V į -------------------------------------------------------- — --- ---------------------- w,. I- , f

rijos ir Traktorių Tarny- kus pradėjo karštai į jį kai 
ba, su $25,000,000^ kapitalu, bėti, paskui išsitraukė 
Įvairiose vietose steigiama 
tos organizacijos stotys, iš 
kur siunčiami traktoriai 
gelbėti valstiečiams apdirb
ti žemę..

volverį ir šovė.
Ji ir jos vyras tapo 

areštuoti..

re

su

Kortos Įvestos Kovai Su 
Spekuliantais

Hoover is Planuoja “Studi- 
juot” Bedarbes Klausimą

5 Imperialistinių Valstybių įSovietai Planuoja Pra- 
Atstovai Tariasi ■ -

kalėjimą.
Išgirdus apie jo suarešta-

plėsti Orlaivių linijų
Amerikos Legiono GastO- 

vimą, Tarptautinis Darbi-į nijos skyrius savo susenki-

LONDONAS. — Prane
šama, kad čia eina pasikal
bėjimas tarp atstovų penkių 
imperialistinių valstybių del 
sušaukimo konferencijos 
laivynų “sumažinimo” klau
sime. Manoma, kad konfe
rencija bus sušaukta Lon
done netolimoj ateity.

Pasitarime dalyvauja 
Francijos ir Japonijos am
basadoriai, Italijos atsto-, 
vas, Jungtinių Valstijų am
basadorius Dawes iiv Ram
say MacDonald.

Lenkijos Ministerio Teismas

Užginčydamas gandus a- 
pie javų stoką Sovietų Są
jungoj, Kalmanovič sake, 
kad valdžia nesenai įvedė 
duonos kortas su ’tikslu ko
voti prieš spekuliantus, kad 
visada gyventojams būtų 
užtikrintas tam tikras dau
gis duonos pigia kaina. 
Svarbiausias kortų įvedimo 
tikslas, tai kovoti prieš spe
kuliantus. Jis paaiškino, 
kad pirma kortų įvedimo 
smulkūs pirkliai supirkdavo 
daug duonos, o paskui ją 
pardavinėdavo augštomis 
kainomis. Naudojant kor
tas, tos.rūšies spekuliacija 
panaikinama, sake jis.

Kalmanovič pirmiaus bu
vo susirišęs su maisto admi
nistracijos komisariatu. Per 
du metus (jis buvo Industri
nio ir Prekybos Banko Mas
kvoj viršininkų. Per tūlą 
laiką jis buvo galva Sovie
tų cukraus trusto. •

Washington.— Čia pada
ryta pranešimas, kad prezi
dentas Hooveris sušauksiąs 
konferenciją “studijavimui” 
bedarbės klausimo. Konfe
rencija įvyksiant po 'to, kaip 
bus surinkta statistikos a- 
pie bedarbę.

Ir Washington© ponai pri
pažįsta, kad Amerikoj 
darbe smarkiai didėja.

VARŠAVA.— Trečiadie
nį prasidėjo teismas buvu
sio Lenkijos finansų minis
terio Gabriel Czechowicz. 
Jis kaltinamas išleidime iš 
1927-28 m. biudžeto 560,- 

'000,000 zlotų (apie $62.000,- 
000) daugiau, negu buvo 
nuskirta išleidimui, ir jis 
tatai padarė be seimo užgy- 
rimo.

Jį. teisia specialis valsty
bės tribunalas, susidedantis 
iš dvylikos asmenų, kuriuos 
išrinko fašistinis seimas ir 
senatas. Posėdžiauja augš- 
čiausio teismo prezidentas.

MASKVA.— Sulig penkių 
metų industrializacijos pla
no, Sovietai planuoja pra
plėsti orlaivių liniją. Dabar 
orlaivių linija apima 19,000 
kilometrų (apie 11,875 my
lių). Norima praplėsti iki 
50,000 kilometrų (apie 31,- 
250 mylių).

P. I. Baranovas, orlaivi- 
ninkystės viršininkas, sako* 
kad Sovietai pilnai supran
ta svarbumą įsteigti orlai
vių linijas tarp Tolimų Ry
tų ir Europos, o vėliaus 
tarp Amerikos kontinento 
ir Azijos per šiaurinį polių.

Naujausias Sovietų orlai
vis tik ką tapo užvardintas 
“Sovietų Sparnai.” Tai yra 
visas metalinis, trijų moto
rų. Nesenai užbaigė eilę 
bandomų lėkio j imu pietinėj 
Rusijoj ir Ukrainoj. Grei
tai lėks į Vokietija, Franci- 
ją, Italiją ir Ispaniją.,

Kartu šoko Kabarete, 
Paskui Apvogė ant $31,100

lt

Sandino Meksikoj

Mexico City.— Čia gauta, 
pranešimas iš Vera Cruz, 
kad Augustino Sandino, .ku
ris vadovavo’ Nicarąguos 
sukilėlius, atvykęs Meksi- 
kon iš Guatemalos.

Haverhill. Mass.— Suvirš 
250 darbininku, dirbančių 
Mithcon Shoe Kompanijos 
dirbtuvėj, sustreikavo,'rei
kalaudami nakelti ’ algas ir 
įvešti penkių, dienų dūrbo 
savaitę.

VIRŠ MILIONU PAAUGO 
AUTOMOBILIŲ GAMYBA

WASHINGTON.—Pasau
linė automobilių • gamyba 
padidėjo suvirš ,1,000,000' 
■automobilių 1928 metais pa
lyginus sui automobilių ga
myba i 1927 metų, pasak' 
Prekybos Departmento pra
nešimo.

Viso Automobilinių vežimų 
pereitais metais pagaminta 
5,203,139^ tai yra 1,044,173 
daugiau, negu. 1927 metais. 
Jungtinės Valstijos ir Ka
nada pagamino viso 4,601,- 
141 arba 88į nuoš.

Chicago. — Milionierius 
Benjamin E. Bogeaus su 
savo pačia baliavojo, šoko 
naktiniam kliube Midnight 
Frolic. Ten kartu buvo ir 
banditų.

Apie 2 valandą naktį jie
du iš ten išvyko ir automo
biliu važiavo namo. Kuomet 
prie savo namų išlipo iš au
tomobilio, du , jauni vyrai, 
puikiai apsirengę, kurie 
kartu, sų jais kabarete šoko, 
pripuolė įprie jų,. atkišo re
volverius. ir pareikalavo ąti- i • i „ • n *i j _ _ rv_
sigriebė,, nuę . ponios Bo
geaus brangių papuošalų 
vertės $31,100 įr pabėgo įsi- 
sėdę į savo automobilį.__ _ ' __  t
Vėl Švedijos Lakūnai Ban

dė Lėkti

Javų- Derlius Geras Sovietų 
i Sąjungoj

Maskva.— Prekybos ko
misariatas pranešė, kad šių 
metų javų derlius atrodo 
daug geresnis, negu buvo 
pereitais metais. f

ninku Apsigynimas tuojaus 
pasiuntė savo atstovą iš 
Charlotte į South Carolina, 
bet jis pribuvo, kuomet 
Hampton jau buvo, išgaben
tas.

Juliet Stuart Poyntz, 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo sekretorė, išvy
ko iš Charlotte į Gastonija 
su advokatu reikalauti, kad 
Hampton būtų paliuosuotas, 
nes prieš jį nėra įrodymų, o 
taipgi vaduojantis tuo fak
tu, kad jis buvo per spėką 
pagriebtas South Carolina 
valstijoj ir čia atgabentas, 
kas yra priešinga net kapi
talistiniams įstatymams.

South Carolina Darbo Fe
deracija susirinkime Spart-

me antradienį priėmę ilgą 
rezoliuciją. Pasmerkia strer- 
kierius ir reikalauja, kad 
įkalinti streikieriai būtų 
nubausti.

Juliet Poyntz trečiadienį 
aplankė streikierius Gastor 
nijos kalėjime ir rado juos 
geram ūpe. Jie siunčia sa^ 
vo geriausius linkėjimus 
kovojantiems darbininkamėį 
taipgi ir “Daily Workeriui.M'

Pasikalbėjime tūlas vietos 
biznierius pasisakė keliems 
streikieriams, kad prekybos 
buto nariai kalbino jį prisi
dėti prie naujos slaptos or
ganizacijos, kurios tikslas 
yra apsidirbti su visais uni
jų organizatoriais šioj vais

Kapitalistų Kliubas Nori At
gal Sugrąžinti MacDonaldą

MacDonaldo Kabineto Didžiu
ma Nenori įsileisti Trockio į

LONDONAS.— Neoficia
liai sužinota, kad didžiuma 
MacDonaldo kabineto narių 
nusistatę prieš įsileidimą ~ 
Trockio Anglijon.

Berlyno tūli kapitalisti
niai laikraščiai buvo paleidę 
gandą, būk( Sovietų atstp

duoti brangius daiktus. Pa* tupmi militaristams įrodė,

LONDONAS.— Karo me
tu, 1916 metais, Ramsay 
MacDonaldas pacifistiniai 
buvo nusistatęs linkui karo. 
Ir tas labai nepatiko kapi
talistų kliubui Moray Golf 
Club, prie kurio MacDonal- 
das priklausė. MacDonaldas 
už tai tapo prašalintas iš j vas iš Maskvos buvo nuyy- 
kliubo. ---- •

Dabar to kliubo vadai no
ri jį vėl atgal priįmti. Da
bar jie mato, kad MacDo
naldas ištikrųjų 1 gerai tar
nauja kapitalistų intere
sams ir kad jis remia Angli
jos militarizmą. Kada pata
po premjeru 1923 metais, 
MacDonaldas stojo už bū
davo j imą karinių laivų, už 
rengimąsi prie karo. Jis

jog jie gali pilnai judini pa
sitikėti.

Reikalauja Pakelti Muitą 
. Ant Cukraus

kęs pas Trockį į Turkiją, 
kad jam “pavesti” atsteigi- 
mą Sovietų diplomatinių 
santikių su Anglija. Bet tą 
paskalą pats Trockis užgin
čijo. Trockis tačiaus patvir
tino, kad jis kreipėsi prie 
Anglijos valdžios prašyda
mas leidimo apsigyventi An- 
glijoj.

Londonas.—: Ispanijos ka 
ralius Alfonso trečiadi 
atvyko. į Londoną pabalį 
voti čia ęas tokius pat para 
zitus, kaip jis.

Reykjavik, Iceland.—Šve
dijos lakūnai, kapitonas Al
bin Ahrenberg su dviems 
draugais, ketvirtadienį bu
vo pradėję lėkti į Greenland 
tęsimui savo kelionės į New 
Yorką, ,bet už 15 minutų 
vėliaus sugrįžo.

Washington.— Agrikultū
ros ministeris William N. 
JaYdine reikalauja, kad bū
tų pakeltas muitas ant cuk
raus. Sako, jog tuomi būtų 
pagelbėta 100,000 farmerių, 
kurie augina cukrinius bu
rokus Colorado, Utah ir ki- Į 
tose vakarinėse valstijose, nistų Partija.

Svarbios Prakalbos Montelloi
Pirmadienį; 1 d. liepos, 7 

vai. vak’., Lietuvių Tautiš
kam Name, Montello j, kal
bės draugai iš Chicagos, V. N 
Andriulis ir “Vilnies” gas- 
padorius J. P. Stanley. Taip
gi bus ir visiems gerai pa-|d 
žįstamas S. Smitas,

Prakalbas rengia Komu- S

t

Didelis Piknikas Darbininkiškos Spaudos Naudai, šį Nedėldienį, Birželio 30 d, Kuhn’s Parke, Bridgeport, Conn. Paramoj Dalyvaus Lyros 
Choras iš Maspetho, N. Y., Kalbės Drg. R. Mizara. Bus Daug įvairumų. Visi ir Visos Būkite! ' ! 1
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Nesidžiaugkit! !
Chicagos menševikų la

pas riet per dū savo nume
riu < isteriškai džiaugiasi, 
kad “Laisvei” žiūri į akis 
“bankrūtas.” Esą , “Lais
vės” redakcija ir adminis
tracija šaukiasi į organiza
cijas < ir darbuotojus, kad 
jie padarytų parengimų 
laikraščiui, nes jis randasi 
prastoj padėtyj.

Na, ir kodėl čia del to 
menševikai turėtų taip sie
lotis? Grigaičio ir jo kli
kos talkos juk niekas ne
prašo. Jeigu “Laisvė” 
kreipiasi paramos, tai krei
piasi į tuos žmones,, kurie 
sutinka su tais principais, 
kttrįuos mūs dienraštis gi
na. Kad darbininkų dien
raštis vargiai gali verstis 
be parengimų, tik iš prenu
meratų ir tų menkų skelbi
mų, 'kuriuos gauna, tai ži-’ 
no kiekvienas.

Jeil hliaišve” skalbtų viso
kius nešvąriųs skelbimus; 
jei jinai dėtų kapitalistų 
pajieį&ojimus ( streiklaužių 
į savo špaltas, tai, aišku, 
kąri tuorii’et jai paramos iš 
darbifrrfikų prašyti nereikė
tų, nes’tuomet, kaip “Nau
jienoj ji gautų daug rie
bių skelbimų. Bėt “Laisvė” 
yra darbininkų reikalų gy
nėja; jai rūpi ne kapitalis
tam gelbėti, o darbinin
kam. Štai kodėl jai ir pa
našiem laikraščiam tenka 
karts nuo karto atsikreipti 
į skaitytojus su prašymais 
cento kito aukų, arba pa
ruošti kokį parengimėlį.

Šis “Naujienų” šmoko 
šauksmas apie “Laisvės” 
bankrūtą ir aukas, tuom 
pačiu sykiu, sumuša jo pir- 
mesnius tauškimus apie tai, 
būk “Laisvė” gauna “san-’tai jos ir ten gyvena, 
vičių” iš Maskvos, būk ji i —:—
naudojanti pinigus, surink-1 KL. Kaip didelis šaltis yra 
tus kitiems tikslams. Tas užregistruota? 
parodo, kad “Laisvė” gy
vuoja tik ačiū tam, kad ją 
remia plačiosios masės lie
tuvių darbininkų Jungtinė
se Valstijose. Ir “Laisvė” 
nuo, tų masių neslepia tik
rojo dalykų stovio.

“Ėaisvės” bankrūto Chi- 
cagcjs satyras nesulauks, 
nors jis/ir labai to trokšta. 
Jis daug kartų del to nusi
vylė, teks nusivilti ir šiuo 
sykiu.';*'’!.,’/

seime

vių komitetą. Karštai ragina 
visus komunistus rinkti aūkas 
susivienytno reikalui. Galimas 
daiktas, kad būsiančiame lais
vamanių susivienymo 
komunistai laimės.”
Tenka pastebėti keli daly

kai, kuriuos tarei jonų laik
raštis iškraipo. Pirmas, ko
munistai “atakuoja” ne ’Su
sivienijimą, ale tuos, kurie 
veda jame nešvarią politiką 
— sandariečius ir socialis
tus. Prieš tą nešvarią bur
žuazinę politiką eiliniai pa
žangieji SLA. nariai kovoja 
jau ne šiandien; daugiau 
kai desėtkas metų atgal jau 
tas buvo daroma. Antra, 
komunistų frakcijoms pra
nešimas, kurio Chicagos 
menševikų lapas taip nusi
gando ir kurio bijosi špitol- 
ninkų laikraštis, buvo išleis
tas dar pereitais metais.

Vadinasi, “Darbininko” 
redaktoriai girdėjo skambi
nant, bet nežino kur../

AR NORITE ŽINOTI?
: -i

Rašo J. D. Taunis. < i
KLAUSIMAS. I ką aš turiu 

''rašyt, klausdamas vietos, kaipo 
mokytojas pradžios mokyklos^ 
(public school) Filipipuosę ? ‘
ATS. /Mokytojų' vietos t’ili-l 

pinų Salose <buvo užpildomos 
per Jungtinių Valstijų Civil 
Service Commission, kurios ad
resas yra: 1724 F. St. Wash
ington, D. C.

KLAUS. Ar požeminėse van
dens gyslose randasi žuvų?

ATS. Kai kur, kur joms 
vanduo tinkamas, ten jų gali
ma rasti. Abelnai, daugumoje 
žuvys stengiasi gyventi atviram 
vandenyj. Tačiaus, kur van
dens sriovė jas pagauna (įtrau
kia) ir nuneša (tankiai prieš 
jų norą) į požeminius urvus,

Amerikos Jungtinių Valstijų Komunis
tų Partijos Centro Komiteto nutarimu, 
pašalinamas iš Partijos eilių Jay .Love- , 
stone. Jis išmetamas kaipo* dešinysis ne- 1 
klausytojas Komunistų < Internacionalo 
padavadijimų; kaipo išėjusis prieš Ko
munistų Internacionalo nutarimus.

! Partijos'Konvencijos laikti, kuomet at
ėjo’ nuo Kūrtiiiiterno Atyitas Laiškas, 
nurodantis abiejų Partijpj1 esamų frak
cijų didžiumiečių ir mažijhiiečių klaidas 
ir būtinus pakeitimus pačioj Partijos va
dovybėj—Jay Lovestonas,; būdamas vadu 
didžiumiečių, ir neva sutikdamas su laiš
ko politiniu turiniu, griežtai atsisakė pri
imti Kominterno organizacinius patvar
kymus. L

Didžiumos frakcijos delegacija—kuri 
milžiniškoj didžiumoj buvo proletarinė— 
sekė Lovestoną, tikėdama jo pareiškimui, 
kad, esą, turime kovoti prieš Kominter
no delegacijos organizacinius padavadiji- 
mus, kuriais atiduodamą Partijos vado
vybė mažumiečių frakcijai; kad Kon
vencija išrinksianti delegaciją, pasių
sianti ją į Maskvą ir ten išnagrinėjus da
lykų stovį su visu Komunistų Internacio
nalu—priimsianti pastarojo galutiną žo
dį, nežiūrint kokis jis būtų.

Tačiaus nuvykus į Kominterno plenu
mą, visapusiai apsvarsčius šeštosios 
Partijos Konvencijos nutarimus, Komin- 
ternas surado, kad Lovestone su kitais 
didžiumiečių frakcijos lyderiais naudojo 
negražią buržuazinę politiką, apgaudi
nėjimui net savo frakcijos ir visų Parti
jos narių: Kominternas todėl padarė 
griežtuš tarimus, liečiančius reorganiza
ciją, kuri padarys galą visokiom beprin- 

; cipinėm frakcijom ir grupėm, ardančiom 
Partijos'Vienl’ypumą ir trukdančiom jo
sios darbą klasių kovoje.! ‘'

t t

i i įLęvestonas su d. Gitlpvįu atvirai pa- 
’ reiškė,' 'kad jie ne tik nesutinką su Ko- 
. munistų Internacionalo Veikiančio Ko- 
j mit^b pajavadijimais del Amerikos Par- 

■ tij0s,1bet kad jie sugrįžę į Jungtines Val
stijas vesią kovą prieš tuos padavadiji-

* mus; C -l|'"
To nepakako. Lovestonas pasiuntė 

, kablegramą iš Maskvos į New Yorką kai 
kuriem savo buvusiem pasekėjam, ragin
damas juos laikyti savo žinioje visas 
Partijos įstaigas ir kelti kovą prieš Ko-

munistų Internacionalą, ruošiant - kelią 
atskėlimui Amerikinės. Partijos nuo Ko
munistų Internacionalo.

Kad apsaugojus Amerikinę Partiją 
nuo „tolimesnių beprincipinių frakcinių 
kovų, Komunistų Internacionalo Veik. 
Komitetas buvo nutaręs1 laikinai ištrauk
ti iš Jungtinių Valstijų Lovestoną (nuo 
didžiumiečių) ir d. Bittelmaną (nuo ma- 
žumiecių), kaipo Vyriausius fyakcionie- 
rius. Tačiaus Lovestėnas ir čid nesiskai
tė su Komunistų Internacionalo vyriau- 
sih įštaiga, bet'apleido Sovietą Sąjungą 
birželio 1 mėnesio 11 d.', skubėdamas: į 
Jungtines Valstijas vargti’savo pražūtin
gą skaldymo darbą. , ’ ' ,

Pribuvęs į Jungtines Valstijas; ažuot 
ėjus į Partijos Centro Komitetą pasitar
ti, Lovestonas užpakaliniais keliais tarėL 
si su tūlais Partijos nariais, pripasako
damas jiems visokių netikslumų, kad tuo 
būdu paruošus kelią ardymui Partijos.

Pasiremiant visa tuo; Amerikos Jung
tinių Valstijų Komunistų Partijos Cent
ro Komitetas savo posėdy birželio 25 d. 
nutarė pašalinti Jay Lovestoną iš Parti
jos, kaipo dešinįjį nepildytoją Kominter- 
no disciplinos, kaipo ardytoją organizuo
tų komunistų eilių, kaipo neprietelių Ko
munistų Internacionalo ir Amerikinės jo 
sekcijos, Komunistų Partijos; kaipo 
oportunistinį elementą.

Mes daugiau negu tikri, kad Amerikos 
lietuviai komunistai ir visi jų simpatikai 
—lietuviai darbininkai—nesiduos savęs 
suklaidinti išmestam iš Partijos Lovesto- 
nui ir kitiems, bet eis sykiu kaip ėję su 
Komunistų Internacionalu ir jo Ameriki
ne Sekcija, Komunistų Partija ir kovos 
prieš visus, kurie priešintųsi Komiri'ter- 
no nutarimams.

Mes šaukiame kiekvieną lietuvį komu
nistą įtemptiniausią^ dalyvauti dabarti
niuose Partijos vajuose, kurie yra:—

Kova prieš dešihįjį -nukrypimą, bpor-: 
tunizmą! Į '*

Kova prieš pasikešihtojus škaldytr 
Partijos eiles! V

Jungimas savo pajėgų už teisingą lini- j 
ją šeštojo Kongreso Komunistų ’Interna
cionalo ir jo Atsiliepimo !

Visur dar randasi gaivalų, 
kurie visokios paniekos žo
džius meta ant tos šalies, kurią 
darbininkai, be ponų, bando' 
tvarkyti. Nei biskio nenuo
stabu, kad dykaduoniai arba 
darbininkų engėjai purvais 
drabsto darbininkų valdomą 
šalį. Bet ’ kuomet jie su me
lais, šmeižtais dr ’prasimany
mais susiranda lengvatikių, 
kurie, būdami nuskriausti, pa
vergti per tuos makliorius, vel- 
taėdžius, tiki 'jų melagystėms1 
ir sykiu phfys smerkia darbi
ninkų valdymo sistemą, tai rei
kalinga vis daugiau ir daugiau 
talpinti dokumentų į darbihinr 
kų spaudą,, įrodančių, kaip iš- 
tikrųjų ten yra. •,

Kad prigelbėti įtikinti to- 
kius 'netikėlius, čia įteikiu, nuo
rašą nuo gauto laiško iš Kol- 
čiudbs rajono, anglių kasyklų 
apskričio, Tarybų Rusijoje. 
Laiško1 autorius yra darbiniu-!tyvaŪS “Laisves” 
kas, kadaise pabėgęs iš Lietu- 
vos nuo ‘(demokratinės” vai- rengiasi skaitlingas būrys 
džios. Jis rašo laišką pusbro- 
liui Zigmui Dulinskui į Phila- • 
delphiją.' Vietiniai Tarybų 
keikūnai'arba buržuazijos ap-l

ATS. Nuo seniau buvo už
registruota kur ten vienu laiku, 
apielinkėje k Verchneudinsko, 
Sibire, net 98 laipsniai žemiau 
zejerf" Dabar gi vokiečiai vie
noje Berlyno laboratorijoje esą 
įsirengę padaryti 452 laipsniu 
šalčio žemiau žėto. - ;

Gavome laišką nuo drau
gės M. Paulavičienės' iš • 
McAdoo,, Pa., kad atvažiuo
ja į pikniką didėlė grupė. 
Pereitą sekmadienį Brook- 
lyne lankėsi keletas water-' , 
buriečių. Jie sako, kad iš
Waterbury atvažiuos dau4 Jia- 
gelis, nes eina ekskursuos 
traukinys. (i . ', • ;;
Chiėagiečiai Jau Kelyje
.Atvažiuoja abu “Vilnies” ' " 

čifai: redaktorius V. And- - 
tiulis ir administratorius J. " 
P. Stanley. Jie dalyvaus (ir r 
A. L. D. L. D. >čentrd rien-! ’:- 
giamoje vakarienėje---6 d. 
liepos, “Laisvės” svetainėje. -”r 

Kaip perkūnas treąkeų vi
są New Yorko apięlinkęi se
kanti žinia: . .
Bostono šachmatistai Da-1

'Piknike!
Iš Bostono ir apiėlinkių

“Laisvės” piknikan; 
Daugiausia prisirengimo 

I pastangų deda vietos šūch- 
gautH^alite užeiti į Liet. Re- matų lošėjai, nes Jll 
publikonų Susivienijimo kliu- 
bą ir persitikrinti, ir ne tik 
laišką galite perskaityti, bet ir 
paveikslus tos šeimynos maty
site.

Sekamais žodžiais suteikia 
žinias apie savo padėtį.

“Pirmųpirmiausia sveikinu 
aš, Juozas Bojaras, su 
prisiega. ir dukterimis 
brangius dėdę Zigmantą, dė
dienę, brolius ir sesutes. Vi
siems linkime laimės ir pasive
dimo. Labai aš linksmas, ne
galiu ir aprašyti, kaip gavau 
nuo tamstos laišką. Man akys 
'nušvito, i i. : . i 
1 flabar duodu žinotu kad 
mes esamo isveiki ir linksmi. 
Linksmi, kadi galime per laiš
kus papikalbęti, 
klausi, kokios 
žmona. ( Mano žrąona ruskos 
kalbos, laisva, 
tusų tautybėš).

Dab'af’ aprašysiu kelius žo-

savo
savo

Kaip dėdė 
kalbos mano

(Tas reiškia,

Padidinimas Partijos darbo kovose už džius, apie mūsų gyvenimą. Pas
organizavimą neorganizuotų darbininkų, 
prieš karo pavojų, už revoliucionizavimą 
Amerikos darbo masių! . < ■.

AJVKP. Liet. Frakcijų 
Centro Biuro Sekretoriatas.

. - - - . . _ ------------ ■— . -...................... ... .

MUSIŲ KIRMINĖLIAIS IŠGYDO

Washington’e išleidžiamas 
savaitinis laikraštukas 
‘‘Pathfinder” birž. 22/ d. ap
rašo šį įdomų bud 
mui chroniškų kaulų'ligų.

Dikčiai randasi žmonių, 
kenčiančių nuo nepaliauja- 
mo gedimo kaulų, ko visas 
daktariškas mokslas nepajė
gė sulaikyt ir ligoniai turė
jo perkęst operaciją po ope
racijai, prašalinant sugedu
sią dalį kaulo, bet tas gedi
mo nesulaikydavo. r * 4

Ta kaulų jfgja ir kadlų sAi^ 
genų (martow) yra vadinama 
“ošteomyelitiš’’ 'arba hėkhdzas.

Laike pasaulinio karo pa
stebėta keistas faktas: ‘dauge
lyje nuotikiį; j'kuž -'suzžetitį kar
eiviai palikti, apleisti be jokios 
daktariškos priežiūros, be. pir
mos Raudonojo Kryziąiis pa- 
gelbos, o jų žaizdos užsikrėš-

ydy-

% . ’ A;

'X'

I

T

r «

rengirnas yra daugiau negu 
paprastas. Prisirengimas 
yra rimtas todėl, kad jie nė 
tik skaitlingai dalyvaus 
piknike, bet žada supliekti 
visus šachmatų Čampionus, 
įskaitant d. Balčiūną iš 
Long Island City, kurį “Lai
svė” taip nesvietiškai “bus
tina” ir vainikuoja čampio- 
nu. Mes jums visiems ūž
ti kr i nam, kad d. Balčiūnui 
nereiks lošti su dviem ar 
trim, jam užteks vieno bos- 
toniečio.

Kiekvieną vakarą eina 
rungtynės tarp vietos šaclT-. : ‘, 
matistų, 376 W. BVoadwayr 
So. Boston, Mass., tiį yrą - 
prisirengimo darbas.: Pri- " ‘ 
sirengimo rungtynėse daly- ’’ I / 
yauja apie 15 ypatų, Trum- 
poj ateityj pranešime var-1 ' 
dus, kurie oficialiai atsto-; 
vans šachmatų lošėjus iš " 
Bostono, “Laisvės” pikni- 
ke.

I I

“į

mus, Rusijoj, gyvenimas geras, 
laisvas visiems. Darbo laikas 
į sutką 8 valandos ir 6 valan
dos, kurie dirba sunkų larbą, 
kaip šachtose ir kitur. Pragy
venimas pigus. Uždarbiai pas 
mus darbininkams tokie: šach
tose darbininkai uždirba į sa
vaitę iki 40 rublių. Taip vi
sokių darbų darbininkai—iki 
30 rublių. Maistas: miltų pū
das (16 kilogramų) kvietinių, 
prasto malimo, 1 rublis 50 ka
peikų. Krupčiatka 2 rub. 16 
kap. Mėsa karviena 30 kap. 
kilogramas. Kiaušinių 100 
štukų 2 rub. 50 kap. Taip 
gyvenimas darbininkams labai 
geras.”

Toliaus sako, siunčia paveik
slus ir jie pageidauja paveiks
lų.

Taip tai pasakė paprastas 
darbininkas, matyt ne bolševi
kas. Jis dėdei sako, kad dar
bininkams gyvenimas labai ge
ras. Na, o kaip pas mus, 
auksinėje šalyje? Palyginki
me mūsų uždarbį1 bu pragyve
nimu, tai bus didelis skirtu
mas.

.nesenai, po tokių karų sunai-;.į^bininkii >kad' Tary. 
kinitno. .Na, ten ponai sunai-,bų tval.koį „(Mimams.
kinti, pas mus ne. j T r

A. Jankauskas.
Ši žinia smarkiai paveikė 

ir ant brooklyniečių šąčh- 
matistų. Tačiaus lai drau
gai bostoniečiai perdaug ne- 
sididžiuoja — New Yorko 
apielinkė iš kovos arenos 
nepabėgs. Atsiminkite, kad 
turėsite daug darbo ir di
delio galvosūkio, norėdami 
paimti viršų ant New Yor
ko.

i

kiu būdu užgyja, tai ir palie
ka užgijus, nes tolesnis užsi
krėtimas būna užsibaigęs.

Yra manoma, kad daugelis 
žmonių, kentėjusių kančias il- 

| gą laiką ir kurie buvo kaip ne- 
‘ i išgydomi, tuos galima dabar ! ’ll* XV 1 -I _ 1 _

*

P. Buknys

va-

žytės kirmėlaitės, kurios ame
rikoniškai vadinasi “mag
gots.'”

Daktarai, kurie surado šį į- 
domų gydymo būdą, yra augš- 
tai stovinti Amerikos gydyto
jai. Bet kad anų suradimas 
atrodo juokingai, tai anie kol 
kas nenorėjo to nei plačiai! 
pagarsint; tik tokio gydymo 
pasekmes pranašė susirinkime 
mažos grupės specialistų, dar 
visai nesenai.

Tuo būdų cjiręniškos, južsL 
senėję kaulų ligos, 'sirgusių 
daugelį metų ^buvo . išgydyta 
be didelių keblumų, \ daujgu-' 
mojė tik į 35 dienas,’ heyarto- 
jant jokių antišeptiškų vaistų, 
be nubėgamam vamzdžių. Vi
sa tai. prieštaraujant pasauli
niai priimtiems iki šiol gydy
mo būdams. >

Gabalai jautienos mėsos, pa
liekama ant sąulės, kol musės 
prideda kiaušinėlių, kurie ten 
išsiperi, pavirsta į kirminėlius 
/(maggots); prikirmyja.

Kai tie kirmiai iki tinkamo 
laipsnio išsivysto, tai keletas 
jų įleidžiama žaįzdon ar skau
duliu ; žaizda tad;a liuosai ap
gaubiama guobtu sietuku ir 
paliekama.

Kirmiai, tada pradeda savo 
darbą. Jie maitinasi' sugedusiu 
pūvančiu kauluį ir tas sulaiko 
tolesnį kaulo gedimo procesą.

Kai gendančios kaulo .dalys 
būna sunaikintos, tada.sugijb 
mas yra natūralus vaisius,, ir 

'tad žaizda uŽgyjh. iii” kai <-tb-

pagydyti. Vienok .dar daug 
ką reikės smulkmeniškai pri
taikyt, kol abelnai toks gydy
mas liks priimtas.

Pirma, musės nededa kiau
šinėlių kitokiame, kaip tik sau
lėtame, šiltame ore. Tai pą- 
daro negalimybę gauti jų kir
minėlius šaltame ore ir lieka 
tada surast būdai delęi jų au
ginimo inkubatoriuose labora
torijose, kad būtų galimą (dak
tarams gaut, kirminėlių jVięūr, 
visais metų laikais.

Be .to, reikią. įpindabojimų, 
kąd’ prie , kirminėlių ųęįsįmąį- 
|ytų kenksmingų bakterijų’.

J. K. Dečkus.

PHILADELPHIA, PA
Draugai! Kurie nęrite 

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

I . ? ... f ‘ <
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Avis, gyvena iki 12

Jungtinių Valstijų

imperialistai

dabar Į naują‘ I

žmonių skerdynę

karo laivus.

R. N

įdūkusiai ruošiasi

būdavoja naujus

pi

—karą—kuriam

KI^. Kas ir kada pirmiau
sia įkūrė Lenkiją,' siilyg istori
nių padavimų?

ATS. Lenkiją įkūręs tūlas 
Lech, 550 metais.:

ii. i 
K
Bh'

fc.

KL. Kajp ilgas yra avies 
amžius? ’« ■ ’ i- ;

c ATS.,
metų, Jbfetiįikbs ^i^vlha ilgiau, 
o kiaulės dai- ilgiau j . ‘

—■—n---------r"!—rr*~< i

Ne uždyką mūsiškė poąiją. 
m . • u. e (taip .keikia bolševizmą. Vį
Tae pas juos yra ta.p re?kia'būti djdeliu mulkiu

ii no tnlriii Poru cnnsi-l ' . - _ L. •_ _ J

“Darbininko”
| Dvylekis

So. Bostono škaplerninkų 
organas Jnuųi.l 49), kovoda
mas prieš komunistus;muša 
vienan būbnan su menševi
kais ir sandarfečiais, surik- 
dama£, kad ,

“Laisvamanių Susivienymo 
valdybą vėl pradėjo atakuoti 
komunistai. Jie išbandę savo 
pajėgas pereitame seime da-v 
bar daug drąsiau ir gudriau 
organizuojasi prie būsiančio 
seimo ir valdybos rinkimų. 
Plačiai rašo savo laikraščiuo
se,. lapeliuose apie dabartinės 
centro Valdybos darbuotę. Iš
leido net slaptą pranešimą ko- 
murįįštų frąkcBcįmh. Turi su- 
d: ■ ■ H Vįiii..p yądinhmą prbgresy-

KL. Ar teisybė, kad 'tūlose 
vandenyno vietose galima ras- davo, užsiveisdavo mažyčiais 
ti nesūraus vaandens?

ATS. Hydrographic raštinė 
praneša, kad kai kuriose van
denyno dalyse esą galima išti- 
krųjų gauti nesūraus vandens. 
Viena tokių, geriausiai žinomų 
vietų, kur “prėsko’.’ vandens 
esą apščiai, randasi netoli jūros 
pakrančio, ties Miami, Florida. 
Paslaptis “prėsko” vandens at
siradimo tarpe sūrių vandenų 
yra šaltiniai, kurie iš jūrų dugį- 
no, kaip ir iš žejnęs paviršiaus, 
tryška kai' kuv hėt labai smar
kiai. - . t • • L :

gyviais, tai anie greitai pagy
davo. : i,r:

- • y ; ’ ’ ■ ■ s<

Tas nesuprantamas faktas, 
prieštaringas ligšioliniam mok
slui delei apsaugojimo nuo 
užsikrėtimų, privertė daktarus 
užsimąstyt: ’pati gamta*, ' tur 
būt, turėjo ką pagelbėt tiems 
vargšams, apleistiems karei
viams,, ir taip jiems patarnavo, 
kad ir medicinos inokšlą pra
lenkė. > , . . > i. , u

Įr betyrinėdami daktarai 
surado bekrutą; tai buto hYa-

*
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NOTARY

PUBLIC

Telefonas:
CASTON ROPSEVICH

Stagg

5043

GRABORIUS
LffiTDVIS GRABORIUS

Liaudies 
Dainos

Komiškos 
Dainos

,vo reikalų ir šioje 
iriėrikoj klesų ko-

kuomet randamės sūkuryje tokių svarbių kovų ii 
ims priešakyje stovi tokie opūs uždaviniai, kuriems 
•ker yra būtinas, nepavaduojamas, kaip akiai lė-

HE DAILY WORKER, 26-28 Union Square, New York
After reading the appeal for aid in the Daily Worker I 

sending you the enclosed amount, $

LIETUVIŠKA AUTOMO 
BILIŲ MOKYKLA

243 Weit 34th St.
Bet. 1th & 8th A oes

MONTELLO, MASS

Taip sako pilietis Ant. Tacilauflkas, 
užlaikyto jas Restorano po num. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS,

konferencija 
Gastonijos 

$15 Daily

Gerai jsitemykite antrašą

KUHN’S PARKE
Tunxis Hill Road

.y Two Ntw Yorlt Stortt 
111 East 14th St. 
Near Union Square

HUDSON, MASS

‘GERAI PATAIKOT’

BOSTONO IR AP1ELINKES 
ŽINIOS

kayfli paremti mes turime 
aukauti nepalyginamai dau
giau, nėgu Lietuvai.

Kiek vėliaus d. Bondžin- 
skaitei jne§u 
paskyrė $2 
streikieriams
Worker’iui ir $10 Agitaci 
jos Fondui. Be to, konfe

Kas\tik gyvas važiuokite 
spaudos pikniką

Bridgeport© priemiestyje
Fairfield, Conn.

Konferencijoj buvo kalbė
ta apie didįjį metinį apškrK 
čio pikniką, kuris 'įvyks 8 
d. rugsėjo.

Konferencija praėjo su 
obalsiu: daugiau.lavinimosi, 
daugiau švietimosi, daugiau 
nariu!

ALDLD antro apskričio 
Jiferencija įvyko Cliff-

N, J., pereitą nedėldie- 
np visa eilė delegatų (ypač 
iš Brooklyno pirmosios kuo
pos) konferencijon nepri
buvo. Jie užmiršo ir pasitei
sinimus prisiųsti. Nematė- 
me taip , pat delegatų iš 
Patersono ir Hillside. Šiaip 
jau delegatų dalyvavo virš 
50 ir apskritai konferencija 
buvo rimta.

Savo įžanginėj prakalboj 
aš pažymėjau, kad ALDLD 

elementai yra apsileidę, 
o kaip kur joje yra ir negei
stinų elementų. Nepataiso
mus elementus, kurie nepri
taria darbininkų kovai, o 
priguli prie organizacijos 
tik iš loskos, neverta laiky
ti mūsų eilėse. Į naujus na
rius reikia žiūrėti su pakan
ta, mokinti juos, jeigu nu
slysta, bet piktus gaivalus, 
idėjiškai nuo mūsų atkritu- 
sws, reikia šluoti laukan. 
Taip pat savo kalboje aš 
pranešiau draugams apie 
Lietuvos Baduolių Rėmimo 
Komiteto likvidavimą. Są
ryšy su tuo aš pastebėjau, 
kad pas mus su aukomis ei
na, kaip su kokia pavietre. 
Mes esame labai papratę 
aukauti ir rinkti aukas įvai
riems Lietuvos darbo žmo
nių reikalams. ^Bet mes tu
rime atminti, kad jau esa
me amerikonai, kad turime 
begales 
šalyje.

Address .......................................... • • •.......................
ikotojų vardai be atidėliojimo skelbiami Daily Worke

/ Columbia

loginiai atsistotų ant savo 
^cnų kojų. Šiame apskrity
je visoje eilėje kuopų jau 
oraktikuojama lekcijų skai
tymas ir šiaip įvairūs pa- 
marginimai tuoj po to, kaip 
pasibaigia susirinkimai. Ir 
tos kuopos geriau stovi.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

818 W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

el., So. Boston 0804 W.

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais i trumpiausi laitą. 
Mes gvarantuojam laisnius Ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas 125. 
Taipgi duodame Tažinėįimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedšldieniaks nuo 11 dki 1 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOI 
228—-2nd Ave^ ęor. 14tp St, N. Y.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko Jono—John’s Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my
li rūkyti ir sako be jų biznyje ne
galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyvi ški biznieriai, ne tik Brook- 
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose. 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystSs 
draugu cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite eiga- 
ra, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo ant 
pareikalavimo visur j kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, Ir lė
šas apmokame.

Adresas:

Naujokų Cigaru Dirbėjai 
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

NĖR
DAUGIAU
R AUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite /‘Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

ANDJMpRop-f/) :

Patarnauju visiems be s’kirtumo 
Įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir nakti. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

rencijoj dar buvo renkamos 
aukos Gastonijos darbinin
kams gelbėti, o oiknike, ku
ris įvyko po konferencijos, 
budėta šiek tiek aukų “Lais
vės” reikalams.

Konferencija atkreipė do
mės į tai, kad ši organiza
cija turi rūpintis ne tik kny
gų leidimu, bet ir bendra 
darbininkiška propaganda 
ir narių sąmonės gilinimu. 
Reikia daugiau gerų kalbė
tojų, daugiau gerų prelekci- 
ių ir jų pagaminimas palik
ta apskričio komitetui. Pre- 
lekcijom.\ turi rūpintis taip 
oat ir Centro Komitetas. 
Yra svarbu ne

Norintieji gc 
Hausio patai 
navimo ir u> 
žemą kainą nv 
liūdimo valat 
doje, laukite 
pasi

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant sinui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės 1 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresui

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergaisi 
1218 So. 10th St., 'Camden, N. J.

Senas laikas, kaip jokių ži
nių iš Hudsono laikraščiuose 
nesimato. Oras sušilo, tai 
draugai aptingo rašinėt. Bet 
veikimas nestovi ant vietos, 
kiek išgalima varomas 
myn.

Antras mėnuo, kaip 
tvėrė Komitetas šelpimui 
tuvos Baduolių. Komitetas vi
su smarkumu varo darbą, kad 
tik daugiau sukėlus pinigų su- 
šelpimui Lietuvos i badaujan
čios biednuomenės.

Ant 4 d. liepos rengia pikni
ką ant A. Staniūno farmos, 
Marlboro Road. Bušai eina 
pro šalj. Piknikas bus gana 
įvairus, bus laimėjimų ir viso
kių pa,marginimų. Taigi, mū
sų visų pareiga atsilankyt į šį 
pikniką.

U PRŪSETKA. Pirmininkių J. ALEKSĮ S, Sekretoriai
lt Union Squnm. New York City 15? McKinley Brooklyn. N

IG. BACHkS, Itdinlnkae. Boi M*. Union Co.. Union. N J

Kuopų Stovis
Apskričio valdyba labai 

darbšti. Ji gerai žino, kaip 
kuri kuopa stovi ir kokioms 
kuopoms reikalinga para
ma. Drg. A. Matulevičius, 
apskričio sekretorius, ra
portavo, kad pereitais me
tais šis apskritys pakilo na
rių skaičium, sulyginus su 
1927 metais. Ligi šiol me
tai iš metų New Yorko ap
skrity organizacija vis aug
davo.

Šiuo tarpu geriausia stovi 
su savo nariais kuopos Eli- 
zabethe, East New Yorke, 
Patersone, Newarke, Bay
onne. Visos jos jau turi 
tiek pat narių, kiek pernai 
turėjo, o tūlos jau ir dau
giau.

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų! 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, 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
tų, panaikins minėtas ligas.

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

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

M. ZŪKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N.-Y*

Liepos 1 d. įvyks A. L. D. 
L. D. mėnesinis susirinkimas 
L. T. N. mažajam kambaryj. 
Pradžia 8-ta vai. vakare. Visi

V J Į

nariai atsilankykite, nes yra 
daug svąrbių reikalų. Taipgi 
nariai gaus.po naują šių metų 
laidos knygą.

Kurie nariai dar neužsimo
kėję už šiuos metus narinių 
mokesčių, būtinai ateikite Į šį 
susirinkimą ir užsimokėkite, 
nes jau laikas baigiasi užsi
mokėjimui.

Ol’g. Geo. Shimaitis.

Kiti Dalybai
Konferencija pilnai užgy- 

rė Lietuvos Baduolių šelpi
mo Komiteto likvidavimą ir 
tuo klausimu vienbalsiai 
priėmė mano pasiūlytą re
zoliuciją.

Ji, d. Januškai pasiūlius, 
nutarė atkreipti Centro Ko
miteto domę j tai, ar ne lai
kas jau būtų susirūpinti 
Rusijos- revoliucijos įstori-

Daily Worker, vyriausias Komunistų Partijos organas, 
randasi apverktiname padėjime. Jau vienas jo numeris per
eitą savaitę neišėjo. Ar išeis rytojaus numeris? Nėra žinios. 
Priklausys nuo to, kiek draugai ir pritarėjai ūmai duos jam 
piniginės paramos.

Nėra kuom užsimokėt už popierą ir spaustuvei; trūksta 
pinigų apmokėt techniškiems darbininkams. Todėl Daily 
Worker jau ir sumažėjo nuo 6 puslapių iki 4.

Skirkite vienos dienos uždarbį tam svarbiausiam darbinin
kų spaudos organui; patys aukokite ir iš kitų jam aukas rin
kite. Negalima leisti, kad Daily Worker pakriktų, ypač šiuo 
moment 
kuomet 
Daily 1 
liukė.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieni} dieną ir nedėlio- 
mis nuo 9:30 iki 5 va), po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

.Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

NEW COLUMBIA LITHUANIAN RECORDS

išgelbėti 14 Gastonijos streikierių, kuriems gręsia 
smė elektros kedėje.
ičio 31 d. įvyksta visos Amerikos Darbo Unijų Vie- 
erencija Clevelande. ,
ičio 1 d.—Tarptautinė Raudonoji Diena su prieš- 
lemonstracijomis.
žavimas neorganizuotų ir statymas naujų, klasinia’ 

:> j ančių unijų.
Rėmimas Nacionalės Audėjų Unijos, Tarptautinio Dar 

nkų Apsigynimo ir Darbininkų Raudonosios Pagelbos. 
i Kūrimas negrų ir baltųjų darbininkų vienybės.
LNaujų narių traukimas į Komunistų Partiją ir jos intakoi 
Įdimas tarp visų kitų darbininkų.
| Talka keliems dideliems einantiems streikams, ir t. t.
Be Daily Workerio nei vienas iš suminėtų uždavinių ne 

•tų būt nei pusiau atliktas.
Skubėkite, todėl, greičiausion pagelbon revoliuciniam sa 

dasės organui. Siųskite jam pinigų ŠIANDIEN, sekamu 
jsu, iŠsikirpdami žemiau dedamą blankutę ir pažymėdanf 
sumą jūsų teikiamų aukų: ,

CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nen geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepj.”

____ M. J. J. Urbšio, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas minėsią po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip 

John Naujokas Pat ^rg. S. Ra
kauskas, 214 Schuylkill Avęnūe, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyiie ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen-

Brooklyno piripojoj kuo
poj ligi šiol pasimokė j o kpi6 
šimtas narių. Kuopa turės 
gerai pasidarbuoti, kad šie
met nenupuolus. Visi nariai 
turi atkreipti kuo didžiau
sios domes į narių gavimą. 
Su New 'York City kuopa 
yra ta bėda, kad keli veik
lūs jos nariai apleido šią 
šalį, o dar keli rengiasi ap
leisti. Del to ji kol kas tu
ri tik 36 pasimokėjusius na
rius. Central Brooklynas 
jau turi 45 narius. Jisai at
laikys savo pozicijas. Ridge- 
woodo kolonijos nariai išsi
mėtę po visą miestą ir juos 
sunku sųvąįkyti. Jokubonis 
prižadėjo,; įcad kuopa nenu- 
puls. Jersey City ligi šiol 
yra tiktai 20 narių pasimo
kė,įusių. Newarkas šiemet 
pakils.: Elizabethas jau tu
ri 58 narius ir paskelbė va
ju naujų narių gavimui. 
Abelnai imant, šios koloni
jos reikalai gerai sutvarky- 

nauJUįti. Harrison kuopoj jau 
au pa- pasimokėjo 15 nariu. Kuo- 

to'pa nenupuls. Cliffside kuo- 
reikia rūpintis, kad jie ideo-įpa išlaikys savo pozicijas. 

Kaslink Bayonne, tai jos 
delegatas tvirtino, kad kuo
pa paaugs. Į kuopą mano
ma gauti bent dešimtį Čia 
augusių jaunuoliu. So. 
Brooklyno kuona jau turi 
vienu nariu daugiau, negu 
nernai kad turėjo. Visą 
konferenciją patenkino sa
vo raportu yonkęrietis Nor- 
butas, kuris pranešė, kad jo 
kuopa dabar gal ir mažes
nė. ne^u seniau, bet už tai 
prie ios nriklauso tiktai iš
tikimi draugai. Maspetho 
delegatas pranešė, kad jo 
kuopa nennnuls. Mes ma
nome. kad jinai turi nukilti. 
Naujai susiorganizavusi 
kuona Huntington. L. L, 
jau turi virš 20 narių. Kuo
na apsivąlė nuo tūlų negeis
tinų gaivalų.

Būtinai reikės atkreipti 
domės į Lindeno kuopą. 
Kadaise tai buvo gana pa
vyzdinga kuopa. Dabar ji 
visiškai apsileido. Būtinai 
reikėtų pasiųsti iš Elizabe- 
tho ekspedicija, kad ištirtų 
ir sutvarkytų Lindeno daly
kus. Hillside kuopa .gyvuo
ja neblogai, tik ios delega
tai nepribuvo. Tą patį rei
kia pasakyti ir apie Pater- 
soną.

Great Neck’o kuopa visiš
kai gerai stovi. Ji žada at
kreipti didžiausią domę į 
narių lavinimą. Didelio pa
gyrimo užsipelno East New 
Yorko kuopa, kuri po susi
rinkimų visuomet turi pa
skaitas ar prakalbas, kuri 
metai iš metų nariais kyla, 
kuri dabar net nutarė pa
siųsti savo žmones i visas 
stubas, kur tik lietuviai gy
vena, kad supažindinti juos 
su šios Draugijos uždavi
niais.

Gana toli nuo New Yorko 
randasi dar trys Draugijos 
kuopos—Schenectady, Am
sterdam ir Hudson. Tiktai 
Schenectady kuopa gerai 
laikosi. Su Amsterdamu vi
sai bloga. Hudson—maža 
kolonija. Apskričio valdvba 
i šias kolonijas, be abejones, 
atkreips daugiau domes. 
4belnai imant centrale da
lis New Yprko valstijos vi
suomet labai silpnai stpvė-

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 Ugps, 
Pilvo ir Mšlažamės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbsti. 
Jūs matote mane ypatiŠkaf kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sdcret/Ri
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

D R. Zl 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. 
Nedeliomis: 9 iki 4 po pietų.

COLUMBIA REKORDAI 
jį VISI AUGŠČIAU SUMINĖTI 

dabar parsiduoda visose mūsų 
krautuvėse.

Per laiškus reikalą greit išpildome.

Lietuviams Jungtinėse Valstijose bus 
smagu sužinot, kad Columbia Phonograph 
Kompanija užrekordavo rekorde No. 
61003-F Lietuviškų Vestuvių Ceremonijas 
dviejose dalyse, kur randasi žinomos ir 
mylimos dainos, kurios visuomet buvo dai
nuojamos Lietuvių vestuvėse. Tos dainos 
yra stebėtinai įdainuotos ir tikrai perkels 
jus i senuosius geruosius laikus, kuriuos 
visuomet turėdavote vestuvių ceremonijose 
ir pokiliuose savo gimtojoj šalyj.

( 12 Colių $1.25 f J , ;
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 

i MAINIERIŲ ORKESTRĄ
F. Y<jtko, Vedėjas > į ,

Dainuoja A. Šau'kcvičius ir Marijona Urbas 
lietuviška Veseilia—Ditlis Pirma 
Lietuviška Veseilia—Dalis AnU'a

Orkestru su Pripuolamu Dainavimu

10 Colių 75c
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 

MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
F. Yotko, Vedėjas 

Šokikų Polka 
Naujų Metų Polka

RALPH V. JUŠKA, Baritonas 
Su Orkestros Akompanimentu

Kaip Aš Buvau Jaunas 
Kad Širdį Tau Skausmai} (J. Naujalis)

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ
Žydeli-Judeli (Dainuoja F. Stankūnas—Orkestrą su 

Pripuolamu Dainavimu)
Kariška Polka Orkestru

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 
Su Orkestros Akompanimentu 

Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis) 
O Jūs Kriaučiai (A. Vanagaitis)

A. Vanagaitis ir M. Žemaitė—Komiškos Dainos 
BROOKLYNO LIETUVIŲ ORKESTRĄ 

Dainuoja F. Stankūnas
Gerk, Gerk, Girtuoklėli—Polka Orkestrą su 
Senos Mergos—Polka Pripuolamu Dainavimu

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 
Su Orkestros Akompanimentu 

Margarita (A. Vahagaitis) 
Be Nosies (A. Vanagaitis)

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

F. Yotko, Vedėjas 
Dainuoja A. Šaukeviėius

Dariau Lyseles—Vaicas Orkestrą su
Jonelio Polka Pripuolamu Dainavimu

Pirkite šiuos rekordus iš savo lokalinių vertelgų arba 
reikalaukite prisiųsti iš artimiausios krautuves 

ir prašykit^ pilno katalogo.
COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY, Inc., 

New York City ,

Columbia Records 
'"NEW PROCESS' 

o * ort

Viva * tonal Recording " The Records without Scratch
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DETROITO ŽINIOS

Laisves” Koresp.

TORONTO, CANADA

Metinis Piknikas
RENGIA LIET. DARB. SUSIVIENIJIMO I mas RAJONAS

pristato 
reikalin- 

nors pie-

<■>- .A

Nuo Hudsono iki Brooklyn© 
Lietuviai Bus Šioj Milžiniškoj 

Iškilmėje

duota nugraibyto

ĮŽANGA 25 CENTAI t
Prie įžangos tikietų duodama $5.00 išlaim ne_ 

• inok

Ii apsieiti be sviesto, bet jei-' 
gu jiems 
pieno, tai turi valgyti ir svies
to.

KELRODIS; Atvažiavę į Brildgeporto centrą, iš Fairfiętd jkv 
tiekiai Park Avę. iki North Ave.; North Ave. sukit po kairei ir_
žinokite, trolley tracks pro Mountain Grove kapines iki galui “trac- 
kiųj” Tenai važiuokite po tiesiai į kalniuką Tunxis Hill Road, kur 
yra užrašai “to Danbury” ir, privažiavus kapinaites, po tiesiai pikni
ko vieta.—Nichols Road važiuojantiems, pro Beardsley Park prava
žiavus ant Noble Ave., tuojaus sukit tiesiai North Ave. ir važiuokit 
iki galui, kaip augščiau pažymėta. Ant vietos pikniko bus žei 
aiškūs. , : t

Juos išdirba

Puslapis Ketvirtas

Kodėl Gerti Pieną? Apart maisto augimui, vai
kai reikalauja ypatingo mais
to energijai, kas reiškia daų- 
giaus duonos,'grudų ir bulvių, 
ir kiek nors cukraus ir riebu
mų. Krakmoluotas maistas ne
gali pastatyti inžiną, tik pri
stato garą. Reikia pirkti tik 
geriausio pieno. ; <

Šviežias pienas yra saugus 
tik kuomet švarumas užlaiky
tas jo produkcijoj ir transpor- 
tacijoj. Turi paeiti nuo sveikų 
gyvulių, tuoj atšaldintas, šva
riai užlaikytas, uždengtas ir 

Pienas ypatingai svar- atsargiai prižiūrėtas ; žmonių, 
kurie patys yra sveiki ir ne
serga. Miestuose ir miesteliuo
se, yra daug geriaus vartoti 
pąsteurizuotą pieną, negu švie
žią. šviežias pienas yra atsa
komas tik.kuomet yra certifi- 
kuotas. Turi būti nupirktas 
geros pieninyčios.

Pienas Yra Maistas ir Gėrimas
Pienas yra ne tik skanus gė

rimas, bet mūsų svarbiausias 
maistas.

Ne visokios rūšies /maistas
padaro kaulus, dantis, smege
nis ir muskulus. Pienas netu
ri sau lygaus maisto, kadangi 
jis pristato kiek nors visų rei
kalingų augimui ir sveikatai
medžiagų, ir pristato energijos 
darbui, pasibovinimui ir šilu
mos, 
bus maistas jaunystėj.

Pienas yra svarbiausias mai
stai motinoms, kurios neša ar
ba peni\kūdikius. Kaip ilgai 
vaikas auga, jam būtinai rei
kalinga duoti pieno. Papras
tam vkikui pakanka pante ir 
pusė bieno į dieną. Nėščios
moterys, kūdikiai, sulaukę pir
mų metų ir senesni kūdikiai, 
ręikalauja kvortos pieno į die
ną.
Pieno f Produktai Ypatingai

Svarbus Maistas
Pieno produktai, kaip tai 

nugraibytas pienas, pasukos 
ir sūris turi “protein”, bet ne
turi sviestinio riebumo ir kaž
kurių pieno vitaminų.

Sviestas lengvai virinamas ^ovTger'of tvarkoj. ________ ______
ir turi daugybę augimui reika- fįnansjjįaj jr narių skaitliam, atšaldo, 
lingu vitaminų. Vaikai, kurie kurįe įejna jj kuopos į kelius I 
gena daug pieno ir valgo pa-jkomįtetus ir deiegatuS) bend-i 

rame organizaciniame veiki-!

Vitaminai Piene.
žmogaus kūnas reikalauja 

nekuriu svarbių medžiagų, 
pavadintų “vitaminais”. Kuo
met valgyje nesiranda visų ar
ba nors kokių “vitaminų,” 
tuomet by kokia liga gali kū
ną užpulti. Bet pirm, negu li
ga pilnai išsivysto, vaikas su
stoja augti normališkai ir taip 
susilpnintas, jog negali nuo li
gos atsikratyti.

Pienas, smetona ir sviestas 
turi vitaminą “a”. Kiaušinio 
trynys, kepenys, lapuotos dar
žovės ir “cod-liver” aliejus ir
gi turi tą vitaminą.

Kitas vitaminas 
dantims ir kaulams 
gos medžiagos, Kad
no riebumas turi kiek nors šio 
vitamino, bet neužtektinai ap
rūpinti kūdikio reikalavimą.

Randame kitus vitaminus 
(B ir C) motinos piene ir švie
žiame karvės piene. Ypatingai 
apelsinai ir citrinai ir žalios 
daržovės turi šitą vitaminą.

Kiekvienas kūdikis, jeigu
krūtimi nepenimas, turi kas
dien gauti apelsinos arba to- 
matos sunkos, žiemą reikia 
kūdikiams duoti “cod-liver” 
aliejaus.

Mūsų maiste yra medžiaga 
pavadinta “protein,” kuru rei
kalinga augimui. Pienas gali 
pristatyti tiek “protein,” kiek 
kūnas reikalauja. Kūdikis 
gauna jam visą reikalingą 
“protein” piene, ir augęs žmo
gus turi gauti reikalingą dalį 
“protein” .kokioj nors pieno 
formoj.

Ne visi 
pačią vertę. Kiaušiniai, mėsa 
ir žuvis turi tuos pačius “pro- 
teins”> kokius turi pienas. 
Grudai ir daržovės sau vie
nos nepristato reikalingą dalį 
“protein.”

Pienas pristato ne tik ge
riausią, bet pigiausią kūnui 
reikalingą medžiagą. Kvorta 
pieno pristato tiek “protein’*, 
kiek duotų septynios uncijos; 
geros mėsos, arba keturi di
deli kiaušiniai.

Pieno “protein” visiems yra 
reikalingas. Kasmet auganti 
vaikai turi sverti daugiau, jie 
reikalauja naujo kraujo, kau
lų ir muskulų sulig savo metų.

Pienas yra vaikams reika
lingiausias maistas, bet neturi 
būti vienintėlis maistas jiems 
pąrgyvenus pirmus kūdikystės 
metus. ‘

Su pienu reikalinga vartoti 
kitokis maistas. Kaikurie vi
taminai susilpninami arba su
naikinami verdant. Vaisių sun
ka kūdikystėj' ir vėliabs vai
siai ir daržovės, kaip salotos, 
salieros, morkos arba kopfls- 
stai; turi būti duoti kūdikiams 
žali, beveik kasdien. Mėsa, 
žuvis ir kiaušiniai įvairina val
gį ir'priduoda daugiau “pro- 
tein,” mineralų, ir vitaminų.

proteins” turi tą

Iš Abelno Veikimo
Birželio 16 d. A. L. D. L. D. 

52-ra kuopa laike mėnesinį su
sirinkimą. Išdavus valdybai 
raportus, pasirodė, kad kuopa 

. Prisideda

me. Delegatams raportavus 
iš tarptautinės buvusios konfe
rencijos apie streikierių padė
tį, susirinkime likosi suaukota 
$12.00 Gastonijos ir eilei ki
tų streikuojančių darbininkų. 
Kuopa ir jos nariai gy
vai darbuojasi ir Lietu
vos šelpimo baduolių rei
kale. Visi sutartinai, kaip vie
nas, laikomės gerai prieš Lie
tuvos fašizmą, vesdami plates
nę darbuotę ir aiškindami dar
bininkams Lietuvos darbininkų 
padėtį, kaip juos skaudžiai 
slegia fašizmo teroras. Nors 
dabar oras šiltas, bet, kol kas, 
veikime -didelių trūkumų nesi
mato, nariai skaitlingai lanko
si į susirinkimus.. Mūsų di
džiulė kuopa auga nariais. 
Taip ir turi būti, j AįišVfetdš 
organizacijos reikalai ’ visuo
met turi būti visų nariui apkal
bėti. A. L. D. L. D.; 52 kp. 
kp. susirinkimai būna kiekvie
no mėnesio trečią nedėldienį, 
10 vai. ryte., 24-tos ir Mich. 
Avė. Visi nariai privalo baig
ti atsiimti knygas, išleistas už 
šiuos metus. Atsilankiusieji 
turi nepamiršti užsimokėti mo
kesčius.

Alf. Misevičius.

bas; daugiausiai buvo iš italų 
tų negeistinų fašistų. Kuomet 
kalbėjo itališkai nuo Workers 
Uriijos lokalo narys Serio, tai 
dar fašistuojanti grupė šiek 
tiek užsilaikė. Bet kuomet li
kosi , perstatytas kalbėti Ko
munistų Partijos, italų frakci
jos organizatorius, kuris savo 
kalboj palietė Italijos Muss oi i- 
nį, čia fašistų grupė stojosi 
piestu. Bet demonstracijos ko
miteto nariai priėjo prie tos 
grupės neprašytų svečių ir pa
prašė, kad apleistų svetainę, 
jei jiems karšta čia sėdėti. Vi
si fašistai apleido svetainę 
grąsindami, kad jie pašauks 
policiją ir. ką tai grūmojo ita
lų frakcijos organizatoriui.

Oras buvo labai šiltas; pub
likos buvo yįcįutiniškai, bet 
daug , mažiau, kaip kitliose 
tarptauiiskuose m i t i n gūose. 
Aukų surinkta $50.00. Nege
ras dalykas pas lietuvius. Ko
munistų Partijos L ie t u vd ų. 
Frakcija buvo išleidusi tūks
tantį plakatų savo kalboj ir iš 
.pačių, narių, kiek nutėmijau, 
vos tik du atsilankė. O kur 
kiti buvo ir ką jie veikė ? Taip 
negerai. Jei norime, kad kiti 
dalyvautų tokiose demonstraci
jose, tai ir patys turime steng
tis būti, o kitaip ir pašalinius

Mūsų Korespondentai
Pas mus randasi daug žmo

nių, kurie mėgsta rašyti. Na, 
ir rašo, pradedant nuo bolše
viko, baigiantis davatkomis. 
Visi rašo ir vis peikia kitokių 
pažiūrų žmonių veikimą. Pa- 
rapijonas sako, kad durnas 
bolševikas nesupranta, kam 
pinigai reikalingi duoti kuni
gui. O bolševikas sako, kad 
kunigas, pasinaudodamas tavo 
durnumu, vilioja iš tavęs pini
gus, už ką žada rekomenduo
ti gerą vietą danguje. Vienu 
žodžiu, Toronto koresponden
tai reklamuoja Toronto lietu
vių 'gyvenimą,* tik labiausia iš.- 
blogosios pusės. Tas yra ge
rki, kad ^iską pradeda žiūrėti 
iš blogosios pusės, o geroji ir 
pati ‘.pasirodo. Jeigu Toronte 
draugijos arba, atskiri asme
nys atlieka svarbų ir naudin
gą visuomenei darbą su mažo
mis pastabomis ir nėra ko la
bai kritikuoti, tai mūsų kores
pondentai veik visai neužsiima 
tokių dalykų aprašyti, o jeigu 
kas kam nepatiko, tai išlieja 
yisą tulžį. Torontiečiai spau
dos žodžio laisvės mylėtojai.

Iš Montreal© Veik Nieko 
Negirdėti

Kiek žinoma, Montreale ran
dasi lietuvių veik keturius sy
kius daugiau, kaip Toronte, 
bet laikraščiuose žinučių labai 
mažai pasirodo. Ar jau taip 
tie montrealiečiai ramūs, kad 
pas juos nieko neatsitinka nei 
gero, nei blogo. O gal mont- 
realiečiams kitas kas trukdo, 
kad nėra laiko parašyti žinu
tės? Juk ten viešai atdari sa- 
liūnai ir pardavinėjamas alu
tis, tai, tur būt, aluje paskan
dina visus savo vargus, nelai
mes ir ant vietos viskas dings
ta, o blogūs darbus nenori į 
laikraštį rašyti, nes žino Visa

Birželio 18 d., S. M. S. Lom
bardia svetainėj, 3101 Mac
Dougall ir Gratiot gatvių, įvy
ko * protesto denmonstracija 
prieš tarptautinį fašizmą. De
monstraciją surengė Komunis
tų Partija ir Jaunųjų Komu
nistų Lyga. 8 :30 vai. vakare 
prasidėjo prakalbos. Kalbėjo 
septyni kalbėtojai nuo įvairių 
tautų. Šioj priešfašistinėj de
monstracijoj kalbėjo juodukas 
J. Otvfens iš Čalifornijos vals
tijos, Kbttiuttistų Partijos na
rys. Jis SAVo kalboj nurodė, 
kftįp fašizthas organizuojasi ir 
kbki didėli pasikėsinimai ant 
darbininkų. Gerai 'išakėjo 
kailį šOėial-demokratarhs, kuo- 
mėt VbkiOiijbj, apvaikščiojime , 
gegužinės, socialistai ^susitepė plati Amerika.

Atsiprašau, montrealiečiai> 
neužsigaukite, kad aš jūsų ju
dėjimą apsprendžiaii būdamas. 
Toronte. Bet tik tiek) mums 
visiems svąrbu, kad daugiau 
rašinėti iš visų Canados kam
pų, paduoti žinių iš darbinin
kų gyvenimo, kaip eina dar
bai, kokios darbo gavimo iš
lygos, nes mūsų draugai, su
važiavę nesenai iš Lietuvos, 
nemokėdami anglų kalbos, va
žinėja iš vienos vietos į kitą 
jieškodami darbo, kartais pa
daro bereikalingas kelionės iš
laidas, nuvažiuodami į tokią 
vietą, kur jokios, galimybės 
nėra gauti darbo. O antras 
dalykas, mes visi turime drau
gų/ pažįstamų visose Canados 
lietuvių' kolonijose, taipgi vi-? 
siems svąrbu žinoti apie lietu
vių organizacinį veikimą. Tei
singi ir aiškū$ iš vietų aprašy
mai tiek ’ duoda žmogui žiny
bas, kadfperskaitęs jautiesi,

datbihihkų nekaltu į krauju. 
Vlšų kalbėtojų kalbope buvo 
nušviesta fašistinių elementų 
juodi darbai, iš jų kalbos tik 
vieną išvadą, būtent, Italijoj, 
Lietuvoje ir kitose šalyse dar
bininkai žiauriai persekiojami 
ir jų kraujas upeliais liejasi.

Tarptautinio A p s i g ynimo 
distrikto narys Zeglar kalbė
damas priminė, kad Kbmunis- 
tų Partijos narys Phily Ray
mond ir Jaunųjų Komunistų 
Lygos narys Fnemkfeld yra 
suareštuoti Pontiac, Mich., už 
organizavimą darbininkų, ku
riems automobilių kompanijos 
pasikėsino nukapoti mokes
čius. Tie du nariai randasi 
kalėjime ir ragino visus •'dar
bininkus gelbėti juos, a Jis nu
rodė, kokią svarbią rolę lošia 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas. Šioj priešfašistinėj 
demonstracijoj buvo fašistų ir 
anarchistų, kurie. buvo '.atėję
tikslu suardyti ramias prakal-]kaip ten buvę$. 1 Nes, mūsų

darbininkų periodinė spauda mums sudaro daug svarbos, 
duoda daug vietos- aprašymui 
darbininkų gyvenimo, kas

paskatina skaityti ir dirbti or
ganizacinį darbą. Raulas.

Penktad,, Birželio
•7" ■ r*"11 * y

San Juan, Porto Rico.— yoliucinis judėjimas pk 
Pabėgėliai čia atvykę pa- prieš Wall Streeto fašis 
sakoja, kad Venezueloj re- valdžią.

4-tas Metinis Išvažiavinia

Nuo šio išvažiavimo visas pelnas skiriamas dai 
kiškos spaudos naudai. Kviečia Rengė j

uas

Nedėlioję, 30 d. Birželio-June, 1929

i

SKAITYKITE IR
■

LINDEN, N. JLINDEN, N. J.

PLATINKITE “LAISVĘ”

KUHN’S PARKE
BRIDGEPORT, CONNECTICUT

Choras Lyra
Rengia A. L. D. L. D. 3-čias ir L. D. S. A. 8-tas Apskričiai

Teh: Greenpoint 9682

K. M. S

iš Maspetho

Draugai Darbininkai! Spauda yra labai svarbi ■ 
nė apgynimui mūsų klasės reikalų. Todėl dalyva 
šiame išvažiavime, pasilinksminkite ir paremkite ' 
ninkiškus laikraščius.

Šokiai prasidės nuo pietų ir tęsis iki. vakarui
Programa bus plati ir turtinga; ' ’ .

Prakalbą pasakys Drg. R. Mizara, “Laišvės” Redaktorius i 
Dainų programą išpildys Lyros Choras iš Maspeth, N. Y.

* JACK VINSLOVAS, 5 pėdų, 9 colių, sveriantis 160, 
kumščiuosis su STANLY VISGYTIS, 5 pėdų,, 11 colių 
augščio, sveriančiu 170. Abu nariai Brooklyno Lietuvių 
Atletų Kliubo ir puikiai išsilavinę kumštininkai. Bus po
ra Jaunųjų Darbininkų Kliubo Boxininku.

Nedėlioję, 30 d. Birželio-June
Ant Ukes, Puikioj Svetainėj 

PROGRESS HALL 
Mitchell Ave., Linden, N. J.

Visus ir visas kviečiamo atsilankyti į darbininkių ren
giamą pikniką, 'šiame piknike dalyvaus iš visų I-mo Ra
jono kolonijų delegatės. Bus puiki programa. Šokiam 
grieš Retikevičiaųs Orkestrą. Prasidės kaip 12 vai. die
ną. Visus, kyieciame atvažiuoti valgyti pietus į mūsų pik
niką, nes Elizabetho ir Lindeno draugės gamina valgius; 
ypač bus skanių namie keptų pyragų ir kitų įvairių val
gių. Kviečia Liet. Darb. Susiv. I-mas Rajonas.

KELRODIS: Iš New Yorko galima paimt traukinį Penn R. R. 
iki Lipden, N. J., stoties; paskiaus paimt busą num. 34, 36 arba 44 
ir išlipt palei Township Building, tenais bus žmogus su “Laisve” ir 
nurodys, kur svetainė. Iš Elizabeth, N. J., paimt bile vieną iš virš- 
minėtų busų; nuveš iki vietai. Svetainės • antrašas: Mitchell Avė., 
Progress Hall.

> r

•llių j išmokėjimų. Didelis 
Klauskite arba tašykite 
LINCOLN COMPANY,

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

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
j 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 mėneii- 
parkas, 9C8 akerių tuojaus prie mūsų lotų.

•

206 Broadway, Room 244, New Ydrk, N. Y
? j . i Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame mąliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
į Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus.’
į ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną

Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.
; Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darb, 
| atliekame greit ir tinkamai.

R Tarkitės su mumis del kainos.
I Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresą:

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

\ Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

MENDELO

Tai Tie Švelnūs lig
Kuriy Jūs PageidavotMENDELO

Padirbti iš suderint
Havanos Tabakų 1

rs rieti tik ii importuotų

PO 10 CENTU IR DA

Išbandykite šiandien

STANLEY P
526 N. 11th St.
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fflTSBURGHAS

MfeKfcES ROCKS, PA.

me-

POK1LJ

Tęsis be jokios pertraukos.

Įžanga 25 centai ypatai

Prasidės Subatos Vakare, 
Baigsis Panedėlio Ryte

ynėmip; Ritosi dvi; po- 
irma A. Aleliūnas, pitts-

Nors, kaip žinoma, kuopa ga
na turtinga.

Birželio 16 d. ta pati kuopa 
stirenjgė pikniką A. Amšiejaus 
farmdj, McKees i Rocks, Pa.,

rote
burghiėtis, apgalėjo savo opo- 
riėritą (pavardės nenugirdau) 
į 13 minučių.

MAPLE PARKE
Lawrence, Mass.

Jei Jūs Kenčiate
Noo by kokio* kraujo Ilgo*, skaudulių, 
•kfiros li«ų, vidurių, Širdies ar jaknų Il
sų. inkstų ar pūsles nesmagumų Ir reu- 
nudtmBO, iaukltčs prie manęs, o gausi
te M naudoe ii mano keturių dekimttr 
metų patyrimo (14 metų praktika Vatui 
dideilje ligoninėje).

MANO YPATIAKA ATY- hA
nA IR PATARNAVIMAS J) | I LI II I 
IU PAGYDYMO

■Mtalal Specialiai Prižiflrfml
O1U0 VALANDOS i nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
DU 1 t>«Hų
ANDREW Egan, m. d. 

hm vnoKN st., Brooklyn, n. y.

Al

1
n
i 
fa 
ga 
žiar 
nydt 
naci 
retą

rinkime birželio 2 d., apkal
bėjus apie badą Lietuvoje, iš
rinko 4 narius eiti per stubas 
ir rinkti aukų šelpimui Lietu
voj badaujančių žmonių. Rin
kėjams pasidarbavus, surinkta 
$62.15. Apgailėtina, kad 
kuopa nepaskyrė nei kiek pi-

aukų rinkime priešfašistiniam I Ir nutarta paaukoti dėl Lietu-1
"X. T v ' • V _ _ _ * _judėjimui. Na, o kaip kolo

nijų atstovai, ar jau daug pa
sidarbavote ? 
blankas su 
apskritį.

Draugai,

Nes jau pirmas 
pinigais šaukia į

sukruskite.

WATERBURY, CONN.

Iš Draugijų Veikimo
Birželio 6 d. įvyko S. L. A. 

. Bai
giant susirinkimą, J. Tareila

nigų iš iždo minėtam fondui. 111-tos kp. susirinkimas.

ną gerą darbą,, kuris įpalieČia 
Vos baduolių '$20.00, ų centrą apšvietą ir t. t. . Bet viskas pa- 
A. L. $10.00, del T. D. silieka tik ant popieros. Te
A. $10.0uir del Gastonijos, N. del reikia ląukti, kada tie gai- 
C., streikierių $10.00. Taigi, valai mūsų kliubą prijungs 
kaip matome, iš to komiteto prie bažnyčios ir pareikalaus, 
iždo liko paaukota $50.00 del kad jis iš savo iždo padėtų 
labdarystes ir pinigai ^pasiųsti už bažnyčią skolas mokėti, 
birželio 22 d. per ce
L. O. P. S. sekretorių J. Weiss, ji nieko neveikia, tik išrenka 

Dar to negana, šis komi-į iš narių mokesčius ir- į centrą 
tėtas turi užsibrėžęs kelią su- pasiunčia, 
daryti dar $50.00, jei pasi
seks. r- - - -
Priešfašistinio Kom. ik-d'it nežinia

A. Sereika, į ~j:----- ~ ---- ~

To

Randasi S. L. A. kuopa, bet

pakėlė klausima apie Lietuvos-'dencijos apleidžiame remda- 
baduolių šelpimą, kad rinkti į miesi redakcijos pranešimu,

Gyvuoja ir A. L. D. L. D. 
Taigi, tokia, darbuotė iš, kuopa, bet susirinkimų n'elai- 
žžztzi-i: K z“. il^o ir nežinia, ar šiemet nors

A. Sereika, 'vienas narys yra užsimokėjęs 
Priešfašistinio Kom. Sekt J duokles. Čia turėtų kas nors 

Nuo Red.—Dalį . koiSPoJl|).asi,<iarbu< kad kuoP« :su- 
tvarkius. J • 1

tnešnių ir' stipresnių kolonijų I 
draugai turėtų pasidarbuoti, Į 
kad koloniją sutvarkius. To- 
liaus ją taip palikti negali-
ma.

aukas, drabužius ir siųsti per 
Smetonienės fondą. *Bet na
riams, matomai, tasai fondas 
nepatiko ir pęturi pasitikėjimo 
žmonėse. Buvo nurodytas 
darbininkiškų organizacijų į-

> pranešimu 
tilpusiu “Laisvos” N 147.

DONORA; PA.
Šis miestelis, kaip pradėjo 

Išdir-

Viską Girdėjęs. ■

Nuo Red.—i-K<idangį tep'yra 
nemažai lietuvių, bet niūsi^ vi
sas.. darbas apleistas, tai ąrti-

ALYTUS 
Fašisto žygdarbis

Alytaus pradžios mokyklų in
spektorius fašistas Sirutis nu
tarė būti tikru fašistu ir fašis
tiškai padaryti. Sirutis' gavęs 
60,000 litų mokytojams algoms 
išmokėti pasisavino juos ir pa
skelbė, kad jis nežinąs kas nuo 
jo tubs pinigus pavogė. Pada
rius jjas' Sirutį buto kratą at
rasta 21,000 litų paslėptų vak- 
sb' dėžutėj. ! Kiti pinigai neži
nia kut yra dingę'. Taip fašis
tai rūpinasi '“tautos' reikalais.” 

“Balsas”

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 

ir
ANGLISKAI-LIETUViŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtoj as, 

prietelius ir draugas,
** KAINA

“LAISVE”
46 Ten Kyek 8t„ Brooklyn, N. Y.

Bell Phone, Poplar 7MS

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius

1 ant visokių kapinių. Norintieji
1 geriausio patarnavimo ir už žemą 

kainą, nuliūdimo valandoje kauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokią kapinių 
kuogeriausiose vietose Ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA. ISKAITYKITE fe 

PLATINKITE 
“LAISVE”

• , ’ ' '■ ■ 4 i X iFITDQTIC 332 WEST BROADWAY j 
O.UI M 1 IkJ So. Boštoii, Mass.

' Tol., Bo? Boston 1662-1373
Valandos huo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro

steigtas fondas, bet tasai trep- įaį ^us 29 metai/ Išdir- 
nas. Kiti nurodinėjo, kad ke", Vystės įmonių randasi kęlioli- 

Didėlės drataunės, vinių.
, cinko, Open-Hart 

Furnace. Priklauso 
United Steel Corporation.

Dirbtuvės dirba visada, kad 
ir ne visi 
taunėse darbininkai uždirba 
neblogiausiai, bet gali dirbti 
kol tik jauni. Kaip jau dar
bininkas sulaukė 50 metų, tai 
jam darbo nėra. Čia dirba | 
daug lietuvių. Jokios unijos 
nėra, todėl darbininkai išnau- j 
dojami labai. Laike didžiojo' 
Pittsburgho plieno darbininkų 
streiko darbininkai buvo susi
organizavę į uniją, bet kom
panija sugriovė uniją, geres
niems darbininkams nedavė 
darbo, tai tie darbininkai tu
rėjo išsikraustyti kitur darbo 
jiėškoti. Jų tarpe buvo nema
žai ir lietuvių. Nuo to strei
ko miestelį valdo plieno kor
poracijos vyriausybė. Todėl 
nei gatvėse, nei svetainėse ne
leidžia darbininkams prakal
bas surengti. Karo metu čia 
buvo didžiausia amunicijos iš-

___ _____j. Buvo sutikta iš Iriausia siųsti surinktas aukas1 Diuei
1 puolimo. ; Antra pora, tai į per valsčių valdybas, bet ir jgįirbystės, 

juozas Komar aS, tiems niekas nenori tikėti, nes Biasį/jhilžinjį-*-^ . ____
lietuvis drūtuolis iš Cleveland, įtiktai muilinimas darbinin- 
Ohio, su Ivan Dimitrič, slavu,įkams akių. Bediskusuojant 
iš Philadelphia, Pa. Buvo su-į vienas pavadino Lietuvos val- 
tikta du iš trijų puolimų. Ko-Odininkus “svoločiais.” Tas Ta
maras Dimitričą parbloškė 
pirmą kartą į 20 minučių, o 
antrą kartą—į 8 minutas.

Referee buvo K. Sarpalius 
iŠ Cleveland, Ohio, buvęs lietu
vių risti k ų čampionas.

Piknike publikos buvo labai 
daug ir visi gražiai linksmino
si iki vėlai nakties. Numato
ma, kad kuopai pelno liks arti 
$300.00.

Patartina dalį pelno paskir
ti Gastonijos streikierių gelbė
jimui.

PITTSBURGH, PA.
Birželio 30 d. A. L. D. L. D. 

4-tas Apskritys rengia didelį 
pikniką Kostaus Stankevičiaus 
farmoj, Emsworth, Pa. Tai 
neapsakomai graži vieta, o į- 
Čąnga pigi—porai 50c ; pa

ntis merginoms 25c. Pa- 
a Pittsburgh© ir apielin- 
įetuviams dalyvauti kuo 
iriausiai.

Amerikos Lietuvių Priešfa- 
šistinio Susivienijimo Pitts
burgh© * Apskričio Komitetas, 
kaip girdėt, darbuojasi gerai

LAWRENCE, MASS.

Liaudies Choras rengia 15 
tų sukaktuvių

Subatoje ir Nedėlioję

29 ir 30 Birželio (June), ’29

Tflnanešti, kad daly
vaus KELIOLIKA CHORŲ

Lawrenciečiai prisirengę pri-

i !

UHUd VlCjčLUčl, 1YČ1U I I 

i departmental. Dra- |Tas Ta- 
reilos jausmus užgavo ir pra
dėjo rėžti spyčių sakydamas, 
kad labai nemandagiai tasai 
narys pasakė. Kokia, girdi, 
nebūtų Lietuvos valdžia, taip 
negalima vadinti. Tokius žmo
nes reikėtų per duris laukan 
ir ateityje, girdi, mes turėsi
me ką nors daryti su tokiais 
žmonėmis. Paskui pradėjo 
bolševikus niekinti sakydamas, 
kad bolševikai visur lenda į 
draugijas, kaip smala, negali 
jų atsiginti, kur tiktai mato 
yra pinigų. Girdi, jie savo 
draugijų neturi, tiktai lenda į 
mūsų draugijas, net į taktiš
kas kapines sulindę ir tyko 
kažin ko. Bolševikai nieko ne
turi, tiktai “Laisvę.” Girdi, 
kodėl mes nelendame į “Lais
vę.” Vienas iš narių paaiški- 

- , v 1 • - 1 •• MUVV UlVlL/ACAUQia Will lUUC 1J VO JO-no, kad paselpines draugijos 
nepriklauso tautininkams arba! ‘ . ..kitai sriovei, bet priklauso ■... Lietuvą tyri Parapiją, ku
riems žmonėms, katrie priklau- f*a ,vaH° • Pes?W L Z1 —tiems žmonėms, katrie priklau- .V^H° . , L .j p.,,c k
«a i Hranaims n wi<r„ hnlSo- kunigas Vasiliauskas IŠ Plttš-so į draugijas. O jeigu bolše
vikai priguli draugijose, tai jie 
neprasižengia nei prieš drau
gijų įstatymus, nei prieš šalies 
įstatymus. Darbininkai pri
versti prigulėti prie pašelpinių 
draugijų šiame surėdyme, ar 
tas kam patinka, ar nepatin
ka. Tareila nieko neatsakė.

Lietuvių Piliečių Kliubo su
sirinkimas įvyko 7 d. birželio. 
Buvo prisiųstas laiškas iš Lie
tuvos šiaurės baduolių gelbėji
mo komiteto iš Brooklyn, N. 
Y. Po apkalbėjimui nutarta 
didžiumos balsų parinkti aukų 
susirinkime, bet iždo neliesti. 
Surinkta, rodos, viršaus penkių 
dolerių. Parengimų komisi
ja pranešė, kad turi paėmę 
Lietuvių daržą delei pikniko 
ir yra rengiamas piknikas su 
įvairia ir plačia programa, 
dainomis, prakalbomis ir kito
kiais žaislais. Bus kalbėtojų, 
dainuos vienas iš garsiausių 
šioj apielinkėj vokiečių Con- 
kordija Choras. Piknikas į- 
vyks 4 d. liepos, Lietuvių 
že, už Lakewood Parko, 
terbury, Conn.

Taipgi katrie manote
žiuoti į “Laisvės” pikniką 7 
d. liepos į Brooklyną, tai užsi
registruokite pas K. Danesevi- 
čių.

dar-
Wa-

va-

J. Strižausas.

ROCHESTER, N. Y.

Rochesterio Priešfašistinio 
Komiteto Veikimo

Rochesterio P r i ešfašistinis 
Komitetas veikia gerai. Tas 
komitetas savo veikime suda
ro nemažai pinigų del labda
rystės. Štai, birželio 9 d. bu
vo surengęs pikniką ant Mor- 
kevičiaus ūkės, kuris gerai nu
sisekė. Diena buvo graži ir 
žmonių privažiavo daug.,, To
dėl ir gryno pelno liko nuo to 
pikniko $55.40. Birželio 20 
d. šis komitetas turėjo savo 
susirinkimą. Komitetui išgir
dus raportą-, kad tiek pinigų 
liko nuo pikniko, staiga kilo 

įsutnan'yhiąi, kur juos aukoti.

I

Iš

burgho. Parapija neskaitlin
ga, nes čia lietuvių randasi 
apie 70 ir tai ne visi lankosi 
į bažnyčią. Randasi kelios 
šventųjų vardąis draugijos, 
bėt visos silpnos. Iš lietuvių 
didžiuma fašistų pritarėjai.

Yra Lietuvių ūkėsų Kliubas,: 
suorganizuotas apie 25 metai 
atgal. Prie jo priklauso ne 
tik Vietiniai lietuviai, bet ir iš 
apielinkinių miestelių. Narių 
turi 106. Turi mūro namus, 
apie 30,000 dolerių vertės. 
Randasi svetainė šokiams ir 
susirinkimams. Kliubas turi 
apie 20,000 dolerių, pinigų 
banke. Pašelpos nariams li
goj moka 7 dolerius į savaitę 
ir posmertinės išmoka po 150 
dolerių. Mėnesinių duoklių 
nariai moka po 50 centų. Va
sario mėnesį nutarta, kad iš 
iždo išmokėti visiems Kliubo 
nariams, gyvenantiems šiame 
mieste ir 30 mylių apielinkėj, 
po 100 dolerių, ir kurie gyve
na toliau kaip 30 mylių, po 50 
dolerių. Pagal tą nutarimą 
balandžio mėn. buvo išmokėta 
nariams 9,900 dolerių. Kliu
bas yra nemažai aukojęs strei
kuojantiems angliakasiatns ir 
seniaus šiaip darbininkiškiems 
reikalams. Bet dabar jau to 
nematome. Balandžio susirin
kime buvo atėjęs iš Pittsbur- 
gho Priešfašistinio Komiteto 
atstovas ir paprašė aukų ko
vai prieš fašizmą. Tuoj aus 
buvo sumanyta paskirti dešim
tį dolerių. Bet vienas fašis- 
tuojančių gaivalų ir dar buvęs 
kliubo pirmininkas, pradėjo 
priešingą agitaciją varyti, kad 
nariai neduotų, ir 
nubalsavo neduoti, 
valai pirmiau patys 
Įėjo prie kliubo ir 
niekino, vadino bedievių lizdu. 
Bet kaip pamatė, kad kliubas 
auga turtu ir, nariais, tai su
sispietė visi parapijonai ir fa
šistai. Todėl dabar kliubas 
jau nieko negali veikti, nes tie 
gaivalai ; visame kame ' • pasi
priešink. Tuo tarpu -konstitu
cijoj pasakyta; kad reikia rū-. 
pintis apšvieta, reikia stengtis, 
kad kiekvienas kliubo narys 
mokėtų skaityti ir rašyti, rei
kia stengtis paremti kiekvie-

didžiuma 
Tie gai- 
neprigu- 
jį visaip

Ofiso
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

Du Geriausi Pirkiniai, kokių! 
lig šiol niekur nėra buvę

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atnešu $2,700 į metus. Pre
ke $22,00... (mokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
raudomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. .’Jei norite gyventi 
laimingai, jei-, norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj neteikėttj elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
‘ .. r . ------tuojaus
traukinį, laivą arba orlaiv ir at-v. ... . v._ -—-[tikrini-

Kitos panašios progos ne-

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

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

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

toli kur gyvenate, imkite
i '. r
važiuokite apžiūrėti pers 
mui.
rasite niekur.

7 A

DAR VIENA NEGIRDĖTA 
PROGA SO. BOSTONE

2 šeimynų -namas ir krautuve, 
kampinė vieta. ’Rendos $820 j 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš- i 
mokės to namo rendos. Žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne- t 
reiks1 eiti pas kitą jiėškoti darbo. 
Naujai 
vidaus.

ištaisytas iš lauko ir iš 
Kreipkitės tuojaus pas:
A. .1. KUPSTIS

332 W. Broadway
So. Boston, Mass.
South Boston 1662-1373

■i..............................................................

Tel

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS 

Į VISAS ŠALIS 
Parūpinam mortgičius namams ir

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

, Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 7865

545 East Broadway, South Bostone 
ir kiti skyriai

2
2
2
2
2

e

PAVASARIO
GROCERNĖ IR BUČERNĖ 

geriausioj apgyventoj lietuvių ir 
lenkų apielinkėj. Biznio apyvar
ta siekia iki $1,300 į savaitę; 
daug tavoro ir pigi randa. JDel 
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 į metus $1,440. Par
siduoda už $12,000.

DORCHESTER
Upįiams Corner, 3 šeimynų, 15 

kambarių namas ant geros gatvės
Alsais įtaisymais, 3 furnace 

Niurnos ‘pečiai, piĮznai paranduotas 
ant metų gauna ^$1,368.00. Savi
ninkas, norėdamas apleisti šį mie
stą, parduoda tik už $10,000.

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

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

HYDE PARKE
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ir 1 akeris žemės, bamė del 3-jų 
karų ir kitokio padėjimo, vištinin- 
kas, apie 20 vaisinių medžių. Na
mas su visais modemiškais im- 
prūvmęntais, karšto vandens šilu- 
momis. Apie 5 minutės ėjimo iki 
miesto centro. Randų neša $1,212 
į metus. Kaina $13,000, bet par
duos už gerinusį pasiūlymą. Prie- 

pardavimo—mirtis šeimynosžastis 
tėvo.

FARMA
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu

E. BRIDGEWATER
Farma, 38 akerių, 8 kambarių na
mas. Įtaisymai: miesto vanduo, 
elektra, funace šiluma, barne, 8 
karves, 2 karkliai, 50 vištų; visi 
įrankiai žejm^-darbams, ant gero 
kelio. Kaina tik $8,500.

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

Gal 
turim ____ r____________ _____
akeriu ir siėks iki 500 dkerių: 
Kurie svajojate apie farmas, klau
skite per laišką, tik pažymėkite, 
kaip didelės farmos ir kokį biznį 
norėtumėt varyti. Pirmas biznis 
karvių ir pieno, antras—vištų, aų- 
čių ir kiaušinių; trečias—daržovių. ( 
Tai šie vieninteliai bizniai, iš ku4 
rių 'farmeriai daro pragyvenimą 
šiam‘e krašte., •,

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

RANDOLPH
Vištų farma, 4 akeriai, hamas 8 
kambarių su visais modemiškais 
įtaisymais. Vištiniskas dėl 1,000 
vištų. Parsiduoda, pigiai.

INSURANCE j
Ąfidrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, . 

autombbilių savininkams.’ Mes atliekam gPėitAi ir gerai, darom biznį , 
vien tik su didelėm kompahijom.

Ką tyąnąi datyti,f,pirkti ar parduotu visuomet pasitark su mumis, < 
ir gaiisi gėriausį patarimą, lies mes ne tik perkam, parduodami, bet;' 
ir mainom biznius, farmas ir*ftaittus. ••

I - ; ; lithuanun agency <

i

KAVALIAUSKASJUOZAS

1439 South 2nd Street

^669 
5136

PHILADELPHIA, PA.
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LIETUVIS GRABORIUŠ
IR BALZAMUOTO JAS

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

TELEFONAI:
Keystone____________ Main
Bell______________ —Oregon

DIDŽIAUSIA HETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

; ITrhan’c CnlJ Pnurrlnre (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-UIUcUlo Vvlu rUVrUero bij0 Už 75C taksą apsiginkluok
< ’ nuo savo amžino priešo! ‘

IS 
io 
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.St. or Are.
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6102 Grand Avenue
Maqpeth, L. L, N. Y.

Kampa* Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9791 <1

u
15

o
S

Tlrkn 1 2Y TullC ^25 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI DU UaA laud amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagąmina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
• TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

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

____________________ ORDER BLANK __________
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

A6, žemiau pasiražęs, siunčiu jums VIENA DOLERĮ, už kur} malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti. .
Vardas -----------------— --------- —t----------------------------------- - ----- -............ —-........... ......

No.

Miestai

p.

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

MOTERIMS: 
Panėcšliais ir 

utaminkais
.. , .........

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKlA su REPUTACIJA 

i f
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

. Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą, ir pradėk 
kelią į pasisėkimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai- ; 
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

. - PERSITIKRINK1T1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City
£• 1 ;>■ 
į|

•S

FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki FADA 1IU11 Nuo 8 Tt ryt0 iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c DU
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

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

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

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

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

,u. K



VIETOS ŽINIOS

tikslui
nu

A. RADZEVIČIUS
graborius

(Undertaker)

Komitetas

PAJIEŠKOJIMAI

LEVANDAUSKAS1
GRABORIUSBEAUTY PARLOR

nes

REIKALAVIMAI
Rockefellerio Labdarybės

Paskutinis Pranešimas užeiga

užeikite, o būsite maloniai

jam

antrašą

NAUJA BUCERNE Lelijų šaknų

SALES—PARDAVIMAITEATRASDAINOS-MUZIKA

Debe

cen-

Napavine, 
(152-153)

Rengėjai.
(151-152)

Žuvo su Orlaiviu Sūnus 
Didžiausio Šmugelninko

Vamzdžiai Išpylimui 
Suimto Alkoholio

Nušautas už Nedavimą 
Kambarių Viešbuty]

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronelių

iff paršam 
etas vesel

Suvienija .Orlaivių 
Kompanijas

Ridgewoodo A. L. D. L. D 
55 Kp. Susirinkimas

$10.00
specialistai

merginų ir

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114

‘COCOANUTS”

Religiškai Apkvaitęs 
Daktaras

Pranešimas A. L. D. L. D, 
23 Kp. Nariams

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

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

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖSJūrininkai Atėmė Savo 

Draugą iš “Prohibišinų
TORONTO, ONT., CANADA

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

dainininkas 
Connec- 

jankiais pasilieka tame

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

J. Žebrauskas.
(151-152)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Penki blaivybės inspektoriai 
buvo nutvėrę vieną italą jūri
ninką, kuris nuo laivo “.Conte 
Grande” mėgino įnešti parda-

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ®

Išbalzamuoja ir la 
ant visokių kapini 
tomobilius ir kari , 
krikštynoms ir pasivažinijįnu

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Pavalgius čia malonu būti, pa 
kučiuoti su kitais, arba ramiai 
skaityti.—Sykį atsilankę, persi! 
šit.—Pabandykit!

čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Derinmečių dumropių 
Dzingelių

Ona Mickevičienė, 39 metų, 
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y.; mirė birželio 26 d., bus 
laidota subatoj, 29 d. birželio, 
10 vai. ryte, šv. Jono kapinė-

Susirinkimas įvyks penkta, 
dienio vakare; 7 :30 vai., 28 d 
birželio, 147 Thames St., pe 
gulio svetainėj. Visi kviečia 
mi atsilankyt į laiką.

Organizat.

Nedėlioj, 30 d. birželio, yra ren
giamas viršminėtos kuopos draugiš
kas ir linksmas išvažiavimas Į Bur-| 
lom Parką, šitas draugiškas išvažia
vimas arba piknikas bus gana 
bus, 
čiūtė

Subatoj e, 29 d. birželio, 
įvyks šv. Jurgio draugystės 
40-tas metinis piknikas Dex
ter Parke. O juk yra visiem 
gerai žinoma, kad šv. Jurgio 
draugystė—didžiausią savišel- 
pinė organizacija Šioje apielin- 
kėje. J jos piknikus suplau
kia tūkstančiai žmonių, taipgi 
ir jaunimo suplaukia didelis 
nuošimtis iš šios apielinkės.

*lqurie dar nesate buvę 
šios draugystės piknike, tai pa- 
sistengkite dalyvauti, o tikrai 
būsite patenkinti. .

Muzikantą!, grieš . visokius

o įžanga tik 50c ypatai.
3 > i -n i < .. t. j. k

‘ ‘‘'Dievu ir Adomu” vadinosi 
daktaras James A. Buchanan, 
cukraligės (diabetes) specia
listas, 29 Rugby Road, Brook- 
lyne. Manydama’, kad jis iš 
proto išėjd, jo moteris prista
tė savd vyrą į Flatbusho teis
mą. Teisėjas Haubett pripa
žino jį sveikapročiu, tik gal 
apkvaitusiu nuo religiškų sva
jonių.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Pranešimas

Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 
Amer. 11 ir 80 kuopų svarbus drau
giškas pasikalbėjimas įvyks 1 d. lie
pos, 1214 Spring Garden St, 
Pa., 8 vai. vakare, 
kviečiamos visos 
nos

DETROIT, MICH.
L. D. S. A. 17-ta kuopa rengia iš

važiavimą į Bob-lo Parką subatoj, 6 
liepos. Laivas išplauks nuo Wood
ward Ave. 9 vai. ryte, antras —10 
vai. ryte. Po pietų laivas išplauks 
1:30 vai. dieną. Tikietas i abi pusi 
75c, vaikams nuo 6 iki 12 metų 40c. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Rengėjos.
(152-153)

Stanley Garback 
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

ateikit, yra svarbių reikalų. 
Sekr. N. Astrauskienė.

(152-153)

.. Keys-Curtiss ,ir Hoyt-Wright 
orlaivių kompanijos, dešimts 
išviso, susivienijo į vieną kor
poraciją, kurios bendras kapi
talas yra $70,000,000. Taigi, 
orlaivių gainyba ; darosi stam
bia. trustine pramone. .

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

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

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

141—165

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lieturišk 

ir Amerikonišku Stilium

Telephone, Greenpoint 282*

J. GARŠVA

žia 12 vai. dieną. Bus 
įvairių žaislų ir t. t.

Kviečiame visus darbi-

Tel. Foxcroft 8528
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ii 

Muzikos Teorijos
L. Bernice šaliniūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue

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

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

Telephone, Stagg 44tf 
i... J'>jr

Roosevelt Field, L. L, nukri
tus jo orlaiviui, sudegė Fran
cis Phillips, 21 metų amžiaus, 
sūnus velionio J. M. Phillipso, 
žymiausio iš saikūs tų kontrak- 
torių, kurie nusuko miestui de- 
sėtkus milionų dolerių, neva 
bedėdami '“surpaipes” Queens 
paviete.

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 11-tos kuopos pusme

tinis susirinkimas bus panedėlį, 1 
d. liepos, po No. 1214 Spring Gar
den St., 8 vai. vakare. Visos narės 
ateikit, yra labai svarbių reikalų ap
tarti. Atsiveskit ir naujų narių.

Organizatorė.
(151-152)

Draugai! Sekantis kuopos 
susirinkimas įvyks subatoj, 29 
d. šio mėnesio, 4-tą vai. vaka
re, drg. A. Jaškevičiaus kam
bariuose , 1675 Bryant Ave., 
Bronxe. Kurie pribūsite į su- 
susirinkimą, gausite naują 
knygą, šių metų pirmą leidinį. 
Pasistengkite pribūti laiku, 
nes nebus laukiama pavėlavu-

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
IR MERGINOMS!

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

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir

Taipgi mes esame 
grožybės srityje del 
vyrų.

Gerai įsitėmykite
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y;

Antros durys nuo Lorimer St, 
1 . ' Sale aptiekos.

Phila., 
. Į šį susirinkimą 
draugės kaip vie- 

taip ir kitos kuopos skaitlingai 
dalyvauti ir atsivesti gerų simpati- 
kių darbininkų judėjimo. Šiame su
sirinkime kalbės drg. Jeskevičiūte 
apie moterų svarbias užduotis. Da
lyvaukite skaitlingiausiai.

J. Pender.’
(150-2)

Brooklyn© Paramount teat
re nuo šio šeštadienio bus ko- 
medįjantiškas kalbantysis judis 
‘‘The Cocoanuts,” kur lošia 
keturi broliai Marxai, gabiau
si juokdariai, taipgi ir žino
mos judžių aktorės su Mary 
Eaton priešakyj.

Džiązzinmkas 
Rudy Vallde šu šavo 
tfcut
teatre -.lošti ir. šią; savaitę.-. Vie
nas iš jų sceniškų vaizdelių 
yra “Over the Top.”

PHILADELPHIA, PA.
A. L. P. Kliubas rengia gražų pik

niką ketverge, 4 d. liepos (July), 
Shultzeų Parke] 88 ir Tinicum Avė. 
Vieta- labai gfraži, yra didelė svetai
ne šokiams.. Bus skanių valgių ir 
minkštų gėrimų. Tat kviečiame vi
sus vietos ir apielinkės lietuvius at
silankyti ir smagiai laiką praleisti. 
Pelnas nuo šio parehgimo skiriamas 
Lietuvos bądUoliams.

PARSIDUODA namas, 5 kambariai, 
elektra, miesto vanduo, garadžius, 

trys ketvirtdaliai akro daržines že
mės, yra vaisinių inedžių-obelių, grū- 
šių, taipgi vištininkas, įvairūs įran
kiai,* 2 tonai anglių; malkų. Namas 
randasi arti dviejų didelių miestų. 
Pasinaudokit proga nes greitam n;” 
kėjui parduosiu labai pigiai, tik už 
$3,600. T. N. Nichols,' 89 Foundry 
St., So. Easton, Mass. (148-1153)

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOST1S 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros akaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Duauli, Galvos skau* 
dėjimu, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik tie ronaa ).
TukatanSiai žmonių yra ilaigyde o 
milijonai dar nežino ajJie tai.
Dalesnio Galinga Mestis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su* 
lig napdos gydymo.
Kaina 78 centai, $1.80 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą*

Klauskite pas aptiakorius teip 
i DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Doksnis Ointment' Co. 
<18MAIN ST.............BOK MS
HARTFORD, CONN. U. 8, A.

Tel., Stagg 5878 
b H, lietuviška ■ LI

MOLLYN’S BARBER SHOP

Juniper 7646
RALPH KRUCR

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MA SPETH, N. Y.

PARSIDUODA 5 kambarių fomišius, 
mažai naudotas. Turiu parduoti 

iki panedėliui, tat atiduosiu pusdy
kiai. Pasinaudokit proga. — Mr. 
Sprung, 240 Penn St., Brooklyn, N. 
Y. (152-153)

MALONAUS PASIMATYMO

Visos Brooklyn© draugės de
legates, važiuodamos į Lincle- 
ną,į Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo 1-mo Rajono konfe
renciją, 30 d. birželio, susto
kite 7:30 vai.,ryte ant Hewes 
stoties. < Nuo minėtos stoties 
visos draugė važiuosim į savo 
konferenciją.

Visom draugėm yra žinoma, 
kad konferencija prasidės 10 
vai. ryte,, tai mums būtinai rei
kalinga išvažiuoti minėtu lai
ku, kad nuvažiavus į laikai 
nes po konferencijai turėsim 
dalyvauti savo piknike.

( Naktibalda.

ir pabėgo. Graboriaus auto
mobiliniame vežime atvažiavo 
700.mylių iš North Carolines 
jo tėvas,/ farmprys, kad parsi
vežt namo- palaidot kūną 
žudyto »sayo. sųnaus.

DETROIT, MICH.
L. D. S. A. 17-tos kuopos susirin

kimas bus seredoj, 3 liepos, Draugi
jų svetainėj, 24 ir Michigan Ave, 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visos na
rės

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G„ Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 1017, W9, 1114. \

Pranešame, kad Sūnų ir Dukterų 
Pašelpinė Draugija, K. L. Jaunimo 
Sąjunga ir A. L. D. L. D.. 162-ra 
kuopa rengia didelį pikniką panedė
lį, 1 liepos-July, ant drg. Masio lo
to, Westone. Pradžia 12 vai. dieną. 
Kadangi tą dieną pripuola Canados 
Dominijos' valstybinė šventė, tai visi 
būsite liuosi nuo darbo ir turėsite 
progą praleisti laiką ant tyro oro 
lietuvių farmerių kolonijoj, o sykiu 
paremsite pažangiųjų draugijų paf 
rengimą, kurio pelnas skiriamas sta
tymui Liaudies Namo. Kaip svarbu 
Toronto lietuviams ‘ turėti nuosavų 
namą, taip svarbu dalyvauti tame 
piknike, huo kurio pelnaš skiriamas 
tam

spektorius ir atėmė iš jų savo 
draugą. Amerikonų vyriausy-; 
be sako* tol nebus leidžiama) 
tam laivui išplaukti iš New) 
Yorko prieplaukos, kol minė- 
tas jūrininkas nebus atiduotas 
į .blaivybės sargų ; rankas. •

PAJIEŠKAU brolių Stanislovo, Juo
zo ir Kajėtonb* Tautkų,*iš Užvinčio 
miesto. Norėčiau su jais sužinoti. Aš 
jų sesuo .Karolina Tautkus., Ądre- 
sos: C. Banėvich 
Wash.
PAJIEŠKAU draugo Stanislovo Mi- 
kušausko, Višakio Rūdos parapijos, 
Endziulių kaimo, Jenkių valsčiaus, 
Šakitj apskričio. Abu kartu atva
žiavome į Ameriką. Meldžiu jį pa
tį atsišaukti arba kas žinote praneš- 
kit. P. Rudaitis, 820 Bank St., Wa
terbury, Conn. (150-155)

PARSIDUODA gera f anna, 200 ak
rų žemės, pusė dirbamos, pusė gi
rios. ,Esu našlė, negaliu prižiūrėti, 
tat priversta parduoti labai pigiai. 
Kas nupirks, nesigailės.—M. Pec- 
kauckas, Box 151, Cantenbury, 
Conn. (150-152)

Rožių
Ramunėlių 
Seneso plokštukių 
šalaviju 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių I 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmėčių

PHILADELPHIA, PA.
D. S. A. 80-tos Kuopos Draugiškas 

Išvažiavimas

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0788

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. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

svar- 
nes jame dalyvaus d. Jeskevi- 

, “Darbininkių Balso” redakto- 
5 Brooklyn, N. Y. , Bus .užkan

džių ir minkštų gėrimų. Taip pat 
bus įvairių žaislų ir laimėjimų. Va
žiuojanti į šitą draugišką ir linksmą 
išvažiavimą, paimkite karą ant ,5-tos 
gatvės, No. 50 Fox Chase, ir važiuoti 
iki Cuttman St.; čia išlipę paeikite 
į kairę kelis blokus iki giraitei, ir 
rasit pikniko vietą. Visi ir visos 
kviečiami dalyvauti.

Rengimo Komitetas.

‘Drąjjges .ir draugai 
žędis į jus: sekantį sekmadie
nį 30 d. birželio, Forest Par
ke, bus Aido Choro piknikas, 
kuriame kiekvienas atsilankiu
siųjų galės smagiai su aidie- 
čiais. laiką praleisti ir tyru oru 
pakvėpuoti per dieną girioje.

> Kodėl Aidas rengia šį pik
niką?

Ogi todėl, kad jam reikalin
ga pinigų, kurių šiuo tarpu tu
ri mažai, o jų reikalinga išsi- 
rrtokinimui operetės “Kornevi- 
lfo Varpai.”

Minėtas veikalas yra didelis 
Uf gražus, bet jisai reikalauja 

V daug energijos ir pasiaukavi- 
mo iš aidiečių.

Jūsų, draugės ir draugai, at
silankymas į šį pikniką padės 
mums pinigiškai, o mes jums 
savo darbu atsilyginsim, suloš- 
dami sekantį rudenį gražią 
operetę. • ' ; '

Valgių ir gėrimų i (ne svai
ginančių) bus įvalias. <

Kuršėnų Zelmonas.

f' ? YONKERS, N. Y.
A. L. D. L.’ D. 172-ra kuopa ren

gia išvažiavimą (Autingą) nedėlioj, 
30 d. birželio, toj vietoj, kur visa
da, rengiama—ant Aqueduct Tunelio. 
Prasidės 10 vai. ryte ir trauksis iki 
vėlumos. Kviečiame visus vietinius 
ir iš .apielinkės atsilankyti ir sykiu 
pasilinksminti. Žinote, kad; vieta la
bai graži, galima ir maudytis 
yra puikus prūdas. Tat nepamirški
te atsilankyti. Jeigu tą dieną lytų, 
tai išvažiavimas bus 14 d. liepos.

Kviečia Rengėjai.
(151-152)

Naujame ‘'prohibišinų 
irę, 641 Washington Sf.,’ New 
Yorke, bū.sįą viduje įtaisyta 
dideli vamzdžiai, per. kuriuos 
bus išpilama laukan konfis
kuojamas alkoholis.

Florence Mistaitis, 2 m. 
2401 Cortelyou Rd., Brooklyn 
N. Y., mirė birželio 23 d.; bu
vo palaidota birželio 25 d., šv 
Jono kapinėse.
£ Laidotuvių apeigomis rūpi 
Tjaši graborius J. Levandaus 
kas. • , i

gydančią žolę arba vaistą, te 
mane, o ai visados kuogreii

Jauniklis J. D. Rockefelle- 
ris paskyrė $350,000 Tokio li
goninei, Japonijoj. Nori vi
sam pasauliui išsigarsint savo 
labdarybėmis, o tūkstančius 
savo žibalo kompanijos dar
bininkų Amerikoj mėto lau
kan iš darbo, kaip tik jie ar
tinasi prie 40 metų amžiaus. 
Tokius Rockefelleris atranda 
“persenais,” kad galėtų 
toliau dirbti. t

Kviečia Rengėjai. ”
■ (151-152)

Penktad., Birželio 28, 1< 
— -— .i—

PASIRANDAVOJA 5 kambariai del 
šeimynos. Visi kambariai šviesūs 

ir su parankumais aiU Highland 
parko, vienas blokas nuo Jamaica 
eleveiterio. Randa prieinama. Kreip- 

Į kites po No. 114 Norwood Ave., 
Brooklyn, N. Y. Išlipti reikia ant 
Norwood stotięs.

PHILADELPHIA, PA.
Pranešime vilkyčiams, 'kurie lan

kė A. Ž. V. 'Draugijėlės mokyklėlę 
pietinėj dalyj kad L.D.S.A. 80-ta 
kuopa nutarė tos mokyklėlės nariams 
duoti pietūs Veltui savo draugiškam 
išvažiavime, kuris1 bus nedėlioj, 30 
J. birželio, Bu r holm e Parke, Fox 
Chase. Tat kviečiame visiis minėtos 
mokyklėlės narius atsilankyt.' 
, . . i » : Rengėjos.

; (151-152)

DETROIT, MICH.
Komunistų Partija rengia pikniką 

ketverge, 4 liepos, Rochester Picnic 
Park. Pra*“' 
prakalbos, 
Įžangą 25c 
ninkus dalyvauti šiame milžiniškam 
pęrengime

CLEVELAND, OHIO
A. L. D. L. D. 190 kuopos susirin

kimas papuola 4 d. liepos, bet kad ta 
diena yra amerikoniška šventė, tai 
susirinkimas bus panedelj, 1 d. lie
pos, Slovanian Home svetainėje, 
15810 Holmes Ave. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visi nariai įsitėmykit, kad 
susirinkimas bus 1 liepos, ir atsi- 
lankykit, nes yra svarbių reikalų. 
•Taipgi reikės rinkti delegatai į 4 
Apskričio konferenciją, kuri įvyks 14 
d. liepos

Trys šiurkščiai atrodanti 
vyrai, atėję į Kotelį Allaire, 
Bronxe, pareikalavo kamba
rių nakvynei. Naktinis rašti
ninkas Wm. Fortner atsisakė! vim ui degtinės į New Yorką 
parsamdyt jiems kambarius.) 55 kiti jūrininkai apdaužė in- 
įuornę^ .tiej svečiai išsitraukė

Garlaiviu “Leviathan” iš 
Francijos New Yorkan parva
žiavo Arthur Schreiber^ kuris, 
kaip. slapukas, buvo įsirangęs 
į frąncūzų. Lotti orlaivį ir tuo 
būdu perlėkęs per vandenyną 
iš Amerikos į. Ispaniją. .Nieks 
jo už tą vogtiną ;oro kelionę 
nebausiąs. j < i

; Lorimer Restaurant 
uOL ? J- MARČIUKIENĖ .

- SAVININKE

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

(151-153)
PASIRANDAVOJA šeši fomišiuoti 

kambariai. Kas nori, gali', pirkti 
visus fornišius ir randavoti kamba
rius, ' randa pigi. Kambariai randa
si prie vandenio, daug laivtį 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

REIKALINGA patyrusios merginos 
del “Sausage Casings.” Mes apsi- 

imam mokiųti skaičių merginų nuo 
18-25 metų amžiaus. Mokėsim daug 
daugiau nei kad paprastame fabrike 
moka. $20.00 išpradžių. Atsišauki
te.—Sayer & Co., Inc. 208 Moore St., 
Brooklyn, N. Y. (152-154)
REIKALINGA patyrusių merginų 

arba moterų išrankiojimui svederių 
skudurų.—J. Einsenberg Co., 55-57 
Montrose Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 3456 (150-152)

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 plet. 
Ketvertfaia ir auba tomia iki 6 vai. 
Penktadieniais ir aekniadieniaiz tik 
sulyg aūtarties.

Grybelių
GvasdikSIią 

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parų šani jos ir 
daugybę kt.

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvi!! 
1 tuojaus kreipiasi arba parašo

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas 

' į IR MALIORIUS

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje tari 
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys , ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas’mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių

PARSIDUODA kendžių Storas už pi
gią kainą. Biznis geras ir geroj 
vietoj. Pardavimo priežastį sužino
sit ant vietos. , Kreipkitės po No. 
65 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(152-154.)
PARSIDUODA vokiečių užeiga, lai

koma lietuvio, arba reikalingas 
partneris, nes vienas negaliu apsi
dirbti. Kreipkitės po num. 495 Wy
ckoff Ave., Ridgewood, Brūoklyn, N. 
Y. ______ ; 145-52
PARSIDUODA saldainių ir station
ery krautuvė, laikoma visokių daik
tų, biznis senas ir gerai eina. Prie 
krautuvės yrą , 4 kambariai gyveni
mui, randa tik $30.00 į mėnesį. Par
siduoda prieinama* kaina; Pardavi
mo priežastį sužinosit ant vietos. 

(Kreipkitės po No. 167 Hobart Ave., 
I Bayonne, N. J.' (151-62)




