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CHARLOTTE, N. C. — automobiliu į Gastoniją, pa- 
raštu (habeas reiškęs, kad jis buvęs kapi

tonu streikierių sargybos
Teismišku 
corpus) pareikalauta, kad 
būtų pašauktas teisman Del- tą vakarą, kada tapo nušau-

kime išdėsto programą pri- dirbtuvių komitetų 
‘ į konvenci- I

Atsišaukimas tarp kit teritorijose.

įlynčiavo Negrą Dar 
jininką Netoli Gasto- 

nijos
Pirmas Lietuvių

CHARLOTTE, N. C. — 
“Jis buvo pakartas. Jo 
sprandas nulaužtas. Mes 
nežinome, kas tai padarė ir 
kaip atsitiko.”

Tai tokį paaiškinimą da
vė V. P. Fesperman, polici
jos viršininkas, apie nulyn- 
čiavimą Willie McDaniel, 23 
metų amžiaus negro. Kiek 
žinoma iš kalbų, jį nulyn- 
čiavo vyrų gauja, suside
danti iš farmų bosų ir stam
bių žemės savininkų.

MacDanielo lavonas tapo 
atrastas pereitą nedėldienio 
rytą miškuose netoli jo na
muko ant Mell Grier far- 
mos, netoli nuo čia. Kūnas 
sudaužytas. Matomai, lyn- 
čiuotojai pirma jį sumušė,' 
o paskui pakorė. Po to nu
pjovė virvę ir pavilkę pali
ko ant žemės. *

Vedamas tyrinėjimas. Bet 
•veikiausia dalykas bus nu
trintas.

Kiek žinoma, pereitą šeš
tadienį McDaniel buvo susi- 
ginčinęs su žemės paran- 

yduotoju Grier, bet pastaro
jo policija nei nebandė klau
sinėti, nei nesuareštavo 

• klausinėjimui.

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Liepos (July) 6, 1929

PASKELBĖ PROGRAMĄ APIE DARBO 
UNIJŲ VIENYBES KONVENCIJA 

C i

NEW YORK. — Darbo 
Unijų Švietimo Lygos naci- 
onalis ofisas, 2 West lath 
St., New York City, išleido 
pareiškimą apie šaukiamą 
Darbo Unijų Vienybės Kon
venciją,- Cleveland, rugpjū
čio 31 d. Lyga savo pareiš-

Pittsburgh© Darbininkai 
Mobilizuojasi Prieš 
Karo Pavojų

sirengimui prie konvenci
jos. .
ko sako:

“Darbininkai, organizuo
kite savo spėkas ir rinkite 
delegatus į tą istorinę kon
venciją. Padėkite pamatą 
galingam judėjimui organi
zavimui milionų neorgani
zuotų darbininkų Amerikos 
pramonėj.

“Cleveiando konvencija, 
kurią entuziastiškai sveiki
na kovojanti darbininkai, iš
dirbs abelną programą. Ji 
toliaus pastūmės darbą bu- 
davojimui .pramoninių uni-

PITTSBURGH. — Komu- jų tarp neorganizuotų dar- 
nistų Partijos veikėjai šia- bininkų; ji suvienys visas 

’ kovojančių darbininkų spė
kas iš senų ir naujų unijų į 
vieną centrą; ji suorgani
zuos kovą prieš kapitalistų 
racionalizaciją, už sutrum
pinimą darbo savaitės, už 
algų pakėlimą, už įvedimą 
socialės apdraudos; ji svar
stys komplikuotą problemą 
streikų strategijos; ji orga
nizuos darbininkų spėkas 
prieš didėjantį karo navoių, 
prieš Amerikos Darbo Fe
deraciją, Socialistų Partiją, 
prieš darbo unijų biurokra
tus, Amerikos imperializmo 
agentus. Darbo Uniju Vie
nybės Konvencija, kurioj 
bus suvirs 1,000 delegatų, 
bus vienijimo punktas revo
liucinių ir progresyvių eili
nių darbininku ir svarbus 
ženklas Amerikos darbinin
kų istorijoj.

Kaip Suorganizuoti 
Konvenciją

“Darbo Unijų Vienybės 
Konvencija, kuri susidarys

me distrikte šį nedėldienį 
susirinks į svarbią konfe
renciją išdirbimui būdų mo
bilizavimui darbininkų ko
voti prieš imperialistinio ka
ro pavojų. Bus dedamos 
pastangos prisirengti prie, 

, -Tarptant^iės Prieškarinės 
Dienos, kurią Komunistų 
Intjernacionalas nuskyrė ru-

Prieškarinės

Kituose miestuose taipgi 
darbininkai mobilizuojasi tą 
dieną paminėti.

•i *

Didelė Audra Vokietijoj
MUNICH, Vokietiją. — 

Pietinėj Vokietijoj ketvirta
dienį siautė didelė audra su 
lietum. Audra taipgi palie
tė nekurias Austrijos ir Če
koslovakijos dalis, 
nuostolių padaryta. Nema
žai gyvasčių žuvo.

vans delegatai iš neorgani
zuotų pramonių.. Kad at
likti ta darba, turi ^būt su- L- V 7
šauktos vietinės D. U. Švie
timo Lygos konferencijos ir 
lokaliniai Lygos komitetai 
turi tuoj aus susirinkti ir 
pradėti darbą del įsteigimo 

į svar
biausiose pramonėse savo 

. Tas darbas tu
ri būt vedamas sistematiš- 
kai ir. energiškai.

“Organizuojant dirbtuvių 
komitetus turi ( būt darbas 
sukoncentruotas svarbiose 
ir pamatinėse industrijose: 
plieno, automobilių, gurno, 
elektros, chemikalų, gelžke- 
lio, tekstilės ir t. t.

“Visame tame darbe spe- 
cialės pastangos turi būt de
damos įtraukti negrus dar
bininkus į konvencijos dele
gacijas ir dirbtuvių komite
tus. Tam tikslui turi būt 
suorganizuotos lokalinės ir 
dirbtuvių konferencijos.

Atstovybė
“Atstovai į Darbo* Unijų 

Vienybės Konvenciją renka
mi sekamu pamatu:

“Atstovaujant mažiau 
kaip 10 narių—1 delegatas 
tik patariamu balsu.

“Atstovaujant nuo 10 
100 narių—1 delegatas.

Atstovaujant nuo 100 
200 narių—2 ęlelegatai.

“Atstovaujant nuo 200 iki 
500 narių—3 delegatai.

“Atstovaujant nuo 500 iki 
1,000 narių—4 delegatai.

“Ant kiekvieno tūkstan
čio nariu daugiau prisideda 
vienas delegatas daugiau.
Reikalinga Sukelti $10,000

Sverdlovo Aikštė Maskvoj

Italijoj Nuteistas Plėšikas 
už Žmogžudystę New Yorke

iki

iki

PALERMO, Sicily.
George De Saro, kaltinamas 
dalyvavime nužudymeNjyie- 
jų West End Banko, Brobk- 
lyne, pasiuntinių, 1923 me
tais, kuomet tapo pavogta 
$43,000, ketvirtadienį čia su
rastas kaltu ir nuteistas ant 
30 metų į. kalėjimą. *

Keturi kiti plėšikai buvo 
sugauti, bet De ’Saro pas
pruko Italijon. 1924 metų 
pabaigoj jis tapo suareštuo
tas Palermo mieste.

Per “Fortdžulaju” Žuv®
159 Visoj Šaly

Daug

MARSHALL. Mo. — Wil
liam Q. Kay, 25 metu am- 

:aus. iš Airwood, Calgary, 
mados, sudegė, nukritus 
užsideoms jo orlaiviui 
Ii nuo čia.

NEW YORK. —. Liepos 
4 d., švenčiant 153-čią Ame
rikos n e p riki a usomybės 
šventę, visoj šaly nuo įvai
rių nelaimių žuvo 159 žmo
nes.

Vien tik New Yorke su
žeista, 500 žmonių nuo 
sprogstančios medžiagos ir 
kitokių nelaimių. Vienuoli
ka asmenų žuvo.

ne

artu Scrantoniečiams
Jepos 8 d. bus svarbus 
Jrinkimas A. L. D. L. D.

>10 Washbum St.. Hyde 
ark. Scranton, Pa..

Jrūd^io svetainei. Todėl ri pradėti veikimo kampani- 
visi minėtu draugijų nariai;jas savo vietose, kad gauti 
ir nares būtinai dalyvaukite delegatus iš lokalinių uniju. 
šiame susirinkime, nes bus 
ir drg. V. Andriulis, “Vil
nies” redaktorius, ir dau g 

, ka turėsime svarbaus apkal
bėti ir išgirsti apie abelną 
mūsų lietuviška veikimą 
darbininkiškoj dirvoj ir sto
vi mus organizacijų. Susi
rinkimas bus ir tuomi svar
bus, kad mes turėsime atsto- 

nuo mūs organizacijų ir 
>udos. Susirinkimas pra- 

■'S lygiai kain 7:30 vai. 
•re. Todėl visi jsitėmy- 
ir atsilankykite neat- 
ai.

LL.D.L.D. 39 Kuopos 
komitetas.

“Padengimui konvencijos 
išlaidų, reikalinga didelė su
ma pinigų, mažiausia $10,- 
000. Lokalinės D. U. Švie
timo Lygos grupės turi tuo- 
jaus pradėti darbuotis su
kelti tą sumą. Tas gali būt 

xxvxxx atlikta išvystant energišką
iš delegatų ir neorganizuotų kampaniją pardavinėjimui 
darbininkų, Jš naujų revo- specialių D. U. Švietimo Ly- 
liucinių unijų ir iš senų gos konvencijos štampų dar- 
amatinių unijų, turi turėti bininkams dirbtuvėse, 
tikrą masinį pagrindą,, kad rengiant piknikus, pasilink- 
galėtų atsiekti savo tikslą, sminimus, ir kitokiais bū- 
Darbo Unijų Švietimo Ly- į dais, 
gos nacionalinių ir lokalinių - 
grupių, ir naujų unijų yra tuojaus pradėta. Darbiniu- ‘ kurio redaktorius būsią/J. 
užduotis suvienyti tas spė- kai, stokite į darbą. Orga-' Augustinavičius. Tokiu var-

su-

“Ta kampanija turi būt’

Naujaš Socialdemokratų 
Laikraštis

KAUNAS. — Apskričio 
viršininkui paduotas prašy
mas leisti naują savaitihį 
laikraštį “Darbo Balsas,”

M. įkas. Tos grupės tuo jaus tu- nizuokime neorganizuotus, du inž. St. Kairio redaguo- 
Organizuokime dirbtuvių jamas Vilniuje ėjo socialde- 
komitetus. Padaryk ime mokratiškas s a v a i t raštis 
konvenciją pasekminga.” dar 1917 m.

kad tos unijos užgirtų abel
ną konvencijos liniją. Kiek
vienas naujų revoliucinių li
nijų lokalas turėtų būt at
stovaujamas. Kur darbo li
nijos atsisako siųsti delega
tus,- atstovai turi būt pa
siusti nuo D. U. Švietimo 
Lygos suorganizuotų mažu
mu grupių.

“Bet turi būt svarbiausia 
sukoncentruota darbas ga
vime atstovų nuo neorga
nizuotu darbininkų ir pra
dėjimui organizacinio darbo 
tarp jų. Darbo Vienybės 
Konvencija bus nirma to
kia konvencija, kur daly- Ižkelius.

Tokiuose “namuose” turi gyventi tie darbininkai, kurie 
nutiesia Amerikos

TEISĖJAS ATSISAKĖ PALIU0SU0T1
. GASTONIJOS STREIKIERIŲ VADĄ

Nelegališkai Suareštuotas St reikieris Hampton Dar Užda
rytas Kalėjime Klausinėjimui Pirmadienį

mar Hampton, streikierių 
’vadas, del ištyrimo jo sua- 
, reštavimo priežasties. Ėmė 
; nemažai laiko, kol Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni- 
Įmas per savo advokatą tai 
, išreikalavo.

Trečiadienį teisėjas Hard
ing vedė klausinėjimą, bet 
atsisakė Hamptoną paliuo- 
suoti. Nusprendė, kad ty
rinėjimas dar būtų vedamas 

| pirmadienį.
Hampton tapo suareštuo

tas miestely Gaffney, South 
Carolina, suvirš savaitė lai-Del Racionalizacijos 59,009 ko atgal. Per spėką jis ta-

Darbininky Neteko Darbo
— Del 

įvedimo 
farmų,

KANSAS CITY 
racionalizacijos, del 
naujų mašinų /ant 
darbo neteko ant farmų nuo 
35,000 iki 50,000 darbininkų, 
kurie buvo reikalingi keli 
metai atgal, prieš naujų ma
šinų įvedimą, laike kviečių 
ėmimo nuo laukų.

Keli metai atgal desėtkai 
tūkstančių iš vietos į vietą 
keliaujančių darbininkų ras
davo darbo ant farmų kvie
čių pjovimo metu. Dabar 
jiems nėra dėrbo—mašinos 
užėmė jų vietas. Stambieji 
farmeriai mažiau samdo 
darbininkų.

po pagriebtas ir atgabentas 
į Gastoniją.

Hampton laikomas kalėji
me priešingai įstatymams^ 
Bet kapitalistai nepaiso nei 
savo išleistų įstatymų. T.

tas policijos viršininkas A- 
derholt laike policijos už
puolimo ant streikierių ko
lonijos.

Hampton, kaip policistas 
Rankin pasakojo, sakęs, 
kad jis turėjęs pištalietą, 
kad jis kalbėjo į Fred Beal, 
unijos organizatorių, unijos 
raštinėj, kuomet šaudymas 
prasidėjo, ir kad nei vienas 
šūvis neiššautas iš unijos 
raštinės.

Kaltinamoji pusė iškėlė 
faktą, kad Aderholt tapo 
nušautas iš šautuvo, o ne iš 
pištalieto, ir kad Hampton 
tariamas pareiškimas mažos 
vertės, kad iš policijos pu
sės nebuvo pastebėta, kad 
ką jis sakė, bus prieš jį 
naudojama, kaipo įrodymas,

D. Apsigynimo advokatas ir kad del to tas nesudaro 
smarkiai kritikavo kaltinto-i jokio įrodymo prieš Hamp- 
jų pusę. Po to teisėjas pa-' ton.
reiškė, kad jeigu pirmadie- Ketvirtadienį a d v o k ato 
nį jis nebus klausinėjamas, Jimison raštinėj, Charlotte, 
tai tą dieną bus paliuosūo- įvyko kaltinamųjų pusės ad- 
tas. " vokatų susirinkimas, kuria-

Hampton tapo atgabentas. me dalyvavo ir advokatas 
iš kitos valstijos (South Ca- j Brodsky, Tarptautinio Dar- 
rolina) b 
rų.

Sniegas Sulaikė Automobi
lius Adirondacks Kainuose

SPECULATOR, N. Y. — 
Liepos 4 d. čia (Adiron- 
dacks kalnuose) taip smar
kiai snigo per 10 minučių, 
kad automobilistai, sniego 
apakinti, turėjo sustabdyti 
savo automobilius, kad iš
vengti susikūlimo.

Per daugeli metų čia ne- 
.buvo tokios šaltos dienos. 
Buvo 50 laipsnių virš zero.r

Traukinio Katastrofa
Birželio 9 d. įeinančio nuo 

Pagėgių keleivių traukinio 
trvs viduriniai vagonai iš
šoko nuo begiu. Vienas 
triašis -vagonas atsistojo 
skersai begiu, išvertė sima- 
fora ir pats apvirto; jo nu
laužta vidurinė ašis. Atbė
gę iš stoties keleiviai ir tar
nautojai iškėlė keleivius iš 
anvirtusio vagono. Žmonių 
nieks nenukentėjo, tik kai 
kas išsigando.

Katastrofos priežastis 
greičiau bus sugedusi tria
šio vagono ašis, nes viduri
nio™ davė smarkų įkryžmi- 
nį dūžį iešmą.

Nužudė Genesteri
WEST ORANGE. N.' J.— 

Netoli nūn čia ant kelio at
rasta nušautas o*engsteris 
“Dvnamite Joe” Tricoli, 27 
metų. Manoma, kad jį nu
žudė gangsteriai, buvę jo 
draugai.

UJOS (.bouin ua-; nrousKy, i arpiauunio uar- 
išdavimo popie-! bininkų Apsigynimo atsto

vas iš New Yorko. Nutarta, 
Vedant tyrinėjimą jo su- kad kaltinamoji pusė kovo- 

areštavimo priežasties, vie- i tų už teisę tekstiliečių dar- 
natinis prieš Hampton buvo į bininkų organizuotis į savo 
kaltinimas, tai vaduojantis! unijas, už teisę streikuoti ir 
policisto Rankin pasakoji- i ginti save nuo bjaurių darb
inu, būk Hampton, vežamas davių ir jų agentų atakų.

19 Žuvo, 35 Sužeista 
Lenkijoj Susikūlus Traukiniui

VARŠAVA. — Trečiadie
nio vakarą lokomotyvas su
sikūlė su pasažieriniu trau
kiniu netoli Krakovos. De
vyniolika žmonių žuvo ir 
trisdešimts penki sužeista.

Apie Žvejų Nelaimę

Apie ištikusią Palangos 
pakrantėj nelaimę papildo
mai sužinota, kad žvejai bu
vo išėję jūron iš trijų vie
tų, būtent, 
Šventosios 
prieplaukų. Iš viso išplau
kė apie 20 valčių. Daugu
ma ju buvo burinės ir tik 
keturios turėjo motorus. 
Beveik visų 11 paskendusiu 
žveju lavonai jau bangų iš
mesti į krantą. Visi jie, iš
skyrus vieną, kuris turėjo 
50 metų, buvo dar jauni vy
rai nuo. 28—35 metu am
žiaus, vede ir turėjo šeimy
nas. Nelaimingų aukų la
vonai visi pamėlynavę, suti
no ir marguoja žaizdomis. 
Likusiu šeimų padėtis be 
galo varginga. Tokios di
delės nelaimės Klaipėdos pa
krantėj jau senai nebuvo.

iš Palangos, 
ir Karlininkų

Streikieriai Susikirto su
Streiklaužiais New Orleans

NEW ORLEANS, La. — 
Ketvirtadienio p a v a k aryj 
čia įvyko susikirtimas tarp 
streikuojančių g a t v ekarių 
darbininkų ir streiklaužių. 
Susikirtime dalyvavo apie 
tūkstantis žmonių.

Susikirtimas prasi dėjo, 
kuomet aį>ie 400 streiklau
žių, kuriuos lydėjo 50 poli- 
cistų, maršavo į kompanijos 
namą. Jiems paštojo kelią 
suvirs 500 streikierių.

Keletas asmenų labai su
žeista. Keliolika streikie
rių suareštuota. t

Įveikė Mešką Plaktuku
OTTAWA, Canada.—Už

pultas 200 svarų meškos ne
toli Low miestelio, už 30 
mylių nuo čia, Harry Cus- 
tock iš šio miesto su plaktu
ku ją apsvaigino, o paskui 
išsitraukęs bučerio peilį pa
pjovė.

Custock su žmona uoga
vo. Naktį atsigulė automo
bilyj. Begulint Custock iš
girdo nepaprastą balsą ir 
surado mešką su dviems 
meškučiais prie uogų vied- 
ro. j

taisant, Koks Oras Būtų Rytoj, Visi ir Visos Būkite “Laisvės” Metiniam Piknike, Ulmer Parke. Raginkite Savo Draugus ir P ?žĮstamus Dalyvauti.

/
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ORGANIZUOKITĖS 1 DARBO UNIJŲ
VIENYBĖS SUVAŽIAVIMĄ RUGP. 31

Visos*pajėgos turi būt į- 
temptos, kad J padaryt sėk
mingą Darbo Unijų Vieny
bės Suvažiavimą, Glevėlan- 
de, rugp. 3Drugs. 2. >

Organižubkitėš ir rinkite 
delegatus į tą istorinį Ame
rikos cĮarbinin^u kongresą! 
Padėkite pagrindus galin
gam judėjimui dęlei .btfgani- 
zavimo dar neorganizuottf 
.darbo žmonių šioje šalyje!

Fašistų Suvažiavimas Kaune ■ Kur Dėsis Valstiečiai
“Lietuvos Aidas” pranė-! Liaudininkai? 

ša, kad birželio 15 d. Kaune! 
įvyko metinis Lietuvos faši- „v
stų (tautininkų) suvažiavi- (puiJL 134) negali išsiaiš- 
mas, kuriame, pasak laik- kinti, kas bus su valstiečių 
raščio “dalyvauja per du liaudininkų partija. Esą 
šimtu atstovų.” Suvažiavi
mo nuotaika esanti gerą, 
pasirįžimas engti Lietuvą ir 
ant toliau—didelis. Daly
vavo ir Voldemaras, kuris 
darė pranešimą apie Lietu
vos užrubežinę politiką ir 
kitus reikalus.

Iš fašistų spaudos mato
si džiaugsmo valstiečių liau
dininkų vadų bėgimu iš sa- 

(vo partijos į. jų, fašistų, a-

. Kauno fašistų “Aidas”

w'

F

i

C

i,

fe
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siaS’’”' siiorganįzuot kovai 
—šaukia Darbo Unijų Švie- prieš klasinį f priešą —- tai 
timo Lyga.

Į< a p italistinis išnaudoji-

mo/,požymis tame, kad jis* 
vyriausiai susidės iš atsto
vų nuo dar neorganizuotų 
bei vos tik pradedančių or
ganizuotis paprastų darbi
ninkų. Iš to tuojaus mato
me, jog ligšiol dar nieko 
panašaus nebuvo Ameriko
je, visu š$ies plotu. Įtraukt bazą ir gelbėjimu jiems niok 
kuo didžiausias, daug-milio- kiojime darbininkų ir vals- 
niųes mases į judėjimą, ją- tiečiu.

komunistinis supratimas. 
Tas supratimas pamatiniai 

. skiriasi nuo geltonųjų fede- 
mas ir pnespauda auga n|racjnių beį socialistinių šei
darosi nepakenčiami. Dar
bininkai yra verčiami vis il
giau dirbt ir už mažesnį mo
kesnį. Kas kartą fabrikan
tai vis atviriau siundo 
žmogžudžius mušeikas, po
liciją ir miliciją prieš darbi
ninkus, išeinančius streikam 
Kapitalistiniai teismai, nie
ko nesidrovėdami, leidžia 
indžionkšinus po indžionkši- 
nų, kuriais uždraudžia pasi- 
judint stojantiems į klasių’ 
kovos įlaužą proletarams.

Po ginkluoto užpuolimo 
ant streikieriu šėtrų Gasto- l v v
nijoj, gvaldančioji klasė, su
darė sumoksią pasiųst elek
tros kėdėn, kęlioliką strei
kieriu.- ' Panašių suokalbių 
prieš darbininkus netrūksta, 
ir kitose vietose. Socialis-1 
tai ir biurokratai iš Ameri
kos Federacijos virto orga
nizuoto jais peilio, blekdže- 
kio ir; revolverio “karžy
gių” prieš kairiuosius uni
jose bei streikuose.

, Viso to deleį auga darbi
ninkų miniose bruzdėjimas 
prieš prispaudėjus ir nepa
sitenkinimas s e n o v iškaiš 
pardavikiškais vadais. Bet 
taė bruzdėjimas turi būt į- 
vestas į klasiniai tikslingą 
vagą; jam turi būt išdirbta 
tinkama veikimo programa; 
kitaip gi, jis liktų tiktai 
kaip atskiri, neorganizuoti 
bandymai bei išsišokimai, 
perdeganti, .kaip įbrėžtas 
degtukas, ir nieko geresnio 
nežadėtų.

Tuo tikslu n- šaukiama 
clevelandiškis visa-ameriki- 
nis suvažiavimas klasiniai 
pažangesnių, eilinių darbi
ninkijos elementų. Jis nu- i 
ties pamatus tolesniam sta-i 
tymui * pramoninių (indust-1 
rinių) įuiujų tarp neorgani
zuotų darbininkų; jis su
jungs visas ‘kovingąsias spė
kas senųjų ir naujųjų uni
jų prie vieno centro; jis nu- 
brai^s ’ planus suderintai 
kovai prieš kapitalistinę ra
cionalizaciją, už trumpesnę 
darbo savaitę, už didesnius 
uždarbius, už;apdrąudą dap 
bininkams-; atsitikimuose be
darbės, ligos, nelaimės ir 
senatvės; tas suvažiavimas 
suburs krūvon darbininkų 
pastangas kovai pYieš didė
jantį -'karo pavojų, prieš A- 
merikos Darbo Federacijos 
biurokratus ir prieš social- 
pardavikus, bernaujančius

mų ir seimelių, kuriuos jie 
laiks nuo laiko suruošia iš 
“augštesniųjų,” iš lavintųjų 
amatininkų, iš darbo aristo
kratijos su dideliais prie- 
maišais profesionalų bei 
smulkios buržuazijos.

Ypatingos domės yra! 
kreipiama, kad būtų į cle- 
velandiškį suvažiavimą iš
rinkta delegatai iš didžiųjų, 
pamatinių pramonių eilinių 
darbininkų: plieno iM’amo- 
ūės, automobilių, gumos, 
audimo, chemikalų, siuvimo, 
gyvulių ; skerdyklų, gelžke- 
lių ir tt.l Įtraukimas į tą 
judėjimą; kaip galint, platesį-

gi yra
-čių to suvažiavimo tikslų ir 
uždavinių. 8' ■ ; ■

Minėtose darbo įmonėse ir 
visose kitose pažangesnieji 
darbininkai, nekalbant jau 
apie komunistus, turi tuos 
dalykus aiškinti savo ben
drams, turi šaukti jų “ša
pų” konferencijas ir pradė
ti delegatų rinkimą.
/ Nuo 10 iki 100 narių ga
lima rinkti 1 delegatas; nuo 
100 iki 200 — 2 delegatai; 
nuo 200 iki 500 — 3 delega
tai; nuo 500 iki 1,000 — 4 
delegatai; nuo kiekvieno 
extra tūkstančio dar po. vie
ną delegatą.

Išrinktieji atstovai tuo
jaus turi susižinoti su vieti
niais arba artimiausia esan
čiais . sekretoriais Darbo 
Unijų Švietimo Lygos, pri- 
duodant savo vardus ir pa
žymint organizaciją bei 
darbo įmonę, nuo kurios jie 
išrinkti.

Suvažiavimas lėšuos ne 
i mažiau kaip $10,000. Tuo 
tikslu yra išleista tam tyčia 
stampos; jąsias reikia pa
tiems pirktis ir kitiems par
davinėti. Reikia skirti dalis 
įplaukų nuo piknikų’ ir kito
kių vasarinių pramogų pa
dengimui suvažiavimo lėšų.

Tas suvažiavimas bus di
džiausias įvykis Amerikos 
darbininkų judėjime. Kiek 
mes padarysime jį 'pasek
mingu, nuo to žymia dąlim 
priklausys ir artimoji mūsų, 
kaipo darbininkų, ateitis.

ū darbo minių.tdipi-j ■ 
vienas iš vyraujan- Ki

Tuo klausimu rašo 
ir fašistų “Aidas,” pareikš
damas, kad

“Ir šiandien mes tikime, 
kad tautininkų suvažiavimas 
pasisakys už traukimą į valsty
bės darbą ne tik oficialinių 
tautininkų, bet ir padorių žmo
nių iš kitų buvusių ar tebes
ančių srovių, jei tik tie kvie
čiamieji žmopės turi bent mi
nimumą lojalumo dabartinei 
valstybės tvarkai, jei jie nėra 
priešingi tiems tikslams; kurių 
turi tautininkai dėl 
ateities.”

Tas parodo, kad 
•nujaučia, jog tokių 
nas Vileišis (kuris 
ne tik prezidentystę liaudi
ninkų partijoj, bet ir narys
tę) atsiras ir daugiau ne tik 
iš liaudininkų, bet ir iš krik
demų tarpo, kurie padės fa
šistams smaugti kraštą.

Lietuvos

fašistai 
kai Jo- 
pametė

Kiekvienam S. L. A. \i 
Nariui Verta Perskaityti

Šiame “Laisvės” numeryj 
kitoj vietoj telpa S. L. A. 
Nario straipsnis, paimtas iš 
“Vilnies,” kuriame skaitli
nėmis piešiama tie žygiai, 
kuriuos atlieka sandarie- 
čiai-menševikai politikieriai 
S. L. A. nenaudai. Juokin
giausiai, kaip straipsnio au
torius pastebi, kad toji at
skaita tilpo kaip tik tam pa
čiam “Tėvynės” ”

“Valstiečių liaudininkų va
dovybė, pasitraukus įš jos p. 
Jonui Vileišiui, atsidūrė gana 
keblioje padėtyje. Iš šalies 
žiūrinčiam čia jokio tragizmo 
nematyti. Būtent, dėl kai ku
rių jaunesniųjų? liaudininkų 
netakto, dėl jų . organo išsišo
kimo ir dar dėl kai kurių kitų 
priežasčių pasitraukė p. J. Vi
leišis ne ■■ tik 'iš partijos pirmi
ninko vietos,'bet sykiu paliko 
ir eiles tos, organizacijos, ku
rioje savo laiku yra dirbęs. 
Liaudininkams p. Vileišio pa
sitraukimas yra lyg ir nelauk
tas, netikėtas, nes jis, palygin
ti, dar taip neseniai partijos 
suvažiavime vienu balsu buvo 
išrinktas jis pirmininku,—va
dinasi, turėjo daugiausia pasi
tikėjimo. Ir štai šiandie to 
žmogaus partijoje jau nėra. 
Matyt, partijos kiti yadai ne
norėjo eiti tuo keliu, kurį bu
vo pasirinkęs jos pirminin
kas.”

“Partijos kiti vadai” prieš
taravo ėjimui su fašistų kli
ka ir todėl Jonas Vileišis j 
juos paliko. Kas dabar va
dovaus liaudininkus? Gri
nius nusigyvenęs, Sleževi
čius—taip j au susikompro
mitavo, ypačiai 1926 metais, 
būdamas valdžios priešaky
je. Gal būt Toliušis užims 
pirmininko vietą? Bet jis, 
pasak “Aido,” nepatiks 
tiems liaudininkams, “kurie 
orientuojasi į socialdemok
ratus.” Fašistų organas da- 
leidžia, kad liaudininkų par
tija gali suskilti: vieni pa
seks socialdemokratus, kiti 
prisiartins prie fašistų.

Tai būtų visai- nąturališ- 
ka.' Jungtinėse Valstijose 
juk buvopanašiai su sanda- 
riečiais: vieni nuėjo su fa

šistais, o kiti paliko menše
vikų uodegomis.

Pereitą antradienį nauja
jam Anglijos parlamentui 
buvo skaityta karaliaus 
Jurgio Penktojo prakalba, 
kurią parašė patsai MacDo- 
naldas su savo ministeriais. 
Atidarant p a r 1 a m e n tus, 
skaitomos prakalbos—ar tai 
prezidentų, ministerių pir
mininkų, ar tai karalių, 
kaip yra konstitucinėse mo
narchijose—paprastai api
ma visą valdžios darbų ir 
pasimojimų programą. Pa
našiai tyra ir Anglijoj. Pa
žiūrėkim tad, ką MacDonal- 
dp parašyta ir Jurgio už
tvirtinta prakalba pasako. 
Visų pirmiausiai paimkim 
MacDonąldo rinkimų va
jaus metu pirštą socializmą. 
Karaliaus prakalboj (atsi
minkim, kad ją Vąše pats 
MacDonaldas) apie tai sa
koma :

UŽ

“Dirvos” Ablavukociam levynes numeryje
kuriame buvo išspausdintas Šauksmai
Centro Biuro laiškas, lie
čiantis S. L. A. reikalus ir 
redakcinis straipsnis, nieki
nantis komunistus. Sanda- 
riečių “darbuotojai” S. L. 
A., norėdami nukreipti nuo 
savęs žmonių nuožiūrą, tar
si tasai bėgdamas vagišius 
šaukia: “Sulaikykit vagį.”

Nežino Pats, Ką Tauškia
Chicagos menševikų lapas 

(num. 152) rašydąmas apie 
pasitraukimą Tomskio iš 
Sovietų profsąjungų prezi
dento vietos, ir pagaliaus vi
sišką . panaikiųimąj tos vie
tos, nė iš šio, nė iš ‘ to dro
žia:

“Taigi, Rusijos darbininkų 
unijos paliovė būti nepriklau
somos darbininkų organizaci
jos. Jos pavirto komunistų 
partijos įrankiu.”

Ar ne juokinga? Kada 
Grigaitis pripažino, kad jos.

PHILADELPHIA, PI

dėjos! “kairiaisiais,” arti-1 
mais net komunistams, o čia 
va atsidūrė atviram abaze 
su atvirais darbininkų ne
prieteliais. Darbininkai ta
tai greit pastebės.

Gražiai pasveikino. Mac-! 
Donaldo rašytą prakalbą A-1 
merikos kapitalistų laikraš-!^’ 
čiai, kurie budriai sekai __  _______ ~_____
kiekvieną p a s i j u d i n imą n ’pasidaryti,”tai nieko Ttebė- 
“naujo eksperimento” Ang- tina. Bet kodėl nepasakyt, kur 
lijoj. “New Yorko Times” I važiavo ir kiek laiko sugaišo, 
(liep. 3), kalbėdamas apie' Juk tuos pinigus po centelį na
tai, pažymi, kad

“.. .mes, jau turime Angli
joj vyriausybę, kurią jos prie
šai smerkia kaipo socialistinę, 
bet knrnb'niis prakalba, paga
minta naujo darbininkų minis
terių kabineto, skaitosi beveik 
kaip kad ji būtų parašyta to
rių ministerių pirmininko.. 
Išskiriant miglotą išsitarimą 
apie galimą anglies mainų na
cionalizaciją, joje vargiai su
rastum kitą kurį skirsnį, ku
rio negalėtų pagaminti konser
vatorių arba liberalų partijos 
panašiai, kai darbo partija.”

Ir toliau šis plutokratų 
laikraštis pažymi:

“Kas galėjo įsivaizduoti dvi
dešimts metų atgal, kad kara
lius Jurgis galėtų gyventi ra
miai iki tam laikui, kuomet i 
galėtų sakyti parlamentui < 
“mano vyriausybė,” ir “mano 
ministerial,” turėdamas ome
nyje Darbo Partiją?”

Taip, kas galėjo tikėtis? 
Dvidešimts metų atgal Dar- 
bo Partija buvo kovinga or
ganizacija, vadovavo darbi
ninkų mases kovose, dalyva-1 
vo streikuose; žadėjo įvy
kinti socializmą. Bet bis- 
kis po biskio Dkrbbi Parti
ja, kaip ir visas Antrasis In
ternacionalas,—jo vadai— 
išsigimė;.. :iš. darbininkų rei-: 
kalų' gynėjų1 patapo kapita
listinės sistemos gynėjais ir 
saugotojais.

Kiekvienoj šalyj, kiekvie
nam krašte socialistai šau
kiami prie valstybės vairo, 
kuomet ji, kapitalistinė val
stybė, atsiduria dideliam pa
vojuj; kuomet jai grūmoja 
darbininkų galia, kuomet iš
kyla neramumai, kurie rei
kalingi kaip nors numalšin
ti ir patys kapitalistai jau 
negali to padaryti.

Panašiai šiandien yra An
glijoj: MacDonaldo vyriau-

‘ _ ................ i” tik
iš vardo; tikrumoj ji yra 
kapitalistų vyriausybe ir to
dėl iš jos darbininkai nieko

1 “sugaištą laiką ir 
Paveizdan iždininkas 

Sausio mėnesyje 
Kovo mėnesyje

$282.20Viso kartu
Gegužis šiuo kartu gavo “ke

lionės lėšų ir sugaišties” $161.- 
70. Net ir Stungis, chicagie- 
tis, gavo $10.

Kad kelionės ir sugaištys ga-

riai nuo burnos maistą nutrau
kę turi sumokėti, f oįįviršininkai 
tik praneša, kad išleido J r vis
kas. Nariai ' turi žinoti,*' hkr ■ 
kas važiavo, kiek sugaišę Aaiko 
ir kokiais reikalais važiavo.

Daleiskim,' organizatoriui 'iš-, 
mokama po ' netoli^šihito į sa- 
vaitę, o ar žino nariai, kur jis 
važiavo, kiek jam -.mokama al
gos, kiek jįs išmokėjo gelžkelių 
kompanijoms ir tam -panašiai. 
Tas nariams nepranešama.'

Štai, daleiskime išmokėta J. 
M. Danieliui $158.24, o M. A. 
Raginskui $132.54. Bet kiek 
dienų ir kur juodu sugaišo, ko
kias keliones atlikti turėjo, tai 
nėra pasakyta. Beto, kitoj viė-* 
toj tik vienam Danieliui išmo
kėta $17.00, o iždo globėjai yra 
du.' Kągi vienas iždo globojas 
galėjo veikti?

Sudėjus visas kelionės ir su
gaišties išlaidas per 3 mėnesius 
susidaro $927.66, o pridėjus or
ganizatoriaus išlaidas, gauni 
$2,175.76, kuomet visiems or
ganizatoriams kuopose, kurie 
prirašiųėja narius ir iškolektuo- 
ja mokestis, gavo per tą laiką 
tik $415.75.

šitos skaitlinės parodo, kodėl 
“Tėvynė” nuolatos gązdiną bol
ševikais narius. Dąlpįskim, 
kad ir 26 “Tėvynės” nume
ryje, kur atspausdinta tos at-, 
skaitos, ant pirmo pyplapįo at
spausdinta tyrada 
nu” apie pavojų ' .onąniistų, 
apie “suokalbius užgriebti!’ S. 
L. A. Mat, ponai sėdėtiami 
centre nori narių atydą 'Įnu
kreipti nuo atskaitų/ kad. jie 
susirūpintų jų skelbiamais bau
bais ir nieko nesakytų jiems 
už švaistymą pinigų palaiky
mui A. Žuko organizatorium ir 
nepareikalautų aiškesnių at
skaitų del padarymo “kelionių 
ir sugaišties.”

Įdomu, kad St. Gegužis, kuris 
gauna riebią algą iš mainierių 
unijos, taipgi gauna dar už S. 
L. A. prezidentystę, gauna ir 
už “sugaištą laiką.” šituo na
riai turi susirūpinti, nes jie pri
klauso organizacijai, todėl ir at
skaitas turi visas žinoti. Tik 
žinant kur ir kaip išleidžiam" 
narių sudėti pinigai, gali' 
bus pareikalauti, kad jie ne- 
taip aikvojami betiksliai, 1 
aikvojama generalio organ 
toriaus palaikymui.

Kuopose nariai apsvarst 
ir susirūpinki! labiauš i 
nes jeigu bus leista ir tol 
vienai ypatai gauti po $1 
savaitę, tai gali priseiti ir 

I tra mokesčiai mokėtu

“Mano vyriausybė svarsto per
organizavimą anglies industri
jos, įimant valandas ir kitus 
dalykus ir mineralų nuosavy
bę. šiuo klausimu pasiūlymai 
bus padaryti savu laiku.”

Tai “kairiausia” prakal
bos frazė ir ta nieko nepa
sakanti, bereikšmė. Užru- 
bežiniuose reikaluose Mac- 
Donaldas nuėjo iki tokio 
“kairumo,” kad pažada pri
pažinti Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungą, ką yra 
padarę kapitalistiniai kraš
tai jau senai.

Tai visas MacDonaldo so
cializmas. Ar stebėtina to
dėl, kad MacDonaldo pro
gramai pilnai pritarė atviri 
darbininkų n e p r i e t e liai, 
kaip Baldwinas su Lloyd 
George? Pirmasis netgi pa
reiškė, kad “ kas liečia ma
ne ir mano draugus, mes 
neturėsime troškimo daryti 
maištingą opoziciją” šitai 
MacDonaldo programai. Bet 
už tai kairieji darbiečiai, 
vadovaujami James Maxto- 
no, numato, kad MacDonal- 
das nuėjo per toli į dešinę. 
Taikstytojai ir oportunistai' 
iš Independent Labor Parti
jos numato, kad tokis atvi
rumas kenkia visiems par- 
daVikams; tokia bičiuolystė 
tarpe MacDonaldo ir torių, 
Macdonaldo ir liberalų greit 
atidarys darbininkų masėm 
akis ir pastarieji pradės ei
ti su komunistais.
James Maxton pareiškė, 
kad

Glušiausiu iš visų komu
nistų puolikų yra Clevelan
do “Dirvos” Karpavičiukas. 
To fašistlapio num. 26-tam 
tasai varikogalis paleido ger
klę deDGęntro Biuro laiško 
frakcijoms, surikdamas, kad 
tokis komunistu darbas 
“yra tai darbas plėšikų, ku
rie po naktine tamsa pasi
slėpę eina į svetimą namą 
ir vagia.” Ir toliau tasai 
žmogelis aimanuoją, kad 
komunistai “šaukia visas 
savo net suirusias frakcijas 
rašytis į Susivienijimą, 
steigti komitetus kovai 
prieš centro valdybą, renka 
pinigus po priedangą Lietu
vos baduolių ir kitokiais 
melais, už kuriuos kitą va
sarą siųs į seimą gąujas sa
vo rėksnių delegatais!”

Kuris žmogus turi šiek 
tiek sąžinės, ir kuris per
skaitė kalbamąjį laišką, tuo-

1 šitas 
“Dirvos” peckiotojas me
luoja, kai pasamdytąs. Juk 
nieko panašaus komunistai 
niekuomet nerašė ii) nesakė. 
Tai pusgalvio pramanyti^ 
melai. Bet žiūrėkit, kaip 
toliau tasai žmogelis nuaiš- 
kina:

“Didžiausia bus mums gėda 
ir pasirodymas prieš pasaulį, 
kad must) tauta yrą didumoj 
raudonieji , jei ta 
gauja muąis besnaudžiant iš
plėš organizacija iš mūsų ran
kų!”

Todėl sybė ypa “darbininku

“Tikrasis liberalų ir konser- gero negali laukti, 
vatorių nusiskundimas del • 
prakalbos yra tik tame, kad I 
jiems nėra progos sukelti ti- 

to ir aš skun IŠ LAIKRAŠČIU

darbininkų unijos, yra buvę Pasa^ys> . ^ay

Maxtonas nu- 
liberalai su to- Kaip Sandariečiai-Mcnševi- 

kai Valdo SLA
“Vilnies” num. 152 tūlas

radą. Del
džiuosi.”

Vadinasi, 
mato, jeigu
rėmis sutinka su MacDonal- 
do programa (o kodėl jie p 
nesutiks, kuomet programa SLA wys rašo: 
pilniausiai supuola su jų in- J * \ J • • • • •. . . . “Tėvynės” No. 26 tilpusi at-j
teresais), tai ir jam ir JO|Skaįta už sausio_____  _  ____ j, vasario ir ko- 
sėbram gan prastai, nes jie vo mėnesius parodo, kad S. L. 

be “LAISVĖS” PIKNĮKJA. pinigai švaistomi visai 
naudos organizacijai, štai

rėkęs, parodo atskaitos:
Generaliam organizatoriui 

' Žukui išmokėta 
Į mos:

Sausio mėn. .
Vasario mėn.
Kovo mėn. ..

Vadinasi, šaukęs 
vėliau tasai peckiotojas pri
pažįsta, kad mūsų tauta yra 
didumoj raudonieji. Tai ne
lauktas prisipažinimas iš fa
šistų. Bet, jeigu tie rau- 
nieji yra didžiumoj, tai ko
kią teisę Karpavičiukas turi 
kovoti prieš didžiumą? Jis 
ir jo sėbrai privalo raudo
niesiems pasiduoti arba pa
tys pasišalinti iš S . L. A.

sekamos
A;

su-
Skelbime yra kelrodis an; 

liškai ir lietuviškai. Važiu< 
jautieji busais, paduokite <š< 
feriui anglišką kelrodį.

Kiekvienas turėkite su ss 
vhn kelrodi, kurie važiuosit 
traukiniais, kad nepamirštumė 
te, kokį traukinį imti iŠ Ne' 
Yorko į Ulmer Park.

Kad ir smarkiausia ly*»- 
piknikas vis tiek įvyks, 
pastoges yra del apie 
ypatų.

Parkas bus atdaras r 
valandos ryto, kad prii 
toliau atvažiavusius.

Bus pakankamai ir pi 
valgių. Neturėsite bed 
vaikais. Gana daug bu 
rių ir mėsiškų valgių, f 
pagamintų.

Vaikam įžanga veltu

. . .$347.10

. . .$414.25

. . .$186.75
nepriklausomos? Juk kiek
vieną kartą, kada jis tik ra
šydavo apie jas, visuomet 
šalie, kad jos yra įrankiu 
komunistų partijos. Maty
sime, kad už metų kitų, kai 
kalbamų organizacijų tvar
kymosi kas nors vėl bus pa
keista, Grigaitis vėl suriks, 
kad jos nustojo būti nepri
klausomu įrankiu. Tas .žmo
gus tauškia ir tauškia tą 
patį kasdien. Ir neatsibos
ta !

Viso kartu .............. $1,248.10
Reiškia, per tris mėnesius 

Žukui išmokėta $1,248.10, kuris 
važinėjo ne narius rašinėda
mas, bet rinkdamas šalininkus 
Pildomąja! Tarybai.

Chicagoje Žukas išbuvo po 
keletą savaičių ir nė jokių pra
kalbų neturėjo, o už tai gavo 
apmokėti ir dar gana riebiai— 
išeina veik po $100 į savaitę. 
Juk tai skandalas, kuris negali 
būti toleruojamas! Pildomoji 
Taryba siuntinėja žmogų, kuris

Klaidos Atitaisymas 
“Laisvės” num. 154 tilpusioj 

i į^yko klai
da. Ten pasakyta, kad atsi
lankius rrtan pas Sapranaus-

amerikiniam imperializmui, korespondencijoj
Clevelando suvažiavimas

OU X,VVV CVJy

tų bus mobilizacijos punk
tas eiliniams darbininkams. 
Jis bus* naujas'lapas istori
joje Jungtinių Valstijų dar- 
oHnkii iudėjjmp.

Pamatinio to suvažiavi-

< 1 • laimius HlcUi oapi auauosu 1,000 ar daugiau delega- (kįenę, aukojo dolerį Lietu-
vos baduolių sušelpimui. Tuo 
tarpu turėjo būti: man atsi
lankius pas Sapranauskienę, ji 
perdavė dolerį, kurį aukojo 
drg. JL Kfžauskas.

. A. Galkiis.

pasalinga

STOCKHOLM, Švedija.— 
Švedijos mainierių unija, 
vadovaujant geltoniesiems, 
nutarė nutraukti santikins 
su Sovietų Sąjungos darbo 
unijomis.
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“NAUJIENOS”
,’RISIPAŽINO

“Naujienos” editoriale 150 
numeryje prisipažįsta, kad 
buržuazija nėra priešinga so
cialistų valdžiai Anglijoj. Dėl
to “Naujienos” rašo: “Kadan
gi dalis buržuazinių atstovų 
(Anglijos parlamente) nėra j 
griežtai nusistatę prieš darbi- I 
ninkus, tai reikia manyti, jogei ' 
ši valdžia sugebės pasilaikyti ' 
ilgoką laiką.”

Pirmoj vietoj “Naujienos” , 
pripažįsta, kad buržuazija nė
ra griežtai nusistačius prieš j 
Darbo Partijos sudarytą vai-1 
džią su MacDonaldu priešaky- < 
je, taip kaip Jungtinėse Valsti-. 
jose demokratų partija nėra, 
griežtai nusistačius prieš re- 
publikonų partijos sudarytą; 
valdžią. Tai kitaip ir būti ne-! 
gali. Ko gi viena kapitalisti-• 
nių politikierių grupė priešių-; 
sis kitai kapitalistų grupei, ka-i 
da MacDonaldo .valdžia tar
nauja tai pačiai kapitalistų 
klasei? Mes senai tatai nu- 
rodėm darbininkam, kurie, ne
suprasdami kreivų socialistų 
veidų, vis dar sekdavo socia
listinių partijų vadovybę ir 
dar tokias “Naujienas,” ma
nydami, kad tie elementai dar
bininkų sumetimais rūpinasi. 
Dabar gi pačios “Nauj.” prisi
pažino, kad prieš naujleninio 
plauko žmonių sudarytą val
džią buržuazija nėra nusista
čiusi. Taigi aiškiai pasisako, 
jogei tarp torių (atžagarei
vių), liberalų ir Darbo Parti
jos nėra pamatinių skirtumų. 
Tos visos trys partijos yra bur
žuazijos partijos, dirba kapi
talistų klasės interesams.
, Antroj vietoj “Naujienos” 
sako, jog “reikia manyti, kad 
ši valdžia sugebės pasilaikyti 
ilgą laiką.” Grigaitis žino sa
vo plauko žmones ir apie jų 
“sugebėjimą” ilgai pasilikti 
prie valstybinio ragaišio nusi
mano. Tai labai teisingai 
“Naujiehos” pasisakė, kad 
MacDonaldo valdžios tikslas— 

.» tai ilgai būti valdžioj ir, šalia.
ragaišio, gauti dovanas nuo 

' pyragaičių kompanijų. Angli
jos karalius-, įvertindamas so- 

"’čialistų gerus darbus ir atsi- 
nešimus link monarchijos ir 
aristokratijos, dalina socialis
tam lordų titulus. Ranka ran
ką mazgoja, kad abidvi būtų 
baltos.

Ką Darbininkai Laimėjo?

“Naujienos” sako: “Aišku, 
kad be visuotino balsavimo 
Anglijos darbininkai šitą tri
umfą nebūtų galėję pasiekti.” 
Ak, žinoma, tai didelis politi
nių pūslių triumfas. Socialis
tai, pasistodami ant darbinin
kai kuprų ir išduodami jų rei- 
.«iluš^*prikopė prie valstybinio 
Ągaišio ir jie sugebės įsikibę 
agaišį graužti, atsukdami nu

garas darbininkams.
J Angliakasiai jau padavė rei
kalavimą atmainyti įstatymą, 
^urį pervarė buvusioji Bald- 

- Hno valdžia, priverčiant mai- 
lierius vietoj septynių dirbti 

aštuonias valandas.
Ką gi MacDonaldas atsakė 

angliakasių delegacijai? Esą, 
f del valandų sutrumpinimo rei

kia kreiptis prie kasyklų savi
ninkų. Ir kaipgi socialistų 
valdžia eis prie išpildymo lai
ke rinkimų padarytų prižadų ? 
Tai negalima. Ji turi “suge-

♦ jpiėti ilgai” valdžioj išsilaikyti.
ITe ponai turi didelius apeti
tus. Jų tikslas—būti valdžioj, 
o ne kokie ten darbininkų rei-

I kalai.
Prisieina tarti žodis ir del to 

“triumfo,” kuriuo Grigaitis 
džiaugiasi, barzdelę užlaužęs 
viršun. Tas ponas labai poniš- 

; kai pripažino senai komunis
tų pasakytą teisybę — kad 
Anglijos darbininkai laimėjo 
:k “triumfą,” o tas triumfas 
ai blofas, socialistų naudoja
ma dumti akis darbininkams. 
Ką gi apčiuopiamo davė dar
bininkams tie Darbo Partijos 
laimėjimai? Nieko. Socialis
tiniai vadai prikopė prie kara-

• liško stalo ragaišio, o dar
bininkams teliko tik didelis 
triumfališkas jpliumt.

/ Abekas.

‘GERAI PATAIKOT’

Dienraščio Laisvės’ 10-ties Metu Sukaktuviu
4

Dainuos visos New Yorko apielinkes chorai, vadovaujami V. ŽUKO. Taipgi dai
nuos Philadelphijos LYROS choras po vadovyste J. JURČIKONIO.

Visi chorai bendrai sudainuos Internacionalą ir kitas dainas.

Grieš Dvi Prof. Retifavi- 

čiaus Orkestras

Sakys Prakalbas Draugai

V. Andriulis ir H. Stankus

Šachmatų ir Čekeriy

Lošimas

0

VLADAS ŽUKAS 
Brooklyno ir apielinkes chorų mokytojas. įJam diriguojant, 

penki chorai bendrai dainuos Internacionalą 
ir kitas dainas.

Pradžia 1 valandą 
po pietų

Įžanga Tik 50c Ypatai
Vaikams Įžanga Veltui

Giedra ar Lietus
Piknikas Įvyks

ULMER PARK MUSIC HALL
Gale 25-th Ave., Brooklyn, N. Y.

Programa prasidės 4 valandą po piety
9

Visi gerai įsitemykite kelrodį, kad lengvai galėtumėt surast pikniką
KAIP VAŽIUOTI TRAUKINIAIS KAIP VAŽIUOTI AUTOMOBILIAIS

Tain sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restorano po num. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesi laiko po 500 JOHN’W 
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 Tyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

John Naujokas

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

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 
užlaiko Jono—John’s Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my
li rūkyti ir sako be jų biznyje ne
galima apsieiti

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

Adresas:

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

1

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo-, 
nesne 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 ligųt 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudė r m o 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. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Atvažiavę iš kitų miestų į New Yorką, 
važiuokite į Union Square, čia imkite pože
minį traukinį su užrašu WEST END EX
PRESS, CONEY ISLAND, ir juo važiuokite 
iki 25th Avė. Čia išlipę, eikite po dešinei 
ir gale 25th Avė. rasite Ulmer Parką.

Iš Brooklyno ir kitų dalių miesto geriausia 
važiuoti iki Chambers St. stoties ir imti Co
ney Island ekspresą, persimainant ant 36th 
St., Brooklyne. čia gausite ta patį traukinį 
—WEST END EXPRESS, Coney Island.

Kurie važiuosite kitais Coney Island trau
kiniais, tai ant 36t-h St. stoties persimainyki
te ant West End Express, Coney Island, trau
kinio.

Iš New Yorko miesto važiuoti per MAN
HATTAN BRIDGE (tiltą); pervažiavę tiltą, 
važiuokite FLATBUSH AVE. iki Prospect 
Park. Pervažiavę parką, pasukite į OCEAN 
PARKWAY ir važiuokite iki BAY PARK
WAY; privažiavę Bay Parkway, pasisukite 
po dešinei ir važiuokite juomi iki galui. Pa
matę vandenyną, pasisukite po kairei į 
CROPSEY AVĖ. Kada privažiuosite gatve- 
kariu “trekes,” tai tas ir bus 25th AVe. Ten 
ant kerčios, po . dešinei, rasite Ulmer Park.

DIRECTIONS FOR AUTOMOBILES

From New York City, Cross the MAN
HATTAN BRIDGE and ride down FLAT
BUSH AVE. to PROSPECT PARK.^ Ride 
through the park to OCEAN PARKWAY 
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 the 25th Ave. There to the 
right will be found Ulmer Park.

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos

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

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. TI NS 
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 

110 East 16 th Street, N. Y.
Tarpe 4th Avė. ir Irving PI. 

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare. 
Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedalio
mis nuo 9:30 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS 
Room 32, Weitzencom Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.



Puslapis; Ketvirtas

Puoliausia.Pono Kurmio Gyvenime Diena DARBININKAI STOKITE
HUMORINGAS .VAIZDELISJA. CHAŠEK Verte J. BARKUS

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas sa

i

Keturi Skyriai Pomirtinės:

nieko nesuprasdamas MacDonaldo sudarytą, 
r ! •• . iri „ i mano valdžia.

Su. pradžia Liepos visais A. P.

L MILIAUSKAS

mislyti apie komu-

LIETUVIS GRABORIUS

(Tąsa bus)
nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akerių tuojaus prie m v 71

1 4- zv x t! r ' 4' z\ • i

TORONTO, CANADA
Rojų

Tel.j Greenpoint 9682

Yorke streikuoja kaili-
I migracijos depart- 

prisiunte savo atstovus

GYDYTOJAS
® pietų ir 6-8 vak. 
Kinis pagal sutartį
nk Street
•Waterbury, Conn.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija j 

818 W. 8rd Street 
80. Boston, Mass. 

Bo. Boston 0304 W.

tokiu įstatymu 
bet visas keblumas 
dar niekas neišra-

626 Woodward Ave., McKees Rocks,

Tel. ofiso 7806-W. Namų 7806-R.
DAKTARAS

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS

Valandos: 2-4 4
Rytais ir Nedėjj 

799 Bj
(virš Banko)

Klauskite arba rašykite: /
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244,"‘New Yo: 

Atdara taipgi netoliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cem<

Norintieji go
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu-’ 
liūdimo valan
doje, čaukites 
pasi

$10.00 LOTAI $1
Kiekvienas gali gauti šiame menes 

tus įmokėdamas $10.00, o likusius 
į menesį. Lotų kaina $150 ir augščii 
duo, gesas ir elektra suvesta; <Nė: 
asesmentų. Gatavi namai del pasirin 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio 
budavosime pagal jūsiįT 're'Htatavimo ' 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant.

“Tu dar čia man pasikalbėk!” suriau
mojo vežėjas ir atsistojo gręsmingoje po
zoje, išskaitliuodamas atstumą, skiriantį jo 
dešinę ranką nuo burnos . gyvulių globai 
draugijos pirmininko. Tąjį atstumą jisai 
išskaitliavo visai1 teisingai. Cigaras išpuo
lė iš pono'‘Kurmio' burnos, nuo galvos nu
lėkė skrybėlė, o policistas, žymiai besipikti
nant susirinkusiai 'publikai, rengėsi areš
tuoti vežėją.

Publikos simpatijos aiškiai buvo vež
ėjo pusėje.

“Gera žandinė,”"kalbėjo < ponui Kur
miui apsukui susirinkusieji, “dar vieną to
kią ir jūs nebeatsikeltumėte...”

Ponas Kurmis buvo pritrenktas. Jam 
sukosi galva. Jis i 
apžvelgė susirinkusią aplink jį •publiką, ku
ri pradėjo garsiai juoktis, kadangi jo žan
das sparčiai ėmė tinti.

Tuo pat laiku, kol su juo vazojosi poli
cistas, vežėjas šaukė:

“Aš jums parodysiu! Jūs mane jau 
tris kartus įskundėte! Du sykiu delei bau
smės mane atleido iš tarnystės, o dabar

Pirmininkas gyvulių globai draugijos, 
pirklys A. Kurmis, išėjo iš saliūno, kur ji
sai, pavalgė sardinkų, rūkyto • liežuvio su 
krienais ir išgėrė dvi kvortas balto moze- 
liškio vyno ir dvi kvortas vermuto. iI} Kur
mis užsirūkė cigarą ir ėmė ‘žingsniuoti 
gatve.

Taip jis darė kas dieną: vaikštinėjo 
nuo pusės dešimtos iki vienuolikos ir tėmi- 
jo vežėjus; pasižymėdamas tuos, kurie muš
davo arklius.

Jo akys blizgėjo. Jis temijo, prava-,. 
žiuojančių vežėjų veidus ir apie kiekvieną 
jų darydavo savotišką nuomonę.

Jo klausą buvo nepaprastai išvystyta. 
Jis girdėdavo visus tekinių bildėjimus sa
vo užpakalyje, o pats žiūrėdavo priekyn, 
ar nekyla kur nors ranka su botagu; o su- 
lyg vežimo bildesio spręsdavo, ar ne per
daug tasai vežimas prikrautas.

Dešimtai ivalandai pasibaigus, jis vėl 
užėjo saliūnan. Paskui patraukė didžiuoju 
prospektu į kalną. Ten jis visuomet susto
davo ir lūkuriuodavo. Čia susikryžiuoja 
gatvės, o viduryje stovėjo policistas, kuris 
mandagiai išsiimdavo iš kišeniaus užrašųi v v
knygelę ir, pono Kurmio nurodymu, klaus-1 norite mane su šeimyna be duonos kąsnio 
davo vežėjų: “Jūsų pavarde?” * j palikt?! Aš jums visus dantis ištrup....”

Judėjimas čia didelis, vežimai sustoda- i 
vo, ir ponas Kurmis noriai leisdavos į kal
bas su vežėjais:

“Jūs ką darote? Mušate arklį, o, jūs 
nenaudėli! Vargšai arkleliai! Kaip jis 
juos muša, bjaurybė! Aš eisiu pas policis
tą ir pasakysiu jam apie tai.”

O atsakydainas vežėjas rėkia, jog jis: 
tik paglostė arklį botagu, jog jam kartais, ore kumščiai, 
kai jis nebenori eit, būtinai reikalinga už- tyje išsitraukt šoblę; kažin kas sugriebė 
rėžti. Jeigu arklio neraižyti, tai tas besti-!jam už revolverio; ponui Kurmiui ištraukė 
ja visiškai neeitų į kalną. lis kišeniaus laikrodį, o jam pačiam Ųk py-

Ponas A. Kurmis pasiryžo visą teisy-1 lesi, lijo kumščių bei batų smūgiai. Po tū- 
bę vežėjui tiesiog į akis pasakyti. > į lam laikui į tą ermyderį įsimaišė dvylika

Jisai priėjo prie jo arčiau ir tarė: jpolicistų, ir jie nusivedė į stotį gyvulių glo- 
“Ką jūs, balandėli, meluojate?! Aš.bai draugijos pirmininką ir vežėją. Što- 

savomis akimis mačiau, kaip jūs mušėte; tyje ponui Kurmiui padarė medicinišką ap- 
arklį. Ir ne gėda jums? Ką gi, ar tai, su- 'žvalgą; protokolą surašius jį mandagiai iš- 
lyg jūsų, gyvuliai skausmo nejaučia? Duo-įleido ir jisai išvažiavo namo.
du žodi, kad aš jus areštuosiu.”

Jis nespėjo pabaigt ir suriko:
“Gelbėkite, policistas mane smaugia!” 
Policistas, tarnybinio nuoširdumo pa- 

- gautas, ištikrųjų pagriebė vėžėj ą už gerk
lės. Kažin kas, atstu stovėjęs, pakėlė laz
dą ir tvojo policistui per petį.

Prasidėjo muštynė. Žmonių vilnis 
prarijo policistą ir poną Kurmį; mirgėjo

Policistas nebegalėjo spūs-

Iriką išgelbės garsusis Anglijos 
!šnipų viršininkas?
I 'Mes drąsiai sakome, kad ne.. 

Vargiai kur tiek daug ran- čia reikia kovoti ne sų pačiu 
dasi* kriminalistų, kaip Jung- kriminalizmu, bet su tomis 

Didmiesčiai priežastimis, kurios kriminaliz
mą gimdo. Tuo tarpu nei da
bartinė policija, nei atvykęs 
garsusis šnipų galva iš Anglk- 
jos to nedarys. Nes kovoti su 
tomis priežastimis, kurios gim
do kriminalizmą,' tai reikštų 
kovoti su dabartine supuvusia 
sistema, iš kurios kriminaliz-

Jau ir Dugnas Prakiuro i
1. -------- - !

kurie mo- 
kriminaliz- 
Maino po- 
bet ir tas

tinėse Valstijose, 
skęsta kriminalizmo bangose. 
Nei policija, nei detektyvai, 
kurių būriai kasdien didinasi, 
nieko negelbsti. Užmušėjys- 
tės, užpuolimai, apiplėšimai 
—paprastas kasdienis apsireiš
kimas. Laikraščiai jau apie 
paprastas vagystes nei nerašo,
nes čia menki dalykėliai. Už-’mas auga, 
tenka rašyti apie ginkluotus, 
užpuolimus, apie susirėmimus, 
apie susišaudymus, apie už
puolimus ant bankų ir kitus 
galus.

Ir tokie apsireiškimai diena 
iš dienos auga, jų skaičius di
dinasi. Policija ir valdančioji 
klasė jieško vyrų, 
ketų kovoti prieš 
mą, bet nesuranda. 
Hcijos viršininkus,
nieko negelbsti, šaukia poli
cijos viršininkų konferencijas, 
bet tuščiai.

Dabar jau šaukiasi pagelbos 
į užsienius. Pastaruoju laiku 
rezignavo Anglijoj slaptosios 

f policijos, vadi Scotland Yard, 
viršininkas, ši Anglijos slaptoji 
policija pagarsėjus visame pa
saulyje. Ir štai. Chicagos 
miestas, išgirdęs apie rezigna- 
vimą to policijos viršininko, 
tuojaus kreipėsi prie jo, kad 
atvažiuotų į Ameriką ir čia 
suorganizuotų policiją kovai 
prieš kriminalizmą. Chicagos 
miesto valdonai lyginai taip 
dabar pasielgė, kaip keli šim
tai metų atgal Rusijos bajo
rija, kviesdama variagų tris 
brolius atvažiuoti ir tvarką pa
daryti. Tuomet jie rašė:

• “Mūsų šalis didelė ir derlin
ga, bet joje tvarkos nėra. At- 

.važiuokite ir valdykite.” Da
bar prie tokio laipsnio dasigy- 
veno garsioji Amerika, kad 
jau ir dugnas prakiuro, kurio

\ užlopymui jieško kitur pagel-
* bos.

' Ar pribuvus iš kitur pagel
ba sutvarkys šalį? Ar Ame-

Juk mes matome, kaip pri
vatinė stambioji nuosavybė 
auga. Mes matome, kaip tech
nika tobulinama. Mes mato
me, kaip darbininkai iš dirb
tuvių mėtomi, o jų vieton sta
tomos automatinės mašinos, 
kurios produktus gamina. Mes 
matome, kad jau net iš tokių 
įmonių, kaip teatrai, išmetajni 
aktoriai, muzikantai ir darbi
ninkai, o jų vieton įvedamos 
kalbančios, grajinančios ir 
dainuojančios mašinos. Mes 
matome, kad kasdien bedarbių 
armija vis didėja ir didėja. 
Mes matome, kad tą bedarbių 
armiją kasdien didina jaunuo
liai, išleisti iš mokyklų. Juos 
mokyklose irgi mulkino, kiek 
tik galėjo. Kiekvienam jų sa
kė, kad čia tokia šalis, kurioj 
kiekvienas gali būti preziden
tu, kad kiekvienas turi progą 
patapti milionierium, jeigu tik 
jis norės. Tie jaunuoliai, iš
ėję iš mokyklų, tuojaus tikėjo
si gauti gerus darbus, padir
bėti porą ar trejetą metų, o 
jau paskui siekti į gubernato
rių vietas, o iš ten ir į prezi
dento. O jeigu to nenori, tai 
į milionierius. Bet kada jie 
užbaigė mokyklas, tai pasiro
dė kas kita. Ne tik apie ge
rus darbus nėra kalbos, bet ir 
jokių darbų negali gauti. Pa
sivalkioję savaitę, kitą, mėnesį, 
kitą, pradeda galvoti, kaip čia 
pasidarius pinigų. Juk reikia 
gyventi. Ir štai, dalis jų su
galvoja, kad geriausias būdas, 
tai pabandyti ant ko nors už
pulti. O gal ir pavyks?"Juk

kasdien laikraščiuose matosi 
žinių, kad vienur ar kitur pa
daryta užpuolimai ir užpuoli
kai nesusekti. Reikia tik įsi
gyti revolverį. O kad taip 
yra, tai matome iš pačios val
džios pranešimų. Juk kurie 
tik užpuolikai pakliūva į po
licijos rankas, tai veik išimti
nai jaunuoliai, užbaigę čia 
pradines arba vidurines mo
kyklas. Pagerinti darbininkų 
būvį, suteikti jaunuoliams dar
bą, kad jie galėtų savo už
darbiu nors kiek žmoniškiau 
gyventi, tuojaus kriminaliai 
prasikaltimai sumažės.

Ve kur reiktų jieškoti kri- 
minalizmo priežasčių, o ne 
užsieniuose išganymo, kvie
čiant Anglijos ar 
šnipus. ,

Pakol Amerikoj 
tokia tvarka, patol 
mas didės, nes jį 
dabartinė tvarka, 
minalizmo motina, 
ja valdančioji klase.

Švenčioniškis.
I

priežasčių,
išganymo,

kitų šalių

viešpataus 
kriminaliz-

Ji yra kri- 
o ją globo-

PASTABOS
Washington© valdžia vis dar 

kalba apie sumažinimą apsi
ginklavimo, apie vykdymą vi- 
sasvietinės taikos. Bet, mato
mai, ta visasvietinė taika bus 
vykdoma pagelba ginklų. Jau 
dabar > laivininkystės žinyba 
užsakė 152 kariniu 'orlaiviu 
pabudavoti ir 168 motorus, 
šis užsakymas lėšuos 4,172,949 
dolerius.

Ar tai čia neparodo pradžią 
kalbamo “nusiginklavimo” ?

Italijos fašistų diktatorius 
Mussolini padarė taiką su po
piežium, kuris palaimino visą 
fašistinę šalį. Dabar Italijos 
fašistinė valdžia, palaimintą 
popiežiaus, pratęsė atsarginių 
kareivių tarnybos laiką iki 55 
metų amžiaus.

Caro armijoj atsarginių tar- , 
nyba skaitėsi :iki 43 metų* am
žiaus. Italijos fašistinė vai-

* m-

šeštadienis, Liepos!

džia, popiežiaus, palaiminta, 
aplenkė ir buvusią caristinę 
valdžią.

Šis Italijos fašistų valdžios 
patvarkymas irgi priskaitomas 
prie “nusiginklavimo” klausi
mo.

todėl ir pradėjo iš visų kitų 
kolonijų važiuoti į čia. Ir 
dabar čia tiek daug darbinin
kų privažiavo, kad jau pilnos 
bedarbių gatvės. Jeigu kur| 
randasi kokia nors dirbtuvėlė, 
tai prie jos po kelis desėtkus 
darbininkų nuolatos sėdi ir 
laukia, ar kada nors nepa-. 
šauks į dirbtuvę.

Darbdaviai, matydami, kad 
tiek daug bedarbių, pradėjo 
darbininkams algas numušinė- 
ti, kurios ir pirmiau buvo ma- 

Dai/bdaviai stačiai tyčio-

IAUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

New 
ninkai. 
mentas 
pertikrinti streikiėrių eiles, ar 
nesiranda tarpe jų tokių, ku
riuos galima būtų deportuoti.

Jeigu imigracijos depart- žos.
mento atstovai pasiraustų tar- jasi iš darbininkų, 
pe blaivybės agentų, tai aš tik
ras, kad du trečdalius jų su
rastų tinkamus deportavimui 
už prasižengimą prieš blaivy
bės įstatymą, o vieną trečdalį 
turėtų į kalėjimus sukimšti.

Nuo šio laiko Anglijos ka
ralius jau skaitysis socialistu, 
nes jis “savo”! kalboj, kurią 
parlamente perskaitė lordas 
Sankey, socialistinę valdžią, 

vadino

Iki šiol Vokietijos socialde
mokratai didžiavosi, kad jie 
savo eilėse turi daug kunigu, 
puikių socialistų, q dabar Ang
lijos socialistai galės pasidi
džiuoti, kad jie turi ir karalių’.

Laikraščiai praneša, būk 
Anglijos valdžia Vakarinėj 
Indijoj naikinsianti esančias 
tvirtoves.

Jeigu Anglijos valdžia pra
dės naikinti esančias tvirtoves, 
tai į jų vietas būdavos nau
jas, tinkamesnes. Bet apie tai 
spauda nieko nesaJko.

Japonijos valdžia išleido 
naują įstatymą prieš komunis
tus, kuriame pasakyta, kad 
nevalia nei 
nizmą.

Valdžia 
džiaugiasi, 
tame, kad 
do aparato, kurio pagelba ga
lima būtų patirti, ką kas mis- 
lija. Jeigu valdžiai pavyktų 
tokį aparatą gauti, tuomet jau 
komunizmas būtų išnaikintas.

Kartais Ir .g'erų sumanymų, 
delei techniškų kliūčių, nega
lima gyveniman įvykdyti. \

Švenčioniškis.

Gelžkelių kompanijos irgi 
išnaudoja darbininkus. Pa
vyzdžiui, Canadian Pacific 
Railroad moka darbininkams 
nuo 25 iki 27 centų į valan
dą ir iš tos sumos išsiskaito 
po $1 į dieną už pragyveni
mą. Canadian National Rail
way moka darbininkams nuo 
25 iki 30 centų. Prie buda- 
vojimo paprastiems darbinin
kams moka nuo 35 iki 40 cen
tų,1 o kaip kur 50 centų. Nors 
tai labai maža mokestis, bet ir 
tai darbo negalima gauti, nes 
bedarbių randasi nuo 30,000 
iki 40,000.

Patartina lietuviams neva
žiuoti į čia darbo j ieškoti, nes 
negalima gauti.

Merkines Dzūkas.

LONDONAS. — Trečia
dienio vakarą “socialistas” 
MacDoųaldas baliavojo pas 
sosto Tpėdini, Valijos kuni-

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $ 
Treciame - $600, Ketvirtame - $l,0i

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir ki 
kite; lietuvius rašytis į jau gyvuojančias ku 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c do1

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS

UŽIMA S 
(JULY),

L. A. reil< 
kreipkitės į naują Centro Sekretorių:

Brooklyn, N.
Grove St.

644 Driggt Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

kainos.
sekančiu adresu:

MENDELC
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAI

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
526 N. 11 th St. Philadelpl

Darbininkų
Toronte buvo daug lietuvių. 

Todėl jie pradėjo į visus laik
raščius rašyti korespondenci
jas. Lietuviai, gyvendami ki
tose kolonijose, mane, kad čia 
tikras darbininkams “rojus, LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI t

.Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senui 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvien 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

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

Tarkitės su mumis dc!
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės 

K. M. S.

Kurių Jūs Pageidavo!

Padirbti iš suderint 
Havanos Tabakų

Vidurys yien tik iš importuotų 1

Varpas Bakery, 54 Mauįer St., Brooklyn, N. V
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausj laiką. 
Mes gvarantuoja<n laisniuŠMr dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. * Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2( 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L.1 
Tiknus 
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14tn St., N. Y.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus ti 
per paštą išsiuntinėjame, kai; 

užsakymus (orderius).
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Ra^šo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

341 Walnut Street, Newark, N. J. SKONIS Augščiau
Labai Paranku^ Kišeninis 
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

Hemorojai .
Dr. gydytojau, jau daugel 

metų, kaip turiu blogus vidu
rius. Neveiklūs, nesivalo ge
rai, nors valgį ir taikau. Bus 
kokie < metai atgal, kaip tur
ėjau du kartu išeinamoj žar
noj juodus spuogus. Nieko 
jiems nedariau, ir jie patys už 
poros savaičių pranyko.

Bet va nesenai ir vėl atsira
do ir didesnis pabrinkimas. Ir 
labiau jį skauda. Bet prieš 
atsiradimų buvo gerokai vidu
riai sugedę,i.kad t turėjau net 
vandenio leisti?"

Buvau pas du gydytoju. Pir- 
rnas pasakė, kitaip esą negali- 
mališgydyti; kaip^tik pęr, ope
raciją, įneš tąiįesą “piles,” ir. 
jokių goduolių nedavė?' Ant
ras nepat|įįė)’eiti ant operaci
jos esą’ niekę ‘‘negelbės. Kai 
bįųna kieti tviduriai, tai ir vėl 
atsiranda. Davė mosties tep
ti, ir miltelių—du šaukštuku 
j pusę stiklo vandens, prieš 
guolį, viduriams liuosuoti.

Tai katras iš jų teisinges
nis? Paaiškinkite mano šiame 
reikale per “Laisvę.” Ačiū.

Atsakymas.—
Vargu man būtų, Drauge, 

spręsti, katras iš tų dviejų gy
dytojų. teisingesnis. Kiekvie
nas jų gali būti teisingas savo 
pažiūrose ir gydymo būduose. 
Matot, visokių esti hemorojų 
ii* visaip jie gydoma. Jaunam 
žmogui išnetyčių prasiplėtę 
apatinės gyslos dažnai ir pa
čios savaime pasitaiso, kai vi
duriai susitvarko, o maistas 
gerai .yra tikęs. Jau kitaip 
yra senyvam žmogui, ypač jei 
tie hemorojai įsibingėję, išpur
tę, kartais net kraujuoja. To
kie hemorojai gal ir geriausia 
išpjauti operacijos keliu.

Kad Jums antras gydytojas 
akė, kad -ir po operacijai ne- 

. n em oro jų atsiranda, 
-u teisybe neapsilenkė, 
operacijos ligonis neį- 
pakeisti savo gyveni- 

iročių ir aplinkybių, jei

••aminti hemorojų. | 
visame kame, ge-i

visa kas pasilieka, kaip ir pir
miau būdavo, tai nuo tokių 
pat priežasčių gali ilgainiui iš
siplėsti pirma sveikos bebuvę 
venos
Gera
ras maistas, tvarkingi viduriai 
padeda žmogui išvengti tų ne
jaukių gyslų išsiplėtimų. Bet 
ir tai nevisada. Yra žmonių, 
kuriems iš prigimties, iš pavel
dėjimo gyslos yra iš prastes
nės medžiagos pagamintos. 
Tokie nabagai turi palinkimo 
susilaukti,'( jei nebūtinai hemo
rojų, f tai garankščiuotų ! gyslų 
kur -J ant' kojų — “v.aricose 
veins J*’ ■’

Sul.varikozuotomis venomis, 
palyginti/ dalygai lengvesni. 
Tokios vietos galima tvarstyti- 
ti, apystandžiai bandažuoti: 
tai joms ant gero išeina. Bet 
tokios metodos nepritaikomos 
hemorojams mažinti. Variko- 
zuotos venos galima kartais 
irgi išpjauti, bet da geriau 
galiam jos išgydyti, įčirškiant 
į jas tam tikrų vaistų, kurie 
po truputį sugrumuliuoja, su
traukia viduje tokių venų 
kraują, ir nuo to tokie ga
rankščiai išdžiūsta, susitrau
kia. Su hemorojais, deja, nė 
tokio gydymo praktikuoti nė
ra galima.

Tačiau ne vien tiktai opera
cija gali pagydyti arba išnai
kinti hemorojus. Yra tam tik
ras elektrinio šildymo būdas— 
diatermija. ' Diatermijos pa- 
gelba yra galima išdžiovinti 
hemorojų viduje 
Kraujas sukrašėja, 
ir nuo to išsiplėtusi 
sitraukia ir nyksta.

Kas Jūsų atveju
būtų daryti, tai vis del to pri
klausys nuo nuomonės ir 
sprendimo vieno ar kito vieti
nio gydytojo. J.ei Jums tie 
hemorojai pranykti be. Slieko 
nenorėtų, tai jų išdžiovinimas j 
diatermijos keliu, manding, 
būtų saugiaūsis ir patogiausis 
būdas. Pasitarkite ten pat su 
vietiniu gydytoju.

kraujas, 
sutenėja, 
vena su-

geriausia

. NORITE ŽINOTI?
Rašo J. D. Taunis

Kl. Aš turiu gabalu skur
lio,' prilipusio šautuvo vam
zdyje. • Kaip jį išimti?

Ats. Reikia išdeginti su 
aršta viela (dratu). Tas.
zi būt daroma labai ąt- 

argįai, kad perdaug neuž- 
Kaitinti dūdos, ir neatleist 
vamzdžio užartavojimo.

muilo, dvi uncijas Fullerio 
žemės ir ketvirtdalį kvortos 
uksuso (acto) ir išvirk ge
rai. Potam apšluostyk plet- 
muotas vietas ir padžiauk 
išdžiūti. Paskui jau gali iš
plauti paprastu būdu. *

Visko ŽODYNĖLIS

Skaitykite ant užpakalio 
Chesterfield’o pakelio : “su
maišyta tikroje proporcijoje 
taip, kad išgauti iš kiekvie
no tabako jo geriausias rū
šis.” Viena idėja visuomet 
viršiausia!

LIGGETT & MYERS TOBACCO CO.

ŠVELNŪS... j
Ir Vįenok

Jie PATENKINA ''

PUIKUS TURKIŠKO ir NAMINIO TABAKŲ MIŠINYS

raudonus pletmus, tuomet Į inžinierius NllVOggS 
tą spalvą galima panaikinti 1120,000 Doleriu 
su biskiu amoni]os, i van- 

Kl. Kiek dabar lėšuotų 
pabūdavoti garsiąją Chinų 
siena?

Ats. Sulyg inžinierių ap- 
skaitliavimo, tam reikėtų iš
leisti apie $250,000,000.

Kl. 
auga ?

Ats. 
voriai,

Kur didžiausi vorai

Taip vadinami vėž- 
didžiausi vorai auga 

Brazilijoj. 'Pats tokio voro 
kūnas yra daugiau, negu 2 
colių ilgio, nekalbant apie jo

Kaip senai pradėta 
kaustyti ?
Ištikrųjų, nėra gali-

i kažin kur dingo su $120,000 
i tos kompanijos pinigų, ir jieš- 
■ komas.

Inžinierius II. Kapplpris, j 
prezidentas Tenement Renova
tion Kontraktorių Kompanijos, CASTON R0PSEV1CH

Courtney, Pa,

Rengia S. L. A. 92 Kuopa

Nedelioje

kas-

jūsų GralMirius-Undertaker

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir 
dien turėkite su savim, 
reikalui esant, jis bus

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y

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 visokių papinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
SKAITYKIT! IR’

PLATINKIT 
“IJAISVĘ”

. PHILADELPHIA,) PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1433 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone______________ Main 9669
Bell___________________ Oregon 5136

IIIQIIII IIIISII

Kl. Kaip pečiaus molio 
nutrūkimus pataisyti?

’« Paimk gerų medžio 
, išsijok juos per rė- 
dėk tiek pat molio ir 
druskos, ir ta viską, 

ms dadedamas, mai- 
iki pasidalys tešla. Pa
jau gali tuom užtepti 

rūkusias pečiuje vietas.

Kl. Kokio medžio lentos 
yra vartojamos pianui, kad 
taip garsiai skamba?

Ats. Spruce—eglės me
dis yra vartojamas' piano 
skambančiom lentom; įaip 
pat tam tikslui yra naudo
jama 
tos.

ir baltojo ąžuolo . len-

Koki brangakmeniai 
randami Australijoj?

Iš ten randamų

. Kl. Kaip išimti rūdžių 
bei grūzdo. pletmus iš lini
nės staltiesės?

Ats. Supjaustyk du cibu
liu, išsunk iš jų skystį, pri
dėk pusę uncijos baltojo

Ad E No. 33
Kentėjo per 5 metus nuo 

gasų ant skilvio
P-nia Francis Blackmon, Clemons, N. C., 

•, J 3 dienas prašalino mano per 5 me- 
kentėjimo nuo skilvio trubelių. tai yra 
žingeidus laiškas: "Aš turėjau t rūbelio 

gasais ant skilvio per 5 metus. Aš ne
ėjau valgyti, man skaudėdavo skilvys, 
ipgi mano skilvys sutindavo po valgio, 
todavau visokias gyduoles, bet negalė- 

atsikratyti nuo nemalonių gasų. Po 
ojimo Nuga-Tone per 3 dienas, aš paju- 

kad rodos, turiu naują skilvį ir tai 
> pirmas pagelbėjimas per 6 metus. Nu
ori® yra geros gyduolės žmonėms, kurie 
skilvio tnibelius.”
ga-Tone turi puikų rekordą per 40 me
ter tą laiką jos pagelbėjo virš miliono 
18 ir moterims ir grąžino jiems svei- 
ir stiprumą, Nieko nėra geresnio nuo 

apetito, blogo vidurių nevirškinimo, 
no, vidurių užkietėjimo, svaigulio, 
skaudėjimo, skilvio trubelių, silpnų 
• pūslės, pražudymo stiprumo Ir svo- 
nų. nervų, raumenų nusilpnėjimo, 

miego Ir panašių nedateklių. Nuga- 
yra parduodamos pas visus gyduolių 
nėtojus. Jei jūsų yertelga neturi jų, 
kit, kad jis užsakytų juins Iš oląęlio

KL 
arkliai

Ats.
ma nustatyti laikas, nuo 
kada pradėta kaustyti ark
liai. Bet pinigas, kuris ran
dasi Britanijos muzėjuj iš 
Tarento, Italijos, yra pa
darytas 300 metų pirm 
krikščionių gadynės, o jau 
atvaizduoja arklį kaustant. 
Reiškia, kad 2229 metai at
gal arkliai jau buvo kausto
mi,

STAR MINE GIRAITĖJ 
Courtney, Pa.

Prasidės 12 vai. dieną ir tęsis 
iki vėlai nakčia.

Skanūs Užkandžiai ir Gėrimai

Bus gera muzika ir kitokių 
pamarginimų.

ĮŽANGA VELTUI VISIEM

A. P. L A. REIKALAI

KL
yra 
' Ats. 

brangakmenių yra šie: opa- didesnė 
las, deimantas, safiras, per- karštis siekia 
lai, emeraldas, topazas, zir- žemė gauna iš 
konas, garnetas ir kt. 2375-milioninę dalį visos

I lžxc« V T i c* o Ir i 4- i n

KL Ar yra kur tokie į- 
taisai, kad gesinimui gais
ro galėtų vartoti sūrų jū
ros vandenį?

Ats. Taip, yra. Pavyz
džiui, New Yorko miestas 
vartoja sūrų Atlantiko van
denį savo aparatams gesini
mui tūlų gaisrų.

Kl. Kiek šilumos duoda sau
lė?

Ats. Saule yra 12,000 kartų 
i už mūsų žemę. Jos 

6500 laipsnių, i 
saulės tiktai 

i sau
lės šilumos. Visa kita jos šilu
ma išsisklaido kitur erdvėje. 
Šiltuose tropiko kraštuose saulė 
į vieną minutę suteikia 1 ket- 
virtainiui nąetrui 30 didžiųjų 
kalorijų, vadinasi tiek šilumos, 
kiek reikėtų suteikti vienam 
rui vandens, kad pakėlus 
temperatūrą 30 laipsnių.

lit- 
jo

Naujos konstitucijos dar 
nespėjome atspausdinti. Bet 
jau visa sustatyta ir špalltų 
nuotrauka pasiųsta kuopų se
kretoriams.

Dar nespėta .padaryti pa
lyginimas su originalu, tat 
gal pasitaikys kai kur klaidų. 
Prieš spausdinant ją dar per
skaitys seimo išrinktoji Kon
stitucijos Komisija, palygins 
su originalu, kad viskas pa
tiktų seimo tarimams. *

Iš konstitucijos nuotrau
kos, kurią gavo kuopų sekre
toriai, kuopos žinos, kaip 
tvarkytis iki konstitucija bus 
atspausdinta 
knygelės.

Sekančiam mėnesiui (Rug
pjūčiui) konstitucijos knyge
lės bus pasiųstos visom kuo
pom po tiek skaičiaus, kiek 
kurbkuopa turi narių.

Seimo Išrinktoji
Konstitucij o s Komis i j et.

ir padalyto

Kl. Ar Korida yra eže- 
ruotas kraštas?

Ats. Taip. Floridos val
stijoj priskaitoma apie 30,- 
000 ežerų. /

Kl. Kiek Anglijoj randasi 
nevedusių suaugusių vyrų ?

Ats. Sulig paskiausios statis
tikos, Anglijoj yra 1,752,719 
nevedusią vyrų. Iš tų daugiau, 
negu 213,000, gyvena Londone.

Kl. Kaip išimti juodylo 
pletmus iš drabužio?

At. Pirmiausiai drabužį 
išplauk tyram vandenyj, o 
nlėtmuotas vietas suvilgink 
j oxalic acid. Jeigu vėliąu 
juodylo plėtmai pasikeistų į

Kl. Kas daryti, kad bonka ne
išmuštų kamščio? [

Ats. ’ Kad butelis neišmuštų 
kamščio, 
kaištis 
ištarpintą 
ną.

korkųojant 1 reikia 
(korka)' padažyti' į 

arbavašką parafi- :

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

J.

X, ■
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitčs pas 
mane, o patarnausi^ kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
1 čia randasi dvi * lietuviškos' aptičkos, kuriose galima pirkti vais

tus daug prieinamesne' kaina,’negu kur kitur .dabartiniu laiku.
> A. M. KISHQN, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ.' I ir 5046 CHENE ST., DETROIT

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Cnld PnwrW<2 (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-UI UdU b r UWUvIb bijo. Už 76c už bafcsą apsiginkluok 
nuo savu amžino priešo!

Ilflin I 3Y TallQ centai užvskrynutę) yra tai kanuole prieš vi UU LtUA luUc kjtiį amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė- 
jirrią—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAŠA-

F. URBONAS
6102 Grand Avenue
Maspeth, L. I., N. Y.

Kampas Clermont Avenus 
TELEPHONE: JUNIPER 979«

151 Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

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

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kur] malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas —----- -------------------- —.— -------------------- —— -------- -—- -........i,.—....——

No.

Miestas
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State.

St. or Ave
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KyK1U su REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 5Sth ir 5£th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk ncprigulniingas. 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 klases moterims. Leidimas ir užganedinimas užtikrintas. Kla
ses dienomis ir vakarais.

PERS1TIKRINKIT! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets

New York City

RUSIŠKA
FYTOA! Uaike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A 

jęuo g x*yto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—7Ac J V VvulU
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

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

LAPUOTOS IŠS1PĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

j Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS:
Panedėliais ir 

utarninkais

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



Puslapis šeštas šeštadienis, Liepos

Dvasinio Pasitenkinimo ir
v i f t n ę 71 n i n ę w« bus Mas ¥ ILi 1 VU LllUVU Veikėjų Vakarienėje

d

Tegul Nesulaiko Joks Oras Sukniasiuvių Pardavikai Jau 
Nuo “Laisvės” Pikniko Rytoj Seimauja su Fabrikantais

Šiandien vakare, liepos 6 
įvyksta nepaprasčiausia vaka
rienė, “Laisvės” svetainėje. 
Tąja vakariene Lietuvių Dar
bininkų Lit. D-jos Centras pa
gerbia senuosius tos; organiza-

nė ir Zablackienė, išsivežė vi
są kumpį ir duonos kokius tris 
kepalus, tai vaišino gerai send- 
vičiais, o merginos—gerom 
kendėm, kurių kelis baksus tu
rėjo, tai ir fundino. Taip vis
kas iš kelionės buvo gerai.

Koresp. J. Saulėnas.

PARSIDUODA kendžių Storas su at
daru langu. Yra Fountain, Car- 

binator ir 4 kambariai gyvenimui. 
Parduodu labai pigiai iš priežasties 
ligos. Ateikit ir apžiūrėkit, po num. 
99 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

157-59

LIETUVIU VALGYKL.
Visokių Rūšių Šviežus

Prigėrė Astuoni

Ar būtų apsiniaukę ar lytų, 
jokis oras neturi sulaikyt tūks
tančių žmonių, kurie pasirengę 
važiuot į “Laisvės” pikniką, 
Ulmer Parke, šį nedėldienį, lie
pos 7 d. Parko svetainė to
kia didelė ir paranki, kad jo-

Sukniasiuvių Unijos vadai- cijos darbuotojus; o tų dar 
monelninkai jau posėdžiauja buotojų turėsime ne tik iš ar 
valstijos sostinėje Albany su timų, bet ir tolimų vietų, 

Vieni ir kiti nu-i Naujosios Anglijos, Chicagos ir
1S

fabrikantais.
važiavo į N. Y. valstijos gu-! kitur, tame skaičiuje drg. II. 
bernatoriaus 
renciją delei

Besimaudydami New Yorko 
ir apielinkės vandenyse, 
pos 4 d. prigėrė astuoni 
menys.

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

Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

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

lie- 
as1 REIKALAVIMAI

sušauktą konfe-, 
baigimo streiko, Andriulį ir jos 

je galėtų minios linksmintis, j kurį pirm kelių dienų neva pa
kol nustotų liję. Bet 
ermanas 
deldienį bus oras gražus.

šiais, dešimtais, mūsų dien
raščio metais “Laisvės” pikni
ke, turėsime iš toli ir arti.dau
giau publikos, 
pirmiau. Jau 
žiavę žmonių 
lllinojaus ir '< 
vietų; apsistoję pas .draugus 
Brooklyne, Newarke ir kitur 
ir nekantriai laukia “Laisvės” 
vasarinio pokilio dienos.

Kas tik buvo viename ar ki
tame iš pereitų “Laisvės” pik
nikų, tas nenorės pasilikti na
mie ir šį sykį. Kiekvienas jie- 
ško kaip galint daugiau sma
gumo; o kur tu surasi sma
giau pusdienį praleisti, kaip 
masiniame “Laisvės” piknike, 
su jo kultūriškais iš plačiausių 
apielinkių ir kitų kolonijų su
važiavusiais svečiais, su idė
jos draugais ir parinktinai ge
ra programa?

“Laisvės” piknike grieš dvi 
prof. Retikevičiaus orkestros. 
Šokikams nereikės snūduriuoti. 
Vieną paleidęs bei pavarginęs, 
šokikas galės griebti darban 
kitą; o pasirinkt jau bus iš 
ko—nuo šimtų šešiolikinių ir 
augščiau.

Dainuos vietiniai Aido ir Ly
ros chorai su visais kitais šios 
apielinkės chorais, vadovau
jami drg. V. Žuko. Philadelphi- 
jos Lyros Choras, su vadu J. 
Jurčiųkoniu, parodys brookly- 
niečiams ir t newyorkieciams, 
ką gali philadelphiečiai. ,

Pastaraisiais laikais yra iš
siplatinęs lošimas šachmatais 
ir čekeriais. To sporto mėgė
jams bus įrengta keliolika sta
lų, Bostoniškiai ir kitų vietų 
lošikai turės galimybės įrodyt 
savo gabumus prieš vietinius 
čampionus Balčiūną ir kitus.

Kalbės drg. V. Andriulis, 
dienraščio “Vilnies” redakto
rius iš Chicagos. Bus ir to 
dienraščio manadžeris J. P. 
Stančikas. Vienas iš seniau
sių mūsų judėjimo darbuoto
jų, drg. H. Stankus, iš Wor
cester, Mass., sakys prakalbą.

Specialiu traukiniu iš Phi- 
ladelphijos atvažiuos pulkas 
mūsų mylimų draugu, kaip 
menininku, taip ir užsigrūdi
nusių veikėjų politinėj, visuo
meninėj dirvoj.

Kurie dar nežinote, kaip 
piknikan nuvažiuoti, skaityki
te nurodymus “Lasvės” 3-čia- 
me puslapyje. Kiekvienas va
žiuojantis atsivežkite pę vieną 
kitą iš tų, kurie dar nėra bu
vę “Laisvės” piknikuose.

Stankų, “Vilnies” redaktorių i Trys Vaikai Apsivogė ir 
administrate- n i - o m i nI Padegė Savo Mokykląrių Stančiką.

Dar pirmą kartą Brooklyneweath- skelbė kompanična I. L. G. W.
pranašauja, kad ne- (Sukniasiuvių) Unija. Priim- vakarienėje dainuos drauges 

damas pakvietimą į tas dery- M. Vaidžiulienė su V. Mačiu-

negu bile kada 
dabar yra atva- 
iš Rochesterio, 

kitų tolimesnių

Mergaitės Laivų “Veiterkos” v * t T* * i. ( .
t i Iki šiol vien tik vyrai buvo 
patarnautojais prie stalų plau
kiojančiuose per jūras garlai
viuose; dabar gi laivas “Santa 
Barbara,’* plaukiantis iš New 
Yorko j Pietinę Ameriką, pa
sisamdė jau 14 mergaičių tam 
darbui..

Apiplėšė Telegrafo Ofisą

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

417 Lorimer Street (“Laisves’’ Name), Brooklyn, N. Y.

REIKALINGA patyrusios merginos 
del sheet casings. $24-$22 į savaitę. 
Subatomis tik pusę dienos reikia 
dirbti. Atsišaukite: Hardware Co., 
208 Moore St., Brooklyn, N. Y. 

156-61 Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

Trys mažiukai mokiniai 
sivogė daiktų iš kambario 
šininko mokyklos num.

pa- 
vir- 

; guber- i te-Jaskevičiene iš Philadelphi- šininko mokyklos num. 126, 
uniios j°s- Girdėtumėt, kokius jaut- ties Lorimer ir Meserole Sts., 

ir padegė kambarį. , Daiktus 
pardavė už 50 centų Tessei 
Kovąlizak, saldainių krautuvė
lės laikytojai, 946 Lorimer St., 
Brooklyne. Visi trys vaikai ir 
Tessė tapo areštuoti. Vaikų 
vardai: Solomon Goodman 
Ed. Pryor ir L. Tamney.

bas su darbdaviais ir 
natorium, socialistas unijos j°s- 
prezidentas Ben. Schlessirige-i rius lyriškus duetus jodvi su
ris mušė sekamą telegramą1 daro. Vakarieniautojai, vei- 
gubernatoriui Rooseveltui: kiausia, nepaleis jas vien su

“Mes giliai įvertiname tam-[duetais, tikimasi išgirst ir gra
sios rūpestį apie kovą 80,0001 žius jų solo balsus. Taipgi 
darbininkų delei žmoniškesnių Į 
darbo sąlygų ... ir 
tamstos pastangas 
mūsų skirtumus su 
viais.”

Ar tai ne šunuodegiavimas ? 
Ar tai ne pardavinėjimas dar
bininkų reikalų? Visa panašių 
derybų istorija duoda skaudų 
liudijimą, kad jose daroma 
tiktai šakar-makar tarp val
džios atstovų, samdytojų ir 
pardavikiškų vadų prieš eili
nius darbo žmones.

Kas nepamena, kaip anais 
metais tos pačios I. L. G. W. 
Unijos lyderiai per konferen
ciją su gubernatorium Smithu 
pakrikdė streiką ir pavergė 
darbininkus fabrikantams ir 
kontraktoriams.

FOR RENT
PASIRANDAVOJA forni.šiuotas kam

barys vyrui arba merginai, yra visi 
Įtaisymai ir parankumai. Kreipkitės 
po num. 126-02 Liberty Ave., Rich
mond Hill, N. Y. ' 159-60

A
Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

malonias 
sutaikyt 
d arb da

Al. D. Bičiūnas Užbaigė 
High Schoolę su Dovana

---  ---- ....------ Taipgi 
I dainuos visai 1 Amerikai žino
mos mūsų artistės dainininkės 
Menkeliūniūtė ir Margaret 
česnavičiūtė. Bus ir dailios 
smuiko ir piano muzikos. Tai 
tiek apie dvasinį maistą; bet 
“kūniški” 
prastesni.
draugės gaspadinės: M. Vaice- 
kauskiūtė, čepuliehė, Deikienė 
ir Kazokienė su 
Aldona ir Suzana 
talkininkėmis.

Nepavėluokite į
kuri prasidės 7 :30 vai. vakare. 
Šokiai nuo 6:30 vai.

valgiai irgi nebus
Tuo pasirūpins

riu k relėm is 
ir kitomis

vakarienę,

Įspūdžiai iš Lyros Choro 
Kelionės

Reikia Nakvynių
Draugai brooklyniečiai, 

rie turite 
vienam ar dviem 
prašome pranešti iį 
ofisą. Nakvynės į 
draugam, iš toliau
šiem į “Laisvės’^ pikniką.

“L” Adm.

PASIRANDAVOJA fomišiuotaskam- 1 
barys, vyrui arba porai. Jei būtų 

su vaiku, galėčiau, reikalui esant, 
■_ 104-67—128th St., 

157-59
> f vaiką prižiūrėti.

j Richmond Hill, N. Y

vietos i pernakvoti 
žmonėm, 

“Laisvės” 
reikalinga 
atvažiavu-

I PA SI RANDAVO J A šeši fornišiuoti | 
i kambariai. Kas nori, gali pirkti 
i visus fomišius ir randavoti kamba
rius, randa pigi. Kambariai randa

mu- si P™6 vandenio, daug laivų prieina.
Aš turiu darbą ant laivo, todėl 
norėčiau parduoti. Galima daryti ge
rą pragyvenimą. G. M. Kanton, 420 
West St., 3rd floor, New York, N. 
Y. 147-74

TEATRASDAINOSMUZIKA

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

terims plaukus kirpti. Pilnas kursas 
tik $25,00. Ateikite ir persitikrinki
te. Lietuvis instruktorius.
IMPERIAL BARBER COLLEGE, 

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

141—165

TELEPHONE. STAGG 9105

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvertais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniai! ir sekmadieniai* tik 
sulyg sutarties.

; 416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Alfred D. Bičiūnas užbaigė 
Jamaica High Schoolę, gauda
mas $5 auksu, kaipo dovaną 
už augščiausius laipsnius, ku
ri j iš pasiekė tos vidurinės 
mokyklos kursuose. Rudenį jis 
žada įstoti į New Yorko Uni
versitetą. Tai labai mokslus 
ir darbštus berniukas. Jo tė
vai yra pažangūs žmonės ir 
dalyvauja beveik visuose dide
sniuose ir mažesniuose kairių
jų darbininkų parengimuose.

Išvažiavimas buvo pui- 
nes publikos buvo nema- 
aš manau, kad ir pelno
Diena taipgi buvo gera,

THE CARNIVAL CRIME
55th Street Playhouse teat

re, New Yorke, tieįs 7th Ave., 
šią savaitę rodomai dar pirmu 
kart Amerikoje UFA veikalas 
“The Carnival Cripe.” Vei
kalas surištas su detektyviško- 
mis slaptybėmis ir tarptautinių 
kriminalistų gudrybėmis. Lo
šimas ir technika pirmos rū
šies.

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika
laujant gerit pribūname. J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 0452.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

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

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 

į 8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

Telephone, Greenpoint 282®

J. GARŠVA

Pražiūrėjo $31,600
$99,-Vagys, pasigrobdami 

400 pinigų, priklausąnčių Na
tional Kaucijų Kompanijai, iš 
“saugių-saugiausių dėžučių” 
Chelsea Exchange Banke, 
New Yorke, pražiūrėjo dar 
$31,600, palikdami juos dėžu
tėje.

4 Užmušti, 500 Sužeista Per 
“Fortdžulajaus” Sprogimus

Dar nėra galutino apskaity
mo, kiek Didžiajame New 
Yorke buvo užmušta ir sužeis
ta žmonių, kvailai bešvenčiant 
“Fortdžulajų.” Kol kas pra
nešama, kad nuo įvairių sprog- 
dinių žuvo keturi asmenys;-o 
500 
kad 
kių 
gai 
yra 
nukentėjo vaikai. \

buvo taip rimtai sužeisti, 
atsidūrė ligoninėse. To- 

gi, kurie netaip pavojin- 
liko apdeginti, be abejo, 
tūkstančiai. Daugiausia

Long Isknd Socialistai 

Kviečiasi MacDonaldą

Jaunas gražiai pasirėdęs 
vyras, atėjęs į Western Union 
Telegrafo ofisą, 125 E. 34th 
St., atkišo revolverį, liepė čia 
buvusiai tarnautojai nueiti į 
užpakalinį kambariuką, o tele
grafistui Jack Bergeriui atida
ryt plieninę saugos spintą, iš
imt visus pinigus ir atiduot 
jam, plėšikui. Taip telegra
fistas ,ir padarė, nenorėdamas 
gaut ktalką. Plėšikas,, gavęs 
tuo būdu $110, gana ’ramiai 
sau prasišalino.

Long Island City socialistai 
kviečia Anglijos ministerį pir
mininką R. MacDonaldą ne
pamiršt ir jųjų, kuomet jis at
važiuos į Ameriką. Savo laiš
ke jam tie socialistai savo, mes 
pripažįstame, kad tamsta tu
rėsi atvykęs čia lošti nepar- 
tijinę polę.

Nors MacDonaldas lošia ir 
“bepartyvę” rolę, tarnauda
mas Anglijos imperialistams, 
tačiaus su jo pagelba ameriki
niai socialistėiiai tikisi pakelt 
savo ąėrą, o' gal dar daugiau 
pasimbkint, kaip šunuodegiaut 
buržuazijai.

Lyros Choras iš Maspetho 
pereitą nedėldienį, 30 d. bir
želio, važiavo į Bridgeportą 
dainuoti, kur rengė visos Conn, 
valstijos darbininkų organiza
cijos išvažiavimą spaudos nau
dai, 
kus, 
žaį; 
liks.
tik atrodė po pietų ant lietaus, 
bet nelijo, o publikos daug su
silaikė, bijojo lietaus.

Lyros Choras buvo paėmęs 
busą ir padaręs kontraktą ant 
48 ypatų ir 7 vai. ryte išva
žiuoti. Bet kompanija neišpil
dė, ką buvo pasirašius kon
trakte : busą prisiuntė daug 
mažesnį, taip kad turėjome su
sispausti, kaip silkės bačkoje, 
po 7 į eilę, ir dar busą atsiun
tė net dviem valandom vėliau; 
net 9 vai. Telefonavo komisija, 
tai vis atsako, kad jau išva-. 
žiavo, o kaip nėra, taip nėra. 
Choristai nerimauja, vieni ap
eina kelis blokus ir vėl grįžta 
prie “Laisvės” salės. Mat, 
kompanija pripratus apgaudi
nėti. Bet ant kelio neturėjo
me jokio atsitikimo, kaip kad 
pernai, važiuojant i Union Ci
ty, Conn. Nuvažiavom lai
mingai.

Dainuoti taipgi sekėsi gerai; 
programa buvo neilga. Po 
programai draugai ir draugės 
Conn, valstijos labai puikiai 
priėmė: susodino visus Lyros 
choristus už stalo ir vaišino 
visokiu geru.

Tai labai tas lyriečiams pa
tiko; sako, kad niekur tokių 
draugiškų žmonių nematėme, 
kaip Conn, valstijoj; jie visa
dos gerai priima. Lyros Cho
ras taria širdingą ačiū už tokį 
draugiškumą. Lyros Choras 
ir ant toliau neatsisakys pa
tarnauti, stengsis kaip nors at
silyginti.

Lyros Choras už stalo val
gant padainavo kelias daine
les. Paskui pašokę ir išvažia-1 
vom 8 vai. vakare; dainuoda
mi parvažiavom iki “Laisvės” 
11:30 vai. Beje, mūsų geros 
'“leidukės,” draugės Cibulskie-1

BEHIND THAT CURTAIN
Roxy Teatre, ties 7th Ave. 

ir 50th St., New Yorke, ant
rai savaitei paliekama tas pats 
kalbantysis judis “Behind 
That Curtain” (Už To Užlai
do). Tai irgi romantiškai- 
slaptingas kūrinys, su detek- 
tyviškais prieskoniais. Įspūdį 
daro gana gerą.

Tel., Stagg 5878

LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir — 

BEAUTY PARLOR

’ Tel., Triangle 1450
i Lietuvis Fotografas j
I IR MALIORIUS

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.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 24 kuopos susirinki

mas bus panedėlj, 8 liepos, Gervės 
svetainėje, 85 Hudson Ave., 8 vai. va
kare. Visi nariai ateikit, yra svarbių 
reikalų. Sckr. M. Beal.

e

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
IR MERGINOMS!

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

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir

mes esame 
srityje del

Nufotografuoja į 
ir numaliavoja I 
visokius pa- į 
veikslus jvai- ■ 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau- | 
jina senus 
kra javus 
su daro
amerikoniškais

gerai ir pigiaiDarbą atlieku
Kreipkitės šiuo adresu:

JONAS STOKES B 
I 

173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. Į
Itll i ■ ■. HM —■ ■ nu ■•u .w ilu untu. ..u - ■«> —— •>> - m .u 

159-60

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BINGHAMTON, N. Y.

L. D. S. A. 23 kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, liepos 9 d., 7:30 vai. 
vakare, pas drg. Mainionienę, 30 Rog
ers Ave., Johnson City, N. Y. Drau
ges, nesibijokime šilto oro, bet visos 
kaip viena dalyvaukime šiame susirin
kime, nes turime daug svarbių reika
lų aptarti. Todėl, draugės, pasisteng- 
kite visos pribūti laiku. Nepamirški
te ir naujų narių atsivesti. Organi
zatore M. Z.

įsitėmykite

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA 2 šeimynų namas, 

pilnas lotas. Labai gera proga 
pirkti. Kreipkitės po num. 44 Mes- 
erole St., Brooklyn, N. Y. 159-60
PARSIDUODA nauja 4 kambarių 

stuba su porčium, yra didelis skie
pas, šiluma, garadžius ir vištininkas, 
geras vanduo, elektra, 4Į akrų že
mės. Tinkama vieta vištų farmai. 
Tik viena mylia nuo byčių. 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

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

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street, s Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 9942

$10.00
specialistai 

merginų ir

antrašą:

Taipgi 
grožybės 
vyrų.

Gerai
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
sale aptiekos.

NAUJA BUCERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAI AS
GRABORIU;

ir

su I

107 UNION AVENl
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 0783

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmčsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi vis«. 
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, Šaknys ir kitokie naminia* 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus.
Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronėlių
Čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devynmečių durnaropių
Dzingelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių i
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio u ogi} Seneso plokščiukių
Kaštavolų šalavijų
Kmynų Seneso lapelių
Liepos žiedų šafronų
Lisnikų Trijų devynerių
Metelių Traukžolių
Medetkų Totorkų šaknų
Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Našlelių Pinavijų šaknų
Puplaiškių Trūkžolių
Parušanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. šalmėčių




