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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

ipanijos Surasti 
Lakūnai Atgabenta į 
Gibraltaro Prieplauką

GIBRALTAR. — Antra
dienio rytą į šį portą at
plaukė Anglijos laivas Ea
gle. Atgabeno keturis Ispa
nijos lakūnus, kuriuos sura
do Atlantike pereitą sekmai 
dienį. Lakūnai lėkė į New 
Yorką, bet jų orlaivis nu
krito į vandenį. Didelė mi
nia žmonių patiko lakūnus.

Organizudjasi Fašistai 
Oregon Valstijoj

' PORTLAND, Ore. — Čia 
inkorporavimo popierai ta-
po išduota del biznierių ir kompanijos 
politinių fašistų organizaci
jos Minute Men (vyrai, pa
sirengę bile minutą stoti į 
mūšį). Ta organizacija yra 
fašistinio pobūdžio. Ji bus 
naudojama prieš darbinin
kus ištikus streikams.

Sušaudė Kunigą, Meksi
kos Maištininkę Vadą
MEXICO CITY. — Tre

čiadienį čia gauta praneši
mas iš Guadalajara, kad an
tradienį Arandas mieste, 
Jalisco valstijoj, tapo su
gautas maištininku vadas, 
kunigas Aristeo Pedroza. 
Karo teismas pasmerkė jį 
sušaudymui, ir tuoj aus bau
smė tapo išpildyta.

Jis buvo suorganizavęs 
pulką savo pasekėjų ir už
puldinėdavo traukinius; api- 
plėšdavo miestelius. Jis da
lyvavo sudeginime pasažie- 
rinio Guadalajara-Mexico 
City traukinio 1927 metais. 
Žuvo desėtkai pasažierių ir 
keli traukinio sargybiniai.

Karaliaus Prakalbą Išklausė 
Anglijos Parlamentas

LONDONAS. — Antra
dienį po pietų susirinkęs 
Anglijos parlamentas iš
klausė karaliaus prakalbą, 
kurią parašė “socialistas”^Donaldas Karalius ne- cente Valencia’ 120 metvl Macuonaldas.^ Karalius ne amžiaug Yaqui indijonas ir 

šio miesto seniausias pilie
tis, numirė antradienį. Pu-j 
sę amžiaus čia pragyveno. 
Paliko žmoną, kuri yra 
metų už jį jaunesnė.

atsilankė. Prakalbą perskai
tę lordas kanclerius Sankey, 

Z ilarys MacDonaldo ministe
rijos.

Karaliaus prakalboj išdė
stoma MacDonaldo valdžios 
programa. P a d ė k a vojęs 
“dievui” už “sugrąžinimą” 
S' ikatos, karalius nurodi
nėja, kaip veiks nauja val
džia—kaip ji tarnaus Ang
lijos kapitalistams.

Sumini, kad valdžia 
sianti pastangas tartis

dė-
kitomisPvalstybėmis del lai- Sį 
vynų apnbavimo.

F i -r, rri

kad MacDonaldo vak
jau darbuojasi kas liečia

tikiu su Sovietų Sąjunga.

Karalius taipgi praneša, 
valdžia 

- už
mezgimą diplomatinių san-

■ LONDONAS. — Prekybos 
Ta yybos vedamam tyrinėji
me pirmad. buvo nurodyta, 
kau laivo “Vestris” savinin
kai nepaisė patvarkymų ir 
perdaug užkraudavo laivą.
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Bi sas i “Laisvės” pikniką
Elizabethiečiai važiuoja i__ s ur • -n ••• *busu į “Laisvės” pikniką, 

sekantį nedėldienį, liepos 7 
d. Busas jau pasamdytas. 
Kurie norite važiuoti busu, 
tai iki penktadienio vakaro 
turite užsiregistruoti pas J. 
Vizbarą, 229 First St. Bu
sas išeis 11-tą'vai. nedėldie- 
nio ryto, nuo Kliubo, 69 So.

Komisija. tono chorai.

Darbininkų Dienraštis

Harvester Kompanijos 
Viršininkas Paskirtas 
Farmy Tarybos Galva

WASHINGTON. — Alex
ander Legge, prezidentas 
International H a r v es t er 

l, apsiėmė būti 
Farmų Tarybos pirmininku.

Valdžia suorganizavo tą 
1 tarybą “gelbėjimui” farme- 
rių. Ji “reguliuos” farmų 
produktų marketą. Žinoma, 
tuo būdu daugiausia pasi
naudos įvairūs spekulian
tai ir stambieji žemvaldžiai 
kapitalistai. Už tai ponas 
Legge mato kokį tai išroka- 
vimą būti tos tarybos pirmi
ninku. Sakoma, kad jis 
gaudavo Harvester Kompa
nijoj po $100,000 į metus. 
Dabar jis tą vietą apleisiąs 
ir dirbsiąs Farmų Taryboj 
už $12,000 į metus.

Prezidentas Hooveris pra
nešė antradienį, kad jam 
pavyko prikalbinti poną 
Legge užimti tą vietą ir as
meniniai “pasiaukoti.”

Žemė Užgriuvo Tris 
Darbininkus Bekasant Molį

NEW BRUNSWICK, N. 
J. — Bekasant molį Sayre
ville, netoli nuo čia, antra
dienį žuvo trys darbininkai. 
Bekasant juos užgriuvo že
mės. Darbininkai dirbo 
Sayre-Fisher kompanijai. 
Žuvę darbininkai

MARSHALLVILLE, Ga. 
—Pereitą nedėldienį čia 
metodistų bažnyčioj buvo 
suvirš šešių pėdų gyvatė, 
bet tik kunigas ją tematė.

Sakydamas pamokslą, ku- 
buvo: nigas Webb pamate gyva- 

Charles Juriski ir John Kuc tę, bekyščiojant galvą iš 
iš South Amboy ir Anton elektrikinio žibintuvo, ku- 
Cdfnoskie iš Sayreville.

----------- IlldU^ClO, JUCIU V VACVlllClO, IYCVLL n • • • i . , 
Numirė 120 Mėty Indiįonas I Wrthnas su policija" ]

NOGALES, Ariz. — Vi-

16

jeigu susirinkusieji sužino-1 
tų, kad bažnyčioj randasi 
gyvatė, tęsė savo pamokslą, 

i Po apeigų su bažnyčios tar- 
| nais kunigas išvertė gyva- 
j tę iš žibintuvo ir užmušė, 
i Kaip gyvatė pateko į “die
vo” namus, nežinia.

105 Valandas Ore

CLEVELAND. — Lakū
nai Byron K. Newcomb ir 
R. L. Mitchell, lakiojanti 
virš šio miesto orlaiviu “Ci
ty of Cleveland,” trečiadie- 

vo išskraidę be nusileidimo 
suvirš 105 valandas, ir atro
do, kad jie galės dar gana 
ilgai skraidyti. Jie pasiry
žę padaryti naują pasaulinį 
ištvermingo skraidymo re
kordą. Dabartinis rekor
das yra 172 vai. ir 32 minu- 
tos. Nesenai jį padarė la
kūnai Reg Robbins ir Jim 
Kelly, Fort Worth, Tex.

Čekoslovakija Uždare 
Gelžkelį į Vengriją

BUDAPEST, Vengrija.— 
Čekoslovakijos valdžia su
laikė gelžkelio trafiką prie 
rubežiaus stoties, kur Ven
grijos policija suareštavo 
Čekoslovakijos tikietų agen
tą, kaltinant jį šnipinėjime. 
Tuo būdu tarp abiejų šalių 
santikiai pasidarė dar 
biau įtempti.

la-

žemės Drebėiimas
SANTA BARBARA, Cal. 

—Trečiadienį čia jausta du 
žemės drebėjimai. Abu bu
vo lengvi ir nepadarė nuo
stolių.

Blaivybės Agentas
Suareštuotas už
Žmogžudystę

PLATTSBURG, N. Y. — 
Antradienį čia tapo suareš
tuotas blaivybės agentas W. 
J. Cheatham. Jis kaltina
mas nušovime Arthur Gor
don, įtariamo būtlegerystėj, 
birželio 15 d. Kaltinamas 
antro laipsnio žmogžudys
tėj.

Nauji ir Mažesni Pinigai
Greit Bus Paleisti Apyvarton

WASHINGTON. — Nau
ji ir mažesni popieriniai pi
nigai bus paleisti apyvar
ton liepos 10. Viso naujų 
pinigų išleista $3,640,000,- 
000. Ant kiekvieno Jungti
nių Valstijų gyventojo išeis 
po $30.

Tai dar pirmas sumažini
mas popierinių pinigų dy
džio nuo išleidimo Jungti
nių Valstijų popierinių pi
nigų, vadinamų “green
backs” laike pilietinio karo.

____________________________ feL—

Barškančioji Gyvate 
Bažnyčioj

Gatvekariy Darbininky 
Streikas New Orleans
NEW ORLEANS. — An

tradienį čia sustreikavo su
virš 1,800 gatvekarių darbi- 

riame ji buvo susiraičius’į nil?klb P1°Hc?ja P^atyta 
Kunigas, manydamas, kad str«k^. .Trecla'

Kelio
lika streikierių suareštuota.

Lenkijos Lakūnai Atidėjo 
Lėkimą iš Milano į 

Chicagą

MILAN, Italija.—Lenki
jos fašistai lakūnai planavo 
iš čia išlėkti orlaiviu į Chi
cagą liepos 4 d., bet nega
lėjo taip greit prisirengti ir 
kelionę atidėjo iki liepos 12 
d.

Afganistano Karalius Norįs 
Būti Farm erių .

PORT SAID, Aigiptas.— 
Buvęs Afganistano kara
lius Amanullah norįs su
grįžti į savo šalį už kokių 
metų laiko ir apsigyventi 
“paprastu farmeriu,” sako 
pranešimas.

Jis dabar vyksta į Italiją 
laikinam gyvenimui. Lai
vas, 4 kuriuo jis vyksta, čia/ 
buvo sustojęs. 7

“Aš esu tikras, kad grei
tu laiku žlugs dabartinė Af
ganistano valdžia,” pareiš
kė jis.

Uogiškių kaime, Viekšnių 
v., kilus gaisrui iš Kateivos 
gyvenamo namo virtuvės, 
be jo visų trobesių, sudegę 
dar to kaimo ūkininkų Ja- 
sučio ir Šidlausko visi tro
besiai. Nuostolių padaryta 
į 50,000 litų.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Fuad, Aigipto karalius, kurį Anglijos imperialistai 
laiko užsodinę ant sosto, nesenai apsilankė Vokietijoj ir 
kitose Europos šalyse. Paveikslas nuimtas Berlyne kar
tu su Vokietijos reakciniu prezidentu Hindenburgu. Vo
kietijos Socialdemokratų valdžia iškilmingai jį priėmė. 
Anglijos Į kariniai laivai ir kariuomenė palaiko Fuadą 
galioj, kitaip Aigipto darbininkai ir valstiečiai jau se
nai būtų'jį nuvertę.
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MASES LIETUVIŲ DARBININKŲDALYVAUS “LAISVĖS” PIKNIKE
Brooklyno ir Apielinkės Lietuviai Darbininkai Parodys Sa

vo Solidarumą Revoliucinei Spaudai
Sekantį nedėldienį, liepos 7 d., Ulmer Parke, įvyks 

milžiniškas metinis dienraščio “Laisvės” piknikas.
Į “Laisvės” piknikus suvažiuoja tūkstančiai lietuvių 

darbininkų: suvažiuoja iš apielinkių ir iš tolimesnių ko-

Gaisras San Francisco 
Priemiesty Sunaikino 

60 Namu 4*
SAN FRANCISCO, Cal. Ja dirbtuvė jtj daugiau pa- 

iaai vi ri Mnmr rw m ivintnN ' •—Vėlai antradienį prasidė
jo gaisras San Francisco 
priemiesty Mill Valley ir 
tęsėsi iki trečiadienio ryto. 
Sunaikino suvirs 60 namų; 
nuostoliu padaryta už su
virs $500,000.

žuvo Bevalgant Dirbtuvėj

CARLEROI, Pa. — Rob
ert Usher, 42 metų amžiaus, 
dirbantis Pittsburgh Steel 
Products kompanijos Allen
port dirbtuvėj, žuvo beval
gant pietus. Kinto iš maši
nos volas ir užmušė.

Sustreikavo Audėjai
East Stroudsburg, Pa. — 

Čia sustreikavo apie .80 šil
ko audėjų. Reikalauja di
desniu algų ir geresniu dar
bo sąlygų.

BRADFORD, Pa. — Or
ganizuoti penteriai (teplio- 
riai ) laimėjo čia penkių die
nų darbo savaitę ir algų pa
kėlimą ant 10 centų i valan
dą. Plumeriai taipgi laimė
jo 44 valandų darbo savaitę 
ir algų pakėlimą 50 centų į 
dieną.

Mexico City. — Keli šim
tai darbininkų, dirbančių 
El Aguila cigarų dirbtuvė
je, kurią valdo Anglijos ir 
Amerikos kapitalistai, pa
skelbė streiką, reikalauda
mi pakelti algas.

Budavojama H. Fordo 
Dirbtuvė Sov. Sąjungoj
MASKVA. — Vieta už 

penkių mylių' nuo Nižni- 
Novgorod parinkta del nau
jos Fordo dirbtuvės, kinu 
pradės gaminti automobi
lius apie vasario mėnesio vi
durį, sekančiais metais. Su
lig Sovietų paskelbtos pro
gramos, Fordo dirbtuvės 
Detroite laipsniškai vis ma
žiau prisius dalių del auto
mobilių budavojimo, o nau- 

gamins. Bėgy trijų metų 
95 nuošimčius visų dalių pa
gamins patys Sovietai, o 
dar už metų vėliau Sovietų 
gamyba toj srity pasieks 
100 nuošimčių. M. Dybetas, 
vedėjas Sovietų automobi
lių administracijos, tuojaus 
išvyks į Detroitą prirengti 
planus del budavojimo For
do dirbtuvės.

Nuskendo Keturi Vaikai
13
27

KAUNAS. — Birželio 
d. apie 14 vai. Šančių 
pradžios mokyklos vedėjas 
išvedė savo mokyklos' moki
nių dalį į Nemuną pasimau
dyti, šalia Napoleono kalno. 
Iš jų 4 nuskendo. Tai du 
Radzevičiai, Koženaųskas ir 
Bernotavičius. Dviejų nu
skendusių lavonai jau sura
sti, kitų dviejų—dar j ieško
mi. \

Tą pačią dieną apie 16 
vai. Neryje ’maudėsi Vincas 
Pupkys ir nuskendo, 
lavoną surasti pasisekė.

Jo

KAUNAS. — S. S. R. S. 
pasiuntinybės Lietuvai kon- 
sularinio skyriaus vedėjas 
p. A. A. Mašickis perkeltas 
į tokias pat pareigas S. S. 
R. S. pasiuntinybėn Estijai.

Į jo vietą Lietuvoje pa
skirtas p. I. F. Bober, kuris 
nuo birž. mėn. 10 d. jau ei
na tas pareigas.

Šiame “Laisvės” piknike bus draugų net iš Chicagos.
Mūsų piknikai būna daugiau, negu piknikai. Tūks

tančiai lietuvių darbininkų, kurie suvažiuoja į “Lais
vės” piknikus, suvažiuoja ne su tuo supratimu, kad vien 
tik pasilinksminti, bet suplaukia su tikslu pareiti savo 
dienraštį medžiaginiai ir moraliai. Smagu mums matyti 
“Laisvės” piknikuose apie 4,000 darbininkų minią, minią 
susipratusių, kovojančių darbininkų.

Nors finansinė parama yra labai svarbus dalykas 
mūsų revoliucinei spaudai, tačiaus, ji mažiau svarbos 
turi, negu moralė parama, kurią mums suteikia masės 
suvažiavusių darbininkų. Laisviečiams ir prie “Laisvės” 
artimai esantiems draugams yra labai smagu matyti mū
sų piknikus sėkmingais ne tiek iš atžvilgio finansų, kiek 
iš to atžvilgio, kad juose būna minios. Kokia mums, re
voliuciniams darbininkams, būtų nauda, jeigu mūsų spau
da stovėtų gerai finansiniai, bet neturėtų sumobilizavus 
tūkstančių darbininkų, jeigu ji neturėtų įtakos darbi
ninkų masėse?

Mes trokštame, kad į šį pikniką suplauktų didesnės 
masės darbininkų, negu buvo pereituose piknikuose; kad 
darbininkai į mūsų pikniką važiuotų ne vien tik pasilink
sminti, pasimatyti su draugais, bet ir su tuo supratimu, 
kad parodyti darbininkų solidarumą mūsų komunisti
nei spaudai.

Jeigu mes matysime šiame piknike dar didesnes ma
ses darbininkų, negu buvo pereituose piknikuos^, mes tu- 
rėsime dar daugiau energijos darbuotis revoliuėiniafh 
judėjime. Mes matysime, kad mūsų darbas neša vaisius: 
kad vis daugiau ir daugiau darbininkų maršuoja po ko
munistine vėliava kovoje už darbininkų būvio pagerini
mą, kovoje prieš gręsiantį naują karą, kovoje už darbi- į 
ninku paliuosavimą.

Mes raginam lietuvius darbininkus dalyvauti dien
raščio “Laisvės” piknike su revoliuciniu ūpu. Mes nori
me jūsų finansinės paramos. Be to mūsų spauda negali 
gyvuoti. Bet svarbiausia mes norime jūsų masinės mo
ralės paramos.

Už tai visi lietuviai darbininkai, iš Didžiojo New 
Yorko, iš artimesnių ir tolimesnių kolonijų, praleiskite 
sekantį sekmadienį “Laisvės” piknike. e

Sov. Sąjungos Lakūnai S. Hillmano Mašina Su
Išlėks i New Yorką 

Rugpjūčio 15
MASKVA. — Pranešama, 

kad Sovietų Sąjungos lakū
nai išlėks orlaiviu į New 
Yorką iš Maskvos orlaivių 
lauko rugpjūčio 15 d. Or
laivis užvardintas “Sovietų 
Šalis.” (Strana.Sovietov”). 
Aprokuojama, kad kelionė 
užims apie 40 dienų.

Keliose vietose bus nusi
leista. Lakūnai mano ne tik 
perlėkti per jūras, bet taip
gi išbandyti orlaivį įvairio
se sąlygose ir nusileisti ant 
vandens ir žemės. ' •

To orlaivio pabudavoji- 
mui planus išdirbo inžinie
rius Tupolev. Orlaivį pa
būdavo j o Sovietų Centrali
nis Oro-Vandens-Dinamiš- 
kas Institutas. Orlaivis tu
ri du motorus po 600 arklių 
spėkos, įrengtas radio apa
ratu ir vėliausiais orlaivi- 
ninkystės ir laivininkystės 
instrumentais.

Orlaivis pritaikytas lėki
mui per sausžemį ir jūras.

MASKVA.—Amerikos fi
nansinis diktatorius Lenki
joj, Charles Dewey, kuris ūkės, palei pat ežerą (New 
dabar važinėja no Sovietų Pond), Norwood, Mass. Dai- 
Saiungą, antradienį atvyko nuos Norwoodo ir So. Bos- 
į Maskvą iš Charkovo.

>

spendavo Rochesterio 
Lokalą

pramonėj šiame 
Tuo pačiu sykiu

ROCHESTER, N. Y. — 
Hillmano mašina suspenda
vo čia italų lokalą. Tas lo- 
kalas yra didžiausias Amal- 
gameitų Unijos lokalas šia
me mieste: prie jo priklauso 
didžiuma darbininkų, dir
bančių vyriškų drabužiu 
siuvimo 
mieste.
penki veiklūs kriaučiai tapo 
išmesti iš darbo.

Tas žingsnis yra pasekmė 
Amalgameitų biurokratų te
roristinės kampanijos visoj 
unijoj, kad tuo būdu užslo
pinti darbininkų pasiprieši
nimą biurokratinei Hillma- 
no mašinai.

Nonvoodiečiy Piknikas 
Agitacijos Fondo Naudai

Sekantį nedėldienį, liepos 
7 d., Norwoodo lietuviai ko
munistai rengia pikniką A- 
gitaciios Fondo naudai. 
Piknikas bus ant A. Aliuko
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Kurie Sudaro Susivienijimą?

APŽVALGA
Kokią Teisę Turi Grigaičio, V itaičio ir .Gegužio Klika Būti 

Amžinu Susivienijimo Valdonu?
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Lietuvos Inteligentija
Kauno krjkdėrmį “Rytas” 

(nu it į 1’30):• dejuoja; kad 
Lietuvos inteligentija' neina 
geruoju' keliū. ^Yra rimto 
pavojaus,” sako tas laikraš
tis, “kad dabartiniu^.keliu ei
dama: inteligentija netiesio-

net kunigų į sovietų šalį. At
simename kun. Steponavičiaus, 
prof. M. Biržiškos, art. Dau
guviečio ir kitų keliones 
siliepimus.

“Pirmasis, nežiūrint 
kad kunigas,- labiausiai
re sovietų tvarką; kiti nema
žiau ružavomis spąlvohiisį jos

ir at-

į * tai, 
išgy-

uaiiia iiiueiigenuja iieiie&io- gyvenimą piešė,
girnų būdu gali pasitarnaū- x
* • <■ ‘1 t — •. * • ^1 i i-zx-wiTajgi, matome, tasai “įsi

tikinęs komunistas” nepa
tenkintas net kunigu Stepo
navičium. Jo manymu, kun. 
S. “perdaug išgyręs” Sovie
tų tvarką. O jis tai “tikrą

ti. kultūriniam regresui, 
kaip buvo prieš karą Rusi
joj.” Esą, ačiū inteligenti
jos apsileidimui, 1917 me
tais ten revoliucija sukratė 
tuos pamatus, ant kurių ry- , , _
mojo visą sistema, išauklė- tiesą” pasakys. Iš jo.įžan- 
jusi inteligentiją. Ir toliau gos ir iš viso ko .matosi, kad 
kunigų laikraštis nurodo, čia bus antrasis Anufras

“Laikraščių skaitymo atžvil- 
. giu kaimiečiai dabar toli pra- 
‘ lenkia inteligentus. Kaimuose 
skaitomą per 200,000 savait
raščių) ’ Laikraščius skaito 
liaudis, - ta liaudis, kurią daž
nai mėgsta vadinti nekultūrin
ga, o neskaito... inteligentai, 
šitas dalykas jokiu būdu ne-i 
pateisinamaą.”. •
Jatooji* Lietuvos inteli- 

gentįjA y^a • padai-ų “pačių 
kunigų. Jie ■ kontroliuoja 
Lietūvpš , , mokyklas, jie 
“šviečia” moksleivius — jie 
išauklėjo vis^.tąi, prieš ką

...dąbar zurza. Tai ko veikti 
ir aimanuoti?

Karalius arba net paikesnis. 
“Lietuvos Žinios” ir tasai 
“rašytojas” tačiaus turėtų 
žinoti, kad tokiais savo “tei
singais” raštais nieko nepa
sieks: darbininkų masių jie 
neprigaus. Gali sumulkinti 

,vieną darbininką-kitą, bet 
plačiosios minios — jei ne 
protiniai, tai gaivaliniai — 
pritaria ir pritars darbinin
kų Respublikai

įvežta Rugių j Lietuvą
: | > f » > * i • i i i t » 4 > • »

t

“GeoĄisias Pirmininkas”'
Brooklyno fašistų lapelis 

rėkia apie “demokratiją” ir 
savo alasą nubaigia Susivie
nijimu Lietuvių Amerikoje, 
pareikšdamas, kad

“... partyviškai elgiamasi ir 
mūsų -SLA. seimuose Ameri
koje: nors visi žino (net po
litiniai priešai), kad S. Ge
gužis yra geriausias pirminin
kas, geresnio už .kurį Ameri
kos lietuviai neturi, tačiau, da
lis partijos raugalų prisigė
rusių delegatų amžinai balsuo
davo prieš jį”
“Geriausias pirmininkas!” 

Bet kam jis geriausias? Fa- 
šistam$ ir jiems artimiems 
delegatams, nes visuose sei
muose* jiem balso nei prašy
ti nereikia: Gegužis pasako, 
kada turi kalbėti. Gi pažarf- 
giaj^tn* delegatui prisieina 

‘valanda laiko ^atsistojus rėk
ti, kol įgilina ^progos pasa
kyti; ^aVonųomonę. Ir tai 
dar įne š visuomet.

J t.5 ;■ > ' i
: ' i », 14 ). • r • i 
j • V’t'tt'l —L . ? ■

“Tikra Iksą” Apie

paduoda statistiką, kiek per 

kius \ mėnesius į Lietu Vą ta
po įgabenta ją užsienio ru
gių. Pasak jo, sekančiai 
rugių tapo įvežta:

pirmuosius šių metų pęn:

agrikultūriškam

tonų 1000 lt.
Sausis 1,294 570,3
Vasaris 1,306 582,3
Kovas 2,638 1,185,6
Balandis 2,451 1,071,2

Gegužės 2,501 1,055,8

10,190 4,471,2
Tokiam

kraštui, kai Lietuva, įvežti 
tiek daug rugių iš užsienio, 
tai yra katastrofiška. Va
dinasi, fašistų klikos viešpa
tavimas Lietuvoje baigia tą 
šalį visiškai nuvaryti 
kojų.

nuo

Komunistų Partijos Lietuvių Centro Biuras, Atsakyda
mas į Reakcionierių šauksmus, Iškelia 

Viršun Jų Veidmainystę
I • i ■ i___i * ’ i - ' S } 1J. V; Kom. Partijos Lietuvių Centro Biuro Pareiškimas

Kauno “Lietuvos Žinios” 
(num. W>)J paskelbė « didelė
mis raidėmis; kad jūs pra
dėsiančioj spausdinti “smul
kų Sovietų Rusijoj gyveni
mo aprašymą.” Tai atlik- 
siąs “žmogus, kuris būda
mas įsitikinusiu kbmdnistu, 
jau iš Nepriklausomos Lie
tuvoj išvažiavo komunistų 
rojuk”; Kas yra tas žmo
gus, I nepasako. Gal tatai 
atsakys, jo paties įžanga į 
sava; aprašymą, kurioj tar- 

J pe kitko (num. 136) sekan
čiai jhūriečiama:

“Mds- jUnome kelias keliones 
m u .vi jT&’pfd^rfų, menininkų ir

K. B. Kriaučiūno
Džiaugsmas Lietuva

“Vienybes’7 ekskursijos į 
Lietuvą vadas praneša:

“Gyvenu Grjniunų kaime. 
Tiek galiu pasakyti, kad vis
kas prastai atrodo. Kitusyk 
čia būdavo grabus ąi’kliai, pa
darai^ o dabar žinonės dirba 
kaip su ? o^kom: arkliai mažy
čiai, sukinko po du, ir tiek nu
veža, kiek seniau: vienas, že
mė paskendusi į kalas; ‘ daug 
jos hpleista del- šlapumo.”
Pasak jo, moterys dir

ba labai sunkiai ir smar
kiai gimdo, nes “kai ku
rios moterys, turėdamos 
po šešetą vaikų, dar lau
kiasi. Vaikų labai daug, 
net ir merginos jų turi.-’ 
Kriaučiūno optimistiški laiš
kai buvo tik tol, kol pasie
kė Lietuvą—šalį, \ kurią pir
miau smaugė kunigija, o 
dabar pasigriebė fašistų kli
ką ir engia jau treti metai. 
Bet jis turėtų atsiminti, jog 
prie to viso krašto engimo 
prisideda ir tas laikraštis, 
kurį Kriaučiūnas atstovau
ja.

(Pabaiga)
ičio .draugas Vitaitis. “Tėvynės” redakto-

.. „ J: i j Kdiį) ji^ žijūH į“Vietiyb^” ? Į ';
Vitaičiui širyyĮas tdks' pat; geras Ic Raugas, kaip! įr Gri

gaitis. Ko^įl? Todėl, kad jie visi yrd fašistįąįąi gaįvalaį.
Kadai‘širvydasi važiavo ’ į Liętuyą ’ tarnauti kraugeriams 

fašistams;: tai išleistuvių vakarienėj į (spalių 5 d.) dalyvavo 
Vitaitis iį su fašistų vice-konsulų Daųžvairdžiu sakė prakalbas, 
išgarbindami; Amerikos lietuvių fašistų .vadą J.' O. 'Sirvydą. 
Per kelis “Tėvynės” numerius Vitaitis būbnijo apie tas iš
leistuves. Ir pagaliau? “Tėvynės” Nr. 41 (1928 m.) editoria- 
le po antgalviu “Netekome Dar Vieno Veikėjo” štai kaip po
nas Vitaitis apraudojo fašistą Sirvydą:

“Po ilgų 25 metų sunkaus darbo būtų galima tik palin
kėti p. Sirvydui ir jo žmonai laimingo gyvenimo ir ramaus pa
silsi cxsugrįžus senojon tėvynėn Lietuvon. To iš širdies ir lin
kime jiems. Bet kartu negalime neišreikšti ir pasigailėjimo, 
kad Amerikos-lietuvių visuomeninio veikimo praretėjusios eilės 
netenka dar vieno pirmaeilio veikėjo ir švietėjo.”

Matote, Vitaitis apgailestauja, kad Amerikos fašistiniai 
elementai netenka savo lyderio—“veikėjo ir švietėjo.” Mat, 
jeigu Sirvydas būtų Amerikoj, tai Vitaičio fašistinė klika būtų 
tvirtesnė Susivienijime. Ųž tai jis apgailestauja, kad Sirvy
das išvažiavo Lietuvon. %] j

“Tėvynė” Tarnauja Fašistinei “Vienybei” i
Vitaitis ne tik fašistus -garbina, bet ir tarnauja fašistams. 

Pildomoji Taryba turi paskolinus fašistų “Vienybei” $25,000.
• J

Prie kiekvienos progos Vitaitis ‘ išbūbnija, išreklamuoja “Vie
nybės” visokius parengimus. Štai keli pavyzdžiai. “Tėvynės” 
Nr. 9 (1928 m-) fašistas vienybietię bubnija apie “Vienybės” 
pbkilį. “Tėvyn’ės” Nr. 31 (1928'111.) reporteris (veikiausia, 
pa;s Vitaitis) apie špaltą prirašo dšgarbindamas fašistinės 
“Vienybės’} pikniką. “Puikiai Pavykęs - Vienybės’ Piknikas,” 
sako antgalvy, o aprašymo pabaigoj pažymi, kad tame pikni
ke: “Ant galo trumpai kalbėjo, p. S. E. Vitaitis.” Ką tas 
Iparddo? Tas parodo, kad Vitaitis aktyviai dalyvauja fašistų 
judėjime: net tame judėjime užima vado vietą—sako prakal
bas. O Grigaity sako, kąd mes “žioplai primetam” fašizmą 
ponui Vitaičiui ir Pildomajai Tarybai. Mes primetam jiems 
fašizmą remdamiesi faktais. Mes faktais įrodome, kad jie 
yra fašistiniai elementai. “Tėvynės” Nr. 42 (1928 m.) vėl 
fašistas vienybietis randa vietos reklamuoti “Vienybės” kon
certą. “Tėvynės” Nr. 10 (šių mėtų) reporteris ilgoj ko
respondencijoj išgarbina “Vienybės” bendrovės seimą ir ban- 
kietą ir pažymi, kad bankiete vėl ponas Vitaitis pasakė pra
kalbą, žinoma, išgirdamas fašistinę “Vienybę.” Tame pokily 
taipgi dalyvavo ir Lietuvos fašistų viče^kdnsulas, P. Dauž- 
vardis. ’

Vitaitis Agituoja SLA Narius Eiti Lietuvos 
Fašistų Keliu

Lietuvoj kovo mėnesį, šių metų, numirė fašistinės organiza
cijos, šaulių Sąjungos, suorganizuotoj as ir vadas dvarponis! galvoja. 
Vladas Putvinskis, .Smetonos ir Voldemaro draugas. Lietuvos! 
fašistai jį išgarbino. Neatsiliko nuo jų ir ponas Vitaitis. 
vynės” : 
ilgą ištrauką iš fašistinio “Trimito,” ant galo štai kaip rašo:

“Amžinai neišgęstanti atmintis apie velionio Putvinskio pra
kilnius ir naudingus Lietuvai darbus įžiebs ne vienam jaunes
niųjų veikėjų pasiaukojimo kibirkštį svarbiesiems tautos ir val
stybės darbams. Velionio eitas tautos darbuose kelias yra pla
tus, naudingas Lietuvai—linkėtina, kad visi lietuviai tuo keliu 
eitų...”

Matote, Vitaitis naudoja “Tėvynę” r;
eiti Lietuvos fašistų keliu. Ir dar jis kartais išdrįsta p’er “Tė
vynę” veldrhainiauti'; būk1 jis- nevarąs jokios politikos. -'Taip, 
Vitaitis yfa (pblitikieriūs-—san'd'arietiškas fašistikiš politikieinūš.*- 
Tą labai gerai žino ir 'politinis mūčelninkas Grigaitis. Tą tirin’ 
žinoti visi Susivienijimo nariai, ypatingai darbininkai, ant ku
rių sprando dabai’ yra’užsisėdę fašistų garbintojai, darbininkų 
priešai, kurie lupa sau didžiausias algas ir naudoja Susivieniji
mą savo politikai, priešdarbininkiškai politikai.

I ■ I i ' / : ' ■' I .
Gegužis ir Vitaitis Sveikina Lietuvos Fašistų Atstovą

Ne tik Vitaitis, bet ir kiti SLA viršininkai yra fašistų gar- 
bintojhi. Imkime faktus iš-pačios “Tėvynės.” Kuomet Lietu
vos kruvinieji fašistai atsiuntė Amerikon savo atstovą B. K. 
Balutį, tai Brooklyn^ fašistai surengė iškilmingą pokilį jo pa
gerbimui, Apie tai “Tėvynės” No. 6 (šių metų) su didžiausiu 
džiaugsmu Vitaitis praneša SLA nariams pusantros špaltos ži
nią po antgalviu: “Puikiai Pavykęs P. Balučiui Pagerbti Ban- 
kietas.” Apart fašistų atstovo išgarbinimo, “Tėvynes” reporte
rs djir pažymi, kad pokįly buvo SLA Prezidentas S. Gegužis su 
pačiai, SLA Daktaras Kvotėjas Dr. E. G. Klimas su pačia. Pil
domosios Tarybos nariai fašistų vakarienėj. Ne tik jie garbina 
fašisią Balutį vakarieniaudami, bet ir prakalbas sako. “Tėvy
nė” tašo: “Besibaigiant vakarienei, toastmasteris p. Ks. Str.uips- 
kis (fašistų'“Sargybos (Į£omiteto” sekretorius) pąaiškina šio va
karo t tikslą ir t perstoto pakalbėti” kelis kalbėtojus, jų tarpe S. -E

“S.LA PKPzicĮentą. Gegužį.” Ir “Visi .kalbėtojai iši’pjš

Bet l^ąip Grigai 
rius, žiūij-į! Į^šistą; širvydą?' 

gaitis. Koęlįl? Todėl, kąd

ke džiaugsmo ir pilno pasitenkinimo,” kad “p. B. K. Balučiui 
teko sugrįžti An^erikon jau kaipo Lietuvos respublikos (fašistų 
valdžios) atstovui.”

Vitaitis Giria Lietuvos Fašistus už Balučio Prisiuntimą
“Tėvynės” No. 44 (1928 m.) Vitaitis prirašė pustrečios špal- 

tos editorialą išgarbinimui Balučio ir ten jis tarp kito ko sako: 
“Pagalios Amerikos lietuviai susilaukė naujo Lietuvos Atstovo 
prie Jungtinių Valstijų valdžios Vašingtone.... Tinkamesnį 
Lietuvos Atstovą Amerikai vargiai galėjo šiuo momentu Lietu
vos vyriausybė surasti.”

Mat, Balutis yra gudrus fašistinis politikierius ir dar SLA. 
narys; Vitaitis dėkavoja Smetonos-Voldemaro valdžiai, kad ji 
prisiuntė tokį polįtįkierių. Vitaitis mano, kąd Balutis sudrūtins 
fašistų spėkas net pačiam Susivienijime, nes tame pačiame raš
te sako: “Taigi Susivienijimo nariai ir viršininkai (žinoma— 
ypatingai viršin , . , _ . , { .
jos nariui Ūko garbės šitas svarbias ir atsakomingas Lietuvos 
Atstovo Amerikoj pareigas eiti.
lutį tik pasveikinti ir didžiausio pasisekimo jam palinkėti” 
(darbuotis Lietuvos fašistams).

Ar tie faktai, paimti iš pačios “Tėvynės,” neįrodo, kad Vi
taitis, Gegužis ir kiti SLA viršininkai yra fašistiniai elementai? 
Tik tų faktų “nemato” į socialfašizmo pelkes nuklimpęs Grigai
tis ir be jokios sarmatos rašo savo organe, būk mes “žioplai 
prikaišiojam” fašizmą Vitaičiui ir Pildomajai Tarybai.

Menševikų-Fašistų Klika už Terorą Prieš Boilševikus
Menševikai, susibroliavę su fašistais sandariečiais, kalba

Ukrainoj
Pavasario sėja Ukrainos sov- 

chozuose pasibaigė sėkmingai. 
Viso Ukrainos sdvchozuose dir
bo 1,554 traktoriai. Bę to pa
vasarį dirbo dvi rnašimj-lrakto- 
rių stotys su 200 traktorių — 
viena Ševčenkos vardo soveho- 
ze Odesos apygardoj, kita Di- 
dušovkos kaime Berdičevo apy
gardoj. Abi stotys pavasario 
sėjos metu išdirbo 21 tūkst. ha 
valstiečių žemės, suvisuomenin- 
damos (apvienydamos) 3 tūkst. 
ūkių. Visi sovehozai pavasario 

įsėjos metu daug padėjo bied- 
. f | nuomenei,' duodami inventorių j

ininkai) gali pasidžiaugti, kad mūsų organizaci- j jr išardami žemę. . , >
.• t Dabar sovehozai jau-rengias

šituo, žvilgsniu galime p. Ba- pjūčiai. . ; , , , . ’ ’
Stambūs Sovehozai Kuba- ’ 

nes Srityje
Kubanės srityj organizuojąs 

eilė stambių grūdų sovehozų. 
Didžiausias sovehozas, 140 tūk
stančių ha, bus įrengtas Azovo 
pajūrio (Paazovio) nendrynuo
se (meldynuose), žemė (en
bus nusausinta. Užkybanės
nendrynuose taip pat bus įkur
tas sovehozas. Be to didelis, 
60,000 ha smeigiamas nenaudo
jamoj žemėj šiaurės Užkubanės 
rajonuose. Viename Užkuba
nės rajone bus įrengtas didelis 
tabako sovehozas. c
Naujas Didelis Kloehozas

Iš 3 tūkst. ha įkurtas' Syzra- 
nio apyg., Bogojavlensko kai
me. šitam kolchoze bus įsteig
ta geros rūšies sėklų bazė.
“Krasnyj Putiloviec” Leis 

po 20,000 Traktorių 
' Kasmet 

, • I
Leningrado Maštresto valdy

ba nutarė plėsti “Krasnyj Pu
tiloviec” taip, kad jis'1931-32 
ni. išleistų ne 10,000 traktorių, 
kaip pirlrna -buvo mknoma, bet 
20,000. i Atsarginių traktorių 
'dalių kasmet:- gamins 80,000, 
vietoj 40,000. I : ;

Dabar Šioj didžiulėj Kgamyk-” 
loj rengiamos naujos dirbtu
vės, kurios sudarys atskirą,/' / 
traktorių gamyklą (zavbd). /

Sutartis su Fordu7 • r
31 gegužės Vyriausioj£ S. S. 

. S. Liaudies Ūkio Taryba
i (VSNCh) per savo atstovą A- : ’ 
merikoj pasirašė sutartį su gar-

. ....... - ; . . siu Amerikos automobilių fab- j.Ar mes, darbininkai komunistai, turime teisę tarti savo Fdrdu

S. S. R. S. per 4 metus perka

net apie fiziškos spėkos naudojimą prieš darbininkus komunis
tus.
dencijoj iš Pittsburgh©, Pa., rašoma apie sandariečių ir menše
vikų valdomų' kuopų pikniką ir sakoma: “S. L. A. 40 ir 104 
kuopų piknikas pavyko labai gerai.... kuopoms liko apie $100 
pelno. Tūli žmonės sako, kad tie pinigai būsią sunaudoti ‘pat
ronams’ Chicagoj šaudyti, nes ateinantį metą tenai ruošiamas 
kažkoks mūšis. Tai turbūt SLA seimas.”

Matote, reakcionieriai jau išanksto kalba apie spėkos varto
jimą sekančiam seime, ir kalba atvirai, žinoma, nei Vitaitis, nei 
Grigaitis, mei Gegužis nieko nematys blogo toj “Keleivio” ko
respondencijoj, nes taip kalba “Susivienijimo gynėjai.” Jeigu 
taip prasitartų bolševikai, tai Grigaitis su Vitaičiu vėl1 sukeltų 
didžiausią riksmą; šauktų, kad bolševikai ginkluojasi užgriebti 
seimą.

Prieš pereitas SLA Pildomosios Tarybos: nominacijas Grk 
gaitis patalpino “Naujienose” (Nr. 272, 1927 m.) fašisto P. Mi- 
kolainio straipsnį po antgalviu “Muškirn Bolševikus iš S. L. A. 
Laukan.” ;

Bet jeigu komunistai būtų pasakę: “Muškime fašistus ir 
menševikus Jauk iš S. .L. A.,” tai Grigaitis ir Vitaitis būtų su
kėlę ^džiausią lermą. Būtų dar labiau gązdinę SLA narius apie 
“bdlševikų, pavojų.” O juk darbipinkai bolševikai turi .didesnę 
teisę vytį lauk iš SLA savo priešus, fašistuojdiičiūš imeūšėvikus 
ir sandariečius, nes darbininkai sudaro Susivienijimą.

So. Bostono “Keleivyje” (Nr. 26, šių metų) korespon-

Kokis Mūsų, Komunistų, Nusistatymas Linkui SLA?
Susivienijimas nėra vieno asmens .ar kelių asmenų daly

kas. Tai yra visuomeninis dalykas. O svarbiausia, tai Susivie-1 
nijįmas yra darbininkų masių organizacija, kurią tačiaus valdo į k- 
ir savo politikai naudoja darbininkų priešai, fašistų ir kapi- j 
talistų agentai.

žodį Susivienijimo klausime, ar turime teisę toj organizacijoj 
veikti? žinoma, kad turime.

Jeigu sandariečiai ir menševikai g-jli rinkti pinigus savoj^01^0 fabrikų gaminių- už 30 
veikimui Susivienijime, tai ir mes turime teisę rinkti pinigus į 
savo fondus varymui savo veikimo.

Sandariečiai ir menševikai šaukia, kad tik jie turi teisę ^odelius""rengiant mūsų* ajto' 
vadovauti SLA. Kokią teisę jie turi pasilaikyti monopolį ant -mobi]ių gamyklą Nižniam-Npv 
Susivienijimo? Lai Susivienijimo nariai apie tai rimtai pa-|gorode.

rengta, 
Pereituose Pildomosios Tarybos rinkimuose už mūsų kan- me po 100 tūkst. autom )ilių 

jt xxxtv jej xx rxwvxvx^. Te* didatus buvo paduota daugiau kaip pusketvirto tūkstančio balsų kasmet. (
Nr. 14 (šių metų) Grigaičio draugas Vitaitis, patalpinęs net vaduojantis tomis skaitlinėmis, kurias paskelbė dabartiniai Fordas turi savo gamyklas

mil. dolerių. Fordas teikiami-, 
są technišką pagelbą, siunčia 
savo specialistus, duoda kavo

> rengiant mūsų ajto-

Ten, kai visa į 
mes patys pasigaminsi

ne tik Amerikoj, bet ir Euro-
Francijoj ir

SLA valdonai ir kurioms mes negalime pilniausiai tikėti (vei
kiausia jie daug balsų nedaskaitė mūsiškiams kandidatams), po j—Vokietijoj, 
Bet net ir tos skaitlinės parodo, kad sandariečių kandidatai ne 
kažin kiek daugiau balsų “gavo.” Pavyzdžiuj, į prezidentus! 
Gegužiui priskaityta 4,358 balsai, mūsų kandidatui Salaveičikui I 
—3,609. Reiškia,, Gegužis “gavo” tik 749 balsus daugiau. Kai 
tas parodo? Tas parodo, kad mes, darbininkai komunistai, turi-1 

agitavimui SLA' narių me dideįę, įtaką Susivienjjime. Mes galime drąsiai sakyti, kadi 
Susivienijimo didžiuma narių yra palinkę mūsų pusėn, tik san
dariečiai ir menševikai su savo mašina ipasįlaiko vadovybėj: jie 
balsuoja kuopose; kaip jiems patinka; jie suskaito balsus, kaip ja eina pilnu tem^u. 
jiems ’patinka. ’ ■ ’ - < 1 • ■ x..„i..-„.-

Susivienijimas Turi Tarnauti Darbininkams
Susivienijimą valdo menševikų-sandariečių-fašifetų klika, 

darbininkų priešai. Jie naudoja Susivienijimą priešdarbinin- 
kiškai politikai. Jie garbina fašistus, jie prie kiekvienos progos 
išnaudoja Susivienijimą fašistų interęsamš, prisidengę “patrio
tiška” tautiškumo skraiste. >

- Mes, darbininkai komunistai, sakome, kad Susivienijimas, 
susidedantis iš 90 nuošimčiu darbininkų, turi .pilniausiai tarnau
ti darbininkams; turi prie kiekvienos progos remti darbininkų 
reikalus ir nieko bendro peturėti su fašistais ir darbininkų prie
šais abelnai.

“Tėvynė” dabar tarnauja fašistams, garbina fašistus ir 
prie kiekvienos progos niekina kovojančius darbininkus už savo 
ir kitų darbininkų būvio pagerinimą.

Mes sakome, kad “Tėvynė” turi tarnauti vien tik darbinin
kų reikalams, nes iš 20,000 SLA narių, kurie gauna “Tėvynę,” 
mažiausia 17,000 yra darbininkai, kurie diena iš dienos skursta 
ir Vargstu rkąd šiaip taip pragyventi.. / •

; .Dabartiniai SLA vadai baliavoja su fašistais, agituoja SLA 
narius eiti rasistų keliu..

(Tąsa ant 4-to pusi.) ' f -

' T

1

Anglijoj.
Sovietų sutartis su Fo^du pa

skatins ir kitų pramones šalių 
buižuaziją tartis • su Sovietais 

t’del prekybos ryšių sutvirtini
mo. . . . J . ., , , j » > į. 1 1

Buožes Slepia Duoną
Duonos rengiamoji kdmpani- 

Buožiės 
tankiai duoną slepia. - i Taip, 
pav., Voronežo gub. duonos ren
giamosios komisijos .aptik?/ kad 
pas buožes užkasta žemę.’’daug t 
duonos. Kai kuriuosę rsjonuo- - 
se biednuomenė ir 
reikalauja, kad slepiama hupna '• . 
būtų konfiskuota. Biednuome
nė ir vidutiniai skelbia boikotą 
tiems buožėms, kurie slepia 
duoną. Kooperacija neparduo
da tiems buožėms prekių.' JTaip 
ir reikia tokiems. J y

Sės Daugiau Rugių
R. S. F. S. R. Gospianas pri

pažino, kad bendrasai žieminių 
javų sėjamasai plotas reikia pa
didinti 6 nuoš. (palyginus su - 
1928 m.). Atskiruose ūkiuose 
numatyta rugių sėjamasai plo
tas padidint 2,8 nuŠ., sovcho-

i Z pi

tiniai

zuose 91 nuoš. ir klochzbose 119
RUOŠ/ 
’ (“Raudonasis Artojas”) -

j •
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Satyros ir Humoro Meistras

“Taip ta korr Mija, kuri būtų 
galėjusi visai tragiškai; baigtis, 
baigėsi gana gražiai.” ' ;

Bet aš nuo savęs pridėsiu, 
kad jeigu koks kunigas būtų 
įsimaišęs į panašią komediją, 
tai tikrai būtų užbaigę dra
ma.

Visas svietas pamena gerai 
kun. Macocho darba čenstaka-

mų. Užtat, kas žino Lietuvos 
buržuaziją, pamatas tokius liu
dijimus, prastai mano apie ^pa
tą, kuri gavo juos. • Kaip ten 
nebūtų, aš tavęs nepažįstu, ir 
fašistu nenoriu įtarti. Galiu 
duoti tau tokį patarimą: turė
damas ambiciją patapti laikraš
tininku ir darbuotis darbininkų

spaudai, pasirink kitokį kelią, 
žinok, kad Lietuvos gimnazijų 
“mokslas” yra lygūs špitolių 
davatkų “mokslui” ir su juom 
netoliau zakristijos tegali eiti. 
Kitą įsitėmyk, kad ta, į tavo 
smegenis įkalta, malda “Augš- 
tai Gerbiamas Ponas’ yra šlykš
čiai buržuazinė, ir mesk ją kal-

Raportas Trečias

voj, kun. Smitho, kuris nužu
dė Anna Ammuleriūtę, New 
Yorke, o dabar kun. Miežvinio 
žygį Harrisone, N. J.

B0K1AUS RAPORTAI i dengė augščiaus pačios ne- 
 konstitucionališkiausios vie

tos. •
, Paaiškėjus dalykui, jūsų 

tkar naktį, prieteliai ir į Tabokius, nieko nelaukęs,
ieteliai, jūsų Tabokius’šoko į savo kambarį, susi- 

dūrė' be galo kritiškoj;vertč i nosi vis:l tabakierką 
dėtyj. Tokioj padėtyj,! ;;fbokos’, Pu.olg ! loY?’ užsi’

i lyti. Mislino, mislincFir nie
kaip negalėjo išmislyti, kaip 
jisai ryto metą atsikėlęs ga
lės pažiūrėti į akis savo 
gaspadinei ir jos sesutei? 
Gal būt, jisai nesikeis per 
ištisą dieną ir, gal būt, kad 
jisai, nusitaikęs, kaip nie
kas nematys, susikraus sa
vo palaikius į valizą ir maus 
kur kojos neša, akys veda, 

nesužiniai iš Tabokiaus pu- o nosis kelią rodo?
~ės ir ant šio griešno svie-| 

ip tas kad sakė.
.sų Tabokius parėjo iš 

jo pačiame glūdume 
^Kties, kada velniai patru- 
?mis mainosi — per pačią 
ryliktą valandą ir savo 
asnadorių jau rado išėjusį 
arban nuo dvylikinio šifto.
Taip dalykams susidėjus, 

įsų Tabokius, kaip papras-
i, nubinzino į savo ruimą, 
siavė čebatus, nusismau-
kelines, išlindo iš apati- 

marškinių ir...palikęs 
Adomo marškiniuose 
buvo belipąs į lovą, 

..prieš lipsiant į lovą, 
Žsimanė paimti dar ge- 
iuką tabokos. Kaip tik 
pasisėmė tabokos, pri
pilė vienos šnervės ir

j. norėjo patraukti, išgir-

. F—-JJ, klojo galva ir pradėjo
aip tas posakis kad sako—,]vti Mistino. misIinoJ 

nei bėgt, nei rėkt. Gi zana-, 
vykiškos gėdos ir kapsiškos 
sarmatos apturėjo dau- 
giaus, negu panelė Jurge- 
liūtė nuo pono Bagočiaus 
baltimoriškiame SLA. sei
me.

Visas nesusipratimas, 
matote, susidėjo prie kas
dieninių aplinkybių, visai

Irgi Bedievis
Mano supratimu visas bažny

čias reikia tuojaus uždarinėti. 
Melstis gi visuomet galima ir 
namie.

Gimnazistas Pas Krokodiliy

Labanakt visiems.
Jūsų Tabokius.

Nubalsavus ir Be Balsavimo

Vieną giedrią ir karštą die
ną, kada Krokodilius saldžiai 1 
snaudė, saulei kaitinant jo ku-.| 
prą, staiga kyšt, kaip Pilypas 
iš kanapių, stačiu kalnieriuku, 1 
pastyręs, kaip iškrakmolytas,! 
jaunas vyras ir monotoniškai 
pragydo:

“Augštai Gerbiamas Ponas 
Krokodiliau! Esu baigęs aš- 
tuonias klases gimnazijos Lie
tuvoje ir jaučiuosi kompeten- 
tiškas prie by kokio literatinio 
____ Idant įrodyti tamstai

DIRECTIONS FOR GOING WITH AUTOMOBILES
• From New York, cross the MANHATTAN BRIDGE 

and ride down FLATBUSH AVENUE to PROSPECT 
PARK. Ride through the park to OCEAN PARK
WAY till BAY PARKWAY is reached, then turn to 
the right and ride down to the end of the road. 
Seeing the water turn to your left to CROPSEY AVE. 
to the car tracks and that will be 25TH AVENUE. 
There to the right will be found ULMER PARK.

DIENRAŠČIO “LAISVĖS”
DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ

INI

bėjęs, atsikreipdamas į darbi
ninkiškai apsišvietusį žmogų. 
Norėdamas apsišviesti, tuojau 
stok į A. L. D. L. D. ir per
skaityk visas jos išleistas kny
gas, būk veiklus streikuose ir 
kitose darbininkų kovose; gal 
su laiku užsitarnausi įstdt į Ko
munistų Partiją. Tada tik, tin
kamai plunksna apipiešdamas 
darbininkų kovas, įrodysi savo 
literatinį kompetentiškumą, o 
ne kokiais paikiais meklerių liu
dijimais.”

r Gimnazistas, apsvaigęs savo 
mokytumo manija, išpūsta‘krū-| 
tine, kaip batiūnu, lyg iš augs-, 
tybės, iš už debesų nusileido pas 
Krokodilių. Bet po trumpami 
pasišnekėjimui su juom pasi
traukė kaip paprastas žmogus,

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

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mčnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip

jau savo kojomis siekiantis pil
ką žemelę.

i . Hlgakaklis.

CASTON ROPSEVICH

John Naujoka. , Pat drK- s- R®1’ ‘ 
kauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
rresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose. Užeigose, 
Kliubuose, ant Ralių ir Storuose bei 
'rifuose bizniuose lietuvių ildirbystSs 
Iraujzu cigaru virŠminėtais vardais, 
Mk pakeliant piršta, o gausite cim- 
ra. kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo ant 
nareiknlavimo visur j kitus miestus 
biznieriams ir privatilkiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 16- 
<as apmokame.

Adresas:

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

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

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

PIKNIKAS ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

Vokietijoj 1926 m. penkiolika (jar^0
I savo mokytumą, parodysiu liu
dijimus ne tik iš mokyklos, bet 
iš visų valdininkų nuo žemiau
sio iki augščiausio, ’ir netgi nuo 
savo parapijos 

Krokodilius, 
tiek to asmens 
malda iš pačių 
smarkiai krūptelėjo, plačiai 
žioptelėjo, ir neramiai uodegą į 
šalis mėtydamas, išklausęs 
kino, prabilo:

“Atsiprašau! liudijimų 
tamstos ypatą nežiūrėsiu, 
jų matęs labai daug ir paty
riau, kad jie nieko neverti.

Norint dirbti prie darbinin
kiško laikraščio, reikia turėti 
gerą sveiką sensą; turi būt da
lyvavęs ir atsižymėjęs darbštu
mu darbininkų kovose, ir reikia 
ne vien tik mokėti rašybą, bet 
plačiai būti apšipažinusiam su 
marksizmo-leninizmo mokslu. ”

Jaunuolis, išklausęs Krokodi-

milionų žmonių balsavo, kad ’ 
būtų konfiskuota buvusių kuni
gaikščių turtai. Nubalsuot nu
balsavo, bet konfiskuoti nekon
fiskavo.

Bet už tai be jokių balsavi
mų socialdemokratų rankomis 
nuolatos konfiskuojamas komu
nistu * organgs “Rote Fahne.

klebono. ” 
nustebintas ne

išvaizda, kiek jo
pirmųjų žodžių,

IŠAIŠKINO
kodelMokytojas.—Paaiškink, 

vienoj pasaulio dalyj prasideda 
vasara, o kitoj—žiema?

Mokinys. — Jeigu visame pa
saulyje tuo pačiu laiku prasidė
tų vasara, tai Amerikos kapi-llvlvjv jJUv1 vlj | X 7 *

iŠ gaspadinės miegamo-| talistai neturėtų kur atostogų
ruimo spiegiantį mote- y praleisti.

vai-

apie 
Esu 7

W ®
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4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA. 

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

balsą./ Ą 
Ui; okius 

•na, spėjo 
tabokos, ar ne, ir, 

.mas, kad kas gaspa- 
smaugia, puolė į jos 

miegamąjį kambarį ir pa
spaudė elektrinį guzikutį. 
Kaip tik kambaryj pasidarė 
šviesu, į Tabokiaus ausis 
atsimušė dar bjauriau spie
giantis moteriškas balsas,

Š,

tikrai 
užsi-

Geri Patriotai
Amerikos du geri patriotai, y “ — .

grįždami iš Europos ir besiar-pjaus prakalbos, pasijautė ap-
tindami prie New Yorko turėjo (kurtęs ir apjakęs. Išbalęs, kaip 
daug vargo.
re abudu savo kambaryje, bet | 
paskui, kad neprasižengus prieš I 
savo šalį, vienas gėrė, o kitas 
žiūrėjo, ar nesimato Laisvės 
Stovyla. Taip darė pasikeisda-

_ . mi.
nepaprastai sujudėjo lova, | ko.
ir ta Jievos duktė užsitrau- ■ nes 
kė visą užklodalą ant savo 
galvos, o pačią griešnąją 
kūno dalį paliko niekuom 
nepridengtą pilnoje elektros 

’ šviesoje 
t n Tai i 
kad T. 
ma ne: 
nbrėjo 
bet...g 
nesurandk kišeniaus su ta- 
bakierka. O kada jisai ge
rai apsižiūrėjo, pamatė, jog 
jisai neturi nei siūlelio dra
bužio ant savo griešno kūno 
ir stovi, kaip Adomas rojuj 
pasijutęs nuogas. Tuom tar
pu įpuolė į kambarį ir pati 
gaspadinė, aiktelėjo, kilste
lėjo rankas ir sudribo į 
krėslą — apalpo, pamačius 
tokią sceną.

Tabokius, nenorėdamas 
papulti į “triufelį,” pasi
griebė nuo krėslo sijoną, 
užsimovė jį ant savo grynai 
privatiškc s nuosavybės, 
akurat, t iip, kaip ponas 
Bukšnąitis bačką, atnešė 
stiklą salto vandens gaspa- 
dinei, pridengė Jievos fygos 
lapą lovoje ir pradėjo tei
rautis įvykio istoriją.

Pasirodė, kad lovoj gulėjo 
iš kito miesto atvažiavus ir 
nei karto dar nebuvus ženo- 
ta gaspadinės sesuo, kuri 
apsisapnavus pradėjo rėkti, 
o pamačius kambaryj nuo- 
gą-nuogutuką vyrą, dar la
biau suriko ir, pagal mote

rišką prigimtį, užsidengė 
užklodu akis, o kitką ati-

buvo tas nuotikis, 
jkiui nebuvo gali- 
igt, nei rėkt. Jisai 
.sižaživoti tabokos, 
ribosi, graibosi ir

lą!”

Visą kelią jie gė-1kreida, mikčiodamas, tarė:
“Au. . . Aug... . 

Gerbiamas Pone! 
ziją baigęs gavau 
ma, 
tas Jurgis „ ,

Bet staiga vienas jų sušu- kytas, žinantis visus mokslus, 
“Butelį su degtine į jūras, apje gerbiamojo suminėtus 
jau matau Laisvės Stovy- į mokslus pirmą kartą girdžiu.. .

Augštai 
Gimna- 

užtikrini- 
kad aš jau ne papras- 

artojas, ale mo-

Tabokius Duoda Pavyzdį
Augštai Pašėnavoti Prieteliai!

Jūsų Tabokius dasižinojo, kad 
vasaros metu mūsų “Laisvutė” 
nepergeriausiai sustovi, o jos 
neprieteliai iš džiaugsmo gali 
sukreizavoti. Ypatingai Tabo
kius nenorėtų, kad jo senas prie- 
telis Grigaitis sukreizavotų, to
dėl prisiunčia jums dešimkę.

Už 8 dolerius, kaip siuntinė- 
jote “Laisvę,” taip ir siuntinė- 
kite Tabokiaus prieteliui po šiuo 
antrašu: J. Rodgers. 27 Marsh 
St., St. Helens, England.

Likusius 2 doleriu aukoja 
“Laisvei,” kaipo savo prietel- 
kai, kuri Tabokių, kaipo vien
gungį, visuomet suramina, pa
guodžia, pašnekina ip prajuoki
na.

Su augšta pagarba,
Tabokius.

Man uždavėte neišrišamą prob
lemą. Mokytojų patartas, apsi- 
i rūpinau visais minėtais liūdi j i- 
imais ir davusieji juos užtikrino 
į man, kad į kokią tik šalį nuva
žiuosiu, parodęs šiuos liudiji
mus, būsiu skaitomas augštu 
žmogum. Už visus liudijimus 
išdavusiems juos turėjau užsi
mokėti Jungtinių Valstijų dole
riais, kuriuos gaudavau nuo gi
minių iš Amerikos, čia atva
žiavęs, kam tik parodau juos 
ir pasisakau esąs mokytas vy
ras, iš visų išgirstu tą patį ne
suprantamą atsakymą: fui ov 
baloni arba apel sos.’ Paro
džius juos, niekas jų neskaito 
ir niekas nenori turėti kalbos 
su manim. Gal, Augštai Ger
biamas Ponas Krokodiliau, pa
sakysi man, kas čia blogo yra 
su manim, ar su tais mano po
pieriais, kad aš, baigęs gimna
ziją, negaliu gauti literatinio 
darbo.” '

Krokodilius prasimerkęs 
žvilgterėjo į tą jam ypatingą 
figūrą, prasišiepė ir būbnija 
jaunuoliui į ausis:

“Tų nesuprantamų 
mų, kuriuos tu girdėjai iš dau
gelio, aš tau neaiškinsiu. Ir žo
dyne žiūrėdamas rasi skirtingą 

negu ta

būbnija

atsaky-
Kodėl Taip Gražiai Užsibaigė

Kauno klerikalų “Rytas” bir
želio 6 d., 1929, skyriuj “Įvai
rybės,” talpina sekamą:
“Ką daro vyras, sugavęs ‘šeš-j reikšmę tų žodžių, 

ką’ žmonos miegamajam?”’Ir i reikšmė, kokioje į tave žmonės 
aprašo komediją, įvykusią Bul
garijoj.

Tūlas augštas valdininkas L 
vanovas atrado kitą, mažesnį 
valdininkėlį savo pačios miega
majam kambaryj. Tas valdi
ninkas Ivanovas pasišaukė sa
vo pačios tėvus ^miegamąjį 
kambarį ir pasakė jiems: “At
siimkit savo dukrelę.” Tos ko
medijos rašėjas, ant galo, sako:

savo
ku-

savo
per-

tarė juos, kada tu rodei 
‘liudijimus.’ Tie žmonės, 
rie tau įsiūlė ir išdavė 
‘paliūdijimus,’ yra pigiai 
kami. Turėdamas dolerių ar li
tų, ir mokykloje nebuvęs gau
tum iš jų paliūdijimus, kad esi, 
baigęs tiek ir tiek klasių gim
nazijos. O būdamas koks fašis
tinis chuliganas, tai ir uždyką 
gautum glėbius įvairių liūdiji-

Grieš Dvi Prof. Retikevičiaus 
Orkestros

ĮSITĖMYKIT PARKO ANTRAŠĄ:

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

Kalbės mūsų seni darbuotojai 
darbininkų judėjime

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

Binghamtono ir iš kitur.

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ YPATAI

Pradžia 1-mą valandą po pietų
• /

Draugas Balčiūnas, iš Long Island City, žada 
sulošti šachmatais by kurį iš pikniko dalyvių. Jis 
los vienas su dviem ar trinZ /Brooklyno kriaučiai 
didžiuojasi, kad čekeriais niekas jų nesuloš. Svei
ki sulaukę pikniko, matysime, kas ko vertas.

valgiai i ir gėrimai
Jau paskirtas komitetas vedimui maisto de

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

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

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

Iš Brooklyno ir kitų dalių miesto geriausia važiuo
ti iki Chambers St. stoties ir imti Coney Island ekspre
są, 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, Coney Island, traukinių.

KAIP VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS:
Iš New Yorko miesto važiuoti per MANHATTAN 

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

i LIETUVIS GRAB0R1US

JONĄ

Norintieji 
riausio patar
navimo ir už' 
žemą kainą nu
liūdimo valan-' 
doje, šaukitės 
pasi

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

80. BOSTON, MASS.
Rezidencijai 

112 W. Srd Street 
So. Boston, Mass.

Tel., 8o. Boston 0304 W.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER 
f _

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų b 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall- 
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, panaikins minėtas ligas. . ..

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

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

M. ZUKAIT1S
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

K043

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

734 Grand Street 
! Brooklyn. N. Y.
i------------------------- -----

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimąs, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Ldaukęs, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažarnės 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 
fickrot/Ri 
(KAINOS YRA PRIEINAMOS)

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. ZLNS 
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 
110 East 16tb Street, N. Y. 

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

==========s===x=====r, ; ,'Jįjį-JĮS
Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais Į trumpiams j laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas |25. 
Taipgi duodame važinėiimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. NedėldienUis nuo 11 iki t 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO 8CHOOŲ 
228—2nd Ave^ eor. 14tn Stw N. Y. |



Kas Turi S. L A. Vadovauti?
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Mes sakome, kad SLA vadovybė turi būt darbininkiška? ku
ri pilniausia tarnautų darbininkams politiniai, kultūriniai ir eko
nominiai, kuri nieko bendro neturėtų su fašistais ir kitokiais 
darbininkų priešais.

Dabartiniai SLA valdonai darbuojasi, kad Susivienijimas 
ir ant toliaus būtų sandariečių-menševikų-fašistų ramsčiu.

Mes sakome: Susivienijimo nariai darbininkai, jūs sudarote 
didžiumą Susivienijimo narių, šluokite lauk iš Susivienijimo fa
šistinę sandariečių-menševikų klikos vadovybę. Pastatykite sa
vo, darbininkišką, vadovybę! Padarykite Susivienijimą darbi
ninkų ramsčiu: darbininkų susišelpimo, kultūros ir apšvietus or
ganizacija! Remkite Susivienijime darbininkų komunistų ir vi
sų progresyvių veikimą už padarymą Susivienijimo darbininkiš
ka organizacija pilnoj to žodžio prasmėj!

J. V. Komunistu Partijos Lietuvių Centro Biuras.

TILTAS PER
ATLANT1KA

A. P. L. A. REIKALAI

BINGHAMTON, N. Y. PITTSTON, PA. \ SHENAi )0AH, PA.

Ir Vėl “Kritikas” Kalba
“Tėvynės” num. 25, “kriti

kas” Balčikonis vėl kalba dė
lei mano korespondencijų, til
pusių “Laisvės” num. 76 ir 
124. šiuo sykiu jis mano ko
respondencijas vadina šmeiž
tais, tačiaus nedrįsta pasaky
ti, kas jose buvo šmeižiančio. 
Jis tik bando pririšti save prie 
kankinio stulpo ir šaukia, būk 
per kelis metus aš savo kores
pondencijomis, telpančiomis 
“Laisvėj” po slapyvardžiais, 
esu bandęs išprovokuoti “kri
tiką.” Panašiai jis pareiškė 
ir “Tėvynės” num., 19, būtent, 
kad aš į jį esu taikęs šmeiž
tus keli metai atgal.

Darbininkų Vargai

Colliery No. 9, Pennsylva
nia Coal Co., nuo 8 d. birže
lio nedirbo iki 27 d. Pradėjus 
dirbti, pirmą dieną patiko ne
laimė Antaną Kašiubą. Jį pa
gavo šūvis ir labai sužeidė, vi
są veidą sukapojo ir, veikiau
sia, vienos akies neteks. Koja 
viena j labai sužeista, o gal ir 
nulaužta.

Birželio 28 d. gavome už
mokestį už pirmas dvi savai
tes, nes buvome dirbę tik po 
dvi dienas. Keli gavo po ke
lis dolerius. Bet buvo ir to
kių, kurie nieko negavo. Mat, 
vadinami mainieriai kad ir iš-

Ketvirtad., Liepi

žmonija ne stovi ant vietos, 
bet žengia pirmyn. Seniau 
apie ką žmogus ir sapne ne
galėjo sapnuoti, dabar jau tas 
gyveniman įvykdyta. Bet ne
pasitenkinama tuo, kas gyve
nime yra. Kolumbui perplauk
ti per Atlantiką užėmė kelius 
mėnesius, o dabar jau per
plaukiama per kelias dienas. 
Bet ir tos kelios dienos išrodo 
ilgomis, todėl jau bandoma or
laiviais lekioti ir jau ne vienas 
perlėkė.

Perlėkus per Atlantiką or
laiviu, nepasitenkinta, pradėta 

"jieškoti naujų kelių, dar ge
resnių., Jau pradeda svarstyti, 
kad pabudavojus per Atlanti
ką tiltą, pravedus bėgius ir 
paleidus elektriką varomą 
traukinį.

Jeigu penkiasdešimts metų 
atgal būtų kas nors užsiminęs 
apie tai, kad galima per At
lantiką pabudavoti tiltą ir juo* 
mi paleisti traukinį, tai tą 
žmogų būtų apšaukę bepročių 
ir, kaipo pavojingą elementą 
visuomenės tvarkai, būtų už
darę į bepročių namus. Bet 
dabar, kuomet be jokių vielų 
galima susikalbėti su anoj pu
sėj gyvenančiais žmonėmis, 
kuomet anoj pusėj Atlantiko 
laikomų koncertų galima klau
sytis būnant New Yorke ar 
Chicagoj, kuomet kalbant per 
telefoną ne tik gali girdėti 
kalbančio už kelių tūkstančių 
mylių balsą, bet ir jį matyti, 
.niekas tokių sumanytojų be
pročiais neapšaukia.

Pora metų atgal tokia min
tis girdė Londone pas inžinie
rių Frederichą Larsoną, speci
alistą budavojime didelių tiltų. 
Ir pas jį ne tik jau gimus min
tis, bet jis padirbo planą su 
visomis smulkmenomis.

Bet tas planas pasilieka tik 
planu. Pirmiausia turėtų pa
daryti Anglija ir Jungtinės 
Valstijos bendrą sutartį staty
mui tokio tilto. Tuo tarpu 
Jungtinėse Valstijose dar apie 
tai nekalbama. Nors jau New 
Yorko spauda išsireiškė, kad 
šios šalies bankininkai tokį 
darbą finansuotų.

Kada Larsonas paskelbė sa
vo planą, tai specialistai ne 
tik nepasijuokė iš jo, bet rim
tai apie tai pradėjo kalbėti. 
Jie surado vieną sunkenybę, 
kad pabudavojimas tokio tilto 
užims apie 50 metų laiko. 
Larsonas gi sako, kad pabu- 
davojimui pilnai užteksią 25 
metų.

Ir taip, Larsono planas pri
pažintas specialistų ne svajo
ne, ne sapnu, bet pilnai gyve
niman' įvykdomas. Apie Lar- 
šono planą ne tik kalbama, 
bet ir rašoma. Jis pripažintas 
naudingu. O jeigu taip, tai 
reikia tikėtis, kad anksčiau ar 
vėliau toks tiltas bus pabuda- 
votas. Ir keliauninkai, įsėdę 
į automobilių arba traukinį, 
per porą dienų jau bus anoj 
pusėj Atlantiko.

Vienas gaivalų aprašė A. P. 
L. A. 22-ro seimo įvykius per 
“Keleivį” ir “Naujienas,” iš 
kurių ir ponas Vitaitis, pasisė
męs sau medžiagos, “Tėvynės” 
25-tam num. kad niekina, tai 
niekina tokią pat fraternalę

Į šiuos priekaištus turiu “kri
tikui” pasakyti, kad jūsų šū
viai nepataiko į tašką. Kam 
gi sakyti tai, ko nėra buvę? 
Kam prasimanyti pasakas, 
verstis kankiniu, o neįrodyti, 
kur, kaip ir kada esu jumis 
šmeižęs ? Aišku, nepasakote 
dėlto, kad negalite įrodyti, o 
tik taip sau šnekate, bandy
dami susirasti iš kur nors už
uojautos.

Kaip senai aš priklausau

leido Įpo kelis tonus, tai, ap
mokėjus už paraką, pagelbi- 
ninkui, pačiam nieko neliko.

Dabar jau visi matome, kad 
negerai, kuomet unijos neteko
me. Daugelis iš čia išvaži
nėjo į kitus miestus manyda
mi, kad kitur bus geriau.

’ Ne, draugai; taip daryti ne
gerai. Į Reikia ant vietos ko
voti, rašytis prie N. M. Uni
jos, bet ne bėgti, viską palie
kant kontraktoriams.

Tik ir šiuo įvykiu, prie da
bartinės tvarkos, darbo liaudis 
mažai gajės džiaugtis. Per to
kį tiltą .galės keliauti ne dąr- 

’ bo žmonės, ne jo budavotojai, 
bet turtuoliai. Darbo žmo
nėms’ tokios kelionės bus ne-
prieinamos. Švenčioniškis. ,

organizaciją, kaip ir S. L. A., 
kurios centais minta ir pats 
Vitaitis.

Aš niekada pirmiau netikė
jau, kad tai paskutinės rūšies 
žmonės yra taip vadinami in
teligentai tautininkai ir socia
listai (nekalbu apie paprastus 
tautininkus ir socialistus, nes 
iš tų randasi ir gerų žmonių). 
Bet dabar galutinai persitikri
nau, kad jie semtų visokį pur
vą, kad ir iš paties pragaro 
dugno ir drėbtų į veidą tiems, 
kurie jų niekšiškus darbus nu
rodo. Aš atmenu Zabulionio 
laikus, kada minėtų sriovių 
laikraščiai naudojo tą žmogų, 
anot to posakio, kaipo lemo-j 
ną, ir faktus ėmė iš jo tol, kol Į 
tas už žulikystes kalėj iman 
pakliuvo. Dabar, sėdint tam 
kalėjime, Michelsono, Grigai
čio ir Vitaičio traicė susirado 
kitą sau lemoną ir naudoja jo 
raštą, kaipo faktus, prieš visą 
radikališkesnį judėjimą, kartu 
ir prieš fraternalę organizaci
ją Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoj.

Necituosiu aš tų visų, laik
raščių, nes tai yra ta pati ko
pija, bet tik paimsiu kelis sa
kinius iš 24 num. “Keleivio,” 
kur sakoma: “Seimo padirb
toji konstitucija suteikia A. P. 
L. A. nariams pilną liuosytfų 
būti nariais ir mokėti įvairias 
duokles, bet jei narys numirs 
arba susirgs, tai pašelpos ar 
pomirtinės pašelpgavis turės 
prašyti tik kaip mielaširdystės 
ar aukos, bet ne pašelpos. Pa
vyzdžiui, jei narys nueis į eže
rą ar į jūres maudytis ir neti
kėtai prigers, tai pomirtinės 
negaus. Jei narys kur lipda
mas trepais netikėtai nukris ir 
išsilauš ranką, koją ar kitaip 
susižeis, jis negaus nei pašel
pos, nei pomirtinės. Jei narys 
prisirašys prie A. P. L. A. ir 
bus sveikas ir geras narys per 
helis metus, bet staigiai susirgs 
proto liga, ir pasikars ar nusi
šaus, pomirtinės negaus. Jei 
narys sirgs proto liga ir bus 
ligonbutyje ir tenai mirs, pa- 
šelpinės nei pomirtinės negaus,; 
o jei gaus, tai tik pagal cent- 
tralinio komiteto nuožiūrą.”

Ar tai čia ne kriminališki 
šmeižtai ? Ar tai čia ne pasto
jimas kelio A. P. L. A. organi
zacijai augti ir bujoti—spręs
kite patys skaitytojai. Ir per 
tokius šmeižtus, per tokius nie
kinimus A. P. L. A. organizaci
jos, toji traicė pasirodo didvy
riais. Aš sakau, tai purvini 
didvyriai nuo galvos iki kojų.

Prie užbaigos aš pasiūlau 
“Naujienų,” “Keleivio” ir “Tė
vynės” redaktoriam perskaity
ti A. P. L. A. 22-*o seimo pro
tokolą, kuris tilpo 147 ir 148 
“Laisvės” num. Kartu pažadu 
ant pareikalavimo pasiųsti 
naują A. P. L. A. konstituciją, 
kurią perskaitę ir palyginę su. 
savo purvinais šmeižtais, gal 
būsite vyrais ir atšauksite tuos 
savo šmeižtus. v i

J. Miliauskas, . I

626 Woodward Ave., 
McKees Rocks,*i Pa.'

(ar ne) į S. L. A., galite nesi
rūpinti, nes aš savo asmens 
neveliu, kur nereikia, nekalbu 
pasigyrimo tikslais, ir šiame 
klausime nieko nesu kalbėjęs 
pirma. Todėl ir dabar apie 
tai aiškintis • nematau reikalo.

Kodėl rašau į “Laisvę,” o 
ne į “Tėvynę” ?—bereikalin
gas klausimas. Juk žinote, 
kad “Tėvynė” atdara tik 
tiems, kurie purvus drebia į 
progresyvę sriovę. Kalbėti, 
kad ir grynais Susivienijimo 
reikalais, neleidžia “Tėvynės” į 
redatoriuš Vitaitis. Juk net' 
ir daugelio S. L. A. kuopų ofi
cialūs pareiškimai ir rezoliuci
jos “Tėvynėje” neranda vie
tos.

Kodėl pasirašau slapyvar
džiu—klausimas bereikšįnis. 
Juk tatai darau ne aš viekas. 
Ir “Tėvynėje” daugybė raštų 
yra pasirašyta slapyvardžiais. 
Net ir pats “kritikas,” kartais, 
dangstosi slapyvardžiu. Tai ko 
būti slapyvardžiams priešin
gu ?

Slapyvardžio klausime “kri
tikas” nejučiomis įsistato juo
kam čia klausia, kodėl pasi
rašau slapyvardžiu, reiškia, 
nori žinoti, su kuo kalba, čia 
vėl sako, kad tas pats nelaba
sis Kęstutis, po įvairiais sla
pyvardžiais jau per kelis me
tus bandė “kritiką” išprovo
kuoti. “Kritikas” nuduoda ge
rai žinąs Kęstutį. Ar ne juo
kinga ?

.Tačiaus, kaip ten būtų ar 
nebūtų, o delei mano slapyvar
džio nereikėtų “kritikui” gal
vos laužyti, ir nereikėtų berei
kalingai įtarinėti , kitus žmo-; 
nes. I

“Kritiko” aiškinimas apie 
nubankrūtavimą kliubelio, yra 
bandymu nusiplauti rankas, 
šis klausimas mūsų mieste, ant 
vietos, yra gana gerai žino
mas. Kaip buvusieji kliubie- 
čiai, taip ir jų artimieji, ne 
ką^kitą, o jumis rokuoja kliu
belio graboriumi. Jūs ir “nu- 
gydėte” jį, ir palaidojote.

Apie naujai susiorganizavu
sį Piliečių Kliubą, pirma,« 
negu esi susipažinęs su jo 
tikslais, nevertėtų savas “in
formacijas” skelbti. Šis kliu- 
bas nieko bendra neturi su 
mūsų polemika. Jeigu kada 
sužinosite, susipažinsite su jo 
tikslais ir norėsite įsirašyti, 
manau, jie ir jumis priims. Tik 
jeigu stengsitės ir jį “nugydy- 
ti” ir jam grabą ruošti, tai 
manau, kad nedaleis.

Kęstutis.

Daug Medžių Nudžiūvę

Sanoj.

BALTIMORE, MD.
Birželio 27 d. buvo prakal

bos, kurias surengė Tarptauti
nė Darbininkų Pramonės Uni
ja visų adatos darbininkų. 
Pirmiausia kalbėjo organizato
rius Levin. Ragino visus pri
gulėti prie naujos unijos, nu
rodė naujai tveriamos unijos 
principus, kaip vedami strei
kai ir kad visi kriaučiai, ne
paisant kiokioj šakoj jie dir
ba, turėtų prigulėti prie vie
nos kriaučių unijos.

Antras kalbėjo vietinis Flai- 
janta. . Jis nurodinėjo, kodėl 
dabar Artialgameitų unijos 
prezidentas Hillmanas nesirū
pina darbininkų padėčia, bet 
rūpinasi bankų reikalais ir j 
bendrai veikia su darbdaviais, i

Buvo užkviestas ir dij-g. J. į 
Siurba I iš Brooklyn© kalbėti, 
bet nežinia del kokių priežas
čių nepribuvo. (Negalėjo iš 
darbo išlikti. Turite atminti, 
kad pas mus kalbėtojai dirba 
kasdieninį darbą, kaip ir bile Į 
kuris darbininkas ir ant kiek
vieno pareikalavimo darbo die
nomis negali važinėti.—Red.)

Padengimui lėšų ir. tvėrimui 
naujos unijos aukų surinkta 
penki doleriai su centais.

Po prakalbų prasidėjo klau
simai, kurių tarpe buvo ir la
bai žioplų. Ypatingai keistus 
klausimus statė P. Jaras', Jis 
pradėjo pasakoti, kad tokių 
unijų nereikią, kurias komu
nistai Vadovaują, pradėję pa
sakoti, kad, girdi, jūs pirmiau 
ką nors duokite, o paskui jau 
pradėkite darbininkus į tą uni
ją traukti, tuomet ir mes sto
sime į uniją. Jis dabar stojas 
už nepriguĮmingą uniją ir tt. 
Reikia pasakyti, kad tas žmo
gus visuomet parodo savo už
sispyrimą. šiuo sykiu jam da
vė gerą atsakymą drg. Balsys.

čia į tokius Jarus niekas ne
kreipia atydos. Lai gbriaus 
Jaras pasirūpina bosams do
vanų nupirkti, kaip jis papras
tai daro, o ne unijų reikalais, 
kurie jam neapeina. Į !

Lietuviškas Skaptukas.

i

Didelis Gaisras
Ukmergės ap. Veprių vai. 

Pranių k. birželio 14 d. 
kilo gaisras, kuris su
naikino dviejų pasiturinčių 
ūkininkų visus trobesius, iš
skiriant klojimus. Nuosto
lių padaryta daug, trobos 
buvo neapdraustos. Mano
ma, kad tai pypkutės pada
ras.

Mariampolės soduose ir 
šaligatviuose daug matosi 
medžių nudžiūvusių — tik 
vieni stagarai. Spėjama, 
kad tai daug'.pakenkęs bai
sus žiemos1 šaltis. Soduose, 
kaip. soduose, bet ' šaligat
viuose, nudžiūvę medžiai 
turėtų būti kuogreičiausiai 
naujais atsodinti, bet kol 
kas to nedaroma.
‘C-':. ' ... ■■ ■' ■ ■ i

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną iri nedčlio- 
mis nuo 9:30, iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 

•WILKEStBARRE, PA.

Aukos Lietuvos Baduoliams

/Nors pastaruoju laiku ang
lių kasyklos prastai dirba ir 
kiekvienam mainieriui atrodo 
ne kokis rojus, bet, prisiminus 
Lietuvoj badaujančius mūsų 
brolius, kiekvienas aukoja, 
kiek išgali. Perėjus man per 
stubas su aukų rinkimo blan
ką, aukojo šie geri žmonės:

Po $1: J. Tuleika, J. Juo
dzevičius, A. Kazokas, M. Ab- 
raitienė; po 50c : S. J. Mockai- 
tis, J. Stagniūnas, Geo. Green, 
J. Zakarevičia, H. Tankelevi- 
čienė, T. Senavaitienė, M. Ta- 
mulionienė, A. Pajaujis, M. 
Grigienė; po 25c: T. Utara, 
S. Kriokinikas, E. Budremienė, 
J. Staniškis, M. Minevičiūtė, 
S. Ulbinskas, A. Hovalsky, A. 
žemaitis, P. Grabauskas, J. 
Pacauskas, F. Siemenis, A. Ei- 
dukevičienė, O. Tunilla, P. Ga
tavosios, J. Brozey, R. Skumi- 
nienė, J. Molusky, N. Culvins- 
ky, Z. Adomaitiene, Sam So
rin, M. MRųtuskienė, V. Bar- 
natonienė, P. Matulevičienė, J. 
Reikosky, J. Macijauskas, B. 
E. Kane, J. Banionis; smulkių 
65c. Viso .$16. į

Varde Lietuvos badaujančių 
žmonių, tariu širdingą ačiū vi
siems aukotojams. Jeigu ku
rių pavardės neteisingai pažy
mėtos, malonėkite atleisti, nes 
iš blankos buvo sunku išskai
tyti.

M. Tuleikiene. i

Nauji Pinigai Pasirodys 
Liepos 10 Dieną'

Naujų banknotų (popierinių 
pinigų) įvedimas prasidės lie
pos 10 d. Bet tas nereiškia, 
kad visi seni popieriniai pini
gai bus atšaukti, ims kiek lai-1 
ko, pakol naujieji pinigai busi 
pilnai vartojami.

Pirmi mažesnės formos bank
notai apims visokias rūšis, ap
art Nacionalių banknotų.

Po liepos 10 d. visi bankai 
povaiiai pradės rinkti senas bu- 
mažkas, jų vieton įmainant 
naujas; visus išmokėjimus įda
rys naujais pinigais. Po kiek 
laiko tik nauji pinigai bus var
tojami, nes senieji bus surinkti.

Kaip anksčiau buvo minėta, 
nauji banknotai bus daug ma
žesni ir tokiu būdu parankes
ni. Nebus lengva apgavikams 
bandyti daryti šiuos naujus pi
nigus.

Viena pusė turės padailini
mus, kita pusė įžymiųjų šalies 
vyrų portretus. Penkios rūšys 
popierinių pinigų šiandien išlei
sta—Suv. Valstijų notos, sida
briniai certifikatai, auksiniai 
certifikatai, federalės atsargos 
notos ir Nacionalių bankų no
tos.

Visai nauja stipresnė popiera 
bus vartojama naujiems bank
notams. Bus patogiau sulenkti, 
negu sena. šilkiniai siūleliai 
vartojami bus pasiskirstę per 
visą banknotą, o no tik vietose, 
kaip senieji pinigai kad turi.

F. L. I. S.

VAŽIUOJANTIEMS I
“LAISVĖS” PIKNIKĄ

Skelbime yra kelrodis ang
liškai ir lietuviškai. Važiuo
jantieji bucais, paduokite išo-- 
feriui anglišką kelrodį.

Kiekvienas turėkite su sa- 
vim kelrodį, kurie važiuosite 
traukiniais, kad nepamirštumė
te, kokį traukinį imti iš New 
Yorko į Ulmer Park.

Kad ir smarkiausia lytų, 
piknikas vis tiek įvyks. Nes 
pastogės yra del apie 3,000 
ypatų.

Parkas bus atdaras nuo 10 
valandos ryto, kad priimti iš 
toliau atvažiavusius.

Bus pakankamai ir pieniškų 
valgių. Neturėsite bėdos su 
vaikais. Gana daug bus įvai
rių ‘ir mėsiškų valgių, skaniai 
pagamintų.

Vaikam . įžanga veltui.

DARBININKAI STOKITE

1 AUGŠČIAUSą PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIŲ AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas sa>

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00 ę

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

Keturi Skyriai Pomirtinės:

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $301 
Treciame - $600, Ketvirtame - $1,000

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbir 
kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias kuopas. 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dųv"~

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

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

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

$10.00 LOTAI $10
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po 
į menesį. Lotų kaina $150 ir augšČiau. v 
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jo 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo 
4—5 jr 6 kambarius ant išmįkesčio arija 
budavosime pagal jfsų reikahyimo an 
nupirktų lotų už $1:’'J) ikįJ$2!|50 ant

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akcrių tuc us pi 
Klauskite arba rašykite: f
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New 

Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai dien 
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cfcL.

Tel.i Greenpoint 9632

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. N 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną bi 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Da 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

kainos.
sekančiu •

Broo
Grove St.

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

E
k

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kūnų Jūs PageidavotMENDELO

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų taba

I
Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. llth St. Philadelphia;
------------------------ ------------------------------------------------- -A, ....—........

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipg 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderiui).



/

1 virtai, Liepos 4, 192!

NEW HAVEN, CONN
Bell Phone, Poplar 7141MlLŽ!NAS-“flGANTAS

Didžiausias pasaulyj že
mes ūkis yra įsteigtas S.S. 
R.S., šiaurinėj dalyj Kauka
zo. Apie jį štai kaip apra
šo vienas jo narys, rusų ko
munistu savaitrašty j 
Mir

Žemės ūkis — tai juros,

“Novy

neišeis 
arkliai 

Gyvenimas pa
rodė, kad tokis tvirtinimas 
yra tuščias ir nesąmonin
gas. Traktoriai “Giganto” 
pradėjo darbą pirmu kartu 
šios žemės apdirbime ir tai 
3 dienomis pirma, negu val
stiečiai su savo jaučiais.

Nuo pat pradžios darbo 
Giganto,” buožės juokėsi: 

He-he-he,—jie tik tuščią

“Mašina niekados 
į lauką,. pirma negu 
ir jaučiai.”

be salų ir be kraštų. Neap
žvelgiamos lygumos ir “Gi
gantas” apima šimtus tūks
tančių hektarų. Čia car 
laikais per šimtmečius buvo 
Stepai (dykumos), kur tik da¥bą dirba/ Bereikalingas 
vėjas .ir laukiniai arkliai darbas. Už savaitės laiko 

 

viešpatavo, nejudinta žemė jje persitikrins ir pabėgs su 
dirvonavo, kaip jūros vieš- savo traktoriais.

Už savaitės laiko

Puslapis Penktas

Kurie norite važiuoti j New 
Yorką j “Laisves” pikniką, 7 
d. liepos, tai jsitčmykit, kad 
yra paimta vienas geriausių 
busy, New England Bus. Rei
kale ! užsiregistravimo, matyki
te P. Keval, 15 Willow St., 
arba John Sanson, 106 View 
St. 
Tat 
kyti

Telefonas, Liberty 2224. 
pasistengkite tuoj užsisa- 
vietas. 155—57

SHENANDOAH, PA.
s.

patavo žali Stepai.
Dar nėra metų laiko, kaip 

čia atėjo žmonės su griežtu 
įsakymu partijos ir val- 

i'Užios: ;“Išarti mašinomis 
plačiuosius dykumų laukus, 
apdirbti žemę, paimti ją į 
nelaisvę.” Valdžios ir par-' 
tijos prisiųsti žmonės buvo 
paimti nuo arklių, jaučių ir 
bandų vyrai ir merginos. 
Jie pribuvo rudeniop 1928 
metais, per dienas ir naktis 
mokinosi kaip valdyti maši
nas, traktorius ir kitokius 
įrankius, daugumoj gautus 
iš Amerikos. Šie žmonės 
pirmu kartu savo gyvenime 
arė žemę mašinomis ir jo
mis sėjo grūdus.

Rudenį buvo išarta ir ap
sėta žieminiais pasėliais vi
so 11,540 hektarų plotas. 
Pirmi uždaviniai ir parei
gos prieš valdžią ir Bolševi
kų partija buvo atlikta. 
Žmonės ir mašinos perėjo 
sunkų kelią, nugalėjo daug 
kliūčių ir išėjo pergalėto
jais.

Per visą žiemą vėl ėjo di
delis darbas. Budavota na
mai, organizuotas darbo 
aparatas, mokyta nauji vy
rai ir vaikinai, kaip valdyti 

/niasiAasgtrakiftrius. Perga-; 
lėdami šaltį ir kjtas kliūtis, 
mėnesis po mėnesio artinosi 
prie pavasarinių pasėlių 
darbų. Per* visą kovo mė
nesį dirbo kas dieną po 12- 
14 valandų. Nauji žmonės 
ir mašinos vis plaukė į val
stybinį žemės ūkį, vadinamą 
“Gigant” (Milžinas).

Balandžio mėnesį išėjo į

L. A. Prezidento S. Gegužio 
“Bešališkumas”

Kaip jau daugeliui žinoma, 
renkant delegatus į praėjusį 
Baltimores seimą S. L. A. 23 
kuopoj kilo nesusipratimų. 
Mat, kuopos valdyba darė 
viską “geriausia,” kad tik iš
rinkti savo žmones delegatais. 
Išdalino raštelius su kandida-| 
tų vardais, kurie buvo jau iš 
vakaro pagaminti. Reiškia, 
pačiupinėjai ir mesk į kepurę, 
jau nubalsuota. Pasipriešinus • 

11 didžiumai susirinkimo betgi Ii-i 
'kosi numaskuota kuopos vai-i 
dyba ir išdalinta nerašyti ba
lotai. Na, ir po to prasidėjo,

Pamatę geriau pasirengu
sius “Giganto” narius, vėl 
buožės tauzijo:

—Dar nieko nenudirbo, o 
jau pasirėdė, bus pas juos 
po 10 rub. pūdas duonos.

Baigus “Gigantui” pava
sarinius pasėlius, imtasi. 
darbo perkelti mašinas ir 
traktorius į kaimyniškus i 
sovietų valdžios žemes 
ūkius. Vėl kūlokas tauzija: ^ajp sakant kuopos valdybos

jūsų argumentų, taipgi peržiū
rėjęs ir SLA 23 kuopos doku
mentus ir išklausęs I kuopos 
valdybos argumentų, priėjau 
prie vienintelio išvedimo, prie 
kokio galėjau prieiti, tai yra, 
atmest tamstų apeliaciją. To
dėl šiuomi *ir pareiškiu, jogei 
tamstų apeliacija nuo SLA 23 
kuopos1 nuosprendžio yra at
mesta. Turit teisę apeliacijos 
nuo mano nuosprendžio 
SLA konstitucijos.

“Su pagarba, 
“S. Gegužis, 
“SLA Prezidentas.”

Mat, p. Gegužis dalyvavo 
kuopos susirinkime, kame bu
vo pakviesti ir “kaltinamieji”. 
Viskd “bešališkai” ištyręs ir 
gana^lgai laukęs davė virš- 
pažymetą atsakymą. Reiškia, 
komedija jau sulošta, 4 nariai 
23 kuopos būtinai norima' iš
mesti., Bet ar tas pavyks ? Iš
metimas prigulės nuo valdiško 
teismo, nes, kiek išrodo, šis da
lykas turės atsidurti • teisme. Ialavo. Alavo dabar labai daug 
Kam iš to bus nauda?
not, kad Susivienijimui?^ Ne. !nju laiku, alavo 
Tik darbininkų sunkiai uždirb- j perpus mažiau 
ti centai bus mėtomi. ""

su lyg

fakultetą, pasiuntė telegramą 
Liaudies sveikatos komisarui 
drg. Semaškai, pareikšdami no
rą, kad juos valstybės skirsto
mieji organai pasiųstų dirbti į 
tolimus Sibiro užkampius ir fa
brikų rajonus.
Išvažiavo į Ameriką Tyri

nėt Stambiųjų žemes 
Ūkių

Zernotresto pirmininkas dr. 
Kalmanovič komandiruojamas 
išvažiavo į Ameriką, kur jis su
sipažins, kaip ten vedami stam
bieji žemės ūkiai.

Galima Sunaudoti Senos 
Skardinės

Darbininkų^Valstiečių In
spekcijos skundų biuro inicia
tyva ištirta, ar galima sunau
doti senos skardines (blėkinės, 
ypač iš poi konservų). Tam; 
tikrame pasitarime paaiškėjo, 
kad tos skardinės galima ir rei
kia sunaudoti.

Konservų skardines dirba1 iš

’ r > * I ' {

Labai Parankus Kišeninis
LIETUV1SKAI-ANGLISKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVISKAS

ŽODYNĖLIS
Ii 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus j'ū 

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA ęi.SSe

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

SŲ

SKAITYKIT IR 
PLA^NKIT 

“LMSVĘ”

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki- 
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokią kapinių 
kuogeriausioae vietose ir ui lemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
1 PHILADELPHIA, PA.

—Matote, “Gigantas” ap- manevrai, 
sivylė su savo mašinomis, mas, 
Jau siunčia jas atgal į A- 
meriką. Dirbs su arkliais 
ir veršiais, kaip ir mes.

Bet gyvenimas ėjo savo 
keliu. Naujovinis apdirbi
mas parodė, kad mašinos ir 
traktoriai prie centralizuo-1 
to ir organizuoto darbo da
ro stebuklus. Dabar jau 
tūkstančiai, kaimyniškų val
stiečių stato klausimą: kaip 
čia jiems pereiti prie naujo- 
vinio apdirbimo žemes.

Pilnas apdirbimas ir apsė- 
jimas vieno hektaro “Gi
gantui” atsieina 9 rub ir 92 
kapeikas. Štai kodėl “Gi
gant” rengiasi suteikti ge
riausius javus Sovietų ša-1 
liai po 80 kapeikų už pūdą, i 
Taipgi gelbėja ir biednie- 
siems; valstiečiams su trak
toriais. Valstiečiai, naudo
dami sovietinio žemės ūkio 
mašinas, apdirbo į 20,000 

' hektarų žemės.
Del “Giganto” suorgani

zavimo ir įrengimo šiais me
tais bus viso išleista 5,863,- 
115 rublių. Pusė tų lėšų 
jau padaryta. Dabar buda-

priekabių jieškoji- 
narių spendavimas ir pi-;

niginės bausmės. “Suspenduo-I 
ta” 32 nariai ant vienų metų ;! 
keturiems iš tų uždėta pinigi-Į 
nė bausmė po $5. Tiems na
riams atsisakius mokėti pini- s 
ginę bausmę, kuopos sekreto- 

l rius nepriėmė nei mėnesinių i 
I duoklių. Reiškia, 
j būtinai išmesti iš kuopos.
- Taip dalykams susidėjus, urmo 
nieko daugiau neliko, kaip tik 
sulyg konstitucijos, kreiptis į s 
Pild. Tarybą. Ir štai PihLTTa^ f 
ryba, “bešališkai

lauką 3,000 asmenų su 628! voįami dideli elevatoriai 
traktoriais, plūgais, sėjamo-! 
mis mašinomis, akėčiomis, 
keliaujančiais vagonais ir 
variklėmis... Žmonės ir ma
šinos padalinta į 14 brigadų 
(skyrių) ir vėl pradėjo arti 
ir si i.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
<)

va-

LIETUVIS GRABORIUS ,
IR BALZAMUOTOJAS 

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

Draugai! Kurie norite
“Laisvės” pikniką spe-

TELEFONAI:
Keystone----- --------------Main 9669
Bell______________ -_ Oregon 5136
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Ma- j reikia. Palyginus su prieškari- 
Ne. nin Inikn. alavn dabar beveik 

įvežama iš už- 
Bet Ge-j sįeni0> 0 alavo kainos pasaulio 

užiui tų pinigų negaila, bile I rinkoj per paskutinius 20 metu 
Eua mažiau I pakilo 400 nuoš. Beveik pusė 

! įvežamo iš užsienio alavo eina 
| skardiniams (blakiniams) in- 

Sunaudodami se- 
skardines mes

tik Susivienijime bu 
keliais “bolševikais”. 

. Tai tiek šiuom kartu.
Dėde Kalnietis

o o

i dams dirbti.
I1 nas konservu
I **Į galėtume kasmet sutaupyti dau- 
' giau pusketvirto miliono rublių.

Anglijos Kooperatyvų 
Delegacija

6 birželio į Leningradą atvy-įduoti i 
užsispyrė j ko Anglijos kooperatyvų dele- j c^aliu traukiniu 7 dieną liepos 

gacija. Delegatai yra nariais | (July), tuojau kreipkitės pas 
(optovoj) užpirkimo !^rS- Aleksiejų, 1014 Green St., 

draugijos jir atstovauja 4 ir pu- i Philadelphia, Pa.
mil., organizuotų vartotojų. ■! ----------------------------------- ---- -

egacijos nuomone dabar 
ištyrus vi-^prekybos santikiai tarp Angli- 

sus nesusipratimus, duoda at- jos ir S. S., R. S. pagerėsią. De~ 
sakymą: 
“Gerbiami Tamstos:

“Peržiūrėjęs tamstų apelia
cijos dokumentus ir išklausęs

7

^ARBIN’NKŲ {STAIGA-
dales dėl Balių, Koncertų,. Bssar> 

Metų, Vestuvių, SusirinKimų R tft- 
Fuik.ua Bteičiun su naujaisiais

Keturios bolių alley*.
KAINOS PRIEINAMOS,

S

•)

<

!>

WORCESTER, MASS.
Įdomus

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

hipiui IIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIi
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legacija pareiškė, kad perka
mos pas mus prekės pilnai pa-

•''Lenkina vartotojus Anglijoj.
160 Jaunų Gydytojų Sibirui

160 jaunų gydytojų, baigusių | ^.„.959 Willoughby
' Tomsko universiteto medicinos j rra? 8t®.4w.
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Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius l
Ilrhan’ę f aid Pavjflorc (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- 
Ulbdllb VUIM KUWdUb bij0 Už 7Bc už baksą apsiginkluok 

1 nuo savo amžino priešo 1

Ilrhn I fl Y Tahg centai už skrynutę) yra tai kantiolS prieš 
VIDU LidA 1 alio kitą amžiną žmogaus priešąr—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
Z

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

Kampa« Clermont Avenue 
'TELEPHONE: JUNIPER »7»«

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1-111

Daily Worker, vyriausias Komunistų Partijos organas, 
randasi apverktiname padėjime. Jau vienas jo numeris per
eitą savaitę neišėjo. Ar išeis rytojaus numeris? Nėra žinios. 

'Priklausys nuo to, kiek draugai ir pritarėjai ūmai duos jam 
pinigines paramos. r

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 kit 
kite. Negalima leisti, kad Daily Worker pa, 
momentu, kuomet raudamės sūkuryje tokių 
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 bausme 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 
kovoj anpių unijų.

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

Kūrimąsi negrų ir baltųjų darbininkų vienybės.
Naujų nąrių traukimas į Komunistų Partiją ir jos intakes 

skleidimas tarp visų kitų darbininkų.
Talka keliems dideliems einantiems streikams, ir t. t. 

i' Be Dail^ Workerio nei vienas iš suminėtų uždavinių ne
galėtų būt nei pusiau atliktas.

Skubėkite, todėl, greičiausion pagelbon revoliuciniam sa
vo klasės organui. Siųskite jam pinigų ŠIANDIEN, sekamu 
adresu, išsikirpdami žemiau dedamą blankutę ir pažymėdami 

i joj sumą jūšų teikiamų aukų :

I 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 .i................................................................................... ..i

Address ............................. .............................................
Aukotojų vardai be atidėliojimo skelbiami Daily Worke-

Rengia Suvienytos z Lietuvių 
Draugijos

Liepas (July) 7,1929
OLYMPIA PARKE

South Quinsigamond Avenue 
(Tarp Worcester ir Shrews

bury, Mass.)

12 
i FRANK A. URBAN’S PHARMACY

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____________________  ORDER BLANK ------ _----------------------  

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ ‘DOLERI, kur| malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymai", 
kaip yartoti. 
Vardas 

No. _

Miestas

51i grūdams prie stoties Ceili- 
na. Prie kelio Trubecki 
steigiasi naujas darbininkų 
miestelis “Giganto” darb.

50 asmenų mokinas Ros
tove, kaip operuoti kulia
mas “Kombain” typo maši
nas, kurių “Gigantas” turės 

j iki 40 laike javų suėmimo.
Ant 400 kilometrų tiesia- 

išakėta. 
išsmaluoti ir išpilti

O
5

. ištisas paras plakė 
ių širdys nuo nuovar- i 
r pasiryžimo nugalėti 
iŠ... Mašinų ir trakto- ma keliai, išarta, 
’■‘žinai dundėjo. ''Balan- Bus

džio , mėnesio dienomis ir | žvyriumi ir suroliuoti. Tie 
naktimis gyva buvo buvusi; keliai sistemačiai išvedžioti 
dykuma. Naktį plačiai ap-' po visą ūkį, kad sėkmingai 
šviesdavo mašinų ir trakto-1 būtų galima kilnoti trakto
rių t prožektoriai. Erdvės I rius ir kuliamąsias mašinas, 
ir plotas, po ploto buvusios' Gegužės mėnesį vėl apar- 
dykumos virto apdirbta že- j ta 40,000 hektarų žemės 
me. Per devynias dienas/plotas. Tarpe skyrių įsteig- 
isarę ir apsėjo 48,460 hekta- VnmnnKrnnha
iaj plotą. J f I

’‘GlgAtit” yra didžiausias, 
pasaulyj žemės ūkis. Jis 
viršija ant 27,000 hektarų 
net garsųjį ' Campbello ūkį 
Califomijoj. Apie pasiseki
mus “Giganto” mokslo žmo
nės, specialistas žemės ūkio 
— Vavilov, profesorius — 
Kiršanov, Debu ir Rykovas 
sako, kad: “Gigant” turi 
daugiau pasisekimų, negu 
buvo Įaukta. Ir pasaulis 
dar iki šiol nežinojo tokių 
organizuotų žemės ūkių. 
Gerai organizuotas ir pla
ningas darbas rodo stebuk
lus, c

Ge -iausis pasisekimas bu- 
davojime socializmo žemės 
akyj, yra smūgis buožėms, 
bevilčlams ir prove kato- 

kurie kalbėjo:

ŽIU'

kF 
rit

/ jam aukas rin- 
:riktų, ypač šiuo 
svarbių kovų ir 
aviniai, kuriems

o

.......... St or Are.

State...—„............ ~

l||ISĮIIBIIIBIIIBIII^illfll1IBtllBIIIBIIlBlilBIIIBIIIEill0IIIOIIISIHSHISHIBIH£įljjo

ta 'telefonų komunikacija. 
Viso “Gigantas” apima iki 
140,000 hektarų dirbamos 
žemės. JaVų suėmimui 
šiais metais bus panaudota 
6-7,000 darbininkų. Pagal 
specialistų aprokavimą, bus 
pagaminta valstybei iki 6,- 
000,000 pūdų grūdų. Tiek 
tai žinių suteikė d. N. Bu- 
renko, kuris yra vienas iš 
“Giganto” narių.

Tegul darbininkų ir vals
tiečių priešai staugia prieš 
komunistus ir SSRS. Tegul 
jie skleidžia bjauriausius 
melus apie suirutę ir be-

taip. Vien “Gigantas” jau 
parodo, ką davė proletariat 
to diktatūra ir ką gali pa
daryti mužikai, sekįami K. 
P. vadovybę.

D. M. šolomskas,

Albina Osipavičaite

Bus Albina Osipavičaite^ pa
saulinė plaukimo čampionė; 
jos brolis Jonas, tolygus; An
na Tully ir kiti žymūs plauki
kai. Parodavimas plaukimo
prasidės 3-4 vai. po pietų. Ve- ! 
liau bus kitokių lenktynių pro-j am 
grama; virvės traukimas, mu
zika ir tt.
Todėl daug girdėtą ir aprašytą ang- i 
lų ir -lietuvių spaudoje vandeninę 
narsuolę galėsime pamatyti viršmi- i ' 
nėtame piknike. Apielinkės lietuviai, Į ryje. 
pasistengkite atvažiuoti. Kaip jau i 
žinoma, ,Olympia Parkas yra pui-1 
kiausia Naujosios Anglijos lietuvių 
vieta piknikams. Vietiniai taipgi vi
si dalyvaukite,. nes paŽjstamus sve-1 
čius sueisite.

Kviečia visus, KOMITETAS, j

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos ap^i os, kuriose galima pirkti vais
tus dąug prieinamesne kaina, egu kur kitur dabartiniu laiku.

A.) M. KISHON. A^tiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. nwri

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA SU REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk nepriguliningas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

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

New York City

FYTRA1 Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r n rAnhi CAi tui! Nuo 8 Ve ryto iki 6 v> vakt. po 6 vai._75c 50 LentŲ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

Įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu

LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

čia

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

Utaminkais nuo 12-to s 
vai. dieną iki .12 vai. 

nakties

MOTERIMS: 
Panedėliais Ir 

utarninkaia

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

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

if 5046 CHENE ST., DETROIT

Fuik.ua


Puslapis šeštas 
l*^" ■" ~ ' i ■■■■■■■'u.r^*£..... j .'i. .. ■

VIETOS ŽINIOS
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Ketvirtad., Liepos 4, ^92

Dingo $99,400 iš 
Saugos Spintos

Reikia Nakvynių SALES—PARDAVIMAI

Istorinė Vakarienė
*Šenų narių pagerbimui ren

gia A. L. D. L. D. centras tą 
vąljcąrienę. Tai yra istorinis 
įvykis, kuri įvyks subatos va
karė, liepos (July) 6* d., išva- 
karėje “Laisvės” pikniko. Va
karienėj yra pasižadėję daly
vauti svečių iš tolimų kolonijų. 
Bus i nepaprasta programa, 
dalyvaus gabiausios spėkos: 
Menkeliūniūtė, česnavičiūtė, iš 
Philadel.ph.ijos dainininkės Vai- 
džiųlienė ir Mačiūtė-Jaskevi- 
čienė; smuikininkas ir kt. šo
kiai . prasidės 6 vai. vakare, 
vakarienė lygiai, įt vai. , Gas- 
padinės, . JMaęytę Vaicekauš- 
kįūtė, Čepulienė,, Deikienė ir 
Kazojcienė su dukterimis Al
dona ir Suzana, deda visas spė
kas, kad pagaminus valgius 
kąip galima geriausiai.

Viši draugai ir draugės bei 
simpatizatoriai yra raginami 
ir prašomi dalyvauti minėtoj 
vakarienėj, ir tikietus išanksto 
nusipirkti. - Tikietų galima 
gauti pirkti pas visas vakarie
nės gaspadines ir “Laisvėj.”

Kviečia,
Rengimo Komisija.

Iš 1L D. KKubo
'-Draugai ir draugės kliubie- 

čiai, kurie nebuvote pereitą 
pirmadienį mitinge, tai būkite 
ateinančio pirmadienio mitin
ge, 8 d. liepos (July). Turi
me svarbų mitingą įvairiais 
kliubo darbuotės reikalais; be 
kitko, reikia aptarti apie mū? 
sų išvažiavimą 14 d. liepos, 
kad paskiaus nebūtų kokio ne
susipratimo tarp mūsų, kad ne
sakytumėte, j jog t nebuvo pra
nešta apie tai.1 Taigi nepa
mirškite ateinančio mitingo ii’ 
būkite visi su naujais nariais 
prirašymui. • • • • '

Ch. Yurkevičius; Koresp.
■ 1 ■ ‘ 1 : - • • 1 • ' ■
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Lietuviy Amerikos Piliečių 
Kliubo Susirinkimas

Lietuvių. Amerikos Piliečių 
Kliubo pusmetinis susirinkimas 
įvyks 5 d. liepos (July), 7:30 
vai. vakare, kliubo kambariuo
se, 220 Leonard St., Brooklyn, 
N. Y. Visi nariai būtinai tu-> 
rite dalyvauti šiame susirin
kime.

, Sekr. A. Deikus.

Vasarinių Studentų Pulkai
Apskąitoma, kad į vasari

nius kursus Columbijos Uni- 
yersiteto suvažiuos 15,000 stu
dentų.

Negramotnas Apkeliavo 
Apie Žemės Kamuolį

Sugrįžo į New Yorką, apke
liavęs aplink visą žemės ka
muolį, Raffaele Maiullari, le
dų jšvąžinėtojas .(aismanas), 
nemokantis nei skaityti nei ra
šyti. J iš laivais plaukė, trau
kiniais’važiavo, orlaiviais skri
do. Augščiausiojo Teismo tei
sėjas Cotillo perstatė tą negra- 
motną keliauninką miesto ma
jorui Walkeriui. KUdmet tei
sėjas pasakė, kad Maiullari 
nemoka nei skaityt hėi rašyt, 
majoras ‘atsakė: “Tai nėra 
jairtalip nei svarbu; ‘kai kurie 
žmones ir skaito ir rašo, o pro
tauti nemoka.”

Dr. Kaškiaučius Apie 
“Laisvės” Pikniką

Daktaras J. J. Kaškiaučius 
rašo . “Laisvės” manadžeriui, 
drg. P. Bukniui: 
“Gerbiamas Drauge:

“Atsiteisiu Jums čia už pa
siųstus bilietus “Laisvės” pik
nikui. Jeigu būtumėt pasiun
tę daugiau bilietų, tai irgi bū
tų išėję ant gero. Daįar jau 
siųsti pervėlu: bilietų dus gali
ma gauti prie parko vartų. 
Mat, su manim žada atvažiuoti 
dar keletas draugų—vienas 
net iš Cicero, III.—drg. P. 
Vėbra.

“Iki draugiško pasimatymo!
“Dr. J. J. Kaškiaučius.”

Matote, iš kokio tolimo pa
sviečio bus žmonių “Laisvės” 
piknike, sekmadienį, liepos 7 
d., Ulmer Parke. Ir iJedyvai. 
Juk tai dešimties metų minė- 
jimasTTuo įsikūrimo “Laisvės,” 
kaip pirmo darbininkų dien
raščio1. ' ’ ‘

Iš Chicagos, Detroito, Cleve
land©, Pittsburgh©, Bostono, 
PhilAdėl prijos ir įvairių kitų 
vietų mobilizuojąsi dideli bū
riai1 žmoAių, šinų veikėjų, 
darbščių vidurAmžių ii jau
nuolių mūsų judėjimo draugų 
iš visų Amerikos kam;pų.

Apart' visų vietinių darbi
ninkiškų ' chorų, vadovybėje 
drg. V. Žuko, dar pirmą kartą 
čia Mainuos ir garsusis Phila- 
delphijos Lyros Choras, vado
vaujamas prof. J. Jurčiukonio. 
Grieš, dvi Retikevičiaus or- 
kestros. Kalbės įvairūs užsi
tarnavę judėjimui senieji vei
kėjai. Valgių ir gėrimų bus 
didžiausias pasirinkimas, šo
kikai galės pasirinkt sau tinka
mas partnerkas iš visos armi
jos mergaičių. Bus čekerių, 
šachmatų lošimas ir šiaip viso
kių pamarginimų.

Pirkitės tikietus išanksto.

Blaivybės Agentai Trekais 
Šmugeliavo Degtinę

i;National Surety 
Kompanija buvo 
$$9,400 į specialę 
spintą (safety vault) Chelsea 
Exchange Banko skyriuj, 7th 
Ave. ir 48th St., New Yorke, 
pereitą šeštadienį; o pirmadie
nį pinigai jau buvo dingę. 
Banko viršininkai atsisako kal
bėti, kas galėtų būt kaltina
mas.

Kiekvienas didesnis bankas 
paršam d o apsaugos dėžutes, 
užtikrindamas, kad iš jų nieks 
kitas negali išimti pinigų, kaip 
tik pats asmuo juos padėjęs. 
O dabar matome, kad 
pinigai gali dingti be 
pėdsakų. Vienintelis 
mentas^ tai raštelis, kad 
tas turėjo fihšisamdęs
bei 1 tokio numerio dėžutę ir 
turi abudu raktu nuo josios; 
o ar jis dėžutę tuščią laikė, 
ar turėjo ką joj pasidėjęs, jis 
negali pristatyt jokių įrodymų.

(Kaucijų) 
pasidėjus 
apsaugos

iš ten 
jokių 
d ok li
tas ir 
tokib

Per 2,000 galionų mūnšaino 
raugo eksploziją Ilobokene li
ko užmuštas Louis Petrozelli, 
kumštininkas, ,kuris vadinda
vosi Shelly Lewis.

II SPORTAS
ŠARKIS IR SCHMELINGO 
KIVIRČAI SU 
MANADŽERIAIS

Iš priežasties vokiečio boksi
ninko Schmelingo kivirčų su jo 
manadžeriais, gal J. Šarkiui ir 
neteks kumščiuotis su Schme- 
lingu rugs. 26 d., Yankee Sta- 
diume, New Yorke. Pirmas 
Schmelingo ’manadžeris buvo 
Arthur Bulow ; su juom Sčhme- 
lingas pasirašė kontraktą Ber
lyne, 1927 metais. Bulowas 
atsigabeno Schmelingą Ame
rikon; sulig sutarties; 40 nuo
šimčių Schmelingo gaunamų 
pinigų. Amerikoj turėjo eiti 
BuloWUl . 1 : - ■
-'•Po pirmų savo ’ pasisekimų 

Amerikoj; 'Schmelingas bandė 
atsikratyt Bulowa ir padarė 
sutartį su' kitu mąnadžėriu, 
Joe JKcobSu.' Bulowas kreipė
si ' į :šioš valstijos Bokso Ko
misiją, kuri ir pripažino, kad 
Bulowas yra vienintelis teisė
tai Schmelingo manadžeris

49

Draugai brooklyniečiai, ku
rie turite 
vienam ar 
prašome pranešti .į
ofisą. Nakvynės 
draugam, iš 
šiem į “Laisvės” pikniką. '

“L.” Adm

vietos 
dviem

Repubfikony Vadas Ėmė1 
Kyšius iš Būtlegeriy

_ 4 , - y-*—.....   * ■■

< Albert Schreiber, 2603 At
lantic Ave., Brooklyne, buvęs 
republikonų kliubo iždininkas, 
ėm6: (iš areštuojamų, būtlege- 
rių ky^ųs;' žadėjo, pasimatęs 
su panaikinti Sinapsi
nes byląs.j Nuo vieųo groser- 
nink'o, ąreštuoto už pardavinė
jimą degtinės, jis gavo $300. 
Ėet k.ajda. groserninko byla pa
sirodė ‘neužglostyta, tai jis ap
skundė jSchreiberį, kuris ir ta
po (areštuotas. ,

Atsargiai su Šaudymu 
“Fortžulajuj”
t* . • i T ,

Sveikatos komisionierius dr. 
Wynne perspėja saugotis šau
dymo tuščiomis kulkų gilzė
mis bei pistonais šiandieninėje 
liepos 4 d. šventėje iš žaislinių 
Šautuvėlių bei revolverių. Kas 
nuo tokių dovinių apdega, turi 
tuojauįs kreiptis j gydytoją, 
nes knlip tankiai įuo to priM- 
meta baisioji • ligh ‘“tetšnuš,” 
žandų sprakinimas ir tt.;

Blaivybės agentai J. J. Ker- 
rįgąn ir J. J. Calnan apsaugo
jo būtlėgerius, kurie vežė pen
kis trekus degtinės iš mūnšai
no centro Long Islande į New 
Yorką. Pirmiau jiedu irgi pa
dėdavo alkoholio šmugelnin- 
kaihš. Dabar liko areštuoti. 
J? J. Kerrigan 1926 metais ta
po prašalintas iš blaivybės 
vykdytojų tarpo, todėl kad jis 
pats šmugeliavo. Bet paskui, 
1927 metais, per politikierius 
vėl atp-iebė vietą, kaipo “prb- 
hibiširias.”

140 Mūnšaino Trustininky 
Teisman Pastatyta

Suėmė dar 14 būtlegerių, 
priklaususių prie mūnšaino 
trustelio, kurio centras ; buvo 
po num. 242-248 N. 10th St., 
Brooklyne. iki šiol išviso su
imta jau 140 žmonių riš tos 
alkoholinės šaikos.

Per muštynes slaptoje smuki- 
Įėję, po num. 322—6ih St., 
New Yorke,> tapo Užmuštas 
vienas, gėrikas, jkųrio vardas 
dar nesužinota. ’ Areštavo aš
tuonis dalyvius toj kovoj. .

PARSIDUODA kendžių storas su at- 
j dai-u langu. Yra Fountain, Car- 
i binator ir 4 kambariai gyvenimui. 
Į Parduodu labai pigiai iš priežasties 
ligos. Ateikit ir apžiūrėkit, po num. 
99 Union A.ve., Brooklyn, N. Y.

157-59

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Syk; atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

PARSIDUCXDA nauja 4 kambarių 
stuba su porčium, yra didelis skie

pas, šiluma, garadžius ir vištininkas, 
geras vanduo, elektra, 4į akrų že
mės. Tinkama vieta vištų fannai. 
Tik viena mylia nuo byčių. f Kas 
mėgsta maudytis arba žuvauti, tai 
čia gera proga. Parduodu labai pi
giai, įmokėt reikia tik $200.00; liku
sieji ant lengvo išmokėjimo. Joseph 
Wolton, Barnegat, N. J. 157-60

pernakvoti 
žmonėm, 

“Laisvės” 
reikalinga 
atvažiavu-toliau

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

417 Lorimer Street
neprielankiom sąly- 
” piknikas nebus ju

SUSIDARIUS
gom, “Laisves 

džiuose.
—t- 

BROOKLYNO ATLETŲ KLIUBO 
SUSIRINKIMAS

Sekanti penktadieni, liepos 5 d., 
įvyks Atletų Kliubo svarbus susirin
kimas. Visi nariai privalo dalyvauti, 
domėtis kliubo reikalais ir jo gero
ve. 156-57

PRANEŠIMAI IS KITUR
PHII^DELPHIA, PA.

Kurie esate užsiregistravę važiuo
ti j “Laisvės 
malonėkite susirinkti Broad St. sto
tyje nedčlioj, 
(Daylight Saving Time), 
luokite, kad plakui nebūtų kokių ne
smagumų.—Ekskursijos 
Aleksiejus.

” pikniką Brooklyne,

7 liepos, 7 vai. ryte 
Nepavė-

vedėjas Ig.
157-58

DETROIT, MICH.
A. L. D. U D. 52 ir 188 kuopos 

ir vėl rengtai ekskursiją, bet jau Į 
kitą salą, j Tashmo Parką, nedčlioj, 
7 liepos. Laivas išplauks iš Gris
wold prieplaukoš 9 vai. ryte. Ta 
diena liuosa nuo kitokių parengimų, 
tat čia proga smagiai laiką praleisti. 
Pirkdami tikintus tėmykit, kad būtų 
augščiau minėtos draugijos vardas. 
Tikietas į alį>i pusi $1.25, vaikams 
65c. Kviečia) rengėjai.

HARTFORD, CONN. ,
Tarptautinio Darbininkxj Apsigyni

mo 12 kuopus susirinkimas bus pet- 
nyčioj, 5 liepos, vokiečių svetainėj, 
29 Lawrence1 St., 8 vai. vakare. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių, reikalų. 
Valdyba. į

DETROIT, MICH.
Priešfašistinis Komitetas rengia 

(Iraugišką išvažiavimą nedčlioj, 4 
rugpjūčio, Palmer Parke. Prasidės 
2 vai. po pietų. Kalbės drg. Jukelis 
iš Chicagos. Bus kalbama fašizmo 
klausimu, Lietuvos baduolių klausi
mu, kodėl Lietuvos fašistai neleidžia 
šelpti baduolius. Bus užkandžių ir 
gėrimų? Kviečia komitetus. 157-58

DETROIT, MICH.
Svarbi konferencija bus nedčlioj, 

4 rugpjūčio^ svetainėj 24th St. ir 
Michigan Aye. Visi, kurie aukojote 
ir kurie rinkote aukas Lietuvos ba- 
duoliams, rhalonėkit susirinkti, nes 

•i • -t non ____ i turime išrišti tą keblų klausimą. Ži-
lkl 1930 metų, pagal pirmąjį note> ka(Į Lietuvos fašistai neleidžia 
kontraktą. . ' ’ / L2_;

Dalykas žada atsidurti teis- prasidės 
me; kaip Bulowas, taip ir tas 
Schmelingas yra pasisamdę.
advokatus. ' 1 A. L. 1). jL. D. 12 kuopos su

Bokso komisija išreiškė nuo-'^ vffiSs, 51'bS Alley, 
monę, kad Schmelingas gali Prasidės 7 Ival. vakare. Kiekvieno 
pats, be manadžerių prisidėji-! draugo ir draugės yra būtinas rei- 

v,,™?; ikalas dalyvauti šiame susirinkime, mo, pasirašyt sutartį kums-1 ,r0(}ei> ]ęa(] bus pakelta daug naujų 
čiuotis SU Šarkiu ar kuo kitu, i klausimi! del gerovės mūs kuopos, 
Bet Bulowo advokatas žadaikad išdirbuš planus, kaip geriau būt 
.v . • j v. , v. , • įgauti nauj ------ ‘ ----- ------išimt indzionksmą, kunuom: nmno-ai v 
būtų teismiškai uždraudžiama' už i 
Schmelingui kumštynės, kol 
jis neatsiteis Bulotyui. ! ? “
Šarkiui Užtikrinta $100,000

Tuo tarpu Šarkiui, galima 
sakyt, neskauda galvos del tų 
ergelių. Madison Square Gar
den Korporacija ;yra pasira- 

! sius su Šarkiu tokią sutartį : 
liki liepos 15 d. apsiimame su
rast tau oponentą kumščiuotis, 
o jeigu iki tai dienai jo ne
surasime, tai fries išmokame 
tau $100,000 ir be jokių kumš- 
•tyhių? ‘ : 1 ' ’' i • 1
1 Todėl,' ar bus Šarkiui tinka
mas oponentas ar ne, Šarkis vis 
lieka ’ piniginiu laimetojum. 
Jam dar ramiau; jeigu Madi
son' Square Gardenas negąlės 
pastatyt prieš jį Schmelingo. 
Nes Schmelingas šiandieną yra 
patsai pavojingiausias kumš
tininkas', su kuriuo tik Šarkis 
ar kas kitas šiuo laiku galėtų 
susidurti. JCK.

kontrakta. .

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY I
irMokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice ŠaliniūtS

Vadovė 
411 Evergreen Avenue 

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

%

PARSIDUODA kendžių štoras už pi
gią kainą. Biznis geras ir geroj 

vietoj. Pardavimo priežastį sužino
site ant vietos. Kreipkitės po num. 
65 Union A.ve., Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA sedan "automobilius, 
Studebaker, 5 spasažierįų, 1922 niek

tų, labai geram stovy. Gera proga 
pirkti. Matyt galima nuo 6 .vai. va
kare. Mrs. Miller, 464 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė.
Apgyventa lietuviais. Labai gera 

proga pirkti. Atsišaukite Į “Laisves” 
ofisą arba pašaukite per telefoną. 
Great Neck 1686. 156-58

PARSIDUODA saldainių ir station
ery krautuve, laikoma visokių daik
tų, biznis senas ir gerai eina. Prie 
krautuves 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)

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS: .
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
aulyg sūtarties.

Telephone, Btagi 44W

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

4*16 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y. ,

MOKINAME BARBERIAUTI j
Mes mokiname barberiauti ir mo- ’ 

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

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

141—165
KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika-

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telephone, Greenpoint 232®

J. G48SV4

i šelpti Lietuvos baduolius. Konferen- 
_ Z.’, j. 10 vai. ryte.-*—Vietos 

IJetuvos Bcduoliu šelpimo Komjte- > 
157-58 

TTSTON, PA.
D. 12 kuopos susirin- 

j, sve-

p

,____ ___ jų narių į mūs kuopą.
i Draugai, kurie dar neužsimokėjote 

; šiuos nietus savo mokesčių, tai 
‘onėkite užsimokėti šiame susirin-

( kime. Ilgiau nėra ko laukti, kad 
: neprisieiti? išnaujo rašytis. Tai, 
draugai ir draugės, pasiskubinkit su 
mokesčiu. Sekr. J. Kuncevičius.

155-57

REIKALAVIMAI
REIKALINGA patyrusios merginos 
del sheėt c 
Subatomis 
dirbti. Ati 
208 Moore

ąsin^š.' $24-$22 į savaitę, 
tik pusę dienos reikia 

sišaukite: Hardware Co.,
St., Brooklyn, N. Y.-

156-61

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKĄU brolio Juozo Paulausko 

paeina i 
tinaičių l^aimo. 
Montreal, 
susirašyti 
svarbų reikalą, 
arba kas 
lauskas, 1& Evans St., Brooklyn, N.

5 Kartino parapijos, Mar- 
Pirmlau gyveno 

Canada. Norėčiau su ‘juo 
arba pasimatyti, . turiu 

Meldžiu atsišaukti 
žinote praneškit. L Pau-

FOR RENT

155-57

•AVO J A šeši forni&uoti 
i. Kas nori, gali pirkti

PA SIR AN 
kambarii 

visus fornišius ir randavoti kamba
rius, randą pigi. Kambariai randa
si prie vandenio, daug laivų prieina. 
Aš turiu i darbą ant laivo, todėl 

larduoti. Galima daryti ge~ 
mimą. G. M. Kanton, 420 
3rd floor, New York,. N. 

147-74
DAVOJA fomišiuotas kam- 
yrui arba porai. Jei būtų 

galėčiau, reikalui esant, 
•iūrėti.i į U04-67—128th St., 

157-59

norėčiau p 
rą pragyv 
West St.,

PĄSIRAN 
- barys, v; 

su vaiku,

Hill, N. Y.

’. ■<. M’

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

214 Perry Avenue

ir

$10.00
specialistai 

merginų

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
IR MERGINOMS!

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

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir

Taipgi mes esame 
grožybės srityje del 
vyrų.

Gerai įsitėmykrte
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St.,
< šalę aptiekos.

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

•Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.Tel., Stagg 5878

LIETUVIŠKA
MOLLYN’S BARBER SHOP

• ' : ‘ ’— ir —
BEAUTY PARLOR

J. LEVANDAI
GRABORIUS

107 UNION .AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0788

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

užeiga

bet

ft »a- 
u

antrašą:

J. IR O. VAIGINIS
MaspetK N.

T

NAUJA BUCERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
( Garbačauakas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y. j

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai ? 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 

’ kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausfai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau. >

Grybelių
Gvazdikėlių 

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

Lelijų šaknų 
Rūta 
Rofių 
Remuntlių
Seneso plokštukių 
šalavijų
Seneso lapelių 
Šafronų
Trijų devynerių 

ukŽolių 
torkų šaknų 
rkiškų pipirų 
arijų šaknų 

žolių ’ 
alerijono šaknų 

šakiečių

Apynių
Aviečių uogų
Amžių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čeprončlių
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Derinmečių durnropių 
Džiugelių 
Dagilių 
Debesim 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ |
Ph. G„ Vaistininkas 

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

1 1

Phone: Greenpoint 1017, »«•, U14.

i
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