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Darbininkų Dienraštis

GASTONIA.— Darbdavių Ivoje už geresnes gyvenimo
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Amerikos kapitalistų teisdarystė rengiasi daugiau vardų įrašyti į “frame-up” (suokalbio) rekordą Amerikos 
darbininkai leis kapitalistams pasielgti su Gastonijos streiko vadais, kaip jie pasielgė su Sacco ir Vanzetti?

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI 
'.... .... .... ' . . - ...a I T'l.'.aljli

BOSAI REIKALAUJA GREITAI PA- 1
SMERKI GASTONIJOS STREIKIERIUS

Amalgameitų Valdybos 
Gengsteriai Supjaustė 
Bei Primušė tris Kriaušius

Tris pažangius Amalgamei- 
tų Kriaučių Unijos narius pei
liais subadė bei “blekdže- 
kiais” pavojingai sudaužė kri
minaliai mušeikos, kuriuos už
siundė hillmaniškė unijos val
dyba.

Tie trys unijos nariai dali
no lapelius, priešakyje darbo 
biuro, 15 th St., New Yorke. 
Lapeliai šaukė amalgameitus 
j eilinių narių mitingą, į Stuy- 
vesant Casino svetainę, kad 
apsvarstyt, kaip darbininkai 
galėtų atsilaikyt prieš nedorą 
socialburžujinę Hillmano val
dybą. Ta valdyba vis labiau 
veikia išvien su bosais prieš 
darbininkus; ji budeliuoja ir 
iš darbų mėto kairesnius uni
jos narius.

Unijos valdybos agentas at- 
Y važiavo automobiliu ir davė 

| ženklą samdytiems razbainin- 
kams pradėt darbą prieš tokių 

< lapelių dalintojus. Vienam 
? dalintojui, Louisui Sanderovi- 

čiui peiliu persmeigta krūtinė 
ties širdžia ir subadyta pilvas. 
Jis dabar randasi Beth Israel 
ligoninėje ir kažin ar išliks gy
vas.

Kitas, Sol Ellisonas žvėriš
kai sudaužytas švinine “pai- 
pa”; suskaldyta jam galva ir 
numušta nosis. Trečiam, 
John Mazziniui variniais 
krumpliais muštukas bjauriai 
suardė veidą ir suspardė vidu
rius.

Nors policijos netoliese bu
vo, bet jie nebandė apgint už
pultųjų. Bet darbas buvo taip 
kruvinas ir pašaliniams žiūro
vams pasirodė toks baisus, kad 
policininkai buvo priversti 
areštuot samdytus hillmanie- 
čių juodašimčius, ir suėmė 
tris: V. Mattersą, Al. Snyderį 
it J. Di Andreą.

Tai dėjosi pereitą ketvirta
dieni, ir tos dienos vakare sau
sakimšai užsigrūdo amalgamei- 
tais kriaučiais Stuyvesant Ca
sino svetainė New Yorke, ir 
dar daugelis nesutilpo. . Jie 
Sugužėjo į protestą prieš kru- 

«*wvinąją Hillmano diktatūrą ir 
kad aptart planus, kas toliau 
daryt. Mitingas buvo oficia
liai sušauktas komiteto, suside-i 
dančio iš 35 eilinių narių.

JjiSš ‘ Kr.

No. 153

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsi t, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Telephone, Stagg 3878

Karalius Apdovanojo 
Socialistą Barono 

Titulu

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Birželio (June) 29, 1929

Studentų Riaušės ir Demon- Francija Prašys Ame- Kunigai Vėl Pradėjo Mulkini-
cFronhnc Rarlvnn » c . « . « mn Burka 'Malrcilrnistracijos Berlyne mo Darbą Meksikoj

Žulikas, Apsimetęs 
Gydytojom, Apsiavė Daktarus

žulikas, pasivadinęs “dakta- 
ru Ronaldu C. Raphaeliu,” įsi- 
trynė j Community Ligoninę, 
244 East 38th St., New Yorke. 
Parodė vyriausiam gydytojui 
EI Bonimei savo vizitinę kor
telę; sakėsi daug girdėjęs apie 
Bonimės pasekmingas operaci
jas; todėl, girdi, ir aš norėčiau 
pasimokint iš tamstos; mo
kesčio jokio nereikalauju; tik 
pavelykite man trumpam lai
kui ligoninės kambariuose ap
sigyventi ir ligoniams tuo tar
pu veltui tarnauti.

Šitaip įsiprašęs, šuleris mo
kėjo labai išaugšto kalbėti ir 
nuduoti didelį žinovą ir arti
mą žmogų ligoninės viršinin- 

' kui. Tuom įgijo pasitikėjimo, 
r* Paskui trumpu laiku suklas- 

tavo kelis čekius vardais kitų 
daktarų ir išsiėmė jų pinigų iš 
bankų; apkraustė kišenius ke
liems kitiems daktarams ir 
slaugėms, kol, pagaliaus, liko 
suimtas. Pasirodė, kad jis 
medicinos mokslo neturi, o tik 
Šiaip prisirinkęs daktariškų žo
džių, su kuriais galima būtų 
blofyti. ‘Blv, ——- - - - - - - - - - - -
Eksplozija Sudraskė i Šmotus 
' 7 Darbininkus

LONDONAS.— Anglijos 
žymus socialburžujų vadas 
ir pagarsėjęs rašytojas Sid
ney Webb ketvirtadienį ta
po formaliai perstatytas 
Lordų Bute kaipo baronas 
Passfield. Karalius jį ap
dovanojo barono titulu už 
gerą tarnavimą Anglijos 
kapitalistams ir monarchis- 
tams, mulkinant darbinin
kus reformistinio socializ
mo filozofija. Jo žmona 
Bietrice, taipgi rašytoja, at
sisakė vadintis Lady Pass
field, nors jai tas titulas 
priklauso apkrikštinus jos 
vyrą baronu.

Sakoma, kad Webb neno
rėjęs priimti titulo, bet po
nas MacDonaldas spyrė 
ji priimti, sakydamas, kad 
jis priėmęs titulą galėsiąs 
“sudrūtinti” Darbo Partiją 
lordų bute.

BERLYNAS.—Penktadie
nį suėjo lygiai dešimts metų 
nuo pasirašymo Versailės 
sutarties. Monarchistiniai 
studentai surengė demon
stracijas, nors buvo uždrau
sta demonstruoti. Tarp stu
dentų ir policijos įvyko su
sikirtimas. Keletas asme
nų sužeista. Keli desėtkai 
asmenų suareštuota.

Vokietijos buržuaziniai 
laikraščiai, plačiai rašyda
mi apie Versailės sutartį, 
sako, kad yra melaginga 
primesti Vokietijai karo 
kaltę.

Pasmerkė kompaniją del Nu
skendimo Laivo “Vestris”

i Molrejiiną“
PARYŽIUS. — Ketvirta

dienį Francijos parlamen
tas išreikalavo, kad premje
ras Poincare dar kartą ban
dytų užvesti derybas su 
Washingtono valdžia del 
atidėjimo Francijos skolų 
mokėjimą Amerikai. Su rug
pjūčio 1 d. Franci ja turi 
užmokėti Amerikai $400,- 
000,000 už paimtą nuo Ame
rikos karinę medžiagą.

Poincare pareiškė, kad 
Washingtono valdžia nesu
tiks to padaryti. Jis sakė,
kad tik aštuonios dienos at
gal buvo atsiklausta Wash
ingtono valdžios, ar ji sutik
tų atidėti skolų mokėjimą, 
bet ji atsisakė atidėti. Poin
care sakė, kad nėra vilties

jų metų kunigijos varžymo 
ketvirtadienį vėl prasidėjo 
žmonių mulkinimas. Čia vie- 
nuolikoj bažnyčių 
mišios ir kitokios 
mo ceremonijos.

Laike kunigijos 
jimo religiniai nuodai iš 
daigelio žmonių išgaravo, 
bet didžiuma kunigų aptam
sintų žmonių pasiliko ap
tamsintais iki šiol. Už tai 
suvirš 15,000 žmonių susi
rinko į bažnyčias.

atsibuvo 
mulkini-

pažabo-

Nori Surengti Speciali Teismą Liepos Pabaigoj, kad Dar- 
bininkai Nesuorganizuotų Gynimo Spėkas :;

advokatai deda pastangas, 
kad kuogreičiausia pa
smerkti suareštuotus Gas- 
tonijos streikierius, suokal- 
bingai kaltinamus žmogžu
dystėj.

Darbdaviai nori greito 
teismo del to, kad Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas nesuspėtų suorganizuo
ti mases darbininkų gyni
mui Gastonijos didvyriškų 
streiko vadų, kad nespėtų 
sukelti užtektinai pinigų 
vedimui bylos.

Kompanijos advokatai 
planuoja išreikalauti spe- 
cialio teismo ant liepos 29 
d. Kapitalistai nepaiso pi
nigų, samdo geriausius ad
vokatus, kad tik pasiųsti į 
elektros kėdę darbininkų 
vadus, kurie vadovavo tek
stilės alginius vergus jų ko-

sąlygas. ■! * j.J į h W
Advokatas Bulwinkle, 

Manville-Jenckes kompani
jos agentas, yra nuskirtas 
prokuroru, ir su juo dabar 
darbuojasi koks tuzinas kitų 
advokatų, kurie taip pat 
yra audinyČių dirbtuvių 
agentai. Kad nebūtų nuo
žiūros, Gastonijos miesto 
majoras E. B. Denny nori 
perklasifikuoti advokatus. 
Jis pareiškė, kad kiekvienas 
audinyčios advokatas, kuris 
darbuojasi nuteisimui strei- 
kierių, nuo dabar nebebųj 
vadinamas audinyčios ady 
katu, bet bus vadiną? . 
“Gastonijos miesto ad' 
tu.” Net pats Bulvi 
kuris, kaip pats xhaį> 
pripažįsta, “atstovavo 
ville-Jenckes kompaniją?’ 
nebebus vadinamas 
kompanijos advokatu

T

Trys Žuvo, Du Sužeista Austrijos 'Fašistai Pla-j 
Orlaivio Nelaimėj navo Gelbėti Italijai |Orlaivio Nelaimėj

< n

Biudžeto Perviršis Sieks Virš, 
$160,000,000

WASHINGTON. — Iždo 
ministeris Mellon sako, kad 
biudžetas šių iždinių metų, 
užsibaigusių birželio 30 d., 
turės perviršio nuo $160,- 

 

000,000 iki $170,000.000, pa- 
skaitliavimą.

LONDONAS.— Ketvirta
dienį advokatas E. A. Dig
by, kuris atstovąųja gimi
nes kapitono Carey, savo 
prakalboj Prekybos Tary
bos tyrinėjime laivo “Ve.st- 
ris” nuskendimo priežasties-

6 Mėnesiai Kalėjimo už Pra
šymą Panaikinti Fašistinę 

Diktatūrą
BELGRADE, Jugoslavija. 

— Ketvirtadienį fašistų spe- 
cialis teismas nuteisė kroa-

nei dabar susitarti su tų buvusį atstovą, ^advokatą 
rika del atidėjimo skolų ‘Milovan Zanich sesiems mė-
sumokėjimo. nesiams kalėjimo už tai, 

kad jis advokatų susirinki
me davė sumanymą, kad bū- 

, karaliaus 
Aleksandro panaikinti Ju- 1 • • • n v • i • i • i i 1

Nuskyrė Stambų Kapitalistą , paprašytaJ ~ r t A p kan n d rn m

BRATISLAV, Čekoslova
kija.— Ketvirtadienį čia gu
rno dirbtuvėj ištiko didelė 

[eksplozija. Septyni darbi
ninkai sudraskyta, į šmotus; 
dešimts pavojingai sužeista. 
Dirbtuvė sunaikinta.

Sofia, Bulgarija.— Du ne
pažįstami užpuolikai ketvir
tadienį nužudė du makedo- 

į niečius politiniu tikslu, 
žmogžudžiai pabėgo.

darius pilrfą
Tai tiekius išėmus suvirš 

 

$45,000.00^ paskirtu užmo
kėti gelžkeliams už pašto 
siuntinių gabenimą. Mat, 
kiek laiko atgal Tarnvalsti- 
jinė Prekybos Komisija nu
sprendė, kad valdžia turi 
gelžkeliams didesnę kainą 
užmokėti už gabenimą paš
to siuntinių.

Bėgy iždinių metų j iždo 
ministeriją viso suplaukė 
iki birželio 25 d. $4,005,659,- 
589.03.

Išlaidų per iždinius metus 
iki birželio 25 d. buvo viso 
$3,217,189,912.74. F' •

'BEACH HAVEN,’NUJ.^ 
Trys jauni vyrai žuvo ir <ju 
tapo sužeisti ketvirtadienį, 
kuomet orvandeninis orlai
vis, priklausantis Curtis 
Flying Service, susikūlė į 
vandenį bandant nusileisti. 
Žuvo Leslie Broome, 22 me
tų amžiaus, Frank B. Conk
lin, 32 metu amžiaus, Ha
rold Potts, 26 metu.

Sužeisti yra Paul Micelli, 
30 metu amžiaus, ir Allison 
Price, 20 metų amžiaus.

Imperialistai, rengdamie
si prie karo, visokiais bū
dais bubnija orlaivininkys- 
te, kad kuodaugiausia žmo
nių ja suinteresuoti.

- vienai a
trijos socialistųlaikraštis 
“Arbeiter Zeitung” paskel
bė fašistų dokumentus, k 
rie parodo, kad , Austrijos 
fašistai darė planus pagel
bėti Italijos fašistams.

Laikraštis rašo, kad Aus
trijos fašistų vadų susirin
kime, Salzburge, 1927 me
tais, pulkininkas Sacher da
vė sumanymą, kad Austri
jos fašistai pagelbėtų Itali
jai ištikus karui tarp Jugo
slavijos ir Italijos.

Tuo kartu tarp tų dviejų 
šalių buvo įtempti santikiai 
del Albanijos, del Italijos 
paglemžimo to krašto savo 
imperialistiniams intere
sams. Fašisto 'Sacher pla
nas buvo užimti Austriios- 
Jugoslavijos rubežių ir lail 
kyti per pora dienu, kad tuo 
būdu pagelbėti Italijos ir 
Vengrijos kariuomenėms į- 
eiti i Austrijos teritoriją ir 
naudoti ją perėjimui i Jiį 
goslaviją. TaČiaus fašistai 
apdiskusavę to plano neori* 
ėmė. Socialistų laikraštis 
sako:

“Tai vra kvailiu sapnai, 
bet kvailiai turi ginklus sa* 
vo rankosę ir ant kiek juos 
valdžia remia, jie gali įveltį 
Austriją į katastrofą. .Tik 
kvailiai gąli planuoti karį 
prieš Jugoslaviją, kuomet 
-dalis Austrijos be abejone? 
nageidauia kariauti prieš 
Italija...”

Vėliaus fašistai pradėjo 
skelbti, kad Austrijos socia
listu armija. Schutzbuncį* 
stojanti už Jugoslaviją.

Chianeas vėl Susitaiko 
su Maršalu Ffingu

PEKINAS.— Chiang Kai- 
shekas, galva Chinijos na
cionalistų valdžios, vėl susi
taikė su militaristu Feng 
Yu-hsiangu. Chiango įsa
kymas jį sugauti ir nubaus
ti tapo panaikintas. Chian- 
— —reiškė, kad Fengas 

j nu
skirtas specialiu komisionie- 
rium tyrinėjimui ekonomi
nės padėties užsieny Chini
jos valdžios naudai. Jam 
bus suteikta reikalinga su- 

I ma pinigų.
O tik nelabai senai Chian- 

gas rėkė, būk Fengas esąs 
“parsidavęs” Sovietų Są
jungai, ir tuo išmislu va
duojantis Chinijos valdžia 
padarė užpuolimą ant So
vietų konsulato Charbine, 
Mandžurijoj.

pareiškė, kad Lamport-Holtj KllplIltlS r armcniĮ Reikalais goslavijoj fašistinę diktatu- gas pareiškė, kad bei 
rą ir sugrąžinti konstituci- bus Nankingo valdžios • t • t • 1 1 • •kompanija, kuriai tas laivas 

priklausė, yra kalta toj ne
laimėj. Jis pasmerkė kom
paniją už duotas instrukci
jas kapitonui, kad jis be jo
kios pagelbos turi stengtis 
dasigauti į portą, nežiūrint, 
kad gręstų ir didelis pavo
jus. Taipgi jis sakė, kad 
kompanija davė įsakymus 
kapitonui išvengti “nepa
teisinamų atidėliojimų iš
plaukti.” Kuomet tokius 
įsakymus kapitonas turėjo, 
tai jis dėjo pastangas, kad 
laivas kuogreičiausia iš
plauktų, nepaisant, kad ne
buvo gerai prirengtas, tin
kamai prilioduotas, sako 
adv. Digby.

Laivas “Vestris.” plau
kiantis iš New Yorko į Pie
tų Ameriką, nuskendo per
eitų metų lapkričio mėnesį; 
žuvo 112 žmonių.

WASHINGTON.— Prezi
dentas Hooveris nuskyrė 
Alexander Į^eg'ge, Interna
tional Harvester Kompani
jos prezidentą, nariu naujai 
sudaromos Farmų Tarybos. 
Hooveris pageidauja, kad 
jis būtų tos tarybos pirmi
ninku. Legge dar nenu
sprendęs, ar jis priims Hoo- 
verio pasiūlymą ar ne.

Legge, išvykdamas iš Bal
tojo Namo, sakė, kad jį pre
zidentas Hooveris pasisau
kė diskusuoti farmerių 
klausimą.

Legge kontroliuojama 
kompanija gamina farmų 
rhašinas.

f Karo metu, kaipo stambus 
kapitalistas, Legge, buvo 
Karo Pramonių Tarybos vi
ce pirmininku

jų-
Zanich teisme pareiškė, 

kad jis nieko blogo nepada
rė, tik panaudojo savo tei
ses kaipo Jugoslavijos pilie
tis. Bet teismas nusprendė, 
kad asmuo turi būt nubaus
tas už kiekvieną žingsni, 
kuris bent kokiu būdu gali 
sukelti priešingumą prieš 
dabartinę valdžią.

SuSchmęling Kumščiuosis 
Sharkey

New York.— Ketvirtadie
nio vakar a laimėjęs kumš
tynes su Paulino Uzcudun, 
Max Schmeling, vokietys 
kumštininkas dabar yra ei
lėje kumščiuotis su pagarsė
jusiu lietuviu kumštininku. 
Jack Sharkey. Sakoma, kad 
jiems bus surengtos kumš
tynės netolimoj ateity.

London.— J. V. ambasa
dorius Dawes šeštadienį su
šaukė į susirinkimą Ameri
kos laivyno ekspertus, kurie 
randasi Londone, kad pasi
tarti su jais anie lai vyrių 
technikinius dalykus sąryšy 
su diskusavimu apie ‘‘laivy
nų sumažinimą.’'

žuvo 8 Maimeriai

Santiago, Čile. ,... 
mainieriai žuvo ištikus eks
plozijai kasykloj netoli To- 
copilla, Jį 
vincijoj. Keliolika 
žeista.

•' r •**>' t , i
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savo 
mes 

mūsų

nes išliko sveiki nuo tos pralo- 
bimo epidemijos tiktai ačiū mū
sų spaudai ir mūsų kalbėto
jams!
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Nors jau pu- 
dota, jį vite 
tęsti Isaib 
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Mūsų sudėtos aukos sti- 
mūsų spaudą, stiprina 
organizacijas ir suteikia

zmones. qi vartoj^ pikciaąsipš 
demagogijos pfrierp męą kiekvie* 
ną kartą, kąda rehjkahįos klikos
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įTrumpa Istorija lietuviškų Biznio Kompanijų
i i ' \ j ‘ . ______

Sprogimas “Rūbo” bendro
vės ir byla, - iškelta keliems ge- 
šeftmhcheriams, vėlei atkreipė 
visuomenės domę į lietuviško 
biznio ‘kompanijas. Kiek jos 
nunešė ŽmMiėms pinigų ir koks, 
pagaliaus, jų santikis su Ame
rikos lietuviais t politikieriais? 
Nėra abejonės, kad “tautos šu
lai” žymiai prisidėjo prie A- 
merikos lietuvių taupmenų eks- 
propriacijos.

Štai, veikiausia, ne pilnas 
surašąs tų kompanijų-bendro- 
vių, kuriąs jau senai pakratė 
kojas ar jau stovi arti grabo 
lentos:

Resoursin Chemical Company, 
Progress Shoe Manufacturing 
Company, Lithuanian-American 
Trade.. Corporation, Kazlausko 
Textile Corporation, Lietuvių 
Filmų. Bendrovė, Lietuvos Me
chanikų Sąryšis, Lietuvos že- 
įės Bankas (kun.k žiliaus), 
janiško” aliejaus kompanija, 
krfi Wilkes Bartio patriotų 

•Kampanija, kūribš vardo mes 
Šiuo tarpu neprisimename, A- 
merikos Lietuvos Audimo Kor
poracija, Lietuvos Laivyno 
kompanija’(šliupipė), Eglynas 
(Yčo) J Pfekybos ir Pramonės

šenius arit dviejų ar daugidii 
milionų dolė^ių, ir1 tie tautos 
šulai, kurie tolerantiškai žiūrė
jo į žmonių kišenių tuštinimo 
epidemiją, pusėtinai sudemora- 
lizavo plačiąsias liaudies mi
nias, tas minias, kurių mūsų 
įtaka nepasiekia. Kas skaudžiai 
buvo apgautas—tas su Nepasi
tikėjimu žiūri į bet kokį visuo
menišką darbą, nors jis būtų 
ir geriausias. Prie tokių žmo
nių labai tankiai sunku yra pri
eiti. Jie nesupranta, kad ir 
jie patys nebūtų buvę apgauti 
ir suvedžioti, jeigu būtų laikę
si darbininkiškos linijos, jei
gu būtų buvę dalim susipratu
sios darbininkų visuomenės.

Lietjuviška ponstya apgaudi
nėjo darbo žmones | savo asme
niniam pasipelnymui ir “tautos 
garbės!” kėlimui, 
sėtinai sukoihbromi; 
dar turi galimybes 
apgaudinėjim 
ji šaukia, kd 
tai“ renką ’

APŽVALGA
Nebuvo to darbo, kurį A- 

merikos lietuviai darbinin
kai dirbo ir kurio Brookly- 
no fašistų organas nebūtų 
šmeižęs ir purvinęs. Tai 
visai naturališkas dalykas. 
Fašistų uždaviniu buvo ir 
bUs loti ant kiekvieno dar
bininkų pasijudinimo. Dau
giausiai tačiaus1 kalbūmo la
pelio špaltose primeluota 
apie Komitetą Šelpimui Lie- 
tūkosjBaįduolių. i M;

s tapo įkurtas,; 
blioyę, Visiį

šeštadien., Birželio 29, 1929
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Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
341 Walnut Street, Newark, N. J.

jai, davusieji, pinigus į šį 
komitetą, juo pasitikėjo, tai 
jie labai gerai žino, kad ir 
anie nurodyti komitetai 
taip jau atlieka labai didelį 
darbą darbininkų judėji
mui ir todėl „turi būti re
miami.

Toliau tasai fašistinis gai
dukas surinka, jog Komite
tas sako, kad

i “...visi tie, kurie neatsiims 
aukų per du mėnesiu (o kaip 
jas atsiimsi, kad kvitų nedavė, 
ę be kvitų jų, sako, neduos?) 
jų nematys kaip savo ausų.”

Tąi bjaurus eilinis fašistų 
apelio melas, j .Kiekvienas, 
aukotojas ir rinkėjas turį ,is 
komiteto pakvitavimus. Tai 
žino, kuris aukojo. Tai ge-( 
rai žino ir fašistų lapelis, 
bet nusiduodamas nežinėliu, 
jis stengiasi dar labiau ap
dumti savo sukvailintiem 
skaitytojam galvas.

Bet fašistai šitokiu savo 
beprasmiu šauksmu nieko 
neatsieks, nes darbininkai 
juos gerai pažįsta; Jie žino, 
kaip daug “Vienybė” šūka
vo už visokias bendroves ir 
Lietuvos “laisvę.” O šian
dien jie pasijuto esą apgau
ti, nes tos bendrovės suban
krutavo, nunešdamos dau
gybę žmonių pinigų. Patys 
susikompromitavę iki ausų, 
fašistai bando tokiais pada
ryti ir savo priešus, bet jie 
to neatsieks.

nų pasiutimo liga susarginto 
kraliko smegenų—nugarkaulio 
smegenų preparato. Tokie 
įšmirškimai sukelia žmogui 
sparumą tai ligai, panašiai 
kaip čiepai bei antitoksinai pa-’ 
gydo rauples, difteritą, piktą
jį mėšlungį ir t. t. Kitokio 
vaisto pasiutimo ligai nėra. Ir 
tas vaistas—Pasteirio įčirški- 
mas—teveikia, jei laiku pradėta, 
jei nepasivėlinama perdaug.

Jei pasitaiko kur, kad koks 
nužiūrimas šuva žmogų* įkan
da, tai, jei galima sugauti,' pa
tartina toks šuva uždarytas 
kur palaikyti keletą dienų. Jei 
jis buvo pasiutęs, tai)jis už 
dienos-kitos stimpa, nelięčia 
nei vandens, nei kokio maisto. 
O jei jis išbūva keletą dienų, 
tai jis sveikas, nepasiutęs, tik 
gal taip sau apypiktis šuva.’

Nuo apriejimo dienos iki pa
siutimo ženklų paprastai išei
na apie šešetą savaičių. Bet 
labai smarkiai apkramtytas 
žmogus gali susirgti ir už 
dviejų-trijų savaičių. Antra 
vertus, lengvesniuose atsitiki
muose liga pasireiškia net už 
3-4 mėnesių po apsikrėtimo.

Kai jau pasiutimo liga tik
rai ligonį suima, tai, nieko ne- 
sigydant, ji neilgai tesitęsia 

dienas—ir mirtis.

Mūsų šuniuką apkramtė, ma
tyt, pasiutęs šuva. Už kelių sa
vaičių nabagas gyvūnėlis apsir
go, tai jį atėmė gyvulių gydy
tojas. Tas mūsų šuniukas daž
nai su namiškiais žaizdavo iki 
pat su juo persiskyrimo. Jis ir 
rankas aplaižydavo. Tai dabar 
turime baimės, kad iš to ko blo
ga neišeitų. Malonėkite patar
ti, kiek laiko išeina nuo aprieji
mo dienos, kol žmogus pradeda 
sirgti pasiutimo liga,—kiek 
trumpiausiai ir kiek/ ilgiausiai. 
Ir, kai. pradeda žmogus sirgti 
pasiutimo liga, tai nuo pirmos 
tos ligos,dienos ar ilgai jis da 
gali sirgti, kol numiršta.

Atsakymas,—
i ? i

Pirma pasakysiu kelis žo
džius abelnai apie pasiutimą, b 
paskui—-ir į Jūsų klausimus.

Pasiutimas, moksliškai ‘ra
bies” arba “hydrophobia,” yra 
limpama liga. Ta liga gali ap
sirgti bile koks žmogus, jei jį 
aprieja pasiutęs šuva arba taip 
koks gyvulis—vilkas, kiaule, 
katė ir t. p. žmogus paprastai 
apserga tik tada, kada jį ligo
tas gyvulys įkanda arba kada 
jo seilių patenka į kokią žaiz
delę bei įsibrėžimą. Mat, pa
siutusio gyvulio seilės yra pil
nos tos ligos perų ir jų nuodų. 
Ir tie ligos perai ypačiai veikia 
į nervų sistemą.

Įkandimo žaizda gali ir greit 
sugyti ir visa kas gali atrodyti 
gerai. Bet, deja, pasiutimo nuo
dai pamažėl vystosi sistemoje ir 
tik apie kokią šeštą po aprieji
mo savaitę suima jie ligonį ne
be juokais varginti. Tada jau 
bėda. Tada jau pagalbos nebė
ra,—pervėlu. ..

Tiesa, da ir pirma ligos apsi
reiškimų galima užtemyti jiiokio 
tokio nesmagaus bėsijautimo: 
žmogų apima sunkumas, liūd
nas ūpas, melancholija, miegas 
neima, valgyt nesinori. Tačiau 
tokie požymiai nėra visuomet 
vienodi, nėra charakteringi.

Pasiutimo nuodams gerai po 
organizmą įsigalėjus,- žmogus 
beviltingai suserga. Raumenys 
jam visur trūkčioja, dreba, 
spazmingai-mėšlungiškab susi- 
traukinėja, ypač gerklėje) 'No
rint ko nuryti, vandens, ar taip 
ko, gerklė skausmingai susi
gniaužia, ir iš jos išsiveržia ne
paprastas lojimas—pasiutusio 
gokčiojimas. Pasiutęs nors 
gert ir labai nori, bet, iš skaus
mo ir baimės to gerklinio spaz
mo, jis šalinasi vandens, bėga 
nuo jo šalin.

Kadangi pasiutimas taip sa- 
vingai pasireiškia, tai, abejonei 
užėjus, kada nužiūrima pasiu
tusio gyvulio įsimaišymas, žiob- 
soti ir kažko laukti nereikia. Jei 
yra kokia įka/ndimo arba aplai
žyta žaizda, tai ji reikia kuo 
greičiausiai išdeginti stipria 
azotine rūkščia (“nitric acid”) 
ir paskui nereikia leist tai žaiz-i 
dai taip ūmai užgyti. Kuo grei
čiau apkrėsta žaizda užgyja, 
tuo smarkiau ir pavojingiau li-l 
gonis suserga. Jei tokios rūkš- 
ties neatsiranda po ranka, tai 
smarkus alkoholis, iodas, nege- 
sytas actas galima vartoti žaiz
dai deginti.

Ir paskui negaišuojant reikia 
aprietam žmogui teikti specia
lus Pasteirio gydymas. Jam 
įčirškina po oda kas keletas die-

“Vienybė; i blioyę, kad yįsi' 
pinigai; [kuriuos Isis Komite-j 
tad shrinks, patęks;; “Lais-j 
vėij.” Bet į darbininkai; nepai-j 
s§ tauškalų ir aukojo’ gerai 
žinodami, kdd, komitetas 
randasi patikimų žmonių 
rankose ir tie' pinigai riebūs 
sunaudoti tam tikslui, ku
riam būt priešingi patys 
aukotojai. Fašistų lapelis 
vis tik nesiliovė ambrinęs ir 
vieną gražią dieną (“V.” 
num.. 75) pievoje, kad Ko
miteto sekretoriui Mizara 
už tuos pinigus “nusipirkęs 
naują’siūtą,” etc. Ret dr 
tas nieko negelbėjo.
i Dabar, negalint pašiųsti 
pinigų į fašistų valdopią 
Lietuvą Siaurys Lietuvės 
baduoliams, kubmet Koriii- 
tetas paskelbė, kad jis likvi
duojasi ir atsiklausia auko
tojų nūdhforios del padėjimo 
suaukotų pinigų, tai fašis- 
tuojantis lapęlis ir yėl cera
tos rėkia, pamesdamas pas
kutinę • logiką. Pas tuos 
žmones išeina, kad

“Bolševiku Sukurtas “Šiaurės 
Lietuvos- ! bhdūoliamosi šelpti” 
(tokiu vardu1 jjokip komiteto 
bolševikai nėra steigę. “L.” 
Red.) komitetas, kuris ^sakosi 
per tris mėnesius surinkęs $3,- 
.000, tapo prie sienos praspirtas 
ir prisipažįsta... f ‘ i

O tas prie “sienos prispy
rimas” (kurio Širvy dūkas 
tačiaus nepasako) yra ta
me, kad dėka, fašistų tero
rui negalima, perduoti ba
duoliams aukų, nes jie slo
pina kiekvieną pačių baduo- 
lių pasijudinimą ir nelei
džia steigtis jokiems iš pačių 
bedarbių ir baduolių komite
tams varyti pašalpos darbą. 
Na, ir todėl fašistukas su
rinka, kad tas “bolševikų 
sukurtas komitetas”

“... ragina visus aukotus pi
nigus pavesti dviem komunistų 
kontroliuojamiems fondam.“

Vadinasi, bolševikai nori 
žiedu“ ar pinigus pervesti bolševikų 

komitetam. Jeigu aukoto

ną kartą, kąda renkamos aukos 
streikininkams, ar kovai prieš 
fašizmo siąubūnus LietUV0J^ ar 
stiprinimui mūsų įstaigų. Jai 
rūpi, jog lietuvių’išeivių visuo
menėj susidarytų sąlygos, kad 
ji galėtų, niekeno nekritikuo- 
jama ir nekontroliuojama, iš- 
naujo užsisėsti ant žmonių 
sprando.

Į tai mes atsakome: Taip, 
mes stojame už • visuomeninį 
duosnumą, už aukavimą 
klasės reikalams! Taip, 
stojame už stiprinimą 
įstaigų, kad geriau galėtume 
kovoti su jumis, ponuliai! Juo 
stipresni mes būsim, tuo ma
žiau turės įtakos Visuomenėje 
tie parazitiniai elementai,, 'ku
rie jau nunešė du milionus do
lerių, 
prina 
mūsų 
mums daugiau, galimybės de
maskuoti ir izoliuoti jumis.

L. Pruseika.

Ir Dievas Neateina Pagelbon

Baltimorę apsėdo koks tai 
nelabasis. Daugiausiai nuken
čia katalikai, kurie kiekvieną! 
nedėldienį eina bažnyčion ir 
garbina dievą, prašydami sau 
laimės ir gero gyvenimo. Bet 
dievas, matomai, neišklauso jų 
maldų ir todėl jiems skaudžiai , 
prisieina nukentėti nuo tų- ne
labųjų blaivybės agentų.; 1

Nuo 17 iki 22 d. biįžėlid; 
čia blaivybės agentai darbą- 
vosi gerai, daugiausiai llėtuT 'T * 
viais apgyventose-'Vietdse. Su- ‘ 
areštuota daugelis ’ lietuvių 
karčiamninkų. Tūli • Žukai, 
dievoti žmonės, laikė karčia- 
mą ant W. Lombard St. Per 
visą laiką jiedu ėjo į bažny* 
Čia ir meldėsi, kad pievas juos 
apsaugotų nuo neprietelių. 
Bet štai blaivybės agentai už
puolė, sudaužė barą ir suareš
tavo žukienę, nes pats Žukas 
spėjo pabėgti. Jis tuojaus 
pranešė advokatui, kad jo mo- 
teris dar serganti, nes nesenai 
buvo padaryta operacija, ir 
todėl prašė, kad neduotų iš
vežti. Bet blaivybės agentai 
pasakė, kad įsakyta neparda
vinėti naminį alų ir degtinę, 
vienok įsakymo nepildo, tai ir 
jie nepaiso, kas bus, bet areš
tuoja. ' ‘'yĮ

Senbernį K. Navicką, ant 
Green 
skiepe 
darbo.

Ant 
gatvių 
areštavo. _
krautuvėlę, bet kada pradėjo 
peržiūrinėti jo tas saldaines, 
tai dėžėse rado nemažai . ir 
degtinės, o cigarai jau degti
ne prasmirdę. v

Ant Baltimore gatvės tūla 
Mažeikienė, o dabar Obikū- 
nienė, užlaikė minkštų .gėri
mų krautuvėlę. Bet kada 
blaivybės agentai pradėjo ty
rinėti, tai tarpe cigarų rado 
mūnšaino, o “sodė” pavirtus 
buvo naminiu alumi. Blaivy
bės / agentai pradėjo nešti 
alų į kiemą ir daužyti bute-* 
liūs kirviais. Tuo tarpu ,ijb 
Gabrilavičiaus kriaučių dirb
tuvės pamatė darbininkai, kad 
blaivybės agentai pradėjo daWjį 
žyti dievo dovaną, tuojaus- per 
langus iš dirbtuvės ėmė *... 
tyti blaivybės agentus kuom? J 
tik pasitaikė. Blaivybes ageht A 
tas pasišaukė policistą ir

Suktas] Biznis ir ’Sukta;! 
Politika

Kuomet 1926 metais Phila- 
delphijoj įsikūrė vadinamoji A- 
merikos Lietuvių Taryba, tai 
jos pirmininkas F. Bagočius 
padarė pareiškimą: “Taryba 
imsis žingsnių, kad visi tie ben
drovių graboriai būtų patrauk
ti atsakomybėn ir kad skriau
dos, padarytos Amerikos lietu
viams, būtų atitaisytos.“ (“Ke
leivis,“ num. 45, 1926 m.) 

žinoma, tai buvo tiktai am
bicingas žestas įstaigos, kuri 
nežinia kam ant svieto atsira
do.

Jeigu iš tų visų eksperimen
tų su bendrovių steigimu (ku
rių priešakyje stovėjo Ameri
kos lietuviški politikieriai); pa
daryti tinkamą išvadą, tai ji 
negali būti kitokia, kaip tik ta, 
kad Amerikos lietuvių buržua
zijos vadai, savo daugumoje, 
yra - spekuliantai, Ponzi tipo 
žmonės, “get-rich-qųick“ kom-

Bankas,' Nemunas, Ringuva, Du- binatoriai, arba žmonės, kurie 
bysa, RūĮbb bendrovė, Galybės per pirštus, tolerantiškai žiūrė

jo į lietuviško spekuliatyvio 
biznio kapitonus. Laukta gady
nės lietuviškų Rockefeleriukų, 
o išėjo visų galų suįrimhs ir 
ekspropriacija,' nepridengta net 
figos lapu atsiskaitymo irdegą- 
lumo. šios psychologijos usny
ne išdygo tokie tipai, kaip K. 
Norkus ir jam panašūs gaiva
lai. Juos ne tik niekas nesu- 
draudė, bet sodino kerčįon, kai
po gerbiamus visuomenės vei
kėjus, nors didžiumai jų reikė
jo kalėjimo pedagogikos.

Lietuviškų kompanijų istori
joj, kaip veidrody, atsimuša vi
dujinis falšyvumas “mūsiškės” 
buržuazijos vadų, jų viendieniš- 

rkumas, jų nepasotinamas ape
titas pralobti ir visiška stoka 
visuomeninės disciplinos.

To sluogsnio rekordas biznio 
srity pasiantrina jojo vedamoj 
politikoj, jo nušokime nuo de
mokratijos relių ant relių cho
leriško fašizmo. Tie iš jų, ku
rie dar formaliai laikosi’ demo
kratijos, faktinai vartoja fašis
tinius kovos būdus prieš savo 
priešuš. Tarpe eksplodavusios 
šliupo garlaivių bendroves ir 
jojo filosofijos, kad Lietuvai 
reikia smetoninio botago, yra 
aiškiai užčiuopiamas ryšys. 
Kuomet publika bus ne sąmo
ninga publika, bet botago ko n-

kompanija. .-j i s .
Kaip j “gyvuoja“ Atstatymo 

Bendrovė, f taip, pM labai .gerai 
žinomai bet nežinoma,; kiek pi
nigų sutirpo A. Hermano-Pur- 
vio as)nenihėšd ^špekuliūcijb^ej 
Prie to surašo j dar pridursime 
Universal Chemical kompaniją 
ir nesenai sprogusią Aušros 
Bendrovę (Chicagoje), kur, 
anot “Vilnies”, šėrininkai, su
dėję tūkstančius, liko be nie
kur nieko”.

Aš būčiau tik dėkingas, jei
gu kas nors šį surašą dapildy- 
tų, nes juo didesnis listas su
sidarys lietuviškų ekspropriato- 
rių, tuo geriau mes pažinsime 
veidą lietuviškos buržuazijos 
jos socialistinio apendiko.’

AR NORITE ŽINOTI?
i r h

Rašo J. D. Taunis

Dar vis Tebeplūsta' 
Komunistus

Senis Sirvydas išvyko į 
Lietuvą, bet nemanykit, kad 
jis ten būtų liovęsis plūsti 
koįriunistus. Rašydamas fa
šistų lapeliui iš Lietuvos, 
jis mėgina “nušviesti,” ko
kie Lietuvos komunistai. 
Sykį matęs jis porą girtų 
žmonių Rokiškio turguje, 
tai Širvydas ir tauškia, kad 
jie tai esą Lietuvos bolševi
kai. Greičiau bus, kad pūts 
Širvydas buvo nusilakęs, ra
šydamas tą “straipsnį” ir 
todėl jis priterliojo nebūtų 
dalykų. Daug kvailybių jis 
pridarė pasigėręs, būdamas 
Jungtinėse Valstijose, ne
mažiau, matomai, jis jų at
lieka ir Lietuvoj. Širvydas 
vieną betgi turi ypatingą 
instinktą: nežiūrint, ar jis 
girtas, ar ne, visuomet nie
kina bolševikus.

ir

Iš Argentiniečių Gyveninio

I

f •

kiekvienas lietuvis darbiniu- i Gabrilavičiaus dirbt

St., taipgi užpuolė ir* 
rado daug naminio,

Lombard ir Parking 
užpuolė Stalgutį ir su*c.-

Jis laikė saldainių

KL. Kas ir kada įsteigė Jė
zuitų ordeną ? m •' > ' i !

ATS. Jėzuitų ordeną įkūrė 
Ign. Loyola, 1535 metais.

Anglijos “darbo“ ministerių pirmininkąs-, Rąmsay, , 
,x MacDonald, su savo sūnum ir dukterim, r džiaugiasi 

skaitydami kapitalistų laikraščius,; kuriuose jie yra 
. garbinami.

Šliupai, Norkai ir tie monel- 
ninkai, kurie operavo Chicagoj, 

tautininkų! B°stone ir Brooklynę, ir šian- 
"1 ptIŠr f dar skaitomi “gerbiamais 
tai išti-ivisuomenės veikėjais”. Tie šo

Kiek Pinigų Nuėjo 
Velniop?

Kl. Kokis skirtumas yra tarp 
taip vadinamo šalto vandens 
dažų ir kitokių dažų?

Ats. Svarbiausias skirtumas 
yra tame, kad dažai, daryti su 
vandeniu, neturi savyje alie
jaus, o visi kiti dažai yra daro
mi su aliejum.

Keli metai atgal vienas Ame
rikos tautininkų laikraštis ap- 
skaitliavo, kad tose kompanijo
se žuvo apie pusantro miliono 
dolerių. Mes manome, kad žu
vo daugiau, nes viename tik ži
liaus banke, kaip savo laiku 
rašė kun. F. Kemėšis, “sutirpo 
$100,000 privačiuose kišepiuo- 
se”. ’Tasai bankas turėjęs apie 
1,000 šėrininkį.

žilius, > Yčas, . 
šliupas, *'jChicagos 
kujul-binžolninkai, 
Bostono socialistai

Kl. Ar medis auga storyn iš 
oro ar iš vidaus?

Ats. Jungtinių Valstijų giri- 
ninkystės dępartmentas sako, 
kad medis auga aplinkui, iš 
oro.: Kiekvienais motais jis pa
sidaro storesniu “: 
dviem.

Pauliukonis, 
socialistiški troliuojapaa kaimenė, tai ben- 
Herftianėlis, drovininkų spekuliatyvis gešef- 
ir sandaria- i tas galės klestėti jei ne toj, tai 

j^^^Bplerikalų (Sulai—visi jie kitoj formoj. Mažesnis karo- 
pritamnį. prie .tų “get-rich- ’sas (kaip tai atsitiko su Rūbo 
quick” kombinacijų. Beje, kad i gešeftmacheriais), kartais, pa- 
neužmirš^ume dar K. Norkų, tą!teks kalėjiman. Bet dides- 
svieto perėjūną, kuris tiek ir dės lydekos ras, progos plėtoti 
tiek sposų pridirbo^ Amerikoje savo avantiūristiškus gabumus 
ir Lietuvoje if kurį: fceikįa šim- jei ne bizny, tai lietuviškoj po- 
tai žmonių. Dabar jis taikosi j etikoj.

\ prie tautiško,ragaišio Argenti 1 ----
noje. rr f . ■ 1.

Jeigu jau pačių 
apskaičiavimu 'žuvo ’apie 
antro miliono dolerių, L.........  .
krųjų mes nei kiek nesuklys!- ,sV a1’ ^urle Pradangino 
me, padidinę tą skaitlinę iki !^?:2m^us’.£a.bus.,^ek _1"^> 
dviejų milionų dolerių. '____
nybėje tai ta suma bus dar di
desnė, nes į ją neįeina’ pasta
rųjų metų bankrutai. į.

Įsivaizdinkite, kokiam laips
ny būtų pacįidėjūsioš tos skait
linės, jeigu Amerikoje nebūtų 
buvus stipri komunistinė srio- 
vė, kuri, visą laiką vęde kovą 
5 u tais gešeftmacheriais, kuri 
nuolat iį- nuolat persergėdavo 
žn.o, .. Kairiosios srioves Žmo-

Tikre- kalėjime ir vėlei galės speku
liuoti! Buržuazija į tokį išdy
kumą žiūri per pirštus. »Kuo- 
met galutinai prasiradęs Nor
kus nutarė “pasiaiškinti“, tai 
jisai -pat pirmiausia rado sau 
vietos “Naujienose”,

Už Darbininkišką 
Duosnumą

.Spekuliatyvio biznio pionie
riai, kurie patuštino žmonių ki.-

Vienam Amerikos lietuvių 
laikraščiui iš Argentinos ra
šoma, kad i Buenos Aires 
mieste ėjęs savaitraštis 
“Balsas,” kurj leido fašistų 
konsulas Skinkis, jau susjto-

“/Balsas’ sustojo ėjęs todėl,” 
sako pranešėjas, “kad jo ben
dradarbiai ir leidėjai pamatė, 
kad. tokiu budu leisti laikraštį, 
kaip buvo leidžiamas ‘Balsas, ’ 
yra nesąmonė, ir pagaliau lik
vidavo. > ■ žinoma, neapsiėjo ir 
be asmeninių kvirčų ir intrigų. 
Dabar išėjo naujas dvisąyaiti- 
nis laikraštis, “Argentinos Lie
tuvių Balsas.” Jį leidžia feld- 
šerius Štabinskas grynai biznio 
sumetimais, o kad biznis geriau 
eitų, žada padaryti savo laikraš
tį* grynai fašistiniu, nes tuomet 
tikisi susilaukti subsidijų iš 
Kauno, nes be pašalpos fašisti
nis laikraštis Argentinoj negali 
gyvuoti ir, apskritai imant, gal 
nei vienas fašistinis laikraštis 
be pašalpos neapsieina.“
x Taigi, apie porą metų .lei
stas šlamštas buvo privers
tas sustoti. Reikia atsimins 
ti, kad jį Yėmė ne tik vieti
nis fašistų valdžios korisu-

las Skirikis, bet ir pati fa
šistų valdžia iš Kauno. 
“Balso” redaktorių eilėje 
buvo ir negarbingos praei
ties p. Kastantas Norkus.

Šiandien Argentinoje vie
natiniu savaitraščiu pasili
ko komunistinių darbininkų 
leidžiamas “Rytojus,” kurį

kas turėtų paremti ir skai
tyti. “Rytojų” leidžia ben
drovė, panaši, kai “Laisvės” 
arba “Vilnies” bendrovė. Jis 
stovi sargyboje darbininkų 
reikalų fr eina'su Komunis
tų Internacionalu.

Darbininkai spėjo nubėgtį^^v 
į policijos rankas pakįjuyb 
politechnikos studentą^ Alek
navičius, kuris dabar pas'* 
Ėas po $3,500 kaucijos, 
rali gauti ilgesnes atostogas 

hegu iš mokyklos*
Pušyno Gvaizdikas



■ o

tądien., Birželio 29, 1929 Puslapis Trečias

Centro Komiteto Pareiškimas apie Išmetimą Jay 
Lovestono iš Jungi Valstiją Komunistą Partijos

CLEVELAND, OHIO
Ekstra Pranešimas, Ekstra!

4th of July, 4 d. liepos, į- 
vyks milžiniškas piknikas, ku
rį rengia Komunistų Partijos 
6-tas Distriktas. Pikniko vie
ta : Nunona Park, šalę Chest
nut Grove, lietuviams labai ge
rai žinoma. Važiuojant gat-

Kova prieš Komunistų Internacio- džiui Sovietų Sąjungos Komunistų 
nalo liniją ir nutarimus mūsų Par- ‘ Partijos pakartojo šmeižtingus už- 
tijoj pasiekė dabar savo viršūnės.'sipuolimus dešiniųjų elementų/ esą- 
Partija akis akin susiduria su orga- mų Internacionale, ąnt mūsų broliš- 
nizuotu skaldymo bandymu. , kos Partijos Sovietų Sąjungoj. Be-
Komunistu Internacionalo Pildomojo gėdiškas pasišiaušimas prieš Komu- 

Komiteto Politinis Sekretariatas in- nistų Internacionalą Prezidiumo po- 
formavo Centro Komitetą, jog “drau- sėdyje gegužės 14 d. buvo ne vien 
gas Lovestonas birželio 11 d. išva- Įtik logiška pasekmė Lovestono už

vydamas nutarimo Komunistų Inter-j nacionalą, bet buvo dalis 
nacionalo Pildomojo Komiteto Sek- apsvarstyto plano delei Lovestono 
Tetariate.” Tokiu pasielgimu Love- kampanijc 
stonas spjovė ant Komunistų Inter- nacionalą.
nacionalo Pildomojo Komiteto nuta- 7 ____  __ ...Z
rimų ir sulaužė Kominterno discip- jis pasirinko taką tarptautinio deši- 
liną, begėdiškiausiu būdu, nežiūrint niojo sparno, ..................

jrirmesnio perspėjimo.
Dabar yra Centro Komiteto parei- munistų _ . .

ga padaryti reikiamų žingsnių prieš | taipgi ir prieštaravime linijai Ame- 
disciplinos sulaužyma iš Lovestono rikos Komunistų Partijos. Ameriki- 
pusės ir nurodyt Partijai politinę nė Partija visuomet skaitė save drū- 
prasmę Lovestono pasielgimo. Atvi- tu gynėju Komunistų Internacionalo 
ras, šiurkštus Lovestono paneigimas linijos ir pasiryžusiai ir greitai da- 
Komunistų Internacionalo nutarimų ,vė savo paramos kovai prieš deši- 
yra tik paskutinė grandelė ilgame niuosius elementus ir prieš visus nu- 
grandinyj kovos veiksmu iš vidaus , krypimas viduje Komunistų Intema- 
K. I. prieš Komintemą ir jo politi- cionalo. Del tos priežasties Love- 
ką. Šiuo veikimu Lovestonas prade- stonas buvo priverstas priimti pa- 
da atvirą kovą prieš Komunistų In- smerkimo rezoliuciją prieš tarpinin- 
ternacionalą iš lauko, ir daro tam kus (taikintojus) Evertsa, Humbertą 
tikrą žingsnį, kad suorganizuot skė 
foną mūsų Partijos.

Dabartinis Lovestono žingsnis i 
prieš Komunistų Internacionalą yra 
čiukuras proceso politiniame besivys- 
tyme tūlos linijos opozicijoj prieš 
Komunistų Internacionalo liniją. Pra
dedant nuo pavienių dešinumo klai
dų ir nukrypimų, ta linija greitai 
išsikristalizavo į platformą, kuri pa
stato Lovestoną šiandien į eiles tarp
tautinės dešiniosios. T 
prieš Komunistų internacionalą, ro 
Komunistų Internacionalo Pildomojo Komitetą, 
Komiteto Devinto Plenumo, kuris chuliganizmo ...
pradėjo kovą prieš dešinįjį pavojų.' P°R Komunistų Partijos tiesimuosius

Ta pati sau prieštaraujanti pozici
ja negalėjo būt ilgai išlaikyta-—Love
stonas turėjo prieiti prie atviro susi
kirtimo su Komintemu ir su Parti
ja. Tas pasireiškė Lovestono šiurkš
čiame nepaisyme Komunistų Interna
cionalo ir neleistiname jo sugrįžime: v
į Ameriką; griežtas politinis susikir- 24 buvo areštuotas, negalėjo 
timas tarp oportunistinės tarptauti- pribūti. Nežiūrint trumpo lai- 
nės dešiniosios linijos kurią nneme . , nn_
Lovestonas, ir bolševikiškos Komu- 11 Kaisto vakaiO, Del gi pu

žiavo į Jungtines Valstijas, nepai-j imtos linijos prieš komunistų Inter- i vekariu, imkite W. 25th kara 
v------ ...... ..... Lovute™ ant Public Square iki Statė

kampanijos prieš Komunistų Inter- Rd.,;

Lovestono kursas nuo to laiko, kai 1 
• • - i

parodo, kad jis ran
dasi ne tik prieštaravime prieš Ko- 

Internacionalo liniją, bet

retariato.” Tokiu pasielgimu Love

Del tos priežasties Love- 
stonas buvo priverstas priimti pa-

nuo čia “dinke” nuveš 
iki pikniko vietos.

Pikniko programa susidės 
iš: vodevilio trupės Harmony 
Four, base ball lošio tarpe 
Jaunųjų Komunistų Lygos ir 
Komunistų Partijos, prakalbų 
ir “parachute” iš orlaivio. 
Stebėtiniausiu už viską, tai 
bus proga pamatyti .narsuolį 
šokant iš orlaivio. Taipgi Ga
stonijos streikierių atstovai 
bus šiame piknike, kartu visa 
Cleveland© if apielinkės radi
kalė publika.

Būkime visi “Laisvės” dien
ic artu už-

anarchistams arba > kitiems, 
sunku jiems įsprausti knygutę 
klausytojams ant Viešosios 
Aikštės (Public Square). Bet 
su komunistine literatūra kaš 
kita. Nedčlioj, 23 d. birželio, 
drg. Cohen kalbant apie Sovie
tų Rusiją, virš 40 knygučių 
“Am. Delegacijos į Sov. Ru
siją” parduota. 50—“Labor 
Defender” ir kitokios literatū
ros, viso už apie $25.00. Bet 
su “pardavimu” yra tokis da
lykas, kurį turiu “Laisvės” 
skaitytojams paaiškinti. Ant

Viešosios Aikštės literatūrą 
platinti — parduoti užginta. 
Miesto Taryba .net įstatymą 
turi perleidus tud> klausimu, 
kad komunistinei propagandai 
pakirtus kelią. Bet duoti (dy
kai) galima ir imti galima. 
Todėl komunistai sako: kas 
norite gauti tą ar kitą knygu
tę, štai ji, o pinigus, jos vertę, 
padėkite ant akmens, jei no
rite aukoti. Ant akmens pini
gus galite padėti, nuo ak
mens mes galime paimti. To
kiu būdu nei jūs, nei mes ne

GERAI PATAIKO!
ant 
do- 
Pi- 
lie-

DIENRAŠČIO “LAISVĖS”
DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ

prasižengiame prieš miesto į- 
statymus. ' . ■

Iškėlus knygutę, pasakius 
jos vertę—pavyzdžiui 25c., iš 
minios ne kvoteriai eina 
akmens, bet pusdoleriai ir 
leriai. Davusieji daugiau 
nigų, negu vertė knygos,
pia už likusią sumą literatūrą 
išdalinti bedarbiams.

Taip man stovint netoli ak
mens, mačiau, kaip keli padė
jo po dolerinę už “Labor De
fender,” kad jis būtų paskleis
tas per visus bedarbius. Vie
nas paklojo ant akmens $4.35 
tjŽ literatūrą, kuri teko bedar
biams.

žymėtina ir tas, kaip tik 
komunistas pasirodo ant ak
mens, tuojaus didesnis būrys 
pradeda augti apie tą akmenį. 
Ir minia nebėga, bet stovi iki 
pabaigos, duoda klausimus ir 
“perka”—ima mūsų literatūra.

M—ka.

Taip sako pilietis Ant. Tadlauskasg 
užlaikytojas Restorano po num. 961 > 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesi laiko po 600 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nen geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvėpk”

M. J. J. Urbszo, ’ 
, 187 Oak Street,' 
Lawrence, ’ Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
keliolika žinotų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei- 

Avenue,

Droz ir kitus, o tuo pačiu laiku jis 
slaptai ir privatiškai stengėsi sumo-' 

'bilizuoti Partiją kovai prieš Komu-j 
nistų Internacionalą, pasmerkdamas; raščio skaitytojai, 

-tokį pasielgimą su Evertsu, Hum- kvieskime kaimynus bei sve- 
. bertu Droz, ir tt. Lovestonas pakar
totinai stengėsi iš paviršiaus komu- čius, nes bus daug žingeidaus 

įnistiniai pasirodyti su rezoliucijomis j pamatyti ir užgirsti.
: nrieš d^širumo pavojų Sovietų Są-i 
i jungos Komunistų Partijoj. Tuo pa
čiu laiku jis pasalingai mobilizavosi 

^tihFsV¥"0Sni0orios7‘‘ kovojančios Prieš Komintemą ir prieš Sovietų 
prieš Komunistų Internacionalą. Po $ąjU"g?S Komunistų Pantuos Centro 
Komunistų Internacionalo Pildomojo Komitetą, su obalsiu neturi but i 
Komiteto Devinto Plenumo, kuris c^u^?ranizm? x P^®^.,^0V1^4_;Sųjun-1 
pradėjo kc 
Lovestonas ir Pepperis atsistojo į 
o* ' dciją prieš tą kovą, prisidengda- 

teorija Amerikos išimtinumo (ex- 
cepkohalizmo). Jie pareiškė, kad 
dešiniojo pavojaus nesą Amerikoj. 
Taip pradėtąjį! kelią Lovestonas ir 
Pepperis sužiniai sekė ir Kominterno 
šeštame Pasauliniame Kongrese. Tai 
šiame kongrese tarptautiniai besi
kristalizuojantis dešinysis sparnas 
padarė savo pirmus nusibrėžtus ban
dymus suformuluot savo platformą ir x , .... . ,
pasistengi, kad ta platforma būtų nistų Internacionalo linijos, dabar 
priimta, kaipo Pasaulinės Komunis- nasireiške tame, kad Love-
tų Partijos platforma. Tos progra- .
mos širdis buvo josios pabrėžime pa- .Komintemp discipliną, 
saulinio kapitalizmo augančio stip
rumo ir 
arba už
stonas ir Pepperis pasidarė vadovau- stono ^intenciją tame žingsnyje, kurį 
janČiais išreiškėjais 
tarptau 
pridėjo 
bandė 
munistų I 
link

Kviečia Liet. Frakcija.
* * *

iš Darbininkų Veikimo
18 d. birželio vietos lokalas 

j T. D. A. rengė prakalbas. Kal- 
bėtojum garsinta drg. Louis 
Engdall, grįžtantis iš Gasto
nijos streiko srities. Bet delei 
masinio arešto Chicagoje, kur 
ir drg. Engdall kartu su kitais

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

PIKNIKAS ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

CASTON ROPSEVICH

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

11®.' z aH $

<,,.ų
i

p, s.

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- 
I gresyviški biznieriai, ne tik Brook- 
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose. Užeigose, 
Kliubuose. ant Balių ir Storuose bei 

i kituose bizniuose lietuvių iždirbystės 
draugu cigaru viršminetals vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite efga- 
ra. kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų eiremŲ ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo jsnV 
pareikalammo visur J kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiemą žmo
noms, daug ar mažai, vis tiek, ir 18- 
las apmokame.

Adresas:

Naujoką Cigarą Dirbėjai
267 Division Avenue. Brooklyn, N. Y.
iBgggmg^^ ........

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

blikos atsilankė gerai. Kalbė
jo vietiniai draugai: Cohen, 
Van Veen ir Tom Johnson. Vi
si nurodė svarbą T. D. A. ir 
skubų reikalą pagelbos Gasto
nijos streikieriąms ir jų orga
nizatoriams, kurių 13-kai grę- 
sia elektros kėdė. Ypač Tom 
Johnson pasakė reikšmingai, 
kad darbininkai turi susidomė
ti ir gana labai ūmu laiku. 

;Sako: “Jei to nebus, tąi Ame
rikos kapitalistų klasė pakar
tos tą pačią žudystę ąu 13 dar
bininkų vadų, ką padarė 1927 
m. su Sacco ir Vanzetti.” '

Atsišaukus’ paramos, aukota 
gausiai. Taipgi nemažai gau
ta narių į T. D .A. organizaci
ją. Stebėtinas dalykas buvo 
su 4 aplikantais, kurie buvo: 
du iš St. Louis, Mo. ir du iš 
Pennsylvania valstijos. Lan
kydamiesi pas draugus ir daži- 
noję apie šias prakalbas, atėjo 
išgirsti apie Gastonijos darbi
ninkų streiką. Išklausę, įsto
jo į T. D. A. ir kartu visi ke
turi aukojo po $1. Pažymėti
nu dalyku yra dar ir tas, kad 
viena kalbėtoja vietos, bet su
interesavo klausytojus taip, 
rodosi, pirmiaus niekados to 
nebūtų tikėtasi. O antra — 
publikos didesnė dalis buvo 
čiagimiai todėl, kad prakalbos 
rengta Unijų Svetainėj, Insur
ance Bldg.

galutinai pasireiškė tame, kad Love- 
stonas šiurkščiai, stačiokiškai sulaužė

_ Lovestono kabiegrama iš gegužės 
stovumo ir nedakainavime 15 .<]• (telpdnti kitoj vietoj), atsiųs- 

aii<yančiii nripstfirH“ IVInslcvos pii mcsniu.iy jo rėmėju ame krizyje Ir L^ve- grupei, ryškiausiai atidengia Love-

pastangų | J’55 dabar nadarė.
wwuivjv opo.xr.0. Jie “Pradėkite piečius judėjimus vie- 

iro balsus prie choro, kuris netuose ir spaudoje už visos delega- < .. ------ -------- ” ta kable-
r___ Tuo būdu primena viešą no-

ntčios klasių kovos, siste- litinę propaganda prieš Sovietų Są-

1 tų 1 idešiniojo sparno. Jie į

dinti sąmoningumą Ko- cnos sup^ązinima, 
acionalo partijų, kas grama. * ' *

July, 1929
Grieš Dvi Prof. Retikevičiaus 

Orkestros
$1,000 Tik Už 60 Genty

Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 
stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir Įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bilę vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėiimo, 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- 
žojių, kurios jums sugrąžins sveika- 
tą, panąlkins minėtas ligas.

’eigų kenti nervų suirimą, galvos 
.usmus, ūžimą ausyse, nuomarą,

širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, tain vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

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

LIETUVIS GRABORIUSrdaug pabrėždami prie- junga, faktinai su obalsiu Paliuo-1 
suokite Politinius Kalinius.”

no i “Nedarykite veikimo į jokias..., 
Kominterno instrukcijas,” įsako tas 
stebėtinas dokumentas. Tuo budu 
reikalaują stot nrieš Komintemą.

(Pabaiga kitam numery)

Partijos šeštam Suva- 
toliau išreiškia tą besivys- 

ę. Tame tezyje Ameri- 
s yra gvildenama panašiu 

būdu, p kad daro tarptautinis de
šinysis sparnas. Vietoj to, kad pa- 
brėžt padidėjimą prieštaravimų ame
rikiniame kapitalizme ir reikalą 
ruošti Partiją delei aštrėjančių kla
sinių kovų, tai jų tezis perdaug, pa
brėžė stiprumą kapitalistinio priešo 
ir elementus sunkenybių. Tarptauti
nės dešiniosios kovos obalsis prieš 
Komunistų Internacionalą lengvai su
rado sau atbalsį Lovestono obalsy- 
je apie “bėgančiąją votį” Kominter-

>olitinis skyri- 
Intemacionalo

tiektas. 
Žiavim
tymą į 
kos

SPRINGFIELD, ILL.

Klaidų Atitaisymas
“Laisvės” N141 tilpusioj 

mano korespondencijoj įsi
skverbė keletas klaidų. Pa- 

i • • sakyta, kad čia randasi dauglinijos perėjo j organizacinius žings- °
nius prieš Komunistų Internacionalą, ceverykų dirbtuvių, turėjo bu- 
Kada bandymai suturėt atšaukimą ft £ia randasi čeverykų dirb- 
Pepperio nuo darbo Jungtinėse Vals- f - 
tijose toliau nebegalėjo būti pasek- į , v.
mingi, tai Lovestonas su Pepperiu' Toliaus '.pasakyta, kad Čia 
padarė sumoksią, kad nepaisyt Ko-, lietuviai tamsūs. Kiti gali m a- 
tTX ny«. Kad aš vadinu visus lie-
bet visa Partiją ir Komunistų Inter-, tuvius tamsiais. Yra ir pro- 
nacionalą. Tas veiksmas dalyke Pep- taujančių lietuvių, bet pasitai- 

prind^nXUureJbet Ubuv°; Ko susidurti ir su tamsiais. To- 
prigavystės aktas, supuvęs manevras, del reikėjo pasakyti, kad da- 
aiškiai parodantis Įsispaudusias žy- ]įs 
mes buržuazinio politikieriškumo. I 

ir Pepperio kova prieš 1 
pasiekė 

mobilizavime mūsų 
Suvažiavimo prieš Ko- 

ionalo Atvirąjį Laiš- 
cinius Patvarkymus, i 
Internacionalo atsto- j 
r.; a si, kaip su kokio Į 
oriais, kurie turėtų I 
rlgaudinėjami ir ap

sukami. ^wvo^avimo mobilizavimas 
prieš Komunistų Internacionalo nu

buvo mobilizavimasis 
omunistų Internacionalą, 

teisingumas suvažiavi- 
, susidariusių iš geriau- 
irtijos proletarų, niekad 

būtų neprisileidęs atviros ir aiškios 
os prieš Komintemą. Mo- 1 
todėl, išsireiškė fc 

suvažiavimo
oje užslėptų manevrų prieš 

maciohalą. Lovesto- 
priminti suvažiavimo de-

ne.

alS 
' priešo

Parti

Komunistų Internacionalą
tolesnio Ii

tarimą
■ prieš p

Komun:

fo

ĮSITĖMYKIT PARKO ANTRAŠĄ:

Ulmer Park Music Hall
Brooklyn, N. Y.Gale 25th Avė.,

Norintieji ge-, 
riausio patar- 
navijmo ir \už^ 
žemą kainą nu
liūdimo valau-1 
doje, šaukitės' 
pas:

lietuvių tamsūs.
A. Čekanauskas. 21 d. birželio įvyko T. D. A. 

11 kp. narių nepaprastas su
sirinkimas. Narių atsilankė 
gerokai. Dvi naujos nares pri

sirašė—dd. Irvinienė ir Dami- 
'naitienė. Abi jaunos draugės, 

Čia mainose liko sužeisti pirmoji čia augus ir veikli, ga- 
keli darbininkai, kurių tarpe bi draugė, 
randasi ir vienas mūsų darbi-j Miesto 
ninkiškų organizacijų i J"’ 
drg. V. Rugienius, 1_______  .

SHENANDOAH. PA.

centralio komiteto 
ninkiškų organizacijų narys delegatas išdavė platų rapor- 
drg. V. Rugienius. Linkėtina tą ir nurodė, kad Clevelando 
jam greitai pasveikti ir vėl.kp. mažiau veikia palyginus 
darbuotis. su mažų kolonijų kuopomis ar

ba mainų sričių 1 kuopomis.
formoje! ’Draugai A. žemaitis, F. či- Kartu pranešė, kad 29-30 dd. 
de,e*a; I žKuskas ir J. Stankevičius au-’ birželio T. D. A. Clevelande rru nriPS ’—*  ........... _   j nm   M i • • • •

nas 
legatams, kad pasipriešinimas Komu
nistų ‘ nalo nutarimui turė-

i už išgavimą iš Komin- 
, kad būtų išnaujo 

ta ginčijamieji klausimai, 
voties” obalsis suteikė 

tinį” pasiteisinimą delei nutari
mų nepnemimo.

Po atvažiavimui į Maskvą, tačiaus, 
delegacija, kurstomai Lovestono, pa
sirinko tokią taktiką, kuri nuo pat 
pradžios peržengė teises ir pareigas, 
kaipo atstovų ištikimos Komunistų 
Internacionalo Sekcijos. Amerikinės 
Partijos delegacija Maskvoj kovojo 
tokioj dvasioj, kuri tą delegaciją pa
statė 
prieš 
hūdis dešimties reikalavimų, delega- 

' Iktų Amerikinei Komisijai 
10 d., pareiškimai gegužės 

pasirodo, kaip neužginči-, 
„išninkai tąja prasme. O drg. 
> pareiškimas plenariam posė-

te to

j aiškią opozicinę nuotaiką 
Komintemą. Ultimatiškas po- 
dešimties reikalavimų, delega- 

Iktų Amerikinei Komisijai

Kalbės mūsų seni darbuotojai 
darbininkų judėjime

J. ŠUKYS ir H. STANKUS
Bus svečių iš Chicagos, Detroito, Cleveland©, Pittsbur
gh©, Wilkes-Barre, Scrantono, Philadelphijos, Bostono, 

Binghamtono ir iš kitur.

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Pradžia 1-mą valandą po pietų
Diaugas Balčiūnas, iš Long Island City,v žada 

sulošti šachmatais by kurį iš pikniko dalyvių. Jis 
loš vienas su dviem ar trim. Brooklyno kriaučiai 
didžiuojasi, kad čekeriais niekas jų nesuloš. Svei
ki sulaukę pikniko, matysime, kas ko vertas.

VALGIAI IR GĖRIMAI
Jau paskirtas komitetas vedimui maisto de

partment©. Komitetas pareiškė, jog visą maistą 
gamins ant vietos. Tai bus šviežus ir skanūs val
giai. Bus šaltų gėrimų ir pakankamai Naujokų 
cigarų.

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

80. BOSTON, MASS.
Rezidencijas 

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

Te!., Bo. Boston 0304 W.

JONĄ

s

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

5043

tomobiliifmi išvažiavo į Illinois turės “Tag Day,” kurioje visi 
valstiją ir mano aplankyti Chi- surinkti pinigai eis Gastonia 
cagą. j ir kitų pietinių valstijų audi-

Mes linkime kuo geriausios nyčią streiko paramai.
kelionės ir greito sugrįžimo, Kalbėta apie pakėlimą yei- 
nes čia kaip darbininkiškose 
organizacijose, taip ir Lyros 
Chore, kur iki šiol darbavotės, 
darbo ‘yra labai daug.

J. Pacauskas.

Panemunėlis, Rokiškio an. 
— Su pirmąja ekskursija iš 
Chicagos amerikietis Juo
zas Rimbą atsivežė ir auto
mobilį. Netolimai jo tėviš
kės automobilis įlūžo tiltan 
ir gerokai apgedo. ,

kimo šios organizacijos. Nu
tarta kreiptis prie A. L. D. L. 
D. 22 kp., kad kartu galima 
būtų laikyti susirinkimai šių 
abiejų organizacijų.

• Kartu visi nariai pasiėmė 
kvitų knygutes rinkimui aukų 
paramai Gastonijos streiko.

Clevelande ant viešosios 
aikštes yra laikomi vieši susi
rinkimai—prakalbos. Pasta
ruoju laiku ve kas pastebėta,, 
ko pirmiaus nebuvo. Kalbant

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

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

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

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

KAIP VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS:
Iš New Yorko miesto važiuoti per MANHATTAN 

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

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktj. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogefiaųsia.

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

*3

LIETUVlšKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Išsisfi- 
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukps, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlazamės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiŠkai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma

(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 
X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.

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

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

■

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais | trumpiam^ laiką. 
Mes gvarantuojam lafsnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas |25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos » dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. NedėldienUja nuo 11 iki S 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave, cor. 14tn SU N. Y.
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Tel. ofiso 7806-W. Namų 7806-R. 
' DAKTARAS

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS 

•Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak. 
Rytais ir Nedėliomis pagal sutartį 

799 Bank Street
(virš Banko) Waterbury, Conn.

RENGIA LIET. DARB. SUSIVIENIJIMO I-ma» RAJONAS !

Nedalioje, 30 d. Birželio-June
Ant Ukes, Puikioj Svetainei

i PROGRESS HALL
Mitchell Ave., Linden, N. Jl

Puslapis Ketvirtas

GYVENIMO
Darželių ir Sodų 

Insektai

■

♦m

b-

Afonų vienuolyno tapo 
išvytas vienuolis Feodosijus už 
lytinį ištvirkimą, už ;laikymą 
moterų savo kambaryje ir už 
kitus panašius darbelius, tin
kamus dvasiškiems tėveliams.

Bet vienuolis Feodosijus ne
nusiminė. Jis buvo tvirtas, 
kad jam dievas padės. Todėl 
atvyko į Kubanių ir apsistojo 
Platnirove. čia tuoj aus pra
dėjo darbuotis, pastatė “dievo 
garbei” namus ir sutraukė į 
juos penkioliką moterų, atsi
davusių jam dūšia ir kūnu. 
Mat, kunigai geriau griebia 
moterų kūną, negu dūšią.

Viskas klojosi kuo puikiau
siai ir dvasiškas tėvelis, tarpe 
penkiolikos griešnų moterėlių, 
jautėsi, kaip inkstas taukuose. 
Bet čia apielinkės gyventojai 
pasipiktino, sukilo ir išvijo 
“dvasišką tėvelį.”

Tas “dvasiškas tėvelis” sa
vo laikais buvo teisiamas ir už 
papildytą žmogžudystę, bet 
tuomet jis priklausė prie ru
sų juodašimčių sąjungos, to
dėl caro teismas jį išteisino.

Išvytas iš Kubaniaus, apsi
stojo černomorsko srityje, čia 
jis greitu laiku vėl iškilo ir 
pasidarė garbinga ir “šventa” 
asaba. Pas jį, kaipo “šventą 
asabą,” pradėjo iš visų kraštų 
eiti ir važiuoti lankytojai. Grei
tu laiku Feodosijus suorgani
zavo penkioliką vyrų vienuo
lių ir pats patapo jų viršinin
ku—dvasišku tėvu. Tame jų 
lizde buvo nemažai ir mote
rėlių—“dievo tarn'aičių,” ku
rių amžius siekė nuo 10 iki 30 
metų. Jis toms “dievo tarnai
tėms” visuomet sakydavo:

“Tik vienas dievas be grie- 
ko, o mes—griešni. Per lytį ir 
vaisių pažįstame grieką ir sal
dumus nuo jo išpirkimui.”

Nuolatiniais lytiniais užsiė
mimais ir 
mu jis dvi 
Liubov ir 
pamišimo, 
perdaug skandališkas dalykas, 
todėl dvasiškoji valdžia atėmė 
iš Feodosijaus kunigystę.

Vienok ir čia dvasiškas tė
velis surado išeitį. Jis visą sa
vo įstaigą pavadino “Sužeistų 
Proletarų prieglauda” ir pra
dėjo taikytis prie naujos So
vietinės tvarkos.

Nors jis ir pradėjo nuduoti 
šalininku naujosios tvarkos, 
bet nieku būdu negalėjo už
miršti ir seną savo profesiją. 
Jis kviesdavo pas save mote
ris ir merginas ir su jomis kal
bėdavosi “apie dūšių išgany
mą.” Pardavinėjo “šventus 
daiktus”: Herodo sumušto kū
dikėlio kraują, išganytojo dra
bužius, akmenį, ant kurio 
Kristus buvo atsistojęs, kuo
met sėdo ant asilo ir kitus pa
našius daiktus.

Visus apielinkės gyventojus 
Fęodosijus laikė didžiausioj 
baimėj ir sau nepatinkamus 
visuomet pasitikdavo apsigin
klavęs.

Jis leido paskalas, kad toje 
jo prieglaudoje buvo atsilan
kęs Kalininas ir kiti Tarybų 
valdžios viršininkai, o su svei
katos komisaru Semaško ir da
bar susirašinėjąs.

Bet viskam būna galas. Ta
rybų valdžia sužinojo apie Fe- 
odosijaus tokius darbelius ir jį 
suareštavo. Dabar tupi j už 
grotų, bet dievas jau neišgelb-

Švenčioniškis.

sadistiniu pasielgi- 
“dievo tarnaites”— 
Oną—privedė prie 

Bet čia jau buvo

Kai tik sėklos tampa įdėtos į 
žemę, reikia kreipti atydą į 
kontroliavimą visokių insektų, 
nes jie ne tik užpuls jaunus au
galus, bet juos beveik išnaikins.

Javų aršiausi insektai yra la
pinės kirmėlaitės, augalų utėlės, 
vabalai, žiogai, raudoni vorai ir 
blusos. Visi daržininkai pažįs
ta žilas ir rudas lapines kirmė
laites. Nakčia tie insektai už
puola augalus, neduoda progos 
daržininkams juos išbaigti. Jie 
ypatingai mėgsta jaunus kopūs
tų lapus, bet atakuoja visus 
jaunus augalus.

Kai kuriuose darželiuose ap- 
nuodintas viliojantis maistas 
kontroliuoja tas kirmėlaites. 
Jeigu tik galima, vaikus, vištas 
ir naminius gyvulius reikia ne
prileisti prie tų darželių, kur 
toks maistas vartojamas. Ma
žuose darželiuose galima ranka 
surinkti tas kirmėlaites.

Kitus insektus galima kontro
liuoti apiberiant “nicotine dust” 
arba “lead arsenate.” Jeigu vi
sas darželis yra. švariai užlai
komas, nesiranda išmatų, tas 
neduos straigėms ir kitiems in- 
sektams prieiti prie augalų, nes 
šie paprastai per dieną pasisle
pia supūstame medyje, lentose 
ir panašiose vietose.

Laukinės Pelės. Kontroliavi
mas laukinių pelių kartais yra 
labai svarbus dalykas, jeigu 
ūkininkai ir vaisių augintojai 
nori apsaugoti javus ir me
džius. Nelabai senai gavome 
raportij iš Connecticut valsti
jos, parodant, kad laukinės pe
lės išbaigė net 60 proc. didelio, 
sodo, užmušė 2,000 iš 3,000 
kriaušių medžiij kitame sode. 
Californijoj viename sezone tos 
pelės užmušė net 1,300 apelsinų 
medžių.

Apart medžių, pelės užpuola 
šakninius javus, ir šaknis. Jos 
mėgsta dobilus ir alfalfą ir ata
kuoja kornus ir kitus grūdus. 
Laukinės pelės turi labai daug 
natūralių priešų—vanagai, pelė
dos, varnos, mėvos, lapės, šeš
kai, ir visokios gyvatės.

Kuomet reikia imti žingsnius 
kontroliuoti peles, reikia nuo 
medžių apielinkės prašalinti vi
sas išmatas. Reikia medžio 
kamieną gerai nuplauti geru

mišiniu, nes tas^ apsaugos medį 
nuo triušių. Patartina vartoti 
mišinį iš vienos dalies “creo
sote’’ aliejaus prie dviejų arba 
trijų dalių “coal tar.” “Lime 
sulphur” irgi geras nuplovimui.

Apsukti medžius vielomis ne- 
taip pasekminga, nes pelės ga
li atakuoti šaknis. Pasekmin- 
giausias būdas atakuoti peles 
yra vartojimas apnuodinto mai
sto, padedant netoli nuo me
džių. Tos “apnuodijimb sto
tys” ne tik išnaikins apsigyve
nusias peles, bet ir tas, kurios 
tik laikinai apsistoja aplink 
tuos medžius.

Rytinėse ir vidur-vakarinėse 
valstijose kurmiaL yra rimtu 
pavojum javams.^Jie mėgsta 
kuopuikiausius javus.

Gazuojant kurmius anksti pa
vasarį yra geriausias būdas 
kontroliuoti juos paprastoje 
ūkėje. Reikia rasti vietas, ku
riose įlenda, gazo įleisti 
įėjimą apdengti.

Ekstra Pranešimas Naujosios 
Anglijos Draugams

Didelė Naujanybė Liepos 4-tos 
Piknike, Lawrence, Mass.
Draugai, draugės ir visi 

prieteliai! Tardami paskutinį 
garbės žodį liepos 4-tos pik
niko reikaluose, pranešame 
visiems smagią ir nesitkėtą 
naujieną, kad mūsų piknike 
liepos 4-tą dalyvaus svečiai 
net iš Chicagos, 111. ,

Į mūsų apielinkę atvažiuo
ja dd. chicagiečiai Andriulis, 
Štanlis ir kiti. Lankysis mūsų 
piknike ir pasakys : gerą pra
kalbą. Tai bus be galo sma
gu susitikti su tais karžygiš
kais veikėjais iš vakarų pu
sės. Jų pasakytos prakalbos 
bus neapsakomai žingeidžios.’ 
Todėl kurie iki šiol, del kurių 
nors priežasčių, ir nemanėte 
važiuoti į šį pikniką, tai da
bar permainykite savo mintį 
ir rūpestingai rengkites va
žiuoti į pikniką. Visos apie- 
linkės geri žmonės iškelkite 
obalsį ir vykdykite jį gyveni- 
man: Liepos ketvirtoj dienoj 
mūsų visų pareiga būti milži
niškame piknike Laiwrence, 
Mass. Maple parke. Pikni
kas bus didelis ir gražus, o 
todėl ir smagus. Jis prasidės

GELBĖKITE DAILY WORKER}!

PANEVĖŽYS

antPasiskundem Vilkui 
Vilkučio

Rubinšteino malūne meistras 
Kleinas Fricas labai žiauriai el
giasi su darbininkas. Mes vie
ton organizuotai kovoti del ge
resnių darbo sąlygų, nutarėm 
pasiskųsti darbo inspektoriui. 
Darbo inspektorius, žinomas fa
šistų šunelis, tuoj pranešė, 
mes skundžiamės ir dabar meis
teris dar žiauriau pradėjo elg
tis grasindamas visus išmesti iš 
dirbtuvės. Dabar mums aišku, 
kad skųsdamies vilkui ant vil
kučio nieko laimėti negalime. 
Mums reikia susiorganizuoti ir 
organizuotos kovos keliu’ ginti 
savo teises.

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 
momentu, kuomet randamės sūkuryje tokių svarbių kovų ir 
kuomet mums priešakyje stovi tokie opūs uždaviniai, kuriems 
Daily Worker yra būtinas, nepavaduojamas, kaip akiai lė
liukė.

Reikia ašgelbėti 14 Gastonijos streikierių, kuriems gręsia 
mirties bausmė elektros kedėje. t

Rugpjūčio 31 d. įvyksta visos Amerikos Darbo Unijų Vie
nybės Konferencija Clevelande.

Rugpjūčio 1 d.—Tarptautinė Raudonoji Diena su prieš
karinėmis demonstracijomis. , . < ‘ •

Organizavimas neorganizuotų ir statymas naujų, klasiniai 
kovojančių unijų. ■ . .

Rėmimas Nacionalgs Audėjų Unijos, Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo ir Darbininkų Raudonosios Pagelbos.

) Kūrimas negrų ir baltųjų darbininkų vienybės.
Naujų narių traukimas į Komunistų Partiją ir jos intakes 

skleidimas tarp visų kitų darbininkų.
Talka keliems dideliems einantiems streikams, ir t. t.
Be Daily Workerio nei vienas iš suminėtų uždavinių ne

galėtų būt nei pusiau atliktas.
Skubėkite, todėl, greičiąusion pagelbon revoliuciniam sa

vo klasės organui. Siųskite jam pinigų ŠIANDIEN, sekamu 
adresu, išsikirpdami žemiau dedamą blankutę ir pažymėdami 

Ijoj suma jūsų teikiamų aukų:ad t • ■

am

THE DAILY WQRKER, 26-28 Union Square, New York i
After reading the appeal for aid in the Daily Worker I 

sending you the enclosed amount, $
Name ...........

Address . . *
Aukotojų vardai be atidėliojimo skelbiami Daily Worke

H

nuo 11 vai. rytb ir tęsis iki 
vėlumai vakaro. Muzika šo
kiams kuopuikiausia. Progra
mą pildys Naujosios Anglijos 
chorai, solistai ir solistės įvai
riose formose, žaislų bus vi
sokių—dapildyta naujais. Ei
na gandai iš visų kampų ir 
kampelių, kad žmonės stropiai 
organizuojasi—kas trokais, 
kas busais, kas automobiliais, 
o kas kitokiais keliais į šį ne
paprastą “kermošių.” Tiki
masi gražaus svietelio iš visos 
apielinkės. Draugai lawren- 
ciškiai rūpestingai ,ruošiasi 
priimti svečius iš visur.1 O kur 
visi, ten būkime ir mes, idant 
pasigrožėti plačios liaudies 
malonumu.

J. M. Karsonas.

Palangos Žveję Nelaimė

KLAIPĖDA.— Apie išti
kusią Palangos pakrantėj 
nelaimę papildomai sužino
ta, kad žvejai buvo išėję jū
ron iš trijų vietų, būtent, iš 
Palangos, Šventosios ir 
Karlininkų prieplaukų. Iš 
viso buvo išplaukę apie 20

M********AA*A^WWbAAAA*WWWWWWV

Tarpininkas
Vaisbos, Kultūros ir Dailės Mėnesinis 
Žurnalas, su spalvuotais paveikslais.

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

numeris 15c.
“Tarpininkas” duoda $200 arba lai

vakortę į Lietuvą ir atgal—do
vanų.

“Tarpininkas” pagelbės jums apmo
kėti bilas. Įsigykit “Tarpininką” 
tuojau, tai sužinosit, kaip tą ga
lima padaryti.

Kreipkitės šiuo antrašu: 
TARPININKAS

332 Broadway So. Boston, Mass.

i valčių. Dauguma jų buvo 
būrinės ir tik keturios turė
jo motorus. Beveik visų 11 
paskendusių žvejų lavonai 
jau bangų išmesti į krantą. 
Visi jie, išskyrus vieną, ku
ris turėjo 50 metų, buvo dar

jau ni vyrai nuo 
amžiaus, vedę ‘' 
m as. Nelaimint 
vonai visi pa 
nę ir marguoja 
Likusių šeimų p 
lo varginga.

LINDEN, N. J. LINDE

‘ Visus ir visas kviečiame atsilankyti į darbinink 
giamą pikniką, šiame piknike dalyvaus iš visų, j 

jopo kolonijų delegatės. Bus puiki programa, 
grieš Retikevičiaus Orkestrą. Prasidės kaip 12 Vai. die
ną. Visus kviečiame atvažiuoti valgyti pietus į mūs 
niką, nes Elizabetho ir Lindeno draugės gamina 
ypač bus skanių namie keptų pyragų ir kitų įv 
gių. Kviečia Liet. Darb. Susiv. I-mas Rajc

nių išmokėjimų. Didelis
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New

Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai diei
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie <

$10.00 LOTAI
Kiekvienas gali gauti šiame mėnes 

tus įmokėdamas $10.00, o likusias 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augšč 
duo, gesas ir elektra suvesta. N 
asesmentų. Gatavi namai del pasiri 
4—5 ir 6 kambariu? ant išmokesčit 
budavosime pagal jūsų reikalavime 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 a 
parkas, 9A8 akerių tuojaus prie ►

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APImo 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti ■ 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu 1

A. M. KISHON, Aptiekorius Savini
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST
............  ..... ■’h----- . 1 ----

į , Tel.: Greenpoint 9682

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

DARBININKAI STOKITE

1AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpios kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

Keturi Skyriai Pomirtines:

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

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

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

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

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

/

KELRODIS: Iš New Yorko galima paimt traukinį J 
iki Linden, N. J., stoties; paskiaus paimt busą num. 34*" 
ir išlipt palei Township Building, tenais bus žmogus su “ 
nurodys, kur svetaine. Iš Elizabeth, N. J., paimt bile 
minėtų busų; nuveš iki vietai. Svetainės antrašas: 
Progress Hall.

■ K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Būdavo jame naujus budinkus ir pertaisome sei 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekviei 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaę 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis d4 kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu a

K. M. S.
644 Driggs Avenue, Broo

Padirbti iš suder 
Havanos Tabakų 

Vidurys vien tik ii importuotų

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PA
526 N. 11 th St. PfciU

Sulig reikalavimo, šiuos cigar 
per paštą išsiuntinėjame, ii 

užsakymus (orderius)

PO 10 CENTŲ IR DAUGI
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LAISVOJI SAKYKLA
PHILADELPHIA, PA.

gaiš, monkdmis, bestijomis 
bolševikais, raudonaisiais ir to
kiose vietose, kaip bažnyčioje 
ir ant mitingų. Pastaruoju 
laiku žmonės šneka, kad ir 
per vidurį mišių atsisukęs šau
kia į publiką, sakydamas — 
“Bestijos, klaupkitės!” Tai 
šitaip tautiškas vyskupas dir- 
mavoja savo parapijomis. 
Mums atrodo, jeigu tavo pa- 
rapijonai yra bestijos, tai tu 
esi bestijų vyskupas, ir tavo 
parapija kitaip negali būti va
dinama, kaip tik “lietuvių 
tautos bestijų parapija.”

Šitas žinias aprašo buvęs 
tautiškos parapijos board di
rektorius.

Vardan Teisybes
4 M. X. Mockaus pra

kalbos nebuvo tokios nepasek- 
mingos, kaip M. Sūnus aprašė 
“Laisvės” No. 135. Nors pub
likos nebuvo perdaug, bet ir 
netaip mažai, kad galėjome 
literatūros arba knygų išpar
duoti už virš $60.00.

Toliau, M. Sūnus apsilenkia 
su teisybe, sakydamas, kad 
Tiesos Mokslo Draugystę su
galvojo ir tvėrė nepriklauso
masis kunigėlis Žukauskas. 
Čia pasakyta tikras melas, tik 
nežinia, kaip tas įvyko—suži- 
jiiai ar per nežinojimą. Tai 
tiek to.

Vyskūpo Žukausko laiškas, 
tilpęs “Laisvės” No. 142, ku
riame ir pats vysk. Žukauskas 
sako, kad jis “Tiesos Mokslo 
Draugijos” organizatorium nie
kados nebuvo ir dabar nesąs. 
Tai tas tikra teisybė.

Toliaus, vysk. Žukauskas 
ri publikai pasirodyti visai 
kaltas dangiškasis avinas, 
kydamas, užzurpuoti bet 
kad taip ir taip darytų—ne 
mano -palinkimas. Tai ko
kiems galams tą tautišką pa
rapiją organizavai, del kurios 
tirpsta žmonių pinigai taip, 

y Aaip sniegas nuo lietaus? Ir 
įvJceno palinkimais tu nori pri

teršti parapijonus, kad tau 
Igą atmokėtų $1,000 arba 
džiodžment notą” padarytų ? 
Taipgi jūs sakote, kad vi

siems žmonėms pripažįstate 
liuosą valią. Jeigu taip, tai 
kodėl jūs pradėjote ęulti Tie
sos Mokslo Draugiją ir jos or
ganizatorius, išvadindamas 
vanagais, bolševikais ir tam 
panašiai? Kodėl jūs bėgote į 
City Hali jieškoti minimos 
draugijos čarterio? Ar jums 
tautinės parapijos preziden
tas J. Brazis neužvažiavo per 
nosį, sakydamas, kokį klebo
nas turi biznį eiti jieškoti sve
timos draugijos čarterio?

Ari jūs neagitavote, kad tė- 
(žįrf^neUistij š£to vaikučių į 
Ateities žiedo mokyklėlę ir 
dar viešai sakėte, kad jūs nu
eisite į City Hali ir ] 
te, kad jie daugiau vaikučių v. . v , _ v. . - . . . 
nemokins Rusijos bolševizmo ? "ais aauke gegužinius obalsius: 
Ir akyvaizdoje šitokių dalykų, , - .. - v. - - , 2 
vysk. Žukauskas drįsta apsi- na* ^a^in fašizmas, ir kt. 
dengti skraiste nekaltybės, sa
kydamas “Laisvės” No. 142, 
kad aš visiems žmonėms pri
pažįstu liuosą valią, ko tikre
nybėje visai nėra, tai yra am
žinas melas ir šitaip meluoja 
.lietuvių tautiškasis vyskupas 
Žukauskas, kuris jau pasirodė

J. Gustis.

IŠ LIETUVOS

Puslapis Penkias

no- 
ne- 
sa- 
ką,

KAUNAS
Pirmoji Gegužės

Lygiai 12 vai. dieną 3 demon
strantų būriai atėjo į nuskirtą 
demonstracijos vietą. Susior
ganizavę ir sustoję į eiles ir 
dainuodami revoliucines dainas 
pradėjo eiti pirmyn. Bet tuč 
tuojau iš kiemų išbėgo žvalgy
bininkai, studentai fašistai, 
“Geležinio Vilko” organizacijos 
nariai, apsiginklavę braunin
gais, guminėmis lazdomis, pei
liais ir visokiais įrankiais, su 
kokiais tik geriau galima muš
ti. Taip apsiginklavę jie užklu
po demonstrantus. Demonstran
tai neišsigando ir juodašimčių 
apsupti ėjo gatvėmis, dainuoda
mi revoliucines dainas. Juoda
šimčiai pradėjo xpulti demon
strantus, o demonstrantai gin
tis. Besimušant demonstran
tams su juodašimčių gauja pa
sirodė dar du būriai demon
strantų. šie demonstrantai puo
lė į pagelbą seniau atėjusiems 
demonstrantams. Išsigandę 
juodašimčiai pradėjo šaudyt. 
Juodašimčiams į pagelbą atvy
ko raita ir pėsčia policija ir už
klupo demonstrantus. Policija 
mušė ir tuos, kurie ėjo šalę de

monstrantų. žinoma, mušė vi
sus tuos, kas pasakė nors vieną 
žodį prieš juodašimčius.

KAUNAS
Tyčiojasi

M. V. trečioj butų koloni
joj gyvena daug biednuonienės,
Butai visai nesutvarkyti, langai 
išdaužyti, iš visų pusių vėjas

pučia per plyšius. Už butą ten
ka mokėti po 15 litų mėnesiui. 
Nedarbo metu Kauno Miesto 
Valdyba patraukė mus teisman 
ir teismas priteisė mus išmesti 
iš butų. KMV davė mums mal
kų, bet mes menkai ką gavome, 
nes visos malkos pakliuvo pono

Kairiunaičio kišenėn, žiemos 
metu mes kentėm didelį vargą 
ir badą. Mes padavėm prašy
mą KMV, kad mus sušelptų. 
KMV davė mums po “šukas” 
apsiginti nuo vabalų.

“Balsas”

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

Bell Pkone. Poplar 7MB

SKONIS Augščiau
Visko

JIE

ir 
ANGLISKAI-LIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuoj aus įsigykite j j ir kas
dien turėkite su 
reikalui esant, 
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.2Se

“LAISVE”
46 Ten Byck 8tM Brooklyn, N. Y.

A. F. STANKUS

ŠVELNŪS.

Ir Vienok
PATENKINA

savim. Bile 
jis bus jū

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

LAISVĘ

JUOZAS
i

Geresnis skonis, kuri 
Chesterfield padaro, prigu
li nuo kokybės tabakų — 
saldžių, prinokusių, kve-

piančių—ir jųjų moksliško 
mišinio. Yra daugybė misi-, 
nių, bet tik vienų vienas 
Chesterfield mišinys.
LIGGETT & MYERS TOBACCO CO.

PUIKUS TURKIŠKO ir NAMINIO TABAKŲ MIŠINYS

Čiu laiku the American Tobacco Com
pany užsitarnavo mūsų draugiškumą 
ir gilausią pagarbą, kadangi jinai pa
rode savo pasitikėjimą mums, regu
liariai garsindami mūsų skiltyse. Da
bar ateina iš New Yo rk o praneši
mas, jog George Washington Hill, 
prezidentas the American Tobacco; 
Company, priėmė prezidentystę ar va
dovybę josios šakoje, the American 
Cigar Compaiiy ir kad drauge su 
juom šios kompanijos direktoriatan

"/j; ' ; j Demonstrantai labai gerai lai- į^jo sekami direktoriai the American padalysi-L _ . ,T , v. Tobacco Company: Frank W. Har-
vaikučiu ' ^eS1, Mušdamiesi su juodasim- WOod, C. A. Penn, Vincent Riggio,

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. ‘/Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas Vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved

^VLANDIMPRo^
ir gamta atsilygins.

Tegyvuoja 1-sios gegužes die-

Demonstracijoj dalyvavo keli 
šimtai žmonių. Areštuota 50 
žmonių. Demonstrantams atėjo 
į pagelbą ir pašalinių darbinin
kų, kurie nedalyvavo demon
stracijoj,—k. a. kanalizacijos 
darbininkai.

Spaustuvės nedirbo. Nedirbo
didžiausis darbininkų priešas, ir visa eilė dirbtuvių.
Todėl patartina visiems dar-I 
bininkams būti atsargiems ir' 
netikėkite vysk. Žukausko ma
loniems žodeliams, nes jis tan
kiai save dangsto nekaltybės 
rūbais. Ir tokiu būdu jisai pa
sigauna darbininką del savo 
išnaudojimo.

Be to, dar priminsiu, kaip 
vysk. Žukauskas gražiai vadi
na savo parapijonus: vana-

dir-

2 e n

2

n

S 
5

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemų 
kainų, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kai * 
ku ©geriausiose vietose ir už I

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone---------------------Main 8669
Bell_______________ -—Oregon 5136

Ad E No. 31 

Jis turėjo skilvio ir inkstų 
trubelius

Kolonas* f Lawrence Neice. Mt. Union, 
La., nepradėjo vartoti Nuga-Tone. jis tu
rėjo silpnus inkstus ir suirusį skilvį, ku
ris durt jam t rūbelių ir nervai buvo silpni. 
Nuga-Tone Jam suteikė tikrą palaimą ir 
tie trubelfai pražuvo, ponas Lawrence sa
ko, kad jpa suteikė jam sveikatą ir atipru- 
nią ir ’ jis vėl galėjo dirbti. Tas patvirtina, 
kad Nuga-Tone yra tikros sveikatos ir stip
rumo budavotojos.

Jei esi silpnas, sergantis, nervuotas arba 
turj neveiklius organus, tikrai turi vartoti 
Nuga-Tone. Jos yra pagelbejusios virš mi- , 
liono vyrų Ir motorų ir grąžinusios jiems I tų.

VILKAVIŠKIS
Mes Laimėjom

Klečkovo šerių dirbtuvėj 
ba 10 darbininkų. Darbdavys
norėjo įvesti akordinį darbą. 
Darbininkai atsisakė ir paskel
bė streiką. Streiką darbininkai 
laimėjo. Tenka pabriežti, kad 
streiko metu nei partija nei 
komjaunimas visai nesirūpino, 
kad padėti streikuojantiems j 
streiką laimėti.

ŠTAI JUMS, MR. MARSHALL!
Biznio organizacija yra žinoma iš 

jos galvų nusistatymo. Jeigu jie tu
ri augštus idealus ir ypatybes, tatai 
atsispindi kiekviename organizacijos 
naryj, ir taipgi kokybėje jų produk- 

"S I ’’Tai ačiū austiems idealams jos 
tų organų, ga»ų viduriuose arba žarnose, prezidento ir kitų viršininkų, kad 
raugfijimo. silpnų kenenų. inkstų arba pūs- American Tobacco Kampanija pasie- 

tokio didumo ir mUžniško paau- 
mo silpnumo ir nuovargio ir panašių tru- gimo cigaretų rūkymo, kaip kad sa- 
beiių del menkos sveikatos. Visi gyduolių k0 autoritetai, per pagerinimą ciga- 

er glu°ti del Juv.ųėjis oiX v«iitin£a i birbimo būdo/ panaudojant kai
tinimą, uz kurj jie stųjo, ir tai to- 

■ del Lucky Strike Cigaretai parodo 
didesnį paaugimą, negu visi kiti ci
garetai, krūvon sudėjus.

| The American Tobacco Company 
netiki j laikymą savo šviesos po puo
du; todėl jinai su pasitikėjimu pa
sakė publikai istoriją per garsini
mus laikraščiuose, taipgi ir šiame 
laikraštyje, savaite iš savaites, me
nuo iš mėnesio.: O šios didžios įstai
gos prezidentas nesenaiVsayo pareiš
kime buvo toks kilnus, kad'pripažino, 

įkad tas garsinimas laikragčiUose. datig 
patarnavo • tam, '■ jog ‘.publika 'i prįpme’ 
Lucky Strike: Cigaretų ’• viršeriybę, 
kaip kad parodo sensačiškas jų1 iš
augimas. ’ ‘

Už tai njes esame’dėdingi, jausda
miesi,'kad šiek ‘tiek ir įmes prisidė-; 
jome linkui to pasisekimo. Tuo pa-

i Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skfiros ligų, vidurių, Širdies ar jaknų li
gų. inkstų ar pdslds nesmagumų ir reu* 
matismo, Ifrukitča prie manęs, p gausi-' 
te sm naudos 1S mano keturių * dešimtų 
*etq patyrimo (14 metų praktikavausi 
didollJA ligoninėje).

MANO YPATIftKA ATY-m-fA AA 
>A IR' PATARNAVIMAS J) II M III 
KI PAGYDYMO y-iv.vv

Rej4gial Specialiai Prižiūrimi
i OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 
nf. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 

1 po pietų.
ANDREW EGAN, M. D.

BROOKLYN, N. Y.

C. F. Neiley ir Arthur C. Mower.
Priedan prie gabumų Mr. Nathan 

Weiss’o, veikiančiojo vice-prezijento 
the American Cigar Company,/cigarų 
pramonės veterano, gal būt, vyriau
sio toj pramonėje, kuris paskleidė 
savo idealus visoj organizacijoj Am
erican Cigar Kompanijos, nuo aktu- 
alio lapų išauginimo, subrandinimo 
ir suliejimo-suderinimo iki galuti
nam cigarų padirbimui ir pasiunti
mui, ir priedan prie pardavimų ve
dėjo Mr. R. M. C. Glenn’o prisideda 
skelbimo gabumai Frank W. Har- 
wood’o, kuris užima pareigas vice
prezidento, su veikliu dalyvavimu 
svarstymuose faktinai visos tarybos 
the American Tobacco Company.

Mes esame įsitikinę, kad tai yra 
nauja—gadynės žingsnis, kadangi vi
sas tas genijus ir» gabumai bus pri
taikyta gaminti įvairius cigarus Am
erican Cigar Kompanijos, kaipo di
džiausius pasisekimus, sulig savo 
ypatybių ir kainos, kaip kad tie vir
šininkai padarė Lucky Strike Ci ga
rėtus, cigaretų dirvoje.

Mes suprantame, kad dabar vy
riausia bus stengiamasi sugrąžint 
nuo senai mylimus CREMO Cigarus, 
ir kad dabar visas gamybos gabu
mas ir milžiniški ištekliai American 
Cigar Company, neatsižvelgiant į 
tuojautinius pelnus, yra sutelkiama 
atsakymui į posakį velionio Vice-Pre- 
zidento, Thomas Marshall’©, kuomet, 

'atsakydamas reporteriams, klausian
tiems, koks dabar yra opiausias šiai 
šaliai reikalas, pareiškė: “Ko šiai ša
liai reikia užvis labiausia, tai gero 
cigaro už penktuką.”

Lyg pasikeldamas iš pelenų Fe
niksas, CREMO pasirodo naujoj ir 
šių dienų formoj. Gerumas jo pui
kiu tabakų primena jums CREMO, 
buvusius pirm kelių metų. Prie to 
liko pridėta milžiniškos pirmenybės 
to fakto, kad šis cigaras yra užbaig- 
tinai padirbamas, visai prie jo ranka 
neprisiliečiant ir su absoliučiu vieno
dumu, kurio galima pasiekti'tiktai su 
pagelba mašinerijos. CREMO dabar 
ateina rūkytojui, kiekvienas įvyniotas 
į cininę popierėlę^.šviežiai iš fabri
ko ir apsaugotas nuo dulkių. CRE
MO yra augščiausias nuveikimas dir
bime cigarų.

vardo dėžutėse. Nč-
Haarlem oil

lem Oil Capsules” 
& Visose vaistinėse tri

te “Gold Medal” 
imkite kitokių.

o

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 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

FTfban’c Cnlrl PnwJnrc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- 
UlUdllb VU1U ruwuub bij0 Už 75c už baksą apsiginkluok 

nuo savo amžino priešo! t < i j

Ilfhn I SY Talis centa^ už Skrynutę) yra tai kanuolš prieš 
UI Uu LdA 1 dUo kjtą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmoguj pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija ptdara kiekvieną dieną ir nedėllo- 
mi8t nuo'T* :80 iki 5 vai. po, pietų ■ .

MARGARETA VALINČIUS
• ; ' J; , , . ■

Roojp 32, Weitzencorn Bldg., 
PUBLIC SQUARE, / ;

WILKES-BARRE, PA.
■

Nuo Haitftfrdo iki Brooklyno Lietuviai Bus šioje 
Milžiniškoje Iškilmėje

KETVIRTAS METINISIŠVAŽIAVIMAS
Rengia A. L. D. L. D. 3-čias ir L. D. S. A. 8-tas Apskričiai

Nedėlioję, 30 d. Birželio-June, 1929

KUHN’S PARKE
BRIDGEPORT, CONNECTICUT

Šokiai prasidės nuo pietų ii* tęsis iki vakarui
z Programa bus plati ir turtinga;

Prakalbą pasakys Drg. R. Mizara, “Laisvės” Redaktorius
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 
aukščio, sveriančiu 170. Abu nariai Brooklyno Lietuvių 
Atletų Kliubo ir puikiai išsilavinę kumštininkai. Bus po
ra Jaunųjų Darbininkų Kliubo Boxininku.

Draugai Darbininkai! Spauda yra labai svarbi įmo
nė apgynimui mūsų klasės reikalų. Todėl dalyvaukite 
šiame išvažiavime; fjąsilinksminkite ir paremkite darbi
ninkiškus laikraščius.’

Nuo šio išvažiavimo visas pelnas skiriamas darbinin
kiškos spaudos naudai. Kviečia Rengėjai.

ĮŽANGA 25 CENTAI
Prie įžangos tikietų duodama $5.00 išlaimėjimui

KELRODIS:* Atvažiavę, i Bridgeport© centrą, išFaięfipįd^Aye.,-sukit 
tiesiai Park Ave. įiki >Ndrth’Ave.; North/Aye. sufcitVpo' kairei , in va/-

- žinokite, frolleyįtracks Ipro • Mountain -Grove? kapįnes >ikP\gdlui “trac- 
kių?’ Tenai valiuokite’ po tiesia;7 į kalniuką -Tųnkis’ HillnRoad,\kur : 
yra .’užrašai, “to; Danbury” ir; privažiavus kapinąites, po tiesjai pikni- Į 
ko vieta.—-Nięhols Road važiuojantiems, proBęardšley " Phrk' pravą- ’ 
žiavus'ant Noble Avė., tuojąūs' sukit '■ tiesiai ;North...;Avę.. ir įvažiuokit 
iki’tgąl^J. kaįp jaugščiau pazymęta. Ant vietosi piknikobus 'ženklai 
aiškūs.? '•
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151 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

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

Kampai Clermont Avenue 
TELEPHONE i JUNIPER 8784

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
_______ ____ ORDER BLANK -----------------

Siųsdami pinigus iu savo adresu, užrašykite:

AB, žemiau paslrafies, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kuri malonėkit man 
pridusti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visata nurodymais, 
kaip vartoti. 
Vardas

No. —.

Miestas

—---------------------...

_____ St. or Are.

State.—-.......... —

:MiiAin<>iiii«>nii°im<»Hu<>niioiiu<»nT^nHin<>iin<>iiiHiii<>iui«>mEm3

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHOtjE VOLUNTEER 2177-0474 M0KyKLA su REPUTACIM

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. 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.

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

New York City

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

FYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A fnT1hi 
LAilkri. j{uo g T, ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J v vvlllU

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

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

nis prūdas su sūrum vandeniu

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

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

29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.
; TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE„ BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090

, ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERIMS:
Panėdėliais ir 

utarninkais



VIETOS ŽINIOS
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

—
Telephone, Itagf 44tt

A. RADZEVIČIUSAVENUE

G 9105

Central' Brooklyn, N.

J. LEVANDAUSKAS
BĖAUTY PARLOR

reikalavimai
MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

PAJIEŠKOJIMAI

BROOKLYN, N. Y.

antrašą

Leliją šaknųNAUJA BUČERNE

Debesį’RADIO, RADIO ir RADIO

SALES—PARDAVIMAI
229 Bedford
LIEBrooklyn* N

Bet šmeižikai, kaip ma 
mažai turėjo pasiseki

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

“NUSIKALTIMAS IR 
BAUSMĖ”

SU VI- 
Judis 
Meno

Buivydas ir Vaitukaitis Vėl 
Išrinkti 54-me Lokale GRABORIŲS 

(Undertaker)

Kalbėdamas per Telefoną, 
Matysi, su Kuom Kalbi

Kiekvienas, žin< 
gydančią žo 

mane, o i

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMES

gan Avė. 
Visos na-

FOR RENT
PASIRANDAVOJA

$’20.00 ^pradžių 
te.—Sayer & C‘ 
Brooklyn, N. Y

seredoj,
šapoj, 7
lonėkit įsitėmyti dieną 
į susirinkimą. 2'.
riais skaitlinga, Jbet į 
mažai lankosi 
judinkite ir ateikite

Laidotnyin apeig-omis rūpi 
naši graboriųs j. Garšva.

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

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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

. ; | . .(152-154)

“Laisvės” Pikniko 
Darbininkai, Susirinkite 
Panedėlį! .

Grybelių
Gvazdikėlių

Imbiero Šaknų 
Juo d šaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

Fran- 
garsiąją

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti xir 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.

$10.00
specialistai 

merginų ir

patys atsilankykit 
jūsų lauksim? ‘ t t •

V. L. Dvariškis, 
Aido Choro Pirmininkas

,y stoįtiep.f f Išlipę eiki- 
kalną. -U Apšvietos ir 

■ogramA: Sakys prakalbąs 
, “Laisvės” rėdaktoriUs, ir

Telephone, Greenpoint 282t

J. GARŠVA

REIKALINGA ' patyrusios merginos 
del “Sausage,’Casings.” Mes ąpsi- 

imam mokinti -skaičių merginų nuo 
18-25 metų amžiaūs. Mokėsim daug 
daugiau nei kad paprastame fabrike 
moka. $’20.00 jįšpradžių. Atsišauki- 

Inc. 208 Moore St., 
(152-154)

Visi tie draugai, kurie apsi
ėmė dirbti “Laisvės” piknike, 
yra prašomi susirinkt panedėlį, 
liepos 1 d., 8 valandą vakare, 
į “Laisvės” svetainę. Reikės 
galutinai susitart, kas ir kokį 
darbą dirbs, laike pikniko Ul
mer Parke 
būtinai susirinkite 
sunku būtų susitvarkyt

Dabar visi taip kalba. Tuomi remdamosi ir Ambrozaitis 
labai nupigino kainus ant RADIO ir ant daugelio kitų 
muzikalių instrumentų, o RADIO užlaiko geriausios rū
šies. Prie kitų yra ir Gramofonų. Maloniai užkviečiame 
visus del persitikrinimo.

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street, ‘ | į. <, ? t <

į (.Telephone^ Stagg 9642

PARSIDUODA Claras restoranas, 
biznis įdirbtas, geroj vietoj, ir ge

ra proga pirkti. Pardavimo priežas
tis—savininkas išvažiuoja į Europą. 
Kreipkitės po No. 129 First St., 
Elizabeth, N. J. (153-155)

New Yorko valdininkėliams 
ir kitiems miesto tarnauto
jams, gaunantiems mažiau 
kaip $3,000 į metus, būsią pri
dėta algos. , Tokių yra 27,000. 
Apskaitliuojama, kad algų pa
kėlimas atsieis miestui $3,500,- 
000 iki $4,000,000 per metus.

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N, Y. 

Telephone. Stagg 0781

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 

57$. Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St. 
šalę aptiekos.

Graboriųs - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirwdxM 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoma, 
krikštynoms ir pasi važinijimama.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y. | ‘ $

Garsusis rusų rašytojo Dos
tojevskio veikalas “Nusikalti
mas ir Bausmė” (Crime and 
Punishment) dabar, nuo šio 
šeštadienio, rodoma krutančiuo
se paveiksluose Film Guild Ci
nema teatre, 52 West 8th St., 
New Yorke. Tai yra vienas 
iš pačių giliausių veikalų pa
saulinėje literatūroje. Įvai
rūs kampeliai ir užkampiai vi
dujiniai kovojančios žmogaus 
sielos čia aikštėn iškelti, 
sais prieštaravimais, 
pagamintas Maskvos 
Ldšėjų.

Rodo taipgi ir Anatolio 
ce’o “Crainquebille 
pašaipą iš buržuazinių įstaty
mų ir teisdarystės.

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
J. S., 114

nios Apie Tarptautinio Dar 
bininkų Apsigynimo 48-tos

Kuopos Pikniką
Jau arti piknikas, kuris į-

Tamas šlikas. 46 meto. 62 
S3, $reĮ..St.. mirė 27. d. Įbiržė- 
Ho; bus laidotas 7. d. Herma 
10 yąl. ryte, šy. Jonę.Įtapuo-

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

po pietų; tęsis iki vėlai; J. 
Tankaus svetainėje bei darže, 
139 Elm Point Ave.. . .

Tai nepraleiskite geros pro
gos, nes vėliaus gailėsitės, jei 
nebūsite tame išjcilmingame 
parengime. Todėl, visi great- 
neck iečiai, judihj^tŠS j tą , iš
kilmingą parengimą. Jūs sa
kydavote, kajs iš to pikniko? 
Mes ir taip tyrame ore gyve
name; kbet dabar jau kitas 
klausimas kyla: o jcąs gi bus? 
Ogi Great < Necko Jaunuolių 
Choras gyvuoja ir jau poroj 
parengimų mūsų darbininkiš
kų orgapizacijų dalyvavo; jau 
ir apielinkės publika tuonji gė
rėjosi. Tokia didelė skaitlinė 
jaunuolių—dalyvauja apie 50.

Ta ipgi dar bus ir kalbėto
jas. Todėl, visi apielinkės lie
tuviai, nepamirškite pasiro
dykite, bandykte greatneckie- 
čius sukonkuruot. Jūs žinote, 
kad greatneckiečiai jūsų pa
rengimus skaitlingai užpildo. 
Tai mes dabar norėtume maty
ti, kięk galėsite jūs pasirodyt, 
ir tikimės, kad susilauksimo 
daug naujų svečių, o labiausia 
tai Huntingtono lietuvių, ir at

bus panedėlį, 1 d. liepos, 
svetainėj,' 8 vai. vakare.

Lietuviško Amalga meitų 
Kriaučių 54-to lokalo rinki
muose ketvirtadienio vakare 
drg. J. Buivydas išrinktas an
trai tarnybai, kaipo raštinin
kas, su virš 250 balsų. Ratel- 
ninkai, matydami, kad neturi 
reikiamo pritarimo nariuose, 
visai nestatė savo kandidato į 
raštininkus.

Vaitukaitis antram terminui 
išrinktas į delegatus su apie 
180 balsų. Prieš jį kandidata
vo Kalpokas; sakėsi asmeniš
kai kandidatuojąs, neatstovau
damas jokios frakcijos. Bet, 
matyt, jis buvo susižinojęs su 
ratelninkais. Už Kalpoką pa
duota virš. 80 balsų.

Ratelninkai buvo išleidę la
pelius, kuriuose šmeižė komu
nistus ir jiems pritariančius 
darbininkus. Tas purvinas la
pelis buvo skleidžiamas sve
tainėje ir pačiame rinkimų, va
kare, 
tome, 
m o. ė

Visi apsiėmusieji, 
nes kitaip

eikite persitikrinti savo spėkas 
su Great Necko drūtuoliais— 
traukti virvės, todėl ir organi- 
zuokitės; o sykiu paremsite 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo organizaciją. Jūs ži
note, kad jinai kovoja už dar
bininkus politinius kalinius; 
jūs žinote, koks dabartiniame 
momente bjaurus kapitalistų 
teroras siaučia Gastonijoj ir 
kitur. Jau nebereikėtų nei 
aiškinti, todėl rengsimės petys 
į petį ir gelbėkjme savo akty
vius draugu^, kurie aukoja sa
vo gyvastis už mūsų, darbinin
kų, reikalus. Be skirtumo pa
žiūrų mes visi esame vienodai 
išnaudojami kapitalistų klasės.

Kviečia jus visus
Pikniko Komisijos Nariai. ,

SCHMELING SULUPO 
PAOLINO UZCUDUNĄ

Max Schmeling, vokiečių 
bokso čampionas, sveriantis 
187 svarus, smarkiai sukirto 
ispaną Paolino Uzcuduną, sve
riantį 192 svarus ir pusę, Yan
kee Stadiume, New Yorke, 
pereito ketvirtadienio vakare. 
Neišmušė Schmelingas savo 
oponentą per “nakautą,” ta- 
čiaus baisiai jį sukūlė, laimė
damas didelę didžiumą punk-

PAJIEŠKAU brolių Stanislovo, Juo
zo ir Kajetono Tautkų, iš Užvinčio 
miesto. Norėčiau su jais sužinoti. Aš 
jų sesuo Karolina Tautkus. Adre- 
sOs: C. Baneviėh, P. O., Napavine, 
Wash. (152-153)
PAJIEŠKAU draugo Stanislovo Mi- 
kušausko, Višakio Rūdos parapijos, 
Endziulių kaimo, Jenkių valsčiaus, 
Šakių 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)

417 Lorimer Street

PLYMOUTH, PA.
A. kuopos susirinkimas bus 
3 liepos, pas J. Simukaitį 
vai. vakare. Visi nariai ma- 

ir atsilankyti 
Nors mūs kuopa na- 

susirinkimus 
Tat nors sykį išsi- 

>, nes turime la- 
svarbių reikalų aptarti.

Org. J. K.
(153-154)

Iš New Jersey valstijos Eu- 
voi | iėl^fdiiu < fyfeHefcta ) kruta- 
mieji . .SDąlvyoti paveikslai 
žrrioAiy ir kitų‘judančijj' daik
tų, kurie buvo matyt New 
Yorke, Bell Telefono Labora
torijose, 463 West St. Paveiks
lai buvo visai aiškūs; parodė 
atmainą, net veido spalvoje 
žmogaus, raustančio iš gėdos. 
Bet tas stebūklas buvo ne taip 
sau paprastai perleistas . tele
fonu. Prie telefono buvo pri
taisyta aparatai taip vadina
mos “televizijos,” arba “toly- 
Ibaios.”

Sakoma, kad tą išradimą 
toliau patobulinus, galima bus 
matyt žmogus, su kuriuo kai- 

,.'bi«si.-per. telefoną.

NAUJAS SAVININKAS - 
NAUJAS PATARNAVIMAS

Pranešu, kad aš nupir
kau A. Lessingo bučemę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka savo dauge
lio metų patyrimo dir
bant didelėse bučernėse, 
pritaikysiu savo patarna- 

, vimą prie visų ir rūpin
siuos, kad piano krautu
vėje visada būtų šviežia 
mėsa.

Stanley Garback
( Gąrbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

Visi j Aido Choro Išvažiavimą 
Sekmadienį!

Jau buvo “Laisvėje” praneš
ta, kad Aido Choras rengia šau
nų išvažiavimą, kuris įvyks 
sekmadienį, birželio 30 d., Fo
rest Hill Parke, Brooklyne. Ai- 
diečių parengimai visada būna 
skaitlingi ir turtingi progra
moj, taip ir šitą sykį tikimės 
nesuvilti publiką. Kaip jau dau
gumai yra žinoma, aidieČiai 
niekada ir niekur neatsisako pa
tarnauti darbininkams rengia
mose kitokiose pramogose; taip 
ir tolinus esame pasirengę pa
tarnauti organizacijom, šiuo- 
mi kviečiame jus visus kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti į 
aidiečių rengiamą išvažiavimą; 
tu6 pačiu sykiu paremsit chorą, 
nes jo ižde randasi jau mažai 
finansų.

Didelės agitacijos nėra rei
kalo, ; nes kiekvienas geras 
draugas gali įvertinti choro pa- 
sitarnavimus. Mes, choriečiai, 
lankom pamokas ir stengiamės 
susimokinti dainas, kad tinka
mai galėtume darb. visuomenei 
patarnauti. Draugės-gai, įsitė- 
mykit šitą pranešimą; kitus ra
ginkit 
Mes

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 į abi pusi 
75c, vaikams riuo 6 iki 12 metų 40c. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Rengėjos.
’ (152-15®)

Ketverge, 27 d. birželio, ant 
So. 6-tos gatv. išpuolė pro lan
gą Tarnas šlikas. Jis pereitą 
nedeldienį buvo vestuvėse ir, 
pagal senovės paprotį, daug 
gėrė ir daužė, kas po ranka 
papuolė. Bedaužydamas Ta
rnas susižeidė ranką. Vėliau 
ranka pradėjo tinti. Daktarai 
sakė, kad reikės ranką nu
pjauti. Matyt, jis nusigando 
ir nats sau gala pasidarė. Kiti 
kalba, kad jis žaizdas atidarė, 
prie lango stovėdamas, ir nu
silpęs netyčia išvirto. Kaip 
ten nebūtu, bet tai buvo tam
sybės ir alkoholio pasekmės.

D. Rp.

atsilankyti ir choro simpatizato- 
. Turėsime muzikos ir pasišok- 

Komisija.
(153-154)

GREAT NECK, N. Y.
Linksmas ir didelis piknikas Tarpt. 

Darb. Apsigynimo 48-tos ’ kuopos į- 
vyks ketverge, 4 d. liepos (July), 
1929. Prasidės 2-rą vai. po pietų 
ir tęsis iki vėlai nakties Vieta: 
J. Tankaus svetainėje, 139 Elm Po
int Ave., Great Neck, L. I., N. Y. 
Įžanga ypatai 50c.—Gerbiamoji Vi
suomene! Atkreipkite atydą į tai, 
kad- šis piknikas yra rengiamas del 
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo. 
Mes atsišaukiame į jus su prašymu 
kuo skaitlingiausiai atsilankyti ir pa
remti finansiškai šį fondą, kuris gi
na kovojančius už darbininkų reika
lus draugus ir deda pastangas pa- 
liuosavimui politinių kalinių. Da
lyvaukite visi, ir visos,, prijaučianti 
darbininkij judėjimu*}. Bus puiki or
kestrą. Kviečia Komisija.

(153-155)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia išleistuves 

drg. V. Žukui, buvusiam choro mo
kytojui, seredoj, ’3 liepos, po No. 180 
New York Avė. Prasidės 7 vai. va
kare. Draugai choristai, 
atsilankyti ir atsisveikinti 
mylimu mokytojum. Taipgi prašo- i §įn t • 1 1 1 • • "I •. J • 1me ; 
rius. 
sime.

Tel., Stagg 5878

LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP

ington Avės.
: CITY

6 iki

Schmelingas laimėjo 10 
raundų, o Paolino tiktai 4; 
vienas išėjo lygiomis. Į galą 
Paolinui buvo beveik aklai už
mušta abidvi akys. Vieną 
kartą mažai trūko, kad jis bū
tų išrpuštas “nakautu.” Pen
kioliktame raunde Paolino at
rodė', kaip koks visiškai jau 
bespekis sutvėrimas.

Schmelingas padarė geriau
sio įspūdžio į žiūrovus, kurių 
buvo 40,000. Jis panašus į 
Dempšey. Už jo smarkumą 
kai kurie pradeda vadint jį 
antruoju Derripjsey’iu. 1 i

Šarkis Tures Pavojingą 
(Oponentą

Sulig pirmesnių žinių, 
šios Įcovos laimėtojas gaus 
kumščiuptis su Šarkiu. O jei
gu taip, tai šapkis turės kietą 
“kostumerį’*^—Schmelingą.

Pirm kovos tarp Paolino ir 
Schmelingo, buvo kelios poros 
gerų kumštininkų, tame skai
čiuje ir Otto Von Porat, kuris 
nugalėjo savo oponentą K. O. 
Myerį Christnerį per technišką 
“nakautą.”

Abelnai ketvirtadienio vaka
ro kumštynės buvo vienas iš 
gyviausių sporto įvykių bėgyje 
kelių paskutinių metų.

J. C. K.

• Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas 

IR MALIORIUS

sq gerai žino, kokia didelę vertę Lietuvoje turi vieo- 
nlčių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai

' - ' _ ..............................; ’ i gydo beveik
žinodama® tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kno- 
auti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai Ua- 
knų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kUKUi

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mi 
kios mūsų vieni,—----- , . .
kaistai. Mūsų žmbnes taip pigiais naminiais^ vaistais 
kiekvieną ligą, 
geriausiai pata: 
tuviškų žolių, Ž . . __
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c,

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA |

TELEPHONE,

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet: 2-8 po piet. 
Ketvertais ir subatornis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
Bulyg sutarties.

DETROIT, MICH.
Komunistų Partija rengia pikniką 

ketverge, 4 liepos, Rochester Picnic 
Park. Pradžia 12 vai. dieną. Bus 
prakalbos, įvairių žaislų ir t. t. 
Įžanga 25c. Kviečiame visus darbi
ninkus dalyvauti šilime milžiniškam 
parengime.

(152-153)

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

kimas bus seredoj, 3 liepos, Draugi 
jų svetainėj, 24 ir 
Pradžia 7:30 Vai. vak 
fės ateikit; yrd svarbių reikalų. ■ 

' Sekt. N. Astrauskienė.
” (152-153)

[r Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA saldainių ir station
ery krautuvė, laikoma visokių daik
tų, biznis senas ir, gerai eina. Prie 
krautuvės yra 4 kambariai gyveni
mui, randa tik $30.00 į mėnesį. Par
siduoda prieinama kaina. . Pardavi
mo priežastį sužinosit dnt vietos. 
Kreipkitės po No. 167 Hobart Ave., 
Bayonne, N. J. (151-62)
PARSIDUODA 5 kambarių forni^ius, 

mažai naudotas. Turiu^pąjpfluoti 
iki panedėliui, tat atiduosiupusdy- 
kiai. Pasinaudokit proga. — Mr. 
Sprung, 240 Penn St., Brooklyn, N. 
Y. • (152-153)

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
(Tarp Park ir Lc 

NEW YOR
Valandos: 10 iki 12 A. M .
8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M

Nufotografuoja 
lr num alia vo ja 
visokius u a- 

dn veikslus įvai- 
ri01™3 spalvo- 
m^8' Atnau- 

WJ^na senus ir 
kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Avenue Brooklyn, N. Y
ŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTĄ

Phone: Greenpoint 1017, MIC

Aviečių uogų 
Aidžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dur 
Džiugelių

Remunelių 
Seneso ploklBūkit 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Safronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų z
Turkiškų pipirų Jr 
Pina vi jų šaknų f - ? 
Trūkžolių Į 
Valerijono šaknų 
šalmSčių

lamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuviu 
■ba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba paralo 

visados kuogreičiansiai išpildysiu jo reikalavimų.;

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietu 

Jįif ir Amerikonišku Stilii

' v®®
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jofl/bl 
jau senai matėmės!. Būtų linksma paa 
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa 
žintiea užeikite, o būsite maloniai priimt

SPORTAS
••»««•••( t ■MiiiMMiaHatititaOi t ui) imi Iii •*!*«»« t <

IŠVAŽIAVIMAS įvyks nėdelioje, 14 
d. liepos (July), 1929, Forest Hills 
Parke, Brooklyn, N, Y.—^Važiuokite 
Jamaica eleveiteriu ir išlipkite ant 
Forest • Parį 
te po deŠii 
Sporto Pi 
R. Mkara 
advokatas S. Bredes, Kliubo lyderis. 
Deklamuos panelė Aldona Masiuliūtė. 
Bus sporto lenktynės senų vyrų ir 
senų moterų. Bus pypkių rūkimas, 
zvano mušimas ir bolių mėtiipas. 
Sporte atsižymėjusiems bus duodama 
dovanos. Trys dovanos vyram ir 
trys moterim. Nuoširdžiai kviečia
me visus lietuvius dalyvauti šiame 
linksmame išvažiavime.' Pradžią 2-rą 
vai. po- pietų. ( Kviečia Rengėjai. ,

i < BROOKLYN, N. Y.
A. P. L. A. 22-ros kuopos1 susirin

kimas 
“Laisvės’
Visi seni nariai ateikit ir naujų at- 
siveskit. Komitetas.

(153-154)

Juniper 7646 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND 

MASPETH,

PARSIDUODA naujas 4 kambarių 
namas, su porčium, yra didelis 

skiepas, šiluma, garadžius ir višti- 
ninkas, geras vanduo, elektra, 4 į ak- 

Irų žemės. Tinkama1*vieta vištų far- 
I mai. Tik viena mailė nuo byčių. 
Kas mėgsta maudytis arba žuvauti, 
tai čia gera proga. Parduodu labai 
pigiai, įmoket reikia tik $2,000; liku
sieji ant lengvo išmokėjimo. — 
Jęseph Wolton, BArnegat, N. J..

(153-155)
PARSIDUODA namas, 5 kambariai, 

elektra, miesto vanduo, garadžius, 
malonėkit ketvirtdaliai akro daržinės že- 

su mūs Į mes, yra vaisinių medžių-obelių, grū- 
taipgi vištininkas, įvairūs įran

kiai, 2 tonai anglių, malkų. Namas 
randasi arti dviejų didelių miestų. 
Pasinaudokit proga nes greitam pi’- 
kėjui parduosiu labai pigiai, tik už 
$3,600. T. N. Nichols, 89 Foundry 
St., So. Easton, Mass. (148-1153)

PASIRANDAVOJA 5 kambariai del 
šeimynos. Visi kambariai šviesūs 

ir su parankamais arti Highland 
parko, vienas blokas nuo Jamaica 
eleveiterio. Randa prieinama. Kreip
kitės po No. ' 114 Norwood Ave., 
Brooklyn, N. Y. Išlipti reikia ant 
Norwood stoties.

■ ,5 ' ,_______ (151-153)
PASIRANDAVOJA šeši fomišiuotl 

kambariai. Kas nori, gali pirkti 
visus fornišius ir randavoti -rkamba- 
rius, randa pigi.' Kambariai randa
si prie vandenio, daug laivų prieina. 
Aš turiu darbą ant laivo, todėl 
norėčiau parduotu G&lima daryti ge
rą pragyvenimą. G. M. Kanton, 420 
West St./ floor, New York, N. 
Y. ■ 'T r. I ■ ’ 147.74

sirinkirnas įvyks utaminke, 2 liepos

8 vai. vakare

SO. BROOKLYN, N. Y.
A. L. p. L. D. 147-tos kuopos su

sirinkimas įvyks utaminke, 2 liepos, 
pas d. Stasiulevičių, 755—-3rd Avė., 
8 vai. vakare. Draugai, malonėkit 
atsilankyti ir naujų narių atsivesti, 
nes turime svarbių reikalų. aptarti.

Sekr. A. Bružas.
'» • * (153-154)




