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priešinimą sukriušinti.

Anglijos Mainieriai 
kalauja Atšaukti.

Valandą Įstatymą

Cl-

LONDONAS. — Darant 
mainieriams spaudimą,5 An
glijos mainierių*‘federacijos 
viršininkai reikalauja; kad 
MacDonaldo valdžia atšauk
tų Baldwino valdžios išleis
tą 8 valandų įstatymą, sulig 
kurio mainieriai verčiami 
dirbti ilgesnes valandas, 
negu jie dirbdavo pirnriaus 
(pirma įstatymo išleidimo 
dirbdavo 7 valandas).

Sakoma, kad MacDonaldo 
valdžia nemano tą įstatymą 
panaikinti, bet, kad apgau
ti darbininkus, ji bandysian
ti jį “pataisyti.”

Antradienį karalius sakys 
parlamentui prakalbą, išdė
stydamas valdžios progra
mą. Prakalbą, .pagamino 
ponas MacDonaidas, “socia
listas ”J. H. ThomaV kabi' eto 
narys, • kuriam 
pintis syradim/ 
darbiam!:, ren£, 
ti į Kanadą tyr: 
cijos klausimo; 
daugiausia Anp 
Loju pasiųsti į 1

avesta ne
darbo be- 

d iškeliau- 
eti imi^ra- 
n’ima 1 iio-

Ąuilgreso 
priėmė pe
rėtų būti 
streikų- įs
ileido kon- 
/ pn sulau- 
:reiko 1926 
abejojama, 
imins apie 
boj, kurią 
lonaldas*. __

Jkio Darbi- 
'^ojasi

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik
* Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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Seymour Lowman, komisionie- 
rius naminių muitų, yra vy
riausias blaivybės vykintojas 
Jungtinėse Valstijose. Jis duo
da įsakymus blaivybes agen
tams šaudyti blaivybės įstaty
mo laužytojus, jeigu tik tie lau
žytojai yra darbininkai.

Kaizeris Gali Sugrįžti Vokie
tijon Sulig Reichstago
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i Raudonoji Armija Už-
: ėmė Tris Miestus
' Chinijoj

HANKOW, Chinija. — 
Chinijos darbininkų ir val
stiečių raudonoji armija į- 
varė didžiausią, baimę reak
cionieriams vakarinėj daly 
Hupeh provincijos. Raudon
armiečiai užėmė tris mies
tus. Įsteigė Sovietų valdžią. 
Atidarė kalėjimus ir paliuo- 
savo politinius kalinius. Nu
galėjo valdžios kariuomenę 
toj apielinkėj. ■

BERLYNAS. — S u 1 i g 
Reichstago nubalsavimo ke
tvirtadienį, buvęs Vokieti
jos kaizeris turi legalę tei
sę sugrįžti Vokietijon.

Reichstage nesudaryta du 
trečdalfai balsų už bilių del 
pratęsimo įstatymo apsau
gojimui respublikos. Tas 
įstatymas išsibaigia liepos 
22 d. Reichstagas po to pa
darė pertrauką iki liepos 20 
dienos.

Sakoma, kad, atsižvelgianUyas Eagle.

Ramon Franco, •fašistinis ko- 
mandierius Ispanija orlaivio, 
lėkdamas per Atlanfką į Ame
riką nukrito į vand|aį. Franco 
ir trys jo draugai Įplaukė or
laiviu septynias diems, kol juos 
pagalios išgelbėjo Aiglijos lai-

į balsavimą, valdžia netu
rinti teisės pasipriešinti 
kaizerio sugrįžimui Vokie
tijon iš Doorn, Holandijos. 
Tačiaus nemanoma, kad 
kaizeris bandys pasinaudoti 
tuo techniškumu ir grįš Vo
kietijon.

Vidaus reikalų ministeris 
Severing, socialdemokratas, 
pareiškė, kad po pertrau
kos valdžia patieks naują 
biliu tuo klausimu.

U.ž įstatymo pailginimą 
Ibuvo paduota 263 balsai, 
prieš 166.

Vokietijos Finansidus Giria 
Amerikos Impeializmą

ooveris Stoja už Pakėlimą 
Muito ant Cukraus

WASHINGTON.-Stephen 
H. Love, United States Beet 
Sugar Asociacijos preziden
tas, ketvirtadienį pareiškė, 
kad prezidentas Hooveris 
jam sakė, jog jis yra “užsi
interesavęs apsaugojimui 
naminės cukraus , pramo
nės.” t Tas reiškia, kad 
Hooveris pritaria pakėlimui 
muito ant cukraus, kad cuk
raus fabrikantai galėtų lup
ti “didesnius pelnus.

Po to iš Baltojo Namo iš
leista pareiškimas, kad Hoo
veris norįs “apsaugoti ir 
cukraus naudotojus ir ga
mintojus,” ir del-to jis sto
ja už “atatinkamą” muito 
pakėlimą.

MUNICH, VoBetija. — 
Penktadienį Dr. Hjalmar 
Schacht, prezidentas Vokie
tijos valstybės baiko ir gal
va vokiečių delegicijos re
paracijų konferenijoj Pa
ryžiuj, kalbėdamts Vokie
tijos Suvienytų Prekybos 
Butų metiniam storinkime 
apie Young planę išgarbi
no Jungtinių Vaišijų impe
rialistus. Visoj EiĮ’opoj im
perialistinė Amerka vadi
nama Shylock (hvikų). Gi 
Schacht sakė, kad Amerika 
nėra Shylock, kad jir esan
ti labai “duosli”. (irai, Vo
kietija nebūtų prįimus re
paracijos konferencijos iš
statytų sunkiu sąygų, jei
gu nebūtų pasitiktus Ame
rikos “mielaširdysb”.

Užbaigdamas s!vo pra
kalbą Schacht paraškė, kad 
Reichstagas neturtų rati
fikuoti Youngo |ano tol, 
kol sąjunginingų Inriuome- 
nė nebus besąlyĮiniai iš
traukta- iš Reino • šities.

PHILADELPHIA, PA.

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

Jaunieji Gastonijos kovotojai', tekstilės streikieriai. 
Šiomis dienomis atvyko į New*yorką darbuotis gyni
mui įkalintų Gastonijos streikiefių vadų. Iš kairės į 
dešinę yra: Edgar Passmore, 17 metii amžiaus vaiki
nas, Elizabeth McGinnis, 16 metų, ir Binney Green, 14 
metų. Darbdaviai juos bjauriai išnaudojo, versdami 
dirbti po 10 ir daugiau valandų į dieną už $6 ir $8 
į savaitę.

MUŠEIKOS PLANUOJA UŽPULTI 
GASTONI JOS STREIKIERIŲ KOLONIJĄ

Didelė Minia Darbininkų Dalyvavo Streikierio Laidotuvėse;
Pasiryžę Gelbėti įkalintus Streikierius

GASTONIA, N.C.—Penk- 
| tadienį buvo pranešta Dar
bininkų Tarptautinės Pašel- 
pos komiteto susirinkime, 
kad naujai susiorganizavus 
maskuotų gęngsterių gauja, 
viso apie 250 bosų nusam
dytų mušeikų, planuoja vėl 
užpulti ant streikieriu kolo
nijos: sunaikinti šėtras, su
daužyti rakandus, suvaryti* 
streikierius į trokus ir iš
gabenti kur už miesto.

Streikieriai \ susirinkime 
nutarė gerai prisirengti at
mušimui atakos.

Didelė minia vietos darbi
ninkų ir atvykusių iš apie- 
linkės miestelių dalyvavo 
Joseph Huntsinger, strei-

kierių vado, laidotuvėse, pe
reitą ketvirtadienį. Ener
gingai dalyvaudamas strei
ke Huntsinger mire nuo šir
dies ligos.

Delnjar Hampton, kuris 
tapo suareštuotas So. Ca- 
rolinoj pereitą trečiadienį, 
dar tebelaikomas kalėjime. 
Ant jo padaryta kaltinimas, 
kad jis buvo komandierium 
Darbininkų Sargybos strei- 
kierių kolonijoj Gastonijoj. 
Taigi su juo dabar 15 
streįkiėi’ių kaltinama žmog
žudystėj.

Darbininkai pasiryžę gin
ti įkalintus streikierius, ku
riuos kapitalistai planuoja 
nužudyti.

.nn.... tah . .MacDonaldas Sako, kad Mai- ISPANIJOS LAKŪNAI ATRASTI GYVI kų Savininkai Turi Išspręsti

VIDURYJE ATLANTO
MADRID, Ispanija. — 

Ispanijos ; keturi lakūnai, 
kurie buvo dingę daugiau 
kaip savaitę laiko, šeštadie
nį tapo atrąsti Anglijos lai
vo Eagle if nugabenti 4 Gi
braltar.

Orlaivis, išlėkęs nuo lai
vo Eagle, užtiko juos plau- 
kiojant su savo orlaiviu 
Dornier Wahl, Atlantiko 
vandenvne, netoli Azores 

. salų. Visi lakūnai gyvi ir 
. sveiki. Lakūnai yra: majo- 

Romano Franco, majo-

Byrd Raportuoja Apie Savo 
Ekspediciją Pietinio Poliaus

WASHINGTON. — Ko- 
mandierius Richard E. 
Byrd penktadienį prisiuntė 
sayo raportą laivyno minis- 
teriui Adams iš Mažosios 
Amerikos, pietinio poliaus 
krašto, kur jo ekspedicija 
yra apsistojus. Savo rapor
te jis sako, kad aviacijos 
ekspedicija, kurią jis vado
vauja, jau matė mažiausia 
20,000 ketvirtainių mylių 
iki šiol' nežinomo pietinio 
noliaus krašto. Jis pažymi 
kokiuo laiku kokios vietos 
tapo atrastos, kaip jos at
rodo ir 1.1.;

Du

Darbo Dienos Ilgumą

------------------------------------------------------------------

Hooveris Paskyrė Tris Stam
bius Kapitalistus į Fanui} 

Tarybą

ka
me-

ras Gonzalen Gallarza, 
pitonas Ruiz de Aida ir 
chanikas seržentas Pedro 
Madariaga.

Ląkūnąi išlėkė iš'Alcaza- 
res orlaivių lauko '( Ispani
jos), birželio 21 d. Tą die
ną vidurnaktį gauta per ra
dio nuo jų paskutinė žinia, 
kad jie perlėkė Cape San 
Vincent, Portugaliją, ir le
kia linkui jūrų. Nuo t<j lai
ko negauta nuo jų jokio pra
nešimo. Buvo manyta, kad 
žuvo.

Henry
mag-
“The

Lei-

Du Lakūnai žuvo įusikūlus 
Orlaiviams

RIVERSIDE, Cą 
tenantas William (. Plum
mer ir kadetas tyrus J. 
Wallace penktadiei žuvo 
susikūlus dviem oihiviam.

’ Jų orlaivis susikt s suei
tu orlaiviu, kuriuo 5kė ka
detas Letzig. Pastą įsis ne
sužeistas.

-------------------------------- 1X

Stockholm, Švedijl —Čia 
per dvi dienas tęsei ^gais
ras miesto centre. Juoste
lių padaryta už $1, 000.

Krokodilius Sudraskė 
Vaikus.

CLEARWATER, Fla. — 
Netoli nuų čia prie /vandens 
žaidė John ir Norman Gold, 
8 ir 9 metų amžiaus vaikai. 
Su jais kartu buvo jų ketu
rių metų broliukas.

Jiems bežaidžiant, kroko
dilius įtraukė į vandenį vai
kutį John,. o Normari' puo
lėsi jį gelbėti.

Keturiu metų vaikutis pa
sakoja, kad vaikai kovojo 
su krodiliu per kelias minu- 
tas ir pagalios krokodilius 
juos nugalėjo. Jis, vaikas 
tuomet bėgo šaukti pagel- 
bą. Kuomet pribuvo golfo 
žaidėjai, išgirdę vaiko rik
smą, rado vaikus negyvus, 
sudraskytus.

Fordas Sako, kad Jis Pagei
dauja Darbininką nuo 35 

iki 60 Metą
NEW YORK. — 

Fordas, automobilių 
natas, savo rašiny
Ladies Home Journal,” už 
liepos mėnesį, sako, kad 
jeigu jis" galėtų pasirinkti, 
tai jis turėtų savo dirbtuvė
se visus darbininkus nuo 
35 iki 60 metų amžiaus.

“Tuomet mes turėtume 
pastovius ir patyrusius dar
bininkus,” sako Fordas. To- 
liaus jis sako:

“Samdymo departmento 
rekordai parodo, kad dar
bas, kur reikia ištvermin
gumo, geriausia atliekamas 
darbininkų, kurie yra 40 ar 
suvirš 40 metų amžiaus. 
Jaunesni darbininkai mato
mai greičiau privargstą nuo 
tokios rūšies darbo ir nori, 
kad būtų perkelti prie leng
vesnio darbo.” <'*

Nežiūrint, ką Fordas ne
rašytų laikraščiuose, įvai
rios dirbtuvės (kartu ir 
Fordo dirbtuvės) meta lauk 
senesnius darbininkus, dau
gelis dirbtuvių nepriima 
darban darbininkų virš 45 
metų amžiaus. Prie raciona
lizacijos sistemos, kuomet 
darbininkai verčiami nepa
prastai skubinti, tik jauni 
darbininkai pageidaujami. 
Juos kapitalistai gali geriau 
išnaudoti; jie gali padaryti 
daugiau pelno.

LONDONAS. — Kuomet 
ketvirtadienį atvyko Mai- 
nierių Federacijos delega
cija pasitarti su premjeru 
MacDonaldu del panaikini
mo Baldwino valdžios išlei
sto ' įstatymo pailginimui 
darbo dienos kasyklose, tai 
socialistas MacDonaldas de
legacijai atsakė:
“Mes turime pasitarti tuo 

reikalu su anglies kasyklų 
savininkais.” Reiškia, ka
syklų savininkai turi nu
spręsti, ar sutrumpinti dar- 

■ bo dieną, ar ne. Aaišku, kad 
jie nuspręs netrumpinti.

Taip MacDonaldas elgia
si po rinkimų. Laike rinki
mų kampanijos Darbp Par
tija žadėjo panaikinti tą ą- 
statymą, jeigu -paims val
džią savo rankas.

MacDonaldas turėjo slap
tą pasitarimą su Mainierių 
Federacijos delegacija. Ne
buvo padarytas viešas pa
reiškimas anie konferenci
jos pasekmes.

Bet delegacijos nariai iš
ėję iš susirinkimo tiek -pa
sakė, kad ’“darb: inkų” ka
binetas “bijo, I i papras
tas atmetimas į atymo pa
ilginti darbo die ą nuo sep
tynių ir pusės 
aštuonių valandų gali pada
ryti nuostolių pramonei.”

alandu iki

Amerikos Valdžia Nesutiks 
Atidėti Fru jcijos Skolų 

Atmokėjimą

Fran-
Paul

■ WASHINGTON.— 
cijos ambasadorius 
Claudel penktadienį patiekė 
valstybės sekretoriui Stim
son Francijos prem. Poin
care prašymą, kad’Jungti
nės Valstijos sutiktų atidė
ti Francijos skolų sumokė^ 
jimą ($400,000,000 už pirk
tą nuo Amerikos karinę me
džiagą) nuo rugpjūčio 1 d., 
kada Franci] a turi tą sumą 
užmokėti, iki gruodžio 31 d.

Atrodo, kad Amerikos 
valdžia atmes Francijos 
prašymą. |

WASHINGTON.— Pe 
tadienį prezidentas Ho< 
ris paskyrė 3 stambius 
pitalistus į valdžios Fan 
Tarybą, kuri rūpinsis sui 
gyliuoti farmų produktų 
miarketą, kad “pagerinti’ 
farmerių interesus.- Tat^’1 
susidės iš aštuonių narių. 
Sekančią savaitę jis žada 
nuskirti kitus tarybos na
rius. Trys paskirti kapita
listai vra:

James C. Stone iš Lexingx 
ton, Ky., prezidentas Bur
ley tabako augintojų susi-, 
vienijimo, kuris padaro į 
metus biznio už $50,000,000. 
Jis yra direktorius Fayette 
National Banko ir Joint 
State Land Banko Kentuc
ky; taipgi savininkas dide
lių gyvulių auginimo far- 

| nw.
C. B. Denman, preziden

tas gyvulių augintojų susi
vienijimo, kuris veikia dvy
likoj valstijų ir į metus pa
daro biznio už $150,000,000. 
Jis taip pat yra savininkas 
stambių gyvulių auginimo 
farmų Missouri valstijoj.

Carl Williams iš Oklaho
ma City, vedėjas Oklaho
ma medvilnės augintojų su
sivienijimo; taipgi susirišęs 
su keliomis kitomis stam
biomis farmų produktų 
kompanijomis.

Stambios kapitalistų far- 
mos ir farmų produktų spe
kuliantai pasinaudos ta ta
ryba, kuriai bus pavesta 
$500,000,000 reguliavimui 
farmų produktų marketo, 
kad pakelti kainas ant far
mų produktų, idant kapita
listai turėtų didesnius pel
nus?

n

Edisonas Atsisako Parduot 
Namą, Kuriame Jis Gimė
WEST ORANGE, N. J.- 

Thomas A. Edison, garsu 
išradėjas elektros srity, a 
sisakė parduo ti4 savo gi i 
mo vietą,- Milan, Ohio, dei 
Ohio valstijos. Sako,*kad jis 
nori būti to namo savininku 
tol, kol gyvens.
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SANDARIEČIAI, KOMUNISTAI IR 
SUSIVIENIJIMAS

Pasekdama “Naujienas”, 
“Tėvynė” paskelbė A.D.P L.F. 
Centro 'Biuro lajšką, kuris bu
vo parašytas pereitais metais 
ir išsiuntinėtas lietuvių komu
nistų frakcijom, raginant' na
rius veikti Susivienijime, kad 
išvadavus »n u o sandariečių 
klikos tą organizaciją. Laiško 
turinį tikimės greit paduos 

. patsai Centro Biuras su savo 
atsakymu visįem mūs priešam, 
tai mes čia -jo nė necituosime. 
Tuo pačiu “komunistų konspi
racijos” klausimu jau buvo ra
šyta ir keliuose kituose mūs 
priešų laikraščiuose, todėl mes 
čia ir matome reikalo pasakyti 
dar kelius žodžius nuo savęs. ,

Kokią-konspiraciją mūs prie
šai mato iš paduoto Centro 
Biuro laiško? Ko komunistai ir 
visi pažangieji darbininkai, 
veikiantieji su komunistais, no
ri iš Susivienijimo Lietuvių A- 
merikojė*? Vitaitis surinka, kad 
jie ' norį* - “Susivienijimą užka
riauti ir komunistų partijos 
diktatūrą S.L.A. nariams ant 
sprando užkarti.” Kokią dikta-- 
tūrą? Kur komunistai panašiai 
yra kalbėję, rašę? Nė Vitaitis, 
nė jo talkininkai neparodė ir 
neparodys, nes ta nėra.

Komųpistų ir visų pažangių- 
Susivienųimoz narių tikslu 

o h* bus: padarymas^ jo 
'nninkų savišalpos, apdvau- 

ir j kultūros organizacija-
ei, kad 90 nuošimčiu Susi- 

miji'rip ųdrių yra darbinin
kai. šituo obalsiu seniau vada
vosi socialistai, o vėliau, jiem g<as tlk 
oasikeituš į komunistus — pa- (]elnt)kr;A

^rieji... šituo obalsiu remda*: 
iniesi kOmuhistai veikia ne tik 
Susivienijime, bet kiekvienoj 
darbininkų masinėj organizaci
joj. Kuomet tokis “Naujienų” 
redaktorius Grigaitis, kuris da
bar smala spjaudo ant komu
nistų, dar buvo žmogum, tai ir 
jis panašiai rašė ir už tuos 
'obalsius 'stojo. Tai buvo dar vi
sai nesenai, tik 1918 metais.

Veikimo Susivienijime ir ki
tose darbininkų organizacijose 
klausima’is komunistai visuomet 
kalbėjo /atvirai, nieko neslėp
dami ‘nup darbininkų, nes tar
pe jų nėra nieko priešingo. Kal
bam atvirai -ir dabar. Atvejų 
atvėjais statėme savo reikala
vimus pęr spaudą, prakalbose, 
ir laiškuose savo nariams ir 
simpatikams. Komunistai tatai 
ir darysr nežiūrint, ai’ kam tas 
patiks, ąr ne.

Paimkim dabar sandariečius, 
kurie pęr pastaruosius desėtką 
metų laikė užkorę savo diktatū
rą ant S.L.A. narių sprando. 
Jie visas laikas .skaitė ir tebe- 
skaito Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje savo partijos pagel- 
bine organizacija, s nežiūrint, 
kad tą organizaciją sudaro mil
žiniškas’ skaičius lietuvių darbi
ninkų, kurie yra priešingi san- 
dariečiam ir jų politikai. “Tė
vynė” paversta sandariečių or
ganu.; ji kiekvienam numery j 
tarnauja jiem ir jų įstaigom, 
skelbia jų padengimus nemoka
mai, apdažo, garsina jų veikė
jus, o vjską; kas darbininkiška, 
kiek tiek komuriistinio “Tėvy
nės” redakcija spjaudo ir nie- 
' Ina, nežiūrint kad milžiniškas 
kaičiusi narių yra komunistinio 
usistatymo* nežiūrint, kad 
•■'kstančtai darbininkų, esančių 
.L.A., pritaria komunistams.

Matydami, kad sandariečiai pa- 
*ys vienj negalės išsilaikyt ant 

.L.A. lį&rių sprando, Grigaitis 
i savo Ąsočiai ištinę” klika atė- 

jiem f pagelbą. Tas pats Gri
th, liuris dar 1918 metais 

pasyiertič tą pačią sandarietiŠ- 
ką pild.'tarybą ir josios politi

ka ’■ n , t ■ j

ką; kuris sakė, load ji būtinai 
reikalinga 'pakeisti, šiandien ■ 
laižosi su Vitaičiais ir Gegu
žiais, kaipo geriausiasis biČiuo- 
liais, bendrai kovodamas prieš 
komunistus ir visus pažangiuo
sius darbininkus. . < . '

Taigi komunistai, jeigu jie it 
uždėtų savo' “diktatūrą” ant S. 
L.A. narių sprando, kaip sako 
Vitaitis, jie daug sykių pūtų 
prieinamesnį milžiniškai didžiu
mai narių, nes jie atstovauja 
didžiumą S.L.A. narių, kuomet 
sandariečiai atstovauja tik dalį 
jų, tik buržuazinį sparną.

Komunistai veikia Susivieni
jime bendrai su visu kairiuoju 
progresyviu narių sparnu. Kad 
taip yra, labai gerai įrodo jų 
susitaikymas su progresyviais 
balsavime už kandidatus į Pild. 
Tarybą. 1926 metais, tarpe ki
tų kandidatų, buvo Kišonas ir 
di' Biežis. Pirmasis nėra ko- 
rfnmistas, o pastarasis — net- 
'gi tolimas nuo jų žmggus. 1928 
metais panašiai: Gerdauskas 
niekuomet nebijo komunistas, 
dr. Vitkus — tapjau.

Kaip tik priešingai su sanda- 
riečiais. Kiekvienais rinkimais 
jie paškudniausiai kovojo su 
kiekvienu kandidatu, kuris nė
ra jų plauko. Njet ‘prieš gelto
nuosius socialistus, jei ne atvi
rai, tai slapta, vedė agitaciją. 
Ir tik per dideles kančias soci
alistam pavyko įkišti savo žmo
gų (Gugį) į iždininko vietą, 
numirus Paukščiui. Ir,tai; kaip 
girdime, Gugis eina tas parei
gas tik $nt popieros. Ar tai čia 
----------J ja?

Komunistai savo susirinki
muose ir spaudoj kalba apie S. 
L.A. ir kitas organizacijas, ku
rios yra darbininkų. Jie kalba, 
kaip ta ar kita organizacija— 
savišalpos, dailės, darbo unija 
—būtų galima sutvarkyti, idant 
ji neštų kuodaugiausiai naudos 
patiems darbininkams; idant 
joje viešpatautų darbininkiška 
dvasia ir būtų išvyta buržuazi
nė idealogija ir viešpatavimas.

Iš kitos pusės tą patį daro 
socialistai ir sandariečiai. Pa
imkim pastaruosius. Ar Vitai
tis neatmena, kaip 1924 metais, 
jo paties 'partijos organas‘-‘San- 
dara” (sausio 10 d.) rašė, kad

“ ‘Sandara’ kaip tiktai da
bar yra mūsų (visų tautinin
kų) centra^. Politinis iždas, 
Tėvynės Mylėtojų Draugija ir 
Amerikos' Lietuvių Susivieniji
mas yra mūsų rdmsčiai, ant 
kurių Sandara turi daug vil
ties buda> 
litišką nu;
Susivieni. 

daros,” yra 
politinės pa. 
tai kada nors būtų pasakę pa
našiai, veikiausiai, Vitaitis^ su 
Grigaičiu būtų sprogę iš pagie
žos.

Ar neatsiinenam, kaip 1926 
metais, prieš S J-.A. Brpoklyno 
seimą, 
suvažiavę taikėsi (slaptam įjosė- 
dyj) apie 'pasi laikymą savo 
rankose S.L.A.?

Vadinasi, nieko naujo ir nie
ko ypatingo, ' jei komunistai, 
kaipo politinė partija, tariasi ir 
nurodo savo nariams, kaip anie 
turi veikti organizacijose; san
dariečiai daro tą patį. Skirtu
mas tik tame, kad kom., būdami 

'patys darbininkai^, tariasi, kaip 
padarius Susivienijimą darbi
ninkišku; kad jiš galėtų būti 
naudingu plačiosiom darbinin
kų masėm, o sandariečiai ta
riasi ir planuoja, kaip Susivie
nijimą palaikius sąvo rankose 
— ramsčiu savo’ ’buržuazinės 
partijos. ! 1 *

APŽVALGA
Andriulis,

Vilnieš

redaktorius,

jau

kelionėje

į ’‘Laisvės

dešimties

metų

dienraščio

jubiliejaus

pikniką.
r.

$8.00
$4.00 Vėl Laivyno

Mūs priešų spaudoje vėl 
talpinami atsišaukimai del 
“savo laivyno.” Vėl bando
ma apsukti žmonėm galvas 
ir iškaulyti pinigų. Štai 
klerikalų savaitraštyj (No. 
26) “.Garse” telpa straip
snis po antrašte: “Atsišau
kimas į Visuomenę,” kuria
me deklamuojama:

“Lietuva jau turi savo jūrą. 
Jūra ji gali dabar išeiti į pla
tų pasaulį. Jūra ji gali laisvai 
išvežti' visa, ko šalyje perdaug 
gaminąma į r įsivežti; kas yie- 

’toje negamiriajma ir (kas reika
linga kraštui? 'į Lietuvą dab^ 
gali išblėsti ,^ivo pMkybą jūf 
ra ir vežiodama prekes, gali 
daug pelnyti.”, į ; ; i -.H
Ir toliau! j j į Į ■ Į

■ . ■ ‘ ! I ■ ; > i N“Pamylėkime jūrą, brangin
kime jūrų skautus, ruoškimės 
rimtai toms pareigoms, kurios 
surištos su jūros laivynu įr 
rinkime tam tikslui pinigus.

“Centai taps kapitalu, o mū
sų geri jaunuomeųės norai 
taps galingu veiksmu, kuriuo 
pasieksime savo laivyno.

“Lietuvos tauta tro’kšta sa- 
’ vo laivyno!!!”
VjCaip matome, pirmiausia 
bandoma gražiais žodžiais 
apdumti darbininkam akis, 
o\ paskui jau kaulijama iš jų 
skatikai. Jeigu Tie laivai 
Lietuvai taip reikalingi, tai 
kodėl klerikalų laikraščiai 
ir kiti geri patrijotai ne
pasiima tam tikslui rinktų 
pinigų iš dr-o Jono Šliupo-, 
kuris iš Amęrikos lietuvių 
yra sūri
Šliupo misiją rėmė Ameri
kos lietuvių buržuazija; pa
dėjo jam iškaulinti ^uos 
skatikus, o šiandien tasai 
šenis sėdi fašistų Lietuvo
je, garbina Smetoną ir jo 
kliką ir tauškia, kad .Lietu
vos liaudžiai reikia botago.

Kiekvienam aišku, kad ir 
paduoto atsišaukimo grą- 
žiakalbių tikslas yra tokie* 
kai dr-o Šliupo: pasipiniga
vimas ir parėmimas fašiąttf 
valdžios., Del to darbininkai 
privalo jų pasisaugoti.

vartojimo Chicagos Seime, 
—jie rengiasi šaųcĮyti! Da
bar aišku, kodėl l“Naujie- 
nos” ir “Tėvynė” taip alar- 
muoja del Centro Biuro se
kretoriaus laiško komunis
tę frakcijom apie S.L.A. 
Jie naudoja visokius būdus 
sukėlimui savo pasekėjų 
prie griežtesnių žingsnių su 
pažangiaisiais S.L.A. na
riais. To 8 pasėkas matome 
pittsburghiecių1 '■ ruošimesi. 
Kiekvienas S,L.A.. narys 
privalo pagalvoti, kur link 
eina tie sunachalėję sutvė- 
rimąi.

i r į ' j • ! *

Kriaučių i Organas apie 
Gastonijos Darbininkus 
; ! į į j į i J ' ’

f Lietuvių | kriaučių , orga- 
‘naą “Datbas” (num. 13tam) 
sekančiai rašo apie Gasto
nijos darbininkus:

“Gastonijoj, šiaurės Caroli- 
noj, suareštuota 72 unijos or
ganizatoriai, 
streikininkai, 
traukiama p 
tai, kad jie< 
tonijos policijos viršininką, o 

. visus kitus kaltina užpuolime 
su tikslu žudyti.

‘ši byla bus viena iš di-

Drg. V.

i ATSIMINIMAI IŠ GILIOS PALĖPĖS
į 'Tai buvo 1927 m. rugpjūčio 

men. Gyvenau gilioje palėpėje.
žai, kad diena esanti pertrum- ”, 
pa. Kad dirbą tild tuomet,

• • J • • • 4 . » • • t

apie $60,0Q0.

idienis, Liepos 1, 192b

GAIVINA IŠDŽIO
VINTA ŠIRDĮ 1 ’

o laiku “Laisvėje” buv 
. kadi Maskvoj tyrinėk 
čulinas ir Briuchonenkc 
atą šuns galvą palaikė 
ilgą laiką. Tas parodo, 
ile gyvūno dalis, atskirta 
ūno, įgali būti gyva per 
ikrą laiką. Bet tai buvo 
a, kad tą galima tik tuo- 
nadaryti, kudtnet kokią 
lai į atskiri dar gyvoj iš- 
>j ir skubiai apie ją pra- 
darbuotis, neleidi kūno 
.ams numirti.
fesorius N. P. Kravkovaš 
;rade, kuris jau dabar 
umiręs, po ilgų tyrinėji- 
iratlo, kad augštesnių gy- 
tame skaičiuje ir žmo- 
paimti kūno audiniai ir 
tai išdžiovinti, gali pa- 

r gyvybę bėgiu kelių

Lei 
yr? 
m u 
vūm 
gam 
tink, 
laikj 
mėnesių, apie pusę metų.

Kadangi profesorius* Krav- 
kovas numirė, tai tolimesnius 
bandymus šioj srityj tęsė pro
fesorius B. I). Morozavas. 
bandymams

ir 
jų 
už

kalbėtojai
Keturiolika 

atsakomybėn 
Jjūk nužudę Gas-

;i savo vienodą po- 
tatymą ?’ ’
nas, pasak <?San- 
amstis sandariečių 
ijos. Jei komunis-

Brobklyne sandariečiai

Sandariečiai su Menševikais 
Rengiasi Šaudyti

So. Bostono “Keleivyje” 
(No. 26-tam) skaitome ko
respondencijoj iš Pittsbur- 
gho, Pa.:

“S.L.A. 40 ir 104 kuopų 
piknikas pavyko labai gerai, 
žmonių buvo daug, visi gra
žiai pasilinksmino ir kuopoms 
liko apie $100 pelno. Tūli žmo
nės sako, kad tie pinigai bū
sią sunaudoti “patronams” 
Chicagoj šaudyti, nes ateinan
tį metą tenai ruošiamas kaž
koks mūšis. Tai turbūt S.L.A. 
seimas.” ' •
Vadinasi, menševikiški ir 

sandarietiški. ipekleriai ruo
šiasi prie fiziškos spėkos

. Jei Grigaitis su Vitaičiu 'tu
rėtų nors už surūdijusį dvylekį 
doros, tai jie tatai turėtų pri
pažinti ir nekelti to triukšmo, 
kurį pradėjo del Centro Biuro 
laiško savo nariams.

Bet čia paaiški kas kita, ši
tuo rėkimu apie “komunistų 
diktatūros užkrovįmą” ant S. 
L.A. mūsų priešai mano nugąs- 
dys S.L.A. kai kuriuos narius 
ir juos sukels prieš mus. Bet 
jie - klysta. S.L.A. nariai—kaip 
kuopose, taip ir apskričiuose ir 
pačiam centre—jau gerai paty
rė sandariečių su menševikais 
meklerystes ir diktatūrą. Jie 
taipgi gerai žino pasiaukojusį 
veikimą komunistų ir jų simpa- 
tikų ii? todėl nieko šitie rėksniai 
savo sielojimusi nepelnys.

iausių — jeigu ne pati di-p 
iausia— Amerikos darbinin- 
| judėjimo istorijoj. Nėra 

abejonės, kad į ją atkreips sa
vo domę viso pasaulio rank
pelniai. Kaltinamiems gręsia 
elektros kėdė. Apie Carolines 
buržuazijos ūpą- netenka kal
bėti. Ji- persiėmus lynčo dva
sia. /
>;‘.‘Kuomet keli ,mėnesiai tam 
atgal keli šimtai - apsimaska- 
vusių mušeikų užpuolė unijos 
hedkvoterį ir pašelpos centrą, 
tai vietos valdžia to viso “ne
matė.” Suvirs\ 150 streikinin
kų šeimynų buvo išmesta ant 
gatvės iš kompanijos nainų. 
Baisus teroras siautė tame 
miestely.

“Unija tuomet suorganiza
vo šėtrinę koloniją, kad išmeš- 
ti iš stubų darbininkai' tūlo
tų kur nors gyventi. Tuomet 
vietos reakcionieriai surengė 
užpuolimą ant kolonijos.

“Apie buržuazijos ūpą ga
lima spręsti /iš šių žodžių 
“Gastonia Gazette:” “Ant 
elektros kėdės turi atsidurti 
visi streikininkai, kurie daly
vavo šaudymesi. Tai yra šauk
smas į Gastoniją, kad ji ap
sivalytų nuo komunistų...”

“Teroristai medžioja strei
kininkus naktimis! Ši kova 
primena Ludlową ir kitas ko
vos vietas, kur kapitalistų kle- 
sa surengė kruviną pirtį ko
vojantiems darbininkams. Bet 
dabar jau ne tie laikai. Dabar 
darbininkai labiau susipratę.

“Gastonijoš streikas, kaip 
lygiai ir kiti streikai pietinė
se valstijose, kilo delei nepa
kenčiamų gyvenimo sąlygų ir

Daugiausia slapsčiaus tankįuo- kuomet JĮ žiūrinti ir raginan- 
se miškuose bei krūmuose, o 
žiemos laiku, sniego pusnyse ir 
žemėje, duobėse. Ištikimiau
sios vietęs gyvenimui, tai buvo 
krūipų salės didelėse balose 
Vėlai vakarjii/ tik išeidavau į 
plačius laukj/s ir net kaimus. 
Vieną kartoj sulaukęs vėlaus va
karo turėjau eiti į kaimą, ku
ris radosi ’keliolikos kilometrų 
tolume. Kįip ir visuomet, pa
sirengiau kelionei. Ant kaktos 
užleidžiau i?us plaukus, barzdą 
platesnę pdafiau, ^užsidėjau 
mėlynus akinius ir užsidegiau 
nemažą pjpkę. Apsižvalgiau 

piklausiau ir atsar
giai pradėj .u eiti per traškan
čias sausas šakutes, nukritusias 
nuo medžių! Miškas ūžė, pauk
ščiai čiulbėto ir visa tai darė 
savotišką įpūdį. Įvairios mintys 
pynėsi iy lįg . kad kas į ausis 
šnabždėjo: Į “Tu esi čia vienas. 
Saugokis susitikt žmogaus.”

Stengiaus mintis įvairinti 
prisimindąnas jaunystės dienas, 
vakarėlius 
bo greitumu patekdavau į įvai
rias vieta: 
Įėjimai ir 
himas 6 ketų laikotarpio, nu
žudyti draįgai ir šimtai likusių 
kalėjimų irvuose neatsitraukė 
nuo manęs Jąudino visą, šiur
puliai, lyg, vanduo, bėgo per 
kūną, del Jo.dar tvirčiau spau
džiau ranlpje...

j Įsitikins buvau, kad jei ir 
sutiks kas bet nepažins, o fil
trą, tai ištiek ne 
Ėjau per caimą. 
nepažintųiiš eisenos, ėjau šlu-i 
buodamaš Pradžioje kaimo:

Jis 
pasirinko širdį, 

lipoj teikėją gyvybės visam 
ganizmui. Išpjauta iš kū

no širdis tam tikrais skystimais
išplatinama, ’ apvaloma nuo 
kraujų, o paskui tinkamai iš- 

:džiovinama. S u d žiūvusiame

ti, ir t. t. įJ A

J Bet ji pati visą laiką lauke 
ant saulės ir vėjo negalinti 
stovėt, nes neteksianti skais-' pavidale buvo laikoma penkius 
tumo ir tuomi jam nebepatik- ir Įm.sę mėnesius. Paskui ją

L t. t. Jom bekalbant, įdėjo į tam tikrą skiedinį ir 
nuo gurbų pusės per sodną nu- išmirkė. Kuomet sudžiovus

Apsižvalgiau
aplinkui,

sianti ir t. t. <
nuo gurbų pusės per sodną nu- išmirkė.
bėgo į pakalnę tarnaitė. Jai širdis išmirko ir jau išrodė į 
bėgant šeimininkė rūsčiai lie- tokią, kokia buvo pirma džio- 
pė priskint užtektinai lapų del vininįo, tuonjet pradėta nauji 
rytdienos. “Dabok, padla, tyringjimai.
kad ištektų visai dienai!” Po Pąhnta storį) stiklo šmotas, stl 
kelių minučių pradėjo kalbėti viduryje 
apie komunistus. Visa nelai- atpjauta - ----- - ---
mė esanti, kad žvalgyba neiš- tas j tą duobukę, uždengtas 
naikinanti komunistų. Reikią j kitu stiklu ir kraštai apklijuo- 
padauginti žvalgybos dar dvi-jti, kad oras neprieitų. Tie 

stiklai su šmoteliu širdies įdėti 
į tokį aparatu kad į juos ga- 
_ 6 u t ų žiprėti per mikros-

diainantį stiklą), 
įsirodė?. širdies 
&įo pulsuoti— 
iksrleisi’, pradė- 

i, kaip ■ gyvame 
■dis veikia. Ir 
. širdies šmotelis 
bę—pulsavo per

gubai. Kitaip komunistai su
organizuosią visus tarnus ir 
tarnaites net ir piemenis, o tie 
tuomet Ir pradėsią plūst: 
trumpint 
padidinti, maistą pagerinti ir 
panašiai, 
liepė T 
vikus areštavę suodina 
man, tardo, teisia? Geriausia

Su-
darbo dieną, algą

padaryta duobuke, 
tabalas širdies, įdė-

kopi (labai 
Ir Jas gi j 
sm c te lis pr

Antroji duktė atsi- [®us’traųkti 
Kamgi dar tuos bolše- . ve^ 

kąlėji- 01^ -niztne :* i tas Ižiov- 
pagavai, nuvedei paraistin irPį* J. - 
gatava.” Motina, pilnai .£utik< 
dama su ta minčia, dar pri-!.
dūrė: “Taip ir daroma, kur!Įni..as., -j0-' 
tik gaįima, tik mažai tas gelb- į ,e 11 * .e 
sti. Geriausia tai kaip galint, 
traukt į pavasarininkus ir pa
našias draugijas. Tai geras 
būdas atitraukt biednuomenę i 
nuo komunistų mokslo. Kuni
gai labai yra užinteresuoti ši-' 
tuo darbu.” Pradėjo šaukti 
tarnaitę namo, kad gal ji už
migusi ten. (Piemuo ir kūlelį į 
sukapojęs, bernas ateisiąs jau 
nuo arklių raškių bulves virt 
vakarienei.

Pradžioje kaimo; pro šalį ėjo tarnaitė su naš-.jų 
. Ji aiškino, kad labai ; ne 

skubėjusi, bet rankos suskilę me 
nuo darbo, skaudu ir koją kuo ’ ,
tai padūrusi. į I

Ponia su panytėmis ėjo į, r :dakci j 
stanciją. As, matydamas nu- ] 
skriaustą tarnaitę darbininkę,! 
lydėjau akimis, kol matymas 
leido. Savyje vedžiau kovą, 
kad išsilaikyt nesusitikęs su. I 
darbininke. Kaip norėjosi 

t....... nors kelius žodžius jai ištarti;
kurio j nurodyti, kas jos priešas i? 

kas draugas. Ji anksčiau ma
ne žinojo, bet šiuo kart kons
piracija vertė manę būt ne-’ 
matomu. ••

Tvirtai, tvirtai sy^paudęs 
kumštis ir sukandęs . adantis, 
pradėjau tęst savo kelionę, 
kad pasiekt reikalingą man 
kaimą ir draugus. Dar eida
mas ilgai • mačiau šį. vaizdelį, 
nesenai pergyventą. Nekartą 
stačiau sau klausimą: ar ma
to ir jaučia ši vargšė, kaip ją 
išnaudoja!

Ką ji pamanytų , pamačiusi 
mane, panašų į baidyklę bei į 
pamišėlį! Bet geriausia su
pratau ir mačiau, darydamas 
išvadą iš kalbos baltarankių— 
šeimininkės ir jos dukterų, 
kaip pasielgtų su manimi, jei 
galėtų paimti ir paduoti žval
gybai. Jos tuo kart sulindo į 
pakajų, lig gyvatės šnypšda
mos į kelmą. Bet laikas ar
tinasi, kuomet bus iš ten iš
trauktos.

Darbininkė tarnaitė, jei ne
suprato, tai supras, nes laikas

paneles ir tt. žai-

ir laikus. Bet, ka- 
žiaurus juose gyve-

lllOj <t

pasiduosiu. 
Kad kartais

sutiklau leletą moteriškių ne-Įtalapų. 
šant j/andlnį. Trobose irgi per skubėjų;
langus daigiausiai matėsi mo
terys bei laikai. Pakelyje, už
eidamas larželius puikių gė
lių, spreiilžiau, kad tose tro
bose yra 
gali užlakyti gėles ir prižiū
rėti. Kęstą asmenų sutikau, 
kuXuos ; 
Taipgi ii 

delei darbininkų valios orga- visai neįt
didelis prasikaltėlis, 
taip jiešb žvalgyba.

Priėjai 
nemažą 
turėjau l aeit'i vienkiemį stam
baus bužės ir didelį sodną 
abipus k io. ~ 
sodno, wėjąu iš šalies 
traukiau 
ir įlind 
obuolių, 
obuolius: 
tyliai 1< 
ėjau gil.^ji per sodną beveik be 
jžkio r.<

nizuoties į uniją.
“Jų šauksmas turi būti, iš-' 

girstas ir išgirstas jis bus!”
Organizuoti ir1 neorgani

zuoti lietuviai rubsiuviai 
privalo stoti pagelbon gas- 
toniečiam. Reikia išplėšti iš 
buržuazijos nagų suimtuo
sius streįkierių veikėjus, 
nes kitaip juos buržuazija 
nugalabips. Siųskit aukas 
per Tarptautinį Darbinin
kų Apsigynimą. .■

1-sios

JONAVA
Mes šventėme

Mes gerai išplatinome 
gegužės atsišaukimus fabrikuo
se ir dirbtuvėse. Fabrikai ir 
dirbtuvės 1-ją gegužės nedirbo. 
Iškabinome mieste dvi vėliavas 
su obalsiais. žvalgyba arešta
vo du darbininku įr žiauriai 
juos sumušė versdama pasira
šyti, kad jiedu tas vėliavas iš
kabino. . ’ i

“Balsas”

tas lžiov:

i kuriame jis 
varne kūne 
nuo 10 iki 
jo augti. B 

■ pasidarė t 
i Paaugusi ši 
pjovus ir į d 
lūs, jis vėl ] 

ištiš. Vadi n. 
gyvena, bet

i juk* tą proc< 
j me' gyvybe.

£ e Moroy 
pasekme 
ak biolo 
ricinoje.

mergaitė, nes tik jos

;erai aš pažinojau, 
mane, bet tuo kayt 
re, kad aš esu tas

kaimą. Jaučiau
Ikį, Pakelyje, dar

Prisiartipęs prie 
jo. Iš- 
tvoros 
keletą 
kelius 

obelių, 
ir

du baslius iš 
u nusiskint.

Nusiskynęš • 
įuo žemiausių 
sdamas krimtau

nesenai numaliavo- 
Ndoli nuo manęs stovėjo 

čių. Prisiartinęs dar 
išgirdau moteriškus 
Mane suįdomino jų 

urinys. Sarbintų ir 
krūmais priropojau 

i. Jos kalbėjo apie

kalo ir išrokavimo. 
Prisiartifes prie rūmų, aiškiai 
pamačia dailias langinyčias, 
matoma 
tas.
aviliai 
arčiau, 
balsus, 
kalbos 
agrastų 
visai a 
darbo < eną lauke ir komuni
stus. Ulbėjo ponia su dviem 
savo 
Duktė 
ka'd bj) įai ir merga dirbą ma-

ukterimis, panytėmis. 
Jena skunde motinai,

Ąnalfabet 
d a. 4- Toki, 
na ne tik t

■ ir kitų pažiū 
'įnori kištis.

1 iv?f>pondenci,
Aido Cho’ 

j J. Kižitų, V 
|“Kldrespond 
; ma Valley

žaltys s u ra 
kūme kito 
jams tokios 
ne taip jau 
iššaukti pok 
tų nepageid 
Todėl netalr

ir darbas < 
nors ir su n) 
na! biednuoųr 
tii asi metai, 
valanda, ki 
nejują lapą : 
bęjonės, kac 
gumai teks 
liudininkais 
lizino. Ba; 
roro, pride 
ir atviras 
d etas anti

Politinis 
tuvos, 
3-VI-29



jiški
/als i

'.ymė- 
įvybę, 

s pibinių” 
sąraj visus 

, . sąrašį paša- 
kuriuos ofisus ir*pasiti- 
. Peržiūrėkite v) čekių 

visas organizacij žiūrė- 
įgaliotieji pasirajjai bu
kų pasitikimieji, skiriant 
ą' pagelbiniams iždui; 
galiojimus pasirĮ iš da-, < 
įsiraŠytojų. Tųus, kuo *' 

ai užbaigkite Ssirengi- 
rduokite namą lldingą), 
Šalinkite W kaip<; globėją 
). Prašalinkitį Manyą 
Tai yra neužgįamai ir 

aromi žingsniai, ui išimt 
merikinę Partiją; Komu- 
eroacionalo. T|žingsniai, 
lėtų griebtis ti 
ešas, kad suskat Partiją, 

įvestono pastantsuskaldyt 
nepavyko. Amane Parti- 
šmokus užtenka* iš savo 

jos ir iš Kunistų In- 
istorijos, b augščiau 

Komunistų ernaciona- 
ą ir revoliuc jo teisin
ti kodėl, priegai Love- ;

«8 
sisiekin. 
.eijų) “a.
s, distrik,

t

t

i

t

mas’ e Išmetimą Jay 
iiju k lunisty Partijos

f '
'^Nariai įeitai . numaskuos Love- 
dono mane us, kuriuose jis stengia- 
i savo vtksmus prieš Komunistų 
nternacion ą pridengti vėliava šeš- 
o Pasaulin* Kongn 
og tai yri 
enegatų.

na 
ky 
K( 
ųa 
tu 
to 
t ir 
da 
on

in- i

CLEVELAND, OHIO
Nuotikiai ir Kitkas •

25 d. birželio čionai labai 
šėlo elektros-žaibo b-udra su 
lietumi. Sulig oro biuro pra
nešėjų, tai lygios jai semi bū
ta. Pferkūnas trenkė po num. 
1939 E. 75th St., pądegė na
mą. Kadangi buvo! pusė pir
mos ryto, tai gyventojai, skai
čiuje 17, naktiniais grabužiais, i 
vos spėjo pabėgti iš/gaisro vie
tos. Buvo labai nejauku viė- 

įnais marškiniais papuolus kaip 
po kibiru vandens.

V" kugelyje vietų skiepus, išplo-

saidės narys. Juk jūs visi esa
te Armono nari^is.-sekėjais, ir 
kokis [tada skirtūmas ? Jokio. 
“Gaidžiai,” būkite be baimės, 
jūsų visų principai O. K.

S.

prakalbų sutikau drg. Rutkų, 
kuris davė 1 dolerį baduo- 
liams. Ant rytojaus po pra
kalbų sužinojau, kad draugė 
Sapranauskienė, kuri daug, 
darbavosi surengime vakarie- 

1 nes 6 d. balandžio, serga ir 
nuvykau ją aplankyti. Ji, ne
galėdama būti prakalbose, 
taipgi aukojo dolerį Lietuvos 

jbaduolių sušelpimui. Todėl 
'susidarė viso $33.20.

Dabar, likviduojant Lietu
vos baduolių šelpimo komite
tui, nes Lietuvos valdžia ne-

leidžia šiam nvx........ a savys-
toviai veikti Lietuvoj baduo
lių -šelpime, mes patariame 
tuos pinigus pavesti Priešfa- 
šistiniam komitetui, kuris ve
da kovą prieš fašizmą.

Prakalbų rengimo komiteto 
narys Galkus.

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

PHILADELPHIA, PA
Balandžio di A. L. D. L. 

D. buvo surengus prakalbas ir 
kalbėjo drg. R. Mizara. Tuo
met buvo', surinkta $31.20 ir 
aukotojų Vardai paskelbti. Po

eso. Jie supras, 
paprasti manevrai visų 

ešto Pasaulinio Kongre
so valia be pasiryžimas buvo grici
ni kovoti j'iėš oportunizmą ir opor- 
unistus, k<'a, kad su šaknimis iš- 
laikint fra cijines rungtynes, įkurti 
"iscipliną, ; laštrinti revoliucinę Par
jos liniją,|prisirengti prie ateinan
ti žiauriųIklasiniij kovų. Lovesto- 

s stoja frakcijines kovos palai- , .... . T . . .
rną toliau! iž frakcijinę kovą prieš po kibiru vandens. Lietus bu- 
>munistų Intlernacionalą. Lovesto-.vo tekis smarkus, kad apsėmė 
s yra pridšngas kovai prieš opor- | fiau,re] vie vietų sklPDUS išnlo- lizmą ir oportunistus, bet vietoj;įni ’ J 

sandjfiroininkauja su tarptau-ivė gatves ir sustabdė gatveka-
< dešiniaisiais, veltui besisteng-Į rįų važinėjlma. Taipgi pri-
< pc"^n!"m?0l?nternaCi’|vertS visus orlaivius, skridu- 

Jungtinių Valstijų Ko- [Mus Clevelando link, nutūpti
Automobilių keliai j 

Įirgi buvo užlieti, busai turėjo’ 
sustoti veikę.

Telefonų stotys, užplūdo pa- 
gelbos šauksmais išsigandusių į 
gyventojų. Daugelis negalėjoj 
telefonu naudotis, nes žaibas; 
veržėsi vielomis pro šaukiamąjį 
jj baksą į kambarį su stebėti-j 
nai keista mėlyna šviesa. Tie,: 
kurie miegojo kietu miegu, tos' 
baimės neturėjo. Bet dau-į 

tiją nuo vimkiif buržuaž’iškų" intakų geliui tikinčiųjų priminė sūd
rią dieną. Katalikiškos šeimy-! 
uos žvakes kibino, lyg laukda- ; 

!mi pašaukimo ant paskutinio i 
j teismo, šie pastarieji žmonės į 
įkaitina .radio išradėjus: esą, į 
i radio užpykdė dievą, pastara-į 
Isis gązdinąs nubaudimu.

lai
ma
alą Į opo

.Amerikos «'u«gmuų vciinujų xvu- ■ --- -—
mt nistų Partijos Centro Komitetas, ne vietoj, 
ste vedamas šešto Pasaulinio Kongre
so linijoj, iRomunistų Internacionalo 
l>n ij< j, vykdo savo pareigą, bereng
ei'i nas Partiją aštrėjančioms klasių 
ko’/ons. Lovdstonas nori prirengi 
1’; rtiją koVai prieš Komunistų Inter- 
i a< - j.malą. \

Amerikinės Partijos pareiga yra 
ms ir instrulpms, mūsų išn aikint frakcionizmą iš Partijos, 

Komu- išr aut jį sU šaknimis ir šakomis. 
. ' Loyestonas .' stengiasi palaikyt savo 

prašąlinfLovestoną. tfrakciją ir taikosi frakcijinę kovą vi- 
Partijos paversti į frakcijinę 

omujų Interna- ko^ą prieš Komunistų Internacionalą.
> jam ( Partijos lareiga yra apvalyt Par-

edvejodama 
.emacionalo 

> ir 
□as, kuris 
avo nuo

atvirai pask<amas v 
gūžės 14 d., ado, jog tuo 
iksmu jis taijį šalin atsi- 
nuo i

ažinimas šio f 
tirtas, o ne ati 
įermaina, kuri įvedė jį prie 
mo birželio 9 kitoj vietoj 

Workeryj”) Išspausdintoj 
įmoj šiame nieryj (birže- 
.). Ta kableflma buvo at- 
□er frakcijinii susisiekimus 
ise Valstijose ir perduota 
Komitetui. Jtuojaus buve 
;<»i paskleistiPartijoj. T: 

ų buvo bajymas išnauj'
Partijos 

atrastos p 
♦iku, per

ą ir nu

svildamas at-

i jis taip šalin atsi- 
mūsų Paips. Tai bu- 

kodęl jis 
irba nuo-

eryj (birže

sitikėjimą su 
;avystės. Tuo , 

kablegramą/' 
nas turėjo Įkslą palaikyt

ir kovot ’ piičšk dešinįjį pavojų kon
krečiausių ir sėkmingiausiu būdu. 
I įvestonas bando sumobilizuot Ame
rikine Partiją delei apgynimo tarp- 
tauiinio dešiniojo sparno prieš Ko- 
nnuistų Internacionalą ir tuo tiks
lu, kad Amerikinė Partija priimtų 
j> JešinspaJnę programą.
a<merN<os, Jungtiniu Valstijų Ko- 
'•liistų Partijos uždavinys yra ko- 
I prieš ti aiškiausia išraiška bur- 

Lldnio opčrtunizmo, kuri įsikūnijus 
jidlerizmi. Lovestonas nori iga- 

brandlerizmą į Jungtines Vals-

merikinėį; Partijos pareiga yra 
ikyt sav« vienybę sulig politinės 
'linterno liniios. Lovestonas nori

Allen Hawthorn, 22 metų j 
;amžiaus nusižudė iššokdamas, 
,iš centralio Y. M. C. A. 6-to j 
augšto, kuriame buvo jojo 
kambarys. Jaunuolis pribuvo j

, 7 d w i" * . 1J II L"I I *U 11 JI J ‘Ub, Lj\J VtJS LOJI clS Ii O T1 • y -k t „ 1 1. * * 1 1 “ ,1 *akyse jo V°*į P^a --'S <aldyt partiją, delei atmetimo J1S’ ^ebi aska valstijos SU liudi-
mumstų Jntdacionaią. ■ nintemo fnijos ir delei atmainy- i jimo laipsniu viršminėtos vai-i 
KSntera^.utoiRetui, ta9-^šeSto P2saulinio Kongreso nu- |stįjos mokytOjų kolegijos. Pri-j 

\8 buvo vie& kovon šaukia- (T T,
Kominterno'-.utoritetui, tas

18 buvo vieš Kovon įmuki-- , įrQ K#miteta9 atsišaukia 
olitinis jo Ganymas smei-

j buvęs Clevelandan mane pra- į

blENRAŠCIO “LAISVĖS”
DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ

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

PIKNIKAS ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

'I

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas .gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai“ vanįlo kiekvieŲ^Č 
je dėžutėje. /p
^anoimpjjo^

John Naujokas

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

HAARLEM OIL
u C A S Lf

CASTON ROPSEVICH

kauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
i Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyno ir kituose miestuose, kur 

1 yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 een- 

itų* 4
Taip-pat progresyviškas lietuvfc, 

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

• draugu cigarų virŠminetaia vardais, 
tik nukeliant pirštą, o gausite ciga
ru, kuris visiems patinka, jog rūky- 

. damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 

! pareikalavimo visur J kitus miestus 
biznieriams Yr privatilkiems žmn- 
nlmn, daug-ar mažai, via tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.Baigęs Philadelphijos muzikos kon

servatoriją, duoda lekcijas ant' amui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 

| mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresui

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergaia:
UIS So. 10th St.. Camden. N. J.

July, 1929
Grieš Dvi Prof. Retikevičiaus 

Orkestras

. Nenu-į 
užsiėmimo nesuradus,', 
.kad nebeverta jojo 

kitur jieškoti.

olitims jo Uianym . ■ Irtijos narius duot kuo griežčiausią dėti mokytojo karjera. 
;aipo ardantį Pariją. Centro taptautiniam dešiniajam si<4Piaiq „žsipmimn
9 negalėja leist'.naudoj ? am^kiniam jo ieitenantui, S1Se! US’_ ufslemimo- ne*
^analais arb Partijos spau- n . . nusitarė, .kad nebever
pasalingam,'.ovestoii^ tiks-. ........................................kilur ii(,jkoti.
eisingai ĮveJno Lovestono l ^skntinis Lovestono žingsnis, jo 
ią ne kaipd įasidavimą Ko- į angOs sUkaldyt Partiją, • *. -J —  —J — ^.1 - _ 2 l*. lx r* 1 I j •» « . - • • ■

linterno jutarimą į viešą agen- 
prieš K<munistų Internacionalą.

i ja turi bgailestingai numaskuot 
opozicią, kuri stengtųsi varyti 

itiką ir taktiką viduj

Intemacioplui, bet kaipo 
anevra prie Komunistų In
dą. Įvykiu įrodė teisingu- 
o Komitetu tokio nu sistaty-

. paver- j 
bile kokil slaptą opoziciją prieš Į

Clevelando “gaidžiai” pradėjo 
peštis su Detroito tokias pat 
“gaidžiais.” Gi Johanuos ant
roji pusė—amžinos atminties 
“garsusis1’ Sabas, įsispraudęs 
tarpe viršminėtų “įsiutusių” 
peštuku, siūlo “alyvos šake- nariui. luenvienas * ,, ..rt . . .,

usimobilizuos apgint 11§ • Kam jums Amerike troc- 
I kistus remti, kokis čia išroka- 

okite prieš Partijos užteršimą į vimaS. Ot, Rusijos trockistai, 
iai-burzuaainiu onortunizmu. , ■. . , ., ,,itai kas kita.

Reiškia, Juozas duoda abiem 
kaipo vyriausią kliūtį bolše-!supiasti, kad tarpe vienų ir 

ai. ’ i kitų tėra maži skirtumai: Cle-
okite prieš visokius bandymus Į veiand0 gaidžiai remia Ameri- 
dvt mūsų Partija, ir palaiky- . , ... . . , v. .T 4 t...-. i]<os trockistus taip plačiai,
gą sekciją "Komunistų Interna-k ai p jų “plačios” kelnės, O De- 

'troito—priešinasi. Ve ko^ rei-
Jūs cleve- 

atsisakykite nuo 
Canono trockistų, o jūs detro- 
tiečiai pasisakykite už Rusijos 

 L', ir tada abeii būsite 
šešto Pasaulinio Kongreso ir > -_________“o-nidžiai ”Jistų Internacionalo Atsiįiepi- *^US man 

suskaidyt 1 I
Amerikos Jupgjiprinkite Partijos darbą, )oadi- I 

x P'T jos kasdienini veiklumą,, pa- I 
L>ną, kuris virt(Je jr praplatinkite mūsų | vei- 

_ lenegatu, Centro,]arį,o unijose, pasmarkinkite 
ir visa . .rtija begailestin11 - - - - -
kad su ikint bile kokiuu

ms ir m ^evrus delei P_arįykite bolševikišką discipŲ 
dymo. ioletariniai mūši denintėlj drūtą pagrindą Ir 

nariai suąelks apie Centraenybei.
ir nukops skaldytojus - • — -

po sug: 
Centro

pui Lovestonas 
mietui, bet. .to os.
ūkimus ir kon^U’ i’k&SLlinės Partijos vienybė, 
s/nariais, kui*^n®s J°s sekcijos vienybė, mū- 

.obilizaciją’ prieiartijos bolševikiškas teisingu- 
nalą. Jis skiepys rūpimas dalykas kiekvie- 
us mėtymus ii) Partijos nariui. Kiekvienas
>nalo, tuo būdiPS nary* u 
•andą prieš “be %- 
<anizmą” ir tt 
;mygtinai kvie i 
.retariate ir ne 
ateiti, galų gal<

■t atsakymą aplipkite prieš beprincininį frak<»io- 
iešinimą Komu

ovokite tarptautinę dešiniąją 
amerikinius leitenantus.

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

ĮSITĖMYKIT PARKO ANTRAŠĄ:

Uhner Park Music Hall
Gale 25th Ave., Brooklyn, N. Y.

g—« » <  ............. . ...n.

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, Šaukitės 
pas:

prieš Komunisdyt mūsų Partija, . . ,
nutarimus, sav ^sų Partiją, kaipo veiklią ir , 
j ir savo pasiel 
i, Lovestonas pa , 

l. paeinanti is jCnerkite visas priemones intri- | . 1
,ų skirtumų nu n]o ir priegaulės, kaipo prieš-sako Juozas, 
bnalo linijos. Da jstinį, buržuazinį politikieria- landiečiai < 
Ltro Komiteto i 
Įgišką išvadą i 
to. Apgindama 
[išreikšdamas vaįLjsjng0P mūsu Partijai liinijos, ' Trocki. now’ll rli/D/in x . vi . ___ T* • _ TZ_1_

I Ameį 
o sugrįžij 
išką žingt 
omų politi 
<tų Interna 
pareiga ( 

i padaryt | 
no karinio 
i vienybę i 
iniškos Paijos narių didžiu 
'entro Kol tetas atsako j 
io pasikė nimą 
-išmeta jj 
risti jų K$unistų Parti jo 

is Love: 
> idejęs

lizuokitės delei besąlyginio 
no ir greito vykdymo vienin-

rieš karo pavojų, budavtbkite

dymo. įną,
^ar

merikos Komunistų Partijos 
Centro Komitetas.

blegrana nuo Komy Internacionalo
to KOMITETAS PADUOD 
.RTIJA JaLbūTINAI IR

Mas 
dkos Komulistų Partijai, 
. 125th St., Slew York City, 

-augas Lopstonas birželio iavo j Amerikos Jungtines

IA KABLEGRAMĄ, K X 
£ DOMĖN PAIMTŲ’.

S. R., birželio 22 d., 1929.

1)

Ja?, nepaisydamas nutarimo &u In ernacionalo Pildomo- 
>miteto Poltinio Sekretariat nt savo pasižadėjimo pa- 
politinį pi.reiškimą spaudi -isipažinimu savo klaidų, 
smerkimu javo frakcijinio c u apsiėmimu įvykdyt Ko- J 

...... .Internaiionalo Pildomojo j nutarimą, jis nepatiekė 
avo pareiškino; dabar pasid: 

užginčijimi Komunistų Int 
ge su lepperiu, laike š(

oi

jog, nepaisant jo nuola- < 
o Pildomajame Komitete, 
davimo, frakcijiniai intri-

akalyje suvažiavimo, ir v*ja Pepperio nuduoto išva- 

uc tikslu,, kad suvedu 
tą, suvažiavimą ir 
Sekretariatas Kom

mo iš Amerikos Jungtinių V 
JĮ ' u

o atsišaukia J visus narius i 
ijų Komunistų Partijos pasį 
'’ančių veiksmų, tas metodas* 

Partijos demoralizavimo, kai 
ne. Visi pirmesnieji frakcij 
mi įkflnyt Komunistų Interl 

, turi suprast besąlyginį i 
tono iŠreiKŠtą posėdyje Poli! 

malo Pildomojo Komiteto bii 
l savo solidarumą, su Komi 
ku, tame nėra nuoširdūs i

iŠkimo, turėjo pirmesnioj'i di<« 
tinis Sekretariatas Kominten

%m suvažiavimo buvo abie- 
;unistų Internacionalo Pil

davo frakciją. To akivaiz- 
«rn£cionalo Pildomojo Ko- 
i^icijas Amerikos Jungtinių 
n priemones intrigų, melo 
’jį buržuazinio politikierišku- 
ifiikenčiama komunistiniame 

stono rėmėjai, nuoširdžiai 
Pildomojo Komiteto nuta
pai atmest tą manymą, 
btariato 'Komunistų Inter- 
I., kad {daugelis, pareikš- 
įdomojoi Komiteto Atviru 

« Jie loSlp šventųjų roles,
išlaikyt nepaliestą savo frakciją,” kiufi, pasak Lovestono 

ntro Pildomojo Komiteto, 
ojo Komiteto reikalauja,

Clevelande buvo surengtos 
dvejos diskusijos trockizmo 
klausimu. Pirmas rengė vie
tos lietuvių komunistų frakci
ja, antras—C. L. D. D. Sąry
šis. Abiejose “gaidžiai” kaps- 
tydamiesi, draskydamiesi gynė 
Trockį—Trockio p r o g r amą. 
Bet /Detroito “gaidžių” “cęn- 

Izūra” išbraukė iš jų “aprašy- 
jmo” Užkurąičius, Daugėlas ir 
kitus A. D. A. D. P. K. na
rius. Paliko buvusį Brooklyno 
kontraktorių Hermaną-Arma- 
ną ir Maskeliūną (pastarasis 
anarchistas), kaipo lyderius 
visų tų diskusijų,.

Clevelando Užkuraičiai, pa
matę, kad jie išbraukti, pakė
lė “audrą šaukšte vandens.” 
Detroito Bimba “mušė trevo- 
gą” Juozui į Pittsburgh^, “kad 
mūsų A. D. A. D. komitetas 
eina velniop. Juozas pleškina 
“straipsnį” sulig vertės užsa
kymo—“Kam jum remti ar ne
remti Amerikos trockistus, ge
riau abeji remkit Rusijos troc
kistus.”

visi buvusieji Lovestono pase d nuo jo atsimestų.
KOMUNISTŲ INTERNA PiLt). KOMITETO
POLITINIS SEKRETARB

Užvis prasčiausia padarė 
Clevelando “gaidžiai,” tai pri
imdami bropklyniškio buvusio 
kontraktoriaus r ę z.o 1 i u c iją 
prieš Stalinų mašiną, kuris ne
esąs nariu jųjų A. D. A. D. su- 
siaidės. Well, kokia čia bai
line, jei Armonas nėra jūsų su-

Kalbės mūsų seni darbuotojai 
darbininkų judėjime

' J. ŠUKYS ir II. STANKUS
Bus sveęių iš Chicagos, Detroito, Clevelando, Pittsbur- . 
gho, Wilkes-Barre, Scrantono, Philadelphijos, Bostono, 

Binghamtono ir iš kitur.

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI 
/

Pradžja 1-mą valandą po pietų
Draugas Balčiūnas, iš Long Island City, žada 

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

. VALGIAI IR GĖRIMAI
Jau paskirtas komitetas vedimui maisto de- 

partmento. Komitetas pareiškė, jog visų maistą 
gamins ant-vietos. Tai bus šviežus ir skanūs val
giai. Bus šaltų gėrimų ir pakankamai Naujokų 
cigarų.

KELRODIS J “LAISVĖS” PIKNIKĄ:
Atvažiavę iš kitų miestų į New Ydrką, 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 dešinai ir gale 
25th Avė. rasite Ulmer Parką.

Iš Brooklyno ir kitų dalių miesto geriausia važiuo
ti iki Chambers St. stoties ir imti Coney Island eksprej 
sa, persimainant ant 36th St. čia gausite ta patį trau
kinį—WEST END EXPRESS, Coney Island.

Kurie važiuosite 'kitais CONEY ISLAND ^traukiniais, 
tai ant 36th St. stoties persimainykite ant West End 
Express, Con«y Island, traukinių.

KAIP VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS:
Iš New Yorkd miesto važiuoti per MANHATTAN 

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

80. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

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

Tel., fio. Boston 0304 W.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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 kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn] N. Y.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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

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

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

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

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

, miestuose.
M. ZUKAITIS

25 Gille.t Road, Spencerport, N. Y. ,

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažamės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy- 

•doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekretai \
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGŽA* 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

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

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpinusį laik<. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniaįs nuo 11 iki t 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave„ cor. 14tn 8L, N. Y.
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žodžių ir raštu “apšvietie- 
čiai” nuolatos leidžia visokius 
prasimanymus prieš mane. Pir- 

t miau tą tamsų darbą tęsė 
clevelandiečiai, bet po mano 
Detroito prakalbai (kovo 24 
d.) ir iš kitų kolonijų visa 
gerkle pradėjo rėkt.

A. D. A. D. centras sklei
džia prieš mane prasimany
mus, kad jais nuplovus savo 
žalingą darbą. Kitų kolonijų! 
“apšvietiečiai” savo riksmu no
ri pasirodyt darbininkiškai vi
suomenei, kad jie esą geros 
valios žmonės. Pažiūrėkim, 
kas jie per vieni.

A. D. A. D. daugumoj su- 
. sideda iš klero-tautiečių. Mark

sistų joje labai mažai. Aky- 
) vesni marksistai apleido tą 

klero-tautišką “gūštą.” Kiti 
dar pasiliko, bet juos jau ga
lima surokuot ant vienos ran
kos pirštų.

Tos draugijos konstitucija 
irgi buržuazinė, ne darbinin
kiška, ne marksistinė. Beveik 
nuo pat tos draugijos susitvė- 
rimo, ji yra kontroliuojama 
buržujaus. Centro ir admini
stracijos knygos yra vedamos 

. be jokios tvarkos: nieks negali 
surast, kiek ir kada įplaukė pi
nigų ; kam ir kiek išmokėta.

J. Katkauskas, tos draugijos 
“vyriausias ir ištikimiausįas” 
administratorius, yra’ nunešęs 
pinigų. Pats vieną kartą gir
dėjau besiginčijant draugijos 
“tūzus” clevelandiečius, kad 
pas J. K. randasi draugijos pi
nigų virš 100 dolerių. Antra
sis tos draugijos suvažiavimas 
išrinko komisiją, kafd peržiū
rėtų administratoriaus (J. 
Katkaus vedamo laikoj kny
gas ir per organą paskelbtų, 
kiek pas J. K. randasi pinigų. 
Pašaliais nuo komisijos narių 
girdėjau, viens sakė, kad kny
gose surandama stoka 150 do
lerių. Kitas, kad 100 dolerių, 
o J. K. “įgaliotinis” P. Dau
gėla (ir tos komisijos narys) 
sakė, kad stoka tik 50 centų.

Komisija sutaisė raportą ir 
aš jį sustačiau. Bet C. P. K. 
su P. Daugėla priešakyje ne
leido dėt į laikraštį. Kada 
man prisakė išimt metalą iš 
jau sutaisyto į spaudą pusla
pio, tai per mano skubumą, 
nenoroms pasiliko to raporto 
antgalvis. Ir taip likosi at
spausdinta. Kurie turi visus 
“Aido” numerius, tai gali pa- 

i tikrint.
1 Zabulioniui CPK. permokė
jo apie 100 dolerių už darbą. 
Be to: P. Daugėla paskolino 
ĮZabulięniui pinigų ant “tikie- 
to,” atvažiavimui iš New Yor- 

-ko j Clevelandą. Vieną kartą 
man Daugėla sakė, kad jis Za
bulioniui paskolino 75 dol. 
Bet kada Zabulionį CPK. pra
šalino nuo darbo, tai tada 
Daugėla atsikreipė prie cent
ro, kad jam atmokėtų tą Za- 
bulipnio skolą, kuri jau pasie
kė virš 100 dolerių. Centras 
nutarė, kad draugija tur Dau
gėlai atmokėti.

^-•Centro finansų knygos taip 
išbraižytos, kad šiurpas ima į 
tai pažiūrėjus. Visada tos kny
gos peržiūrėta vien paviršuti
niai. 16-tos kp. money order 
čekis išgulėjo virš pusės metų 
pas cdntro finansų sekretoHų, 
visai užmirštas ir'Kuopai ne
pakvituotas. r \

Centro knygose, birželio 
(1926> išlaidose pažymėta: 
“L. Urbonui už atmokėjimą už 
5 sav. algųs; mašinistui ir iš- 
kaščiąi į spaustuvę $258.80.” 
*Urbonui buvo mokama 

(skirtingais laikais) : $15.00, 
$20J00, $30.00 algos į savaitę. 
Tarne pažymėjime nėra paro
dyta, po kiek į savaitę algos 
atmokėta, žinau, mašinistui 
užmokėta $60.00 už L. tJrbo- 

' no mokinimą 'ant Linotypeo.
.Spaustuvei didesnį staką aš 
buvau supirkęs, tai jokiu būdu 
didelės pinigų sumos spaustu
vės reikmenims jis negalėjo' 
praleist. Bet kada tuos $258.- 
80 išskirstai (kad ir imi algos 
atmokėjimą po $30 į savaitę), 
tai “Spaustuvės iškaščiams” 
lieka gera apštis.

Administracijos knygose (J. 
Katkaus . ir N. Saladuonio 
adln. laikų) dar didesnė ne
tvarka:

Kas Įnik ■ jlįSsy spaustuvės 
darbininkę ir “redaktoriaus” 
L. tJrbono, turiu tiek pasakyti, 
kad bukesnio suprątimo žmo
gaus nesu sutikęs savo gyve
nime. Reikėjo statyt penktu
kai ir dešimtukai, kad paro
dyt jo klaidas. Kada juos 
pralošdavo, tai ir argumenta
vimas užsibaigdavo.
t Prie komposinimo irgi daug 
vargo del jo panešiau iki jis 
perėmė kur kokią raidę reikia 
dėt.- O prie linotaipo mašinis
tas taipgi su juom vargo.

* o * *

Per ištisas prakalbas Urbo
nas išsėdėjo svetaingjMf gir
dėjo, kada skaičiau, kiek jis 
man skolingas. Po mano pra
kalbos neatsistojo ir neužgin
čijo. Bet dabar savo “reda
guojamam gaidy” tai užgin
čija, pridurdamas: “reikėjo 
nesiduoti, kad tave ‘išnaudo- 
čio’.”

Nuvažiuok į Clevelandą ir 
pažiūrėk centro knygose (fi-

i ne-

Centrą nuolatos spyriau, 
kad tą netvarką išlygintų. Vie
toj imtis to darbo, tai centra? 
pradėjo skleist prasimanymus, 
kad aš jam kenkiu darbuotis. 
O man ajrteidus Clevelandą, 
centrui pasidarė “auksinė” 
proga mane šmeižt. Centras 
mano, kad tuomi nusiplaus sa
vo žalingu darbu sudėmėtas 
rankas.

Dabar ir kiti pribuvo cent
rui į pagelbą. P. Pacenka 
(“A.“ num. 4.) taip rašo :

“Jeigu A. Aimanavičius būti] 
tvarkęs atskaitas iš savo pra
kalbų maršruto ir kitos dar
buotės (kas jam buvo labai 
lengvai), tai jam dabar nerei
kėtų verkšlenti mūsų priešų 
spaudoj, kad A.D.A.D. centras 
neišduoda jo (A. A.) raportų. 
Kaip centras gali išduoti, ko 
jis neturi.”

Šisai pats P. Pacenka kovo nansų), kurių puslapius
6 d., 1928 m. man rašė taip: -kartą vartei, braižiojai ir su 

“Džiaugias clevelandiečiai, į peiliuku skutinėjai. Juose at-
> rasi, jei neišskutai.

A. Aimanavičius.
(Pabaiga rytoj)

Džiaugias <
kad jie nemato savo klaidų, o 
mato tik pas R. K. (redakci- 
jinę komisiją.—A. A.). . .Bet
man labai rūpi pamatyt tuos Ą D j A DCHTAI AI 
draugus ir kad jie savo klaidų A. 1 * L. A. KLillALAl 
nemato, tai tiesiai užj nosies 
privesiu ir parodysiu, kad jie 
be klaidos dar nieko geresnio 
ir nepadarė. Reiškia: kas 
žingsnis, tai klaida. Jeigu nie
ko neveikia, tai jau ‘sure’ klai; 
dos nepadaro. Bet jeigu nevei
kia tikro darbo, tai /liežuviu 
dirba didžiausias klaidas, 
tus draugus juodindami.”

Pabaigoj to savo laiško 
Pacenka ve ką parodo: 

...“Draugai clevelandiečiai 
baišiai įsiuto,už tą jūsų rapor
tą, kurį pilnai pagaminot iš 
viso veikimo. Ir net reikala
vo, kad Veikiantysis Komite
tas imtųsi gpiežtų priemonių: 
braukt lauk, arba spenduot. 
Aš tą matydamas pamaniau, 
kad jie gali taip padaryt, kaip 
su Misevičium padarė.’*. .

Dabar P. Pacenka, užsimo
vęs-dviveidžio .kaukę, visai ką 
kitą kalbą.

Aš tame raporte sužymėjau 
visą prie ADAD veikimą, ko
kį buvau veikęs.; ’ Tenai yra 
sutrauktas raportas įr iš mano 
prakalbų maršruto.

Aš niekuomet neverkiau ir 
neverksiu, kad centras neskel
bia mano raportų, lai centras 
“siunta” belaikydamas juos 
savo kišenėj.

k i-

Sis o , A-

paties popiergalio nu- 
J. K. įsavo žargoniška 
sako': ..“pasirodė AD- 
kp. 3-jų parengimų sve- 
bilas, kur užmokėjęs už

Juk tos bilos jam

To 
mery 
kalba 
AD 1 
tainių
svetainę, 
nepridera turėti.”'. . .

Tos bilos priklauso adminis
tracijai, bet ne 1 kuopai. Ad
ministracija užmokėjo už sve^ 
tainę, nes parengimai sulindo 
į skylę. Aš 'tada buvau ad
ministratorium ir buvau įga
liotas tai daryt. Bet kada li
kau- prašalintu iš administra
toriaus vietos, tai nė centras, 
nė 1-ma kuopa neatmokejo tų 
bilų. , Taipgi naujas adminis
tratorius manęs nepaliuosavo 
nuo tų bilų, todėl jos ir randa
si pas mane.

Taipgi jis geras pletkinin- 
kas; rašo, kad aš “nemokė
siąs” V. Užkuraičiui už kam
barį ir “kad A. Aimanavičius 
prašąlintas iš tos organizaci
jos už klastavimą persikėlimo 
paliudijimo. Jei taip, tai ne 
ką ir A.A. geresnis už Zabu
lionį.”

Kitų 
ir, : 
t arams- 
būt ’ senai atlyginta, 
kada apmokėsiu 
tai tada jam. 
kaipo skriaudike darbininkij 
ir jų mulkintoją “susimils” ir 
man kiek atlygins, tai greičiau ( 
galėsiu apsimokėt skolas?

Kodėl- neparašai, kad cen
tras rąane įstūmė į tą sūkurį, 
kad lįkau “prašalintas iš tos 
organizacijos” ir kad “pasiti
kėjimo verta” ypata sunaiki
no dokumentus, kurie būt už
stoję kelią mano išbrauki
mui?

Savo prakalboj dokum?n- 
tais įrodžiau, kaip toli stovite 
nuo Zabulionio, ir žemiau dar 
daugiau parodysiu.

Litų skriaudimu neužsiimu 
kad nereikėtų mokėt dak- 

bilos, tai Užkuraičiui 
Dabar, 

daktarams, 
O gal ADAD

Dėka draugam Rogeriui, 
Miliauskui ir kitiem, A. P. 
L. A. dabar/stovi gerais Kad 
ji auga ir tvirtėja, galima 
spręsti net ir iš to, kald to
kie dievo paveikslo sutvėri
mai iš “Keleivio”, “Naujie
nų” ir “Tėvynės”, kūme per 
eilę metų, už šią'draugiją 
nėra tarę gero žodžio, da
bar prapliupo ją niekinti.

Bene per keturius metus 
tarnavęs centro sekretorius, 
draugas J. Gataveckas mo
kėjo budavoti draugiją ir 
apginti ją nuo šmeižtų; mo
kės budavoti ir; apginti ją 
draugai. Miliauskas ir Ro
gers su parama hitų komi
teto iTarių.

P. Buknys.

Washington. — Karo mi- 
nisterio pagelbininkas F. 
F. Trubee Davison užgyrė 
kontraktus del pagaminimo 
299 motorų orlaiviams. Jų 
pagaminimas kainuos apie 
$2,000,000.

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

40 puskapių,' didelio formato. 
Prenumeratą metams $1, vienas nu
meris 10c; užsienyj— $1.50, vienas 

r 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

Broadway So. Boston, Mass.332

Brooklyn LABOR LYCEUM
PARBININKŲ {STAIGA.

bales dėl Balių, koncertų, Baffin 
Metų, Vestuvių, Susirinkimų f r ftA 
Pulku® steičius su naujaisiais jtai®^ 
nai®. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

145—959 Willoughby Awq
Tat X84?

DARI AN K/ 1/

IAUGŠČIAJSIĄ PR1 
lie™ A MEĮi

c

Sužeistas ar apLrgęs g:
* Ik/

Kb.
4

tusi fielpos kas sav*

Prr/nci ie SZ yriuj $7.00

Anti oįne SI iyriuj($13.00
I I-1

Į šią Draugiją 
ir moterys

priimančia lygios teisėmis vy1 
nuo 181 iki 50 itų amžiaus*

Keturi Skyiriai Pom

ą amžiaus;

ines

Pirmame skyriuje $150, Arame - $
Trečiame - $600, Ketvirtae ~ $l,0t

Visur organizuokite kuopas A. P 
kite lietuvius rašytis įj jau gyvi

J. MlįlAUSKA

NAUJA CENTRO VALDYBA f 
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS

A. reikalą 
*e torių:

ŽINĄ SAV
JULY), 192

Su pradžia Liepos vi/is A. P. 
kreipkitės į nauj Centro S(

kite lietuvius rašytis įj jau gyvi ančias kuopa 
Už prikalbinimą naujo -nario duoena 50c dovan

626 Woodward Avi, McKee Rocks, >

nių išmokėjimų. Dk

12 valant?.*

okesčio arb 
davimo ant 
2950 ant n 
prie mūsų

$10.- 
ne mėnesyj

r’ augščiau.

idway, Room 244,į1 
lis iki

Nauja A. P. LA. Valdyba 
Užėmė Vielą

A. P. L. A. naujas centro 
komitetas užima savo vie
tą .su pirma diena liepos 
men. š. m. Su šiąja diena 
įėjo galion ir nauja konsti
tucija, kurią priėmė 22-ras 
seimas.

Drg. F. Rogers 
Centro Pirmininkas

Draugas F. Rogers -yra 
narys 2-ros kuopos, kuri iš
augo iki arti trijų šimtų 
narių. Drg. Rogers yra 
darbštus ne vien- savo kuo
poje, bet / abelnai visoje 
draugijoje/ Jis daug pasi
darbavo apvalymui draugi
jos nuo kreivų elementų, 
kada buvo susekta vagys
tės 1921 metais. Tais pa
čiais metais įvykusiam spe
cialiam seime, kuris buvo 
šaukiamas, pabėgus centro 
sekr. J. I. .Aleksiui, atsta
čius senąjį centro komitetą, 
d. Rogers buvo išrinktas 
centro pirmininku. Savo pa
reigas jis ėjo tinkamai ir 
su kooperacija kitų naujo 
centro komiteto narių išgel
bėjo draugiją iš pražūties, 
kuri gręsė del skaudaus 
apiplėšimo. 1

Drg. J. Miliauskas 
Centro Sekretorius 1 •

Draugas J. Miliauskas yra 
jaunas ir energingas dar; 
buotojas kalbaipoje draugi
joje. Ir jis yra narys 2-ros 
kuopos. Daug darbavosi 
prie apvalymo draugijos 
nuo žiflikų ir rūpinosi jos 
atbūdavojimu po ta,i skau
džiai operacijai, kurią pa
darė socialistiškaLtautiško 
plauko /vadovaujantis ele-

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

GELBĖKITE DAILY WORKERI!
Daily Worker, vyriausias Komunistų Partijos organas, v '

k^ndasi 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 išgelbėti 14 Gastonijos streikierių, kuriems gręsia 
mirties bausmė elektros kedėje.

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 
kovų j ančių unijų.

Rėmimas Nacionalės Audėjų Unijos, Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo ir Darbininkų Raudonosios Pagel bos.

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, greičiausion pagelbon revoliuciniam sa

vo klasės organui. Siųskite jam pinigij ŠIANDIEN, sekamu 
adresu, išsikirpdami žemiau dedamą blankutę ir pažymėdami 
joj sumą jūsų teikiamų aukų:’

am

THE DAILY WORKER, 26-28 Union Square, New York

After reading the appeal for aid in the Daily Worker I 
sending you the enclosed amount, $
Name .......................................................................................

ryje.

Address ..............................................................r.........• -
Aukotojų vardai be atidėlfojimo skelbiami Daily Worke- 

® / •

.00 LOT]1
Ki®i?Jas gali gauti 4 —____

tiis Jodamas $10.00, l likusius po 
j mė| Lotų kaina $15t r augščiau. 
duo, s ir elektra suv.sta. Nėra 
asęsil?- Gatavi namai d|l pasirinkin 
4—5/ kambarius ant ii” 
-- Pagal jūsų re| 
nui>.;iotų už $1950 iki 

nių išihokėjimų. DkjILs psl ]9R8 akerių tuojaji 
Klauskite arba rašyąte: ’ - 
LINCOLN COMPANY, 

•' Atdara taipgi
Reikalaujame maliori ižių ir darbininkų

reenp S

c
j

JUETUVKONTRAKTO i
Budavojjfame naujus 
ji, moderniški, krau 
Mes pertaisysime jų

/’■Maliavojame br iš viršąus ir iš 
atliekame greit ir tT

* Tarki
Ypatiškai ar 1J

kus ir pertaison 
angai pakelia 1 
us visai žem kainą

v 161.

daus. Di
Ii.
mumis del 
kreipkitės 
. M. S.

kairu
sekai u adresu:

ooklyn, N
Grov< Si.(yrius: 253

604 Driggs Avenue
i Ridgew

en tik iš import

O CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

t>2

fe-

Su davimo, šiuos cigarus taipgi 
aštą išsiuntinėjame, kaipo 

į žsakymus (orderius).

rintų 
kų
totų tabal

Juos išdirba

ANLEY PAUL 
k St. Philadelphia,

I Z- / /1« f < • * •• * j* • » « * « K/ irbti iš suck 
avanos Tab:
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1ET0S ŽINIOS
AUCIŲ SEKCIJI- 
JSIRINKIMŲ.

nant tokius planus?
Pasirodo, kad yra kriaučiai v 

tik fiteriai, apkarpikai, pamu-! į u, Veikalus.

momente .bjaurus kapitalistų 
teroras, siaučia Gastonijoj ir 
kitur. Jau nebereikėtų nei 
aiškinti, todėl rengkimės petys 
į petį ir gelbėkime savo akty
vius draugus, kurie aukoja sa
vo gyvastis už mūsų, darbinin- 

. Be skirtumo pa
žiūrų mes visi esame vienodai 
išnaudojami kapitalistų klasės.

Kviečia jus visus
Pikniko Komisijos Nariai.

sinus, kad neleisiar 
žės dainuoti, bet n 
me, p kartu su mbmis dainavo 
revoliucines dainas ir visas ka
lėjimas. Administracija savo 
grasinimų šį kartą nesiryžo 
įvykdinti, nes gerai jautė, kad 
jokiomis represijomis nesuturės 
nuo 1-sios gegužės šventimo.

I-ją gegu- 
dainavo- KAIP JŪS KEIČIATE SAVO 

PAPROČIUS?
Labai Parankus Kišeninis 
lietuviskai-angliskas 

ir
ANGLISKAI-L1ETUV1ŠKAS

ŽODYNĖLIS

Bell Phone, Poplar 7MB

A. F. STANKUSPienas, Kava ir Tabakas Dabar 
“Pasterizuoti”

Sveikos pasekmės iš pieno “paste
rizavimo” su kaitinimo pagelba iš
gelbėjo tiek daug žmonių gyvybių, 
jog Sveikatos Tarybos didžiumoje 
didmiesčių visose Jungtinėse Valsti
jose dabar verčia “pasterizuoti” pie
ną.1' ;

Ačiū tokiam užtikrinimui publikai 
grynumo ir sveikumo vieno iš svar
biausių natūralių valgių, naudojimas 
pieno milžiniškai pakilo bėgyje ke
lių paskutinių metų. Vidutinis kas
dieną pieno suvartojimas Jungtinėse 
Valstijose dabar yra virš vienos pus- 
kvortės su penktadaliu—-sakysime, 
daugiau kaip du stiklai—kiekvienam 
asmeniui. Didėjimas pieno gamybos, 
kad patenkint tą augantį pareikala
vimą iš publikos pusės, pasiekia apie 
pusketvirto biliono svarų į metus, ir 
dabar sudaro apie 127 bilionus svarų 
'išviso. J

Kiekvienas žino, jog pasterizavimo 
pasekmės yra gaunamos per kaitini
mą. Tabalto kaitinimas (“toasting”- 
apkepinimas* ^rimtai pakeitė moksli
ninkų ir daktarų pažiūras į tabaką 
ir publikos supratimas to svarbos 
pasirodo iš srharkiai augančio par
davimo Lucky Strikes, kurių taba
kas yra kaitintas, arbą,ąapkepintas.

Bet kaip gi daktarai žiūri į,.“AP
KEPI N UI O PROCESĄ,” kurį The 
American Tobacco Jtompanijos che- 

įmikai išrado' Lucky Strike Cigare- 
tams ? * r

Jeigu jūs užklaustumėte gerai in
formuotą daktarą, kokia Jungtinių 

'Valstijų, ligoninė, jo manymu, turi 
i didžiausią garbę šioje šalyje ir už- 

, tai viena ligoninė, kurią 
sumines visi žymiausi mokslininkai 

! su pagarba ir meile, be abejo, bus 
“Johns Hopkins,” Baltimorėj. Tai- 

I gi, kuomet vienas iš Johns Hopkins. 
Darbininkų Susi- Ligonį es daktarų sako, “Aš manau, 

kad apkepinimo procesas padarė di- 
{delį skirtumą—Lucky Strikes tikrai 
i yra mažiau erzinanti”, tai čia mes 

A. Plinketienė turime apsvarstytą nuomonę moks- 
; liniuko, parinkto už jo nepaprastus 

kaip kad ir kiti nariai

Yra

šikai ir kalnierių beistintojai, 
o kiti, įaip kad vatų beistinto
jai, šeipų apkarpytojai, jų iš
vartyto jai, kalnierių darytojai 
ir tūli kiti—tai yra “šiumeike- 
riai.” Vadinas, kaip jie savo x. • ; u... ; 
sekcijoj išsireiškė—tik “pir- tĄIdUlidl llultlbU 
mos rankos,” kaipo mechani-||(eturj Kailiasiuviai 
kai, turi pasikelti kainas, o su > 
kitais, trauk devynios. Tai to- Į 

■w’ į, Michelsonų ir 
Aš manau,

sa nuo 6-to pusi.) 
>kių kalbų, buvo 

.usirho, kaip kišenių dė- 
irių darbas.lalį^i painus 
komingas, suvienodinti 
'snį už lygų darbą. Ta- 

dėjo iš kišeninių aiš- 
• tik darbas padary- 
tažesnių “preisų” ki- 
ždirba daug daugiau, kia Jonaičių 
‘preisas” keliais cen- Tumosų pozų 
'snis, o dirba žėd-: kad/tokia pozicija yra žalin

gi algos labai mi-iga darbininkams, kuri auklėja 
kovą ne prieš darbdavį, kaipo 
išnaudotoją/ bet prieš tokį pat 
brolį darbininką.

Matote, draugai kriaučiai, 
kur tie žmonės su savo didelė
mis žiotimis nori mus nuvesti, 
—kad kriaučius kęvotų su siū- 
liniu, siūlinis'su “apereiteriu,” 
o apereiteris/ su prosininku. 
Jeigu tų žmonių čia yra tiksli 
politika, tai/ reikia griebtis ko
vos, nes parodė jau paskutinis 
kriaučių sekcijos susirinkimas, 
prie ko vedama. Jeigu iš ne- 
žinystės tie žmonės sau įsi
kalbėję veda prie to, tai jie

eita

S’prie darbo kai- 
.o pas kišenių dė- 

,varbiausia tam tik* 
.kcijos susirinkimas 
tas, tai kaip pradėjo 
aiškintis apie savo 

r daugį produkcijos, 
ūso tik laiko veltui 
išėjo.

Kriaučių 
Susirinkimas
matote, iš kišeninių 

susirinkimo išėjo dide-
impt, o ne darbo kainų
/mas. Bet kišeniniai yra turėtų pasimokinti iš pereito 
Įmanai ir jie nelietė ki- rankinių kriaučių susirinkimo, 

ccijų; jie linki ir trokšta, kad tai kelias prie pjovynių. 
’Si kriaučiąi ir prosinin-; Dar vos tik buvo 27 beisteriai, 

’ Brbtų pinigų. O pas'o jau susipjovė už “mokytu- 
bus to-

Sesij ų 
teisėjas 
nuteisė

teisme 
Koenig 
keturis

Generalių 
New Yorke 
skaudžiai 
streikuojančius kailiasiuvius:
P. Cagnerį 14 mėnesių kalė
jimo, S. Goldmaną' 6 mėne-

Biednuomenė ei- 
valdybą reika-

KUPIŠKIS
Tyčiojasi iš Bedarbių

Biednuomenė badauja. Ba- 
duoliai iš niekur jokios pagel
bės negauna.
na į valsčiaus
Jauti darbo ir duonos, bet ten 
nieko negauna ir girdi vien pa
sityčiojimus. Kol biednuome
nė bado verčiama tik pavieniai 
vaikščios į valdybą tai aišku, 

Rci- 
........—... - . ......—-..... ( susi- 

...... • bendrai statyti reika- 
jlavimus, tuomet bendromis jū- 
igomis galima bus priversti val- 

baduo-

siams ir Wm. Karpūzą su M. ](a(j n-je|.o g-au[į negalės.

’ Brbtų pinigų. O pas 'o jau susipjovė už “ 
misterius) jau ki-’mo” laipsnius, o kas 
^imamas. jliau?
akcijos susirinki-1 O juk visi sutiks su 
Tumosa, Michel- kad pjovynės neneš 

nas išdrožia maž naudos, o darbdaviams. .
turinio “spyčius” : į Tat kiekvienas ožeragis, ei- i

a nuo 'mažų dienų damas sekcijų keliu, nori pa- l)latus 
Mokinomės Lietu- sidaryti politinio kapitalo prieš

ejis ir ketveris metus sau nepatinkamus žmones; joįk< 
rimokėjome už savo nepasidarys, bet atliks darb-'1^ , 4 . . .

dabar siūlių prosi- davio tarno rolę. Kam nebu- dat“s, !?adl,otl.1 bals«. 1;une 
“šeipų tikavotojos/’ivo aišku iki ‘šiol, tai turėtų' Penktįd'emo numeryje^ buvo 
obos vos pasėdi prie bent jau būti aišku dabar iš :’eP.01 ‘v 10 nepilnai suzjme.i, 
o gauna daugiau už troškimu sekcijų autorių: Jo- i t>’«^tant oficialių žinių.
• jiems negana, kaip naičių, Tumosų ir kompanijos i
e šiandien dirbama —pasiglemžt po savo letena NllSOko 150 rŽGŲ ŽCliiyil j

9, 25 dolerius per sa-jSiulinius, prosininkus ir kitusįi Npeiicwpidp 
Bet dabar, bra’cia, ima menkespius mechanikus, kaip w nvdUolZVIuC 

36 ir 38 dolerius algos jie sako.
s, o mes, seni, žilagal-j • Mano supratimu, lokalo pil
kučiai, irgi turime su dantysis komitetas padarė di- 
iomis algom’" eiti na-.dėlę klaidą, leisdamas šaukti 
Jp kada ii dar ma-lekcijų susirinkimus. Jau da- 
3. Čia mūsų unijos o-1’— ’----- -----
turėtų atkreipti atydą, 

lami darbų kainas, ir 
kur mokslas nieko ne- 

o—neduoti tokių augš- 
iarbių.
ja, buvo ir priešingos 
s. K. Vilkas, J. Stakvi-

us, Kačinskas, S. Darnijo- 
, J. Steponaitis, A. Jieš- 
i aiškino, kad mes esame 
unijistai ir lygias duok- 

imiją mokame, tai kodėl 
au norime būti vieni ant 
'Onai? Mes, sako, turi- 

bendrai stengtis siekti 
j gyvenimo. Juk siūli- 
>sininkas, moteris arba 
vertėjas ar jų “beistin- 

a mūsų lygus brolis 
vventi lygiai taip, 
.is,” 
Sjas 
as.” 
rmą 
j tarp pačių net

O kas būtų vyki-

“šeiperis,” apa- 
arba kalmerių 
Tas pasakymas 
sukėlė ir pikt-

"aite Fotografiste 
. OJŲ, DIDINU IR NUMA- 
b VISOKIOM SPALVOM 

PAVEIKSLUS

ira kiekvienų dieną Ir nedėlio
to 9:30 Iki 5 vai. po pietų

iARETA VALINČIUS
32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
LKES-BARRE, pa.

i Jūs Kenčiate
fc?>okio» kraujo ligos, skaudulių,

vidurių. Širdies ar jaknq H- 
stlf jrfislSs nesmagumų ir reu- 
>, laukius prie manęs, o gausi- 
MMdM ii mano keturių deiimtų 
•tarimo (14 metų praktikavausi 
J^minijo). ’ ,
^nUTMKA ATY-(T»1fk AA 
^TARNAVIMAS

Bpseialtol Prižilrimi \ ■ 
k VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 
Mtar' Sakmadlsnlais nuo 10 ryto 
vmMkl.
dįmv EGAN, M. D.
MMt 8T., BROOKLYN, N. Y.

manim, 
mums!

bar daugelyj dirbtuvių yra 
pjovynių ir tik darbdaviai tri
na rankas iš džiaugsmo, kuo
met reiks mažesniems mecha
nikams algos numušti, o pridė
ti “tikriesiems” mechanikams, 
nes žino, kad ir šiems šiokis 
tokis nuošimtis teks.

W. Katilius.

GREAT NECK, N. Y

Iš 18,000 žodžių
Tuoj aus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
SU geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA |1.25e

. “LAISVĖ”
46 Ten Byek 8t„ Brooklyn, N. Y.

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numinisius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemų 
kainų, nuliūdimo valandoje Šauki
tės pas mane. Pas mano galite
gauti lotus ant visokiu kapinių 
kuogeriausioee vietose Ir už žemų

Karvelu po 2 mėn.
Liudininku prieš juos buvo 

streiklaužys ir mušeika P. 
Awstrack, apmokamas sočia- j 
listinės Bendrosios 1 Tarybos, If//. 
, . . . j >1 i v SCltlUO MUVllkuri vadovauja streiklauzis-į da].bo h. duonos 
kiems kailiasiuviu palaikams. I 
Jis melavo, būk tai minėti ke
turi kailiasiuviai užpuolę ir 
sužeidę vieną Bendrosios Ta-; 
rybos narį. Nors teismui bu
vo pristatyta darbininkai liū-’ , . ..
dytojai, kad tą asmenį sužei-1 Vietinio K. Š. L. B. Atskaita 
dė patys socialistams taniau-; 
jauti mušeikos, tačiaus teisėjas; 
atmetė visus tuos liudijimus ir 
išnešė nusprendi „sulig vieno 
minėto skebo pasakojimų.

kia visiems baduoliams 
rinkti ir

sčiaus valdybą duoti

Balsas

BINGHAMTON, N. Y

Rytoj Plačiau apie 
Amalgameitų Rinkimus

Nuo teatro ir šokių pelno Ii 
J ko $98.20.

Lietuvių
' šelpimo Draugijos auka $25„

A. žolynas ir J. Vaicekaus
kas po $1.00;

Nuo 'teatro išlaidų sugrįžo 
25c.

i iiinun-v, j
I gabumus, 
tos ligoninės štabo. i

Patvirtindamas tą nuomonę vie-

tilpsRytoj vietinėse žiniose 
oficialis

Amalgameitų kriaučių 54 lo- 
lo rinkimų. “ 
skaičius už įvairius kandi- pįmuj

aukų pasidaro .$125 
seniau pasiųsta

aprašymas ,$86.10.
Iš Binghamtono jau 

Bus pataisyta <surinkta Lietuvos Baduolių Šel 
i $211.80, kurie yra 

duoti K. Š. L. B. Brooklyn 
i Y.' Taipgi vietinis K. Š. L. 
i duobų taria labai nuoširdų 
ačiū visiems tiems, kurie prisi
dėjo paaukodami produktus 
ant atsibuvusio teatrų ir šokim 

Seki’; Petras Mačiukas.

70 nas gerai žinomas Baltimorės <lak-
.«'! taras rašo: “ToIv^a

prašalina erzinimo veiksnį ir Piąla-
’ 1 ’ rr 6 i q n

Nuo Maine valstijos iki Californi- 
jos, 20,679 daktarai ištyrė Lucky

.buitis rašo: "Tabako apkepinimas 
cent- I prašalina erzinimo veiksnį i ‘ 

iro šiuos cigaretus nekenksmingais.” 
tano .

■ Strikes ' ir raštiškai raportavo, kad 
pi’i-ijie mažiau teerzina gerklę ir dauge- 
‘ \r i lis iš tų daktarų sako, kad jie re- 
/ ‘ i komenduoja juos savo pacijentams 

'kaip vyrams, taip ir moterims.
Tai buvo vienas Alabamos dakta

ras, kuris'tą dalyką trumpai išreiškė 
atydžiai parinktais žodžiais: “/-š 

Įmanau, kad jūs turite puikų ir ne
kenksmingą rūkymą, ko cigaretų rū
kytojai troško jau per ilgus metus.

“Aš j

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

kainą.
1.023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS
Užtikrinu, kad mano patarnavimas
bus atatinkamiausias ir už prieinamų 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs. i

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone------------------- Main
Bell_____________..—„Oregon
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Japonas virėjas Sh. Misumi, 
geras plaukikas, nušoko nuo5 
Manhattan tilto; žemyn į 
denį ir nesusižeidė.

. —-------- ---------
Teisėjas kaip Gemblerys

van-

Toliau betyrinėjant nuban-i 
krūtuotą City Trust* Banką, | 
Moreland Komisija susekė,! 
kad demokratas teisėjas Man
cuso taipgi šildėsi to banko pi
nigais ir gembleriavo visokiais 
Šerais, pasirašydamas kitu 
muoju vardu, P. Mancuso 
toj Francis X. Mancuso.

pir- 
vie-

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRALITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir kiti skyriai

BOSTON OFFICE *
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

PAVASARIO BARGANAI

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEK/
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—-Šaltis. Jis ne tik sunkiausi 

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

Urban’s Cold Powers
nuo savo amžino priešo 1

Ilfhn I a Y Ik centai už skrynutę) yra tai kanuc
UI UU LClA lallo kjtą amžiną žmogaus priešą—vidurių 
jirną—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių lig

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIšKŲ 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAf

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE 

GREENPOINT 1411

r
6102 Grand Aveni 
Maspeth, L. L, N.

Kampai Clermont Ayenue 
TELEPHONE: JUNIPER 979

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

_____ ___________ ORDER BLANK ------ - -----------  
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

A6, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurj mal 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais i 
kaip vartoti.
Vardas —.—.—— ---------- —--------—---------------------- ------ .............
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Žinios Apie Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo 48-tos

Kuopos Pikniką
Jau arti piknikas, kuris į- 

vyks 4 d. liepos (July), 2 vai. 
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 iškilmingame 
parengime. Todėl, visi great- 
neck*ečiai, judinkitės į tą iš
kilmingą parengimą. Jūs sa- 
Įkydavote, kas iš to pikniko? 
|Mes ir taip tyrame ore gyve- 
įname; bet dabar jau kitas 
klausimas kyla: o kas gi bus? 
Ogi Great Necko Jaunuolių 
Choras gyvuoja ir jau poroj 
parengimų mūsų darbininkiš
kų organizacijų dalyvavo; jau 
ir apielinkės publika tuom gė
rėjosi. Tokia didelė skaitlinė 
jaunuolių—dalyvauja apie 50.

Taipgi dar bus ir kalbėto
jas. Todėl, visi apielinkės lie
tuviai, nepamirškite ir pasiro
dykite, bandykte greatneckie- 
čius sukonkuruot. Jūs žinote, 
kad greatneckiečiai jūsų ypa- 
renginius skaitlingai užpildo. 
Tai mes dabar norėtume maty

ki, kiek galėsite jūs pasirodyt, 
ir tikimės, kad susilauksime 
daug naujų svečių, o labiausia 
tai TIuntingtono lietuvių, ir at
eikite persitikrinti savo spėkas 

;su Great Necko drūtuoliais— 
traukti virvės, todėl ir organi- 
[zuokitės; o sykiu paremsite 
{Tarptautinio Darbininkų Ap- 
Isigynimo organizaciją. Jūs ži4 
note, kad jinai kovoja už dar-

IŠ LIETUVOS

iš. 
su- 
ge-

Jbininkus politinius' kalinius; 
jūs žinote, koks dabartiniame

KAUNAS
Kaip Mes šventėme

Kalėjimo administracija 
anksto dėjo pastangų, kad 
trukdytų mums švęsti 1-ją
gūžės. Jau beveik šventės išva
karėse (balandžio 29 d-ieną) 
mūsų skyriuj padarė smulkią 
kratą. Pas moteris gi kratą 
darė 30 balandžio. Išverto vis
ką, suvertė daiktus kameros vi- 
duriu taip, kad kamera išrodė 
kokiu tai tvartu; Viską iškni
so, iščiupinėjo. Atėmė nuo ar
batžolių raudonas popicriukes. 
Vienok tAs mums šventės nesu
trukdė. . Greitai susitvarkėm. 
Gegužės 1-sios dienos rytą pa
puolėme kameras kuo galėdami 
ir .sugebėdami.

Ryte mes atsisakėm priimti 
duoną, pareikšdami, kad pro
testuojame prieš fašistų režimą, 
prieš žiaurų elgesį kalėjimo ad
ministracijos ir skelbiame vie
nos dienos streiką. Valdinin
kas apie mūsų šventę tuoj pra
nešė korpuso vedėjui Korsake- 
vičiui, kuris įpuolęs į kamerą 
•įsakė sargams nudraskyti nuo 
sienų raudonus papuošalus ir 
plakatus. Sargai puolė drasky
ti ir plėšti visa. Bet mes vėl 
skubiai išpuošėm savo kameras 
ir net dar gražiau.

Lygiai 9 vai. mes sudainavo
me “Internacionalą” ir kitas 
revoliucines dainas. Paskui ėjo 
pranešimai ir pasikalbėjimai. 
Nors administracija buvo gra-

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

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

DORCHESTER
Ųphams Corner, 3 šeimynų, 15 

kambarių namas ant geros gatvės 
su visaią įtaisymais, 3 furnace 
šilumos pečiai, pilnai paranduotas 
ant metų gauna $1,368.00. Sayi- 

' įlinkas, norėdamas apleisti šį mie
stą, parduoda tik už $10,000.

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

HYDE PARKE
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ir 1 akeris žemės, bame del 3-jų 
karų ii’ kitokio padėjimo, vištinin- 
kas, apie 20 vaisinių mfedžių. Na
mas su visais moderniškais im- 
prūvmentais, karšto vandens žilu
momis. Apie 5 minutės ėjimo iki 
miesto centro. Randų neša $1,212 
į metus. Kaina $13,000, bet par
duos už geriausį pasiūlymą. Prie- 

pardavimo—mirtis šeimynosžastis 
tėvo.

No.

Miestas — SUte....
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AMERICAN-LITHUANIAN 
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

E. BRIDGEWATER
Farma, 38 akerių, 8 kambarių 
mas. Įtaisymai: • 

■elektra, funace š, 
karvės, 2 arkliai^ 50 vištų; 
įrankiai žemės darbams, ant 
kelio. '' Kaina tik $8,500.

uz

i na- 
iesto vanduo, 
ma, barnė, 8 

visi
gero

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

FARM A
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu 

ir sieks iki 500 akerių: 
’ lau

pei’ laišką, tik pažymėkite, 
kaip didelės farmos ir kokį biznį 
norėtumėt varyti. Pirmas biznis 
karvių ir pieno, antras—vištų, an
čių ir kiaušinių; trečias—daržovių. 
Tai šie vienintėliūi bizniai, iš ku
rių farmeriai daro pragyvenimą 
šiame krašte.

Gal 
turim 
akerių
Kurie svajojate apie farmas, kl; 
skite per laišką, tik pažymėk

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

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

INSURANCE
Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, 

automobilių savininkams. Mes atliekam greitai ir gerai, darom biznį 
vien tik su didelėm kompanijonl.

Ką įmanai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
mainom biznius, farmas ir namus.

ir 
ir

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. 1VAS ir C. P. YURGELUN

MOKYKLA SU REP
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New Y

Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiu 
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą ka 
cialės klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrin 
sės dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINK1T! AR TURITE TEISINGĄ ADRE 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 5911 

New York City

FYTRAf Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki | LuiIlUl* nuo g T< ryto iki 6 v. vak.: po 6 val.-r-75c
M. TEITELBAUM, Manadžeris l

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atilan 
rūšies matidynes su moderniškais pagerirtiin 

čia jtaisyta didelis plaukimui prūdas %u šviežiu šulii 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS/ VELTI

ATDARA 
» DIENA IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. Į 
dieną .-per visą naktį 

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

nakties '.

MOT 
Panedt 

utar

Trys gariiiiai kambariai delei išsiperimo: R> Jiškas, ' 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas R. ?gojinn 
taip- pat RESTORANAS su geriausiu garantuoju pat: 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debt

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOK 
Telefonas: Pulaski 1090

k. '
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VIETOS ŽINIOS PerTI*
Nudūrė Mylėtinę už Kalbą sutikęs, bet reika-

Amalgameity Mašinos 3 
Samdyti Mušeikos po Kaucija

Kas Girdėt pas Aidiečius?

Kaip jau buvo rašyta per- 
itame numeryje, trys žmog

žudiški mušeikos, tarnaujanti 
hillmaniškei Amalgam eitų 
Kriaučių Unijos valdybai, bu
vo areštuoti, kad vieną pažan
gų kriaučių L. Sanderoyičių 
peiliais subadė, o du kittis ge
ležimis nudaužė už dalinimą 
lapelių.Tais lapeliais buvo 
šaukiami eiliniai nariai į mi
tingą kovai prieš Hillmano ma
šiną unijįoj.

Penktadienį Jefferson Mar
ket teisme teisėjas L. Brods- 

.ušeikas pastatė po kauci- 
m $2,500 kiekvieną. Prane

šama, kad kaucijas jiems pa
rūpino unijos prezidento Hill
mano agentai, kurie juk ir bu
vo ūžsiundę razbaininkus ant 
minėtų kria.učių.

Supjaustytas L. Sanderovi- 
čius dar tebeguli ligoninėje. 
* Visi trys mušeikos yra pir
miau sėdėję kalėjime už ki- 
šenvagystę, užpuolimus ir ki
tokius nusikaltimus,
unijos bįurokratamš jie tinka, 
kaipo įrankiai karui prieš kai
riuosius.

Tyrinėjama, ar tik nėra pa
mišėlis George L. Taylor, ku
ris nudūrė našlę Ed. M. How- 
ienę. Jis ją iš jaunystės mylė
jo, bet ji ištekėjo už kito. Ka
da kitas mirė, tai vėl prie jos 
pradėjo meilintis Tayloris. At
silankius jam į jos namus, 2303 
•Clarendon Road, Brooklyne, 
bemaukiant mūnšainą su ją
ja, kas tai paskambino tele
foną. Pradėjus jai kalbėti, 
jayloriui atrodė, kad jinai kal
basi su kitu mylėtiniu. Sulig 
tos nuožiūros, jis ją ir nudū-

sey kaip i
Jaujas, kad ;jam išanksto būtų 
užtikrinta milionas dolerių. 
Bet yra ir tokių, kurie sako: 
tai būtų juoko, jeigu Schme- 
lingas supikliavotų ir Demp
sey, kuris paskutiniais laikais 
yra pusėtinai apsileidęs ir ap- 
tižęs.

PAJIEŠKAU .brolio Julijono Nava
ko, kuris seniau ilgą laiką gyveno 

Mahanoy City, Pa. Meldžiu jį patį 
atsišaukti arba kas žinote, malonė
kit pranešti. Aš nežinau, ar jis gy
vas ar miręs.—Antanas, Navakas, 
1138 E. Centre St., Mahanoy City, 
Pa.

Pirmadienis, Liepos

SALES—PARDAVIMAI

Tačiau,

Kr.

“Laisvės” Pikniko
Darbininkams

apsi-Visi tie draugai, kurie 
ėmė dirbti “Laisvės” piknike, 
yra prašomi susirinkt .panedė
lį, liepos 1 d., 8 valandą vaka- 

j “Laisvės” svetainę. Rei- 
alutinai susitart, kas ir 
tarbą dirbs, laike pikni- 
ler Parke. Visi apsiė- 

būtinai susirinkite, 
sunku būtų susitvar-

re,

^minuotas į 
neorus

LIETUVIŲ-VAIGYKU
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lieti 

ir Amerikonišku Štili

Antradienį, 25 d. birželio, 
įvyko Aido Choro susirinki
mas, Nors buvo tikėtasi, kad* 
šis susirinkimas bus skaitlin
gas, bet išėjo priešingai. At
silankė apie šešiolika choris
tų. Priežastis—gal lietus.

Svarbiausias s u s i r i nkimo 
punktas dienotvarkėj, tai cho
ro vadovas. Jieškojimo mo
kytojaus komisija pranešė, virtuvės peiliu 
kad dabartiniu laiku chorui 
būtų tinkamiąusia vadovė — 
Šaliniūtė, kuri sutinkanti ves
ti chorą ir išbandyti savo mu
zikali gabumą.

Išklausius komisijos prane
šimą,- ėjo apkalbėjimas. Ap
kalbėjime dalyvavo ir mergi
nos, kurio? pareiškė nepasi
tenkinimą, sakydamos, . kad, 
girdi, merginos vadovavimas’ 
reikšiąs chorui sugriuvimą, nes 
choristai neklausysią jos, kaip 
vadovės, ko pasekmė bus ne
tinkamas sudainavimas, atė
mimas energijos poliaus daly
vauti jame.

Pasirodo, kad mūsų choris-j 
tės dar vis vartoja kunigiškai 
kalba, kad merginai bei mote-i jv ir • v. o i ••• • 
rei tinka tik virtuvėje su vai- *s KriailCll} SeKClJlIUy 
kais lermą kelti, o ne užimti! Slisirillkilllll 
viešesnį darbą ir žeminti vyro| v______
garbę...

Mes jau visi gerai ėžinom, | Keli mėnesiai atgal mūsų 
kad šaliniūtė yra muzikantė, j kalo 54 mėnesiniam susirinki- 
pianistė. Mums nežinoma tik;me sekcijų klausimas buvo, ro
tas, kiek ji savo dirigavimu j dos, rimtai apsvarstytas ir nu
gali sukelti ūpo choristuose,'mestas į šalį, kaipo netinka- 
kas būtinai reikalinga turėti įmas dalykas. Bet už sekcijų 
kiekvieham chorvedžiui, jeigu j susirinkimus ir tuose sušauk- 
nori, kad 
dainuotų.

Kalbant 
reikia štai

Susitvarkykite Adresus, 
Išvažiuodami iš Miesto

Brooklyno pašto viršininkas 
Albert Firmin kreipiasi į žmo
nes, išvažiuojančius į vakaci- 
jasj prašo, kad pašte paliktų 
tikrus adresus tų vietų, kur ža
da praleist d^klaikį. Jeigu 
nepalieka jdkrų adresų, tai 
jiems rašyti laiškai klaidžioja, 
klaidžioja ir daugelis, paga- 
liaus, atsiduria net “mirusių-
jų laiškų ofise” Washingtone.

lo-

choras energingai!tuose susirinkimuose -pasikal
bėjimus stojo vadinami “senie
ji” rankiniai kriaučiai. O ar
tinantis lokalo rinkimams žmo- 

įnės ratelninkų manė pasida
ryt daug politinio kapitalo ir

apie chorvedžius, 
ką pasakyti: jeigu i 

choras nebus tinkamai sumo-į 
kintas, nebus jame gerų balsų, se^; ark]iuko išjoti_
__ LtrndntToa rrah rriAOilziiAti von_j u c u

Bet pirmi tik du atsibuvę sek
cijų susirinkimai (kišeninių, ir 
rankinių kriaučių), o jau pa
rode, kad iš to bus tik nesusi
pratimų dirbtuvėse.

Kišeninių sekcijos susirinki
mas buvo garsintas ne tik lini
jos ofise, bet ir dirbtuvėse. Ki
šeninių niiisų skyriuje mažiau
sia yra 100 su viršum, o į su
sirinkimą atėjo tik 13 žmonių 
iš jų tarpo.

Kišeniniai '“rimtai” kalbėjo
si apie savo sunkius darbus, 
kaipo sekcijos, ir menkus už
darbius. Taip pat iškilo ki
šeninių susirinkime \iš pereitų 
laikų, kuomet dar dirbo nuo 
savaičių, kad tūli slapukai 
štukinio darbo gaudavo gerus 
“preisus” už kišenių įdėjimą, 
o savaitiniai gana menkus, o 
lygiai darbą darydavo. Tokie 
dalykai, tiesa, buvo tada, kad 
pasislėpę dirbo nuo štukių. 
Dabar stukių darbai yra per 
New Yorko Joint Boardą įgy
vendinti didelėj didžiumoj 
dirbtuvių.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

—■^vadova? gali mosikuoti ran
komis, kaip vėtros sukamo 
malūno sparnai, dainavimas 
bus prastas. Vadinasi, cho
rui pasirodyti dainoje, kaip 
chorui, neužtenka vien tik en
ergingo dirigavimo, bet reikia 
ir balsų ir harmonijos! Betsnės Miesto Valdžios

Jooper Union svetainė- reikia daiųpakartoti, jog diri- 
virtadi'enio vakare, no- 

> John F. Hylaną, buvu- 
o majorą, kaipo savo 

j majorus ateinan- 
nams. Hylanas ti- 
>usėn patraukti ne 
tūkstančių > demok- 

• didelį skaičių re- 
balsuotojų. Savo 
jis smerkė dabarti- 
ly Hali demokratų 
majoru Walkeriu 

kaipo niekam neti- 
jinai leidžia vyrau- 
ms miesto iždo pi
ji taikau j a subvių 

ms, norinčioms pa
ėjimo kainą iki 7 ir 
entų, ir t. t. 
mas taipgi yra me- 
čikierius. Jeigu ir 
•inktas, nepranyktų 
kapitalistams būtų 

prieš darbinin- 
aip ir dabar Walke- 

« policijos komisio- 
lalenu tarnauja, 

streikus, šimtais 
i kovojančius d ar

gacija lošia svarbia chorui ro
lę. '

Susirinkime kalbant apie 
choro vadovą, M. Skučiūtė, sa
kė, kad Dzikas grįžtąs Brook] 
lynan, ir gal galėsim jį gauti 
vesti-Aidą. Bet po susirinki
mui komisijai teko su juom pa
čiu kalbėti ir jis atsisakė da
bartiniu laiku vesti bile kokį 
chorą, nes turįs gerą vargoni
ninko vietą. Reiškia, chorve
džio klausimas neužbaigtas.

Gale susirinkimo išrinkta 
choro -valdyba: pirmininku — 
Dvariškis, protokolų raštinin
ke—Kairiūtė, finansų raštinin
ke—O. Dragūnaitė, iždininku 
—Vaitaitis, korespondentu — 
Nalivaika.

Beie, kiekvienam susirinki- 
mė choristai nerimauja, kodėl 
dainų pamokose nesimato Kri- 
paičio ir Veličkos. Jie turėtu 
atsilankyti, nes 'tai būtinas rei
kalas remti savo dailę. Mes 
visi laukiame jų!

Choro Korespondentas.

SPORTAS
PAVOJUS ŠARKIUI NUO 
SCHMELINGO

D. M. Atletų Kliubo Šokiai ir 
Pramoga

Už pereito ketvirtadienio 
kumštynes Šchmelingas ir Pa- 
olino gavo po $72,500; už ti- 
kietus išviso surinkta $331,- 
280.

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

(152-154)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
. A. P. L. A.. 22-ros kuopos susirin
kimas bus panedėlį, 1 d. liepos, 
“Laisves” svetainėj, 8 vai. vakare. 
Visi seni nariai ateikit ir naujų at- 
siveškit. , Komitetas.

SO. BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D.’147-tes kuopos su

sirinkimas įvyks utarnjnke, 2 liepos, 
’ ~...... 755—3rd Avė.,

Draugai, malonėkit 
atsivesti, 

aptarti. 
Bružas. 
(153-154)

pas d. Stasiulevičių, 
8 vai. vakare.
atsilankyti ir naujų narių
nes turime svarbių reikalų

Sekr. A.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
YONKERS, N. Y.

A. L. D. L. D. 172-ros kuopos 
įsirinkimas įvyks seredoje, 3-čią 
pos, prasidės' 7:30 vai. vakare, 

I Warburton Ave. Yra daug svarbių 
[reikalų apsvarstymui, todėl visi na- 
!riai laiku pribūkite Į mitingą.

su- 
lie- 
292

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 80-tos kuopos susirin

kimas įvyks seredoje, 3 d. liepos 
(July), 1929, po numeriu 928 M'oya- 
rnensing Ave., Philadelphia, Pa. Kvie
čiame visus narius dalyvauti ir atsi
vesti naujų kandidačių į kuopų.

Sekr. M. Kutrienė.
(154-155)

GRELVf 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 Avo., Great Neck, L. I., N. Y. 
Įžanga ypatai 50c.—Gerbiamoji Vi
suomene! Atkreipkite atydą į tai, 
kad šis piknikas yra rengiamas del 
Tarptautinio Darbininkij 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 
darbininkų judėjimui. 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, malonėkit 
■atsilankyti ir atsisveikinti su mūs 
mylimu mokytojum. Taipgi prašo
me atsilankyti ir choro simpatizato- 
rius. 
sime.

Turėsime muzikos ir pasišok- 
Komisija.

(153-154)

D.
PLYMOUTH, PA. t

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

T.
seredoj, 
šapoj, 7 
lonėkit įsitėmyti dieną ir atsilankyti 
į susirinkimą. Nors mūs kuopa na
riais skaitlinga, bet į susirinkimus 
mažai lankosi. Tat nors sykį išsi
judinkite ir ateikite, nes turime la
bai svarbių reikalu aptarti.

Org. .1. K.
(153-154)

FOR RENT

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

PARSIDUODA
biznis įdirbtas, kf^^j v^^j, s c 

ra proga pirkti. Pprdavimo priežas 
tis—savininkas išv;
Kreipkitės po
Elizabeth, N. J.

ams restoranas, 
eroj vietoj, ir ge- 

j“ 
Lciuoja j Europą. 

No. \ 129 First St.,

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

oninės, Randais 
įautojas Charles 

numušė 7 metų 
:iaą, ikad vaikas 
dąnt (kaltininką, 

jjs lyra senas 
sėaėięs kalėji-

000 i

mg Islande, 
? perlų, deiman
to,000 iŠ milio- 

. Whitehouiie- 
i sekioja pėdo- 
ai pas ją dirbu-

ka-

Jau keletą trečiadienių iš eilės 
Atletų Kliubas turėjo šokius su 
prdgrama Klaščiaus Clinton 
Park svetainėje. Jų programa 
turtinga ir priimni kultūriško 
žmogaus jausmams. Orkestras 
taip jau jie paima g^ras. Tais 
j ų parengimais/ lankytoj ai 
džiaugiasi.

Sekantį trečiadienį, liepos 3 
d., bus itin šauni programa, va
dinama Broadway. Ją duos 
garsioji grupė po vardu Bobby 
Duncan and Co. Review. Tai 
viena svarba, antra, grieš mer
ginų orkestrą po vardu Bert 
Barley Girls Orchestra. Todėl 
sekantis trečiadienis bus svar
besnis už visus iki šiol buvu
sius.

Papilietis.

Blogas naujienas J. Šarkiui 
pranašauja W. O. McGeehan, 
N. Y. Herald-Trįbune sporto 
rašytojas. Jis tvirtina, kad 
vokiečių čampidnaš Max 
Sęhmelingas ištaškyst ■ Šarkį, 
jeigu tik Šarkis sutiks su juom 
boksuotis. McGeehan taip 
sprendžia sulig , to, kaip 
Šchmelingas suplakė ispaną 
sunkiasvorį kumštininką Pao- 
lino Uzcuduną, paversdamas 
jį beveik į košę. Tas rašyto
jas pastebi, jog Šchmelingas 
turi ne tik skaudžius kumš
čius, ne tik yra vikrus ahelnai, 
bet kumščiuojasi moksliškai, 
galvos niekad nepraranda, o 
visuomet žino, ką darąs.

Patriotiškuose amerikonuo
se kyla rūpestis, kad Schme- 
lingas neišsivežtų iš šios ša
lies į Vokietiją supkiasvorį pa
saulio* čampionatą. Todėl 
kreipiasi į Dempsey, kad sto
ty prieš Schjnelingą. Demp-lterbury, Conn?*"

PASIRANDAVOJA šeši fornišiuoti 
kambariai. Kas nori, gali pirkti 

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

REIKALAVIMAI
REIKALINGA patyrusios merginos 

del “Sausage Casings.” Mes apsi- 
imam mokinti skaičių merginų nuo 
18-25 metų amžiaus. Mokėsim daug 
daugiau nei kad paprastame fabrike 
moka. / $20.00 išpradžių. Atsišauki
te.—Bayer' & Co., Inc. 208 Moore St., 
Brooklyn^N. Y. (152-154)

, ' t

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolių Stanislovo, Juo
zo ir Kajetono Tautkų, iš Užvinčio 
miesto. Norėčiau su jais sužinoti. Aš 
jų sesuo Karolina Tautkus. Adre- 
sos: C. BaneVich, 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- 

" - (150-155)

Pavalgius čia malonu būti, p 
kučiuoti su kitais, arba ramiai 
skaitytL^-Sykį atsilankę, persi 
šit.—-Pabandykit!

PARSIDUODA naujas 4 kambarių [ 
namas, su porčium, yra didelis j 

skiepas, šiluma, garadžius ir višti- 
ninkas, geras vanduo, elektra, 4Į ak- ! 
rų žemės. Tinkama vieta vištų far- , 
mai. Tik viena mailč nuo byčių. 
Kas mėgsta maudytis arba žuvauti, 
tai čia gera proga. Parduodu labai 
pigiai, Įmokčt reikia tik $2,000; liku
sieji ant lengvo išmokėjimo. — 
Joseph Wolton, Barnegat, N. J..

(153-155) |

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

terims plaukus kirpti. Pilnas kursas 
tik $25.01). Ateikite ir persitikrinki
te. Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER COLLEGE,

GI2—1 Oth Ave., cor. 44th St., 
New York, N. Y.

x 141—165
KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome, senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus.

Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452.

namus, 
atlieka- 
taisome 

________  ______ Reika
laujant gerit pribūname.^ Jų>S., U4 

?

Lorimer Ręstai■ * 
J. MARČIUKIEN

| SAVININKE

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyr

Telephone, Ita

RADZEV
GRABORIl

(Undertaker

416 Metropolitan Av.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS DENTISTAS 
221*South 4th Street 

X -SPIN D U LIŲ DI AGNOZ A 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y. ’
VALANDOS:
10-12 prieš plet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomia iki 6 vai.
Penktadieniai# ir aekmadieniaia tik 
sulyg sutarties.

Juniper 7646
RALPH KRUČU

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N.

TELEPHONE. STAGG

Telephone, Greenp

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

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

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

Graborius - Unde
LAIDOTUVIŲ DIREK 

Išbalzamuoja ir laidoja i 
ant visokių kapinių; pars 
tomobiliua ir karietas v 
krikštynoms ir pasivažin

231 Bedford Aw
, Brooklyn, N. Y

264 Front Stre
Central Brooklyn, N.

-——- 
Tel., Triangle 1450

Lietuvis Fotografas
IR MALIORIUS

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: 1
• $5.50, $8.50 ir

Taipgi mes esame 
grožybės srityje del 
vyrų.

Gerai įsitėmykite
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės iiuo adresu:

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

Tel., Stagg 5878
* LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir —

BEAUT^ PARLOR

$10.00
specialistai 

merginų ir

antrašą:

NAUJA BUČERNE
(

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

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

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y. *

J. LEVANDAUS
uKABORIUa

107 UNION AVENL
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma j 
matyti.

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

užeiga

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

Kundroto Tikri Lietuviški Vaish
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę .Lietuvoje t 
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie r 
vaistai. .Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiam 
geriausiai patarnauti, pargabenau iŠ Lietuvos įvairiausių tiki 
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir dau.

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių dumropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvii 
^gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arbaA paraš 

mane, o aš visados kuogreičįausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 1017, tSM, SH4L.

Grybelių
(SvazdikBlių

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

Lelijų laknų 
Rūtų 
Rožių 
Remuntlių 
Seneso plokiHuki 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų Šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono Šaknų 
S ai mėčių v




