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Raudonas Napoleonas
Cementas
Juoda Haiti
Daily Worker
Moterys Organizatorės
Seniau ir Dabar

Rašo Dimas Benamis

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Balandžio mėnesį savaitinia
me kapitalistiniame magazine 
“Liberty” per kelius numerius 
buvo talpinama bjauri ir šlyk
šti apysaka “Raudonas Napo
leonas” (Red Napoleon). Toj 
apysakoj buvo naudojama pur- 
viniausia agitacija prieš Sovie
tų Sąjungą. Buvo vedama agi
tacija už karą prieš neva grę
siantį pavojų baltajai civilizuo- 
tajai žmonių rasei iš pusės ne
civilizuotos aziatiškos geltono
sios rasės žmonių, bolševikų va
dovaujamų.

POLICIJA NUŠOVĖ 2 STREIKIERIUS
Vokietijos Komunistai

Rengiasi Prie
Raudonosios Dienos

Viena darbininkė sako, jos 
sūnelis labai mėgo skaityti tą 
“Raudoną Napoleoną” (nes ži
noma, visose kapitalistinėse 
įstaigose, ypatingai mokyklose 
vaikam buvo bubnijama, kad 
tai geriausia ir gražiausia apy
saka) ii* kiekvieną subatą mal
daudavęs motinos penktuko, 
kad nusipirkt tą magaziną.

Bet aš norėčiau paklaust vi
sų darbininkių motinų, kurtos 
simpatizuoja bolševizmui ir so
vietizmui, ar jos aiškina savo 
vaikams apie tai, kad komunis
tų dienraštis “Daily Worker” 
kasdien jau per keliolika savai
čių talpina “Cementą” (’’Ce
ment”)? Tas veikalas aiškiai 
nušviečia, kaip baltosios civili
zuotos kapitalistų rasės gelbėjo 
visokiems banditams Sovietų 
Rusijoj, kad nuvertus darbiniu-

BERLYNAS.— Kartu su 
kitų šalių Komunistų Parti
jomis, Vokietijos Komunis
tų Partija deda didžiausias 
pastangas, kad sumobilizuo
ti Vokietijos darbininkus 
apvaikščiojimui Raudono
sios Dienos (rugpjūčio 1 
d.), kurią Komunistų Inter
nacionalas nuskyrė kovai 
prieš gręsiantį imperialisti
nį karą ir gynimui Sovietų 
Sąjungos. Bus surengtos 
milžiniškos darbininkų de
monstracijos.

Trys Darbininkai Žuvo 
Nuo Eksplozijos

Dar daugiau, “Cementas” aiš
kiais ir nuosakiais bruožais nu
šviečia, kaip tuomet Rusijos 
darbininkų klasė: vyrai, mote
rys ir vaikai, kentėdami badą, 
vargą ir neapsakomą skurdą, 
su šautuvais rankose gynėsi Į 

s. nuo^v’soK.-, rūšies- kapitalisti
nių banditų ir tuo pačiu sykiu 
griebėsi už darbo, kad atstatyti 
sugriautas laike karo ir revoliu
cijos dirbtuves, statyt namus, 
art ir sėt laukus ir tt., ir tt.

Dabar gi, “Daily Worker” 
pradėjo talpint naują rašinį, 
kuris dalimis telpa kasdien — 
“Black Haiti.” Labai interesinga 
ir naudinga ypatingai jąunuo- 
liams apysaka, kuri aiškiai per
statų juodus, bjaurius ir žvė
riškus kapitalistų klasės dar
bus, kad juo labiausia pavergt 
darbininkus.

“Daily Worker” vienintelis 
komunistinis dienraštis anglų 
kalboj turi tapt masių laikraš
čiu. Todėl kiekvienas darbinin
kas ik darbininkė turi jį skai
tyt. pla^int ir remt finansiniai.

Dabartiniu laiku tas propa- 
revo- 
idejų 
Kiek-

V. II JL-lllC

Dabartiniu laiku tas 
gandistas ir agitatorius 
licinių, komunistinių 
randasi blogoj padėtyj, 
vienas kapitalizmo tvarkos prie
šas turėtų būtinai paaukaut 
dienos uždarbį, kad sustiprint 
tą darbininkų kovos įrankį.

Bill Haywood savo knygoj 
sako, kad Aidoblistų Unijos 
gabiausios spėkos ir ’ energin
giausios organizatorės buvo 
dvi moterys: Elizabeth Gurley 
Flynn ir Margaret Sanger.

Šiandien Amerikos Komu
nistų Partija turi visą eilę ga
bių moterų kalbėtojų ir orga
nizatorių ir jų skaičius kasdie
ną vis auga su kasdieniniu di
dėjimu ir pletimusi darbinin
kų kovų prieš kapitalizmą.

Jeigu seniau audėjai laužė 
ir daužė (mašinas todėl, kad 
jų įvedimas darbininkams reiš
kė netekimą darbo ir suma
žinimą uždarbio, tai dabar dar
bininkai organizuojasi kovai 
už sutrumpinimą dirbimo lai
ko ir pakėlimą algų.

1844 metais Silezijos audė- 
'* Čekijos verpėjai, iš prie- 

didelio išnaudojimo ir 
sukilo ir pradėjo ar

šinas ir ^griaut namus. 
’P jie tuomet suprato

‘n gi, praslinkus 85

MODERNISMS TAUTOS VADAS

; r

Fašistiniai tautininkai taip nuvarė savo kumelaitę (par- 
tijukę Sandarą), kad jau niekas kitas ant jos negali joti, 
kaip tik bačka savo gėdą pridengęs “tautos gynėjas” P. 
Bukšnaitis. Nesenai fašistiniai sandariečiai, suvažiavę 
Bostone, “iškilmingai” nūskyrė tą muzikantą'Sandaros pir
mininku.

500 Streikierių Pasiryžę 
Kovoti Už Gastonijos 

Streikierius

200 NEW ORLEANS STREIKUOJANČIŲ 
DARBININKŲ SUAREŠTUOTA

SALT LAKE CITY, Utah.
— Penktadienį ištiko didelė 
eksplozija Hercules Powder MacDonaldas Pakėlė SaVO 
kompanijos dirbtuvėj, Ma-i0-i • ii *i • <por nnn 
gana, Utah, netoli nuo čia. Sėbrui Algą iki $25,000 
Žuvo trys darbininkai. Eks
plozija sunaikino dinamito 
maišymo kambarį.

Užmušti darbininkai bu
vo: Willard Jenkins, 27 me
tų amžiaus; Oliver Shafer, 
36 metų amžiaus, ir Eugene 
E k, 20 metų amžiaus.

Apie 1800 svarų dinamito 
buvo maišymo kambary, 
kuomet eksplozija ištiko. 
Eksplozijos priežastis 
neišaiškinta.

Užbaigė Budavoti Didžiausią 
Vandeninį Orlaivį

dar

Kapitalistai “Susirūpinę” 
Amerikos Komunistų 
“Sulaikymu” Maskvoj

NEW YORK.—New Yor- 
ko buržuaziniai laikraščiai 
labai “susirūpinę” del Ame
rikos Komunistu Partijos 
vadų “sulaikymo” Maskvoj.

Jie rašo, būk Gitlowas. 
Wolfe ir kiti “sulaikyti” 
Maskvoj “sųdisciplinavi- 
mui.” Nėra nieko pana
šaus.

Gitlowas, Wolfe ir kiti 
Komunistų Partijos vadai, 
kurie buvo -nuvykę Mask
von, sugrįžo Amerikon. 
Lovestone ta po išmestas iš 
Komunistų Partijos už tai, 
kad jis sulaužė Komunistų 
Internacionalo patvarkymą. 
Jam buvo išakyta pasilikti 
dirbti Kominterne tūla lai
ką; o jis sugrįžo Amerikon.

Londonas.—čia sužinota, 
kad laivyno “sumažinimo” 
konferencija, kurią planuo
ja Anglijos ir Amerikos val
džios, neįvyks greitu laiku.

metams nuo to laiko, darbinin
kai savo kovą supranta kitaip; 
ne kova prieš mašinas, bet ko
va prieš kapitalistų klasę, ku
ri tunka iš darbininkų klasės 
darbo vaisių.

Mainosi laikai, mainosi eko
nominės aplinkybės, mainosi ir 
žmonių supratimas, 
žmonės—mainosi visas 
lis.

mainosi
pasau-

LONDONAS.— Ketvirta- 
dienį premjeras MacDonal
das pranešė atstovų butui, 
kad jis pakėlė J, H. Tho
mas, lordui valstybės ant
spaudų prižiūrėtojui, algą 
nuo 2,000 švarų sterlingų 
(apie $10,000) iki 5,000 sva
rų sterlingų (apie $25,000), 
nes jis, girdi, dar turi ša
lutinių užduočių kaipo mi
nisteris, rūpinantis bedar
bės klausimu.

Gavęs tokią didelę algą 
ponas Thomas dar geriau 
tarnaus Anglijąs kapitalis
tams.

Thomas yra vienas iš gel
toniausių Anglijos socialis-

BERLYNAS. — Pasauly 
didžiausius. vandeninis or
laivis tapo užbaigtas šiomis 
dienomis. Budavojimo dar
bas tęsėsi per du metus. 
Orlaivis šią savaitę bus iš
bandytas virš Constance 
ežero. Turi 12 motoru, 
kiekvienas jų turi 525 ark
lių spėkos, maksimum grei
tumą gali išvystyti iki 156 
mylių į valandą; vidutiniai 
gali lėkti 118 mylių Į valan
dą.

New Orleans Darbinin
kai Grasina Paskelbti 

Simpatijos Streiką
Nušovęs Merginą Žudėsi

KEWANEE, Mo.— Del 
to, kad ji atsisakė su juo 
apsivesti, Honas Mayberry, 
19 metų vaikinas iš Fort 
Wayne, Ind., nušovė Irma 
Hendershott, 16 metų am
žiaus merginą, ant Hender
shott farmos, netoli nuo Čia. 
Nušovęs merginą bandė .žu
dytis, merginos tėvas jį pri
baigė.

Paleidęs į mėgina 5 šuvius, 
vieną šūvį paleido' sau į 
galvą, bet tuoj aus nenumi
rė. Merginos tėvas pripuo
lė prie jo su šautuvu ir pa
leido jam šūvį į galvą. Tuo- 
jaus jis numirė.

Hendershott, merginos 
tėvas, tapo suareštuotas. 
Toliau vedamas tyrinėjimas.

Amerikos Kapitalistai Dave 
Tautų Lygai $1,000,000

Geneva, Šveicarija.—Pra
nešama, kad Amerikos ka
pitalistai “paaukojo” šią va
sarą Tautų Lygai apie $1,- 
000,000.

Budapest, Vengrija.—Prie 
fašistinės valdžios Vengri
jos namų būdavo toju algos 
sumažintos iki $1 į dieną.

New Orleans.— šeštadie
nio rytą, kuomet streiklau
žiai bandė operuoti gatve- 
karius ant Canal gatvės, 
streikieriai 
pasipriešino.

Įvykus susikirtimui tarp 
streikierių ir streiklaužių, 
sudaužyta trys gatvekariai.

Policija susigabeno kul
kosvaidžius, apsiginklavo 
ašarų bombomis.; įGrąsina 
šaudyti į ■ streikierius, jeigu 
jie išdrįs eiti arti namų, 
kur randasi kompanijos gat
vekariai, iš kur streiklau
žiai pradeda juos operuoti.

Namų statytojų ir metalo 
darbininkų unijos grąsina 
paskelbti simpatijoš streiką. 
Darbininkai sako, kad jie 
kovos prieš importavimą 
skebų.

Streikieriai reikalauja pa
kelti algas ir sutrumpinti 
darbo valandas. Streikuoja 
suvirs 1,500 darbininkų. 
Bet tūkstančiai darbininkų 
simpatikų dalyvauja masi
nėj pikieto demonstracijoj 
ir padeda streikieriams ko
voti.

Valdininkai rengiasi pa
skelbti karo stovį. ’

smarkiai tam

BESSEMER CITY, N. C. 
— Šis miestelis randasi ar
ti Gastonijos. Streikuoja 
suvirs 500 tekstilės darbi
ninku. Pereita ketvirtadie
nį streikieriai turėjo pikni
ką ir masinį susirinkimą. 
Surengė Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas, Dar
bininkų Tarptautinė Pagel- 
ba ir Nacionalė Tekstilės 
Darbininkų Unija.

Piknike kalbėjo Bill 
Dunne ir Juliet Stuart 
Poyntz. Vakare masiniam 
mitinge kalbėjo streikierė 
Viola Hampden iš Gastoni
jos ir tėvas unijos organiza
toriaus Fred Erwin Realo, 
kuris dabar laikomas kalėji
me. Darbininkai parodė 
didelį solidarumą Gastoni
jos įkalintiems streiko va
dams. Pareiškė, kad jie ko
vos už sudaužymą padary
to suokalbio prieš suareš
tuotus streikierius, kuriuos 
kapitalistai nori pasiųsti į 
elektros kede.

Keli desėtkai darbininkų 
natapo nariais Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo vie
tinio skyriaus, kuris jau tu
ri anie šimtą nariu.

Pirmininkas Williams sa
vo kalboj pareiškė: “Mums 
visko trūksta, apart karin
gumo dvasios; mes jos tu
rime užtektinai.”

Williams pasakojo apie 
naujai įstojusius darbinin
kus į uniją. Jis' priminė 
vieną darbininkę, kuri įsto
jo į uniją. Ji yra našlė, 29 
metų amžiaus, kuri turi 
penkis vaikučius; keturi ki
ti vaikai numirė iš priežas
ties negalėjimo jų tinkamai 
prižiūrėti ir maitinti. Ji dir
bo 12 valandų į parą nakti
mis ir gaudavo tik $9 i sa
vaitę. Visi vaikučiai buvo 
palikti priežiūroj vyriausios 
mergaitės, 11 metu amžiaus. 
Ta moteriškė prašė, kad jai 
leistų dirbti dienomis, bet 
bosai atsisakė.

Tokie pat dalykai yra su 
šimtais kitų darbininkų.

Darbininkai sako, kad vi
dutinė darbininkų alga tek
stilės dirbtuvėse Bessemer 
mieste yra $10 į savaitę, o 
reikia dirbti 60 valandų į 
savaitę.
Kaliniai Siunčia Darbinin

kams Pasveikinimus
Ketvirtadienį advokatas 

Brodsky, Fred Bealo tėvas, 
Bill Dunne ir Poyntz matė
si su įkalintais streikieriais. 
Visi įkalinti streikieriai 
siunčia širdingiausius pa
sveikinimus visos šalies 
darbininkams ir ačiuoja 
tiems darbininkams, kurie 
kiek paaukoja gelbėjimui jų 
nuo elektros kėdės.

Keturi Policistai Atsisakė Ko vot Prieš Streikierius ir Metė 
Tarnystę; Tęsiasi Didelė Kova

vasarą,NEW ORLEANS.—Penk- kad jie kovos visą 
tadienį čia įvyko susikirti- jeigu tik bus reikalas, 
mas tarp streikuojančių
gatvekarių darbininkų ir j pirmadienį, kuomet kompa 
policijos, kuri padėjo streik
laužiams operuoti gatveka- 
rius. j

Streikieriai su simpatiza- 
toriais masiniai pikietuoja. 
Neleidžia streiklaužiams 
nei pasijudinti su gatveka- 
riais. Kadangi policija be 
pasigailėjimo puola streikie
rius, muša buožėmis ir šau
do į streikierių minią, tai 
ir streikieriai griebiasi 
griežtų priemonių: akmeni
mis ir plytomis daužo ope
ruojamus gatvekarius.

Streikieriai taip smarkiai 
pasirodė kovoje, kad net 
skebai meta darbus. Profe
sionalas 
Boulder, 
Buffalo, N.
pradėjęs operuoti gatvekarį, 
metė darbą. Jis pareiškė: 
“Man jau užtenka. Buffalo 
mieste niekad tokio dalyko 
nebuvo.”

Keturi policistai atsisakė 
I kovoti prieš streikierius. 
Jie ant vietos metė policis- 
tų darbus. Keliolika kitu 
policistų atsisakė 
gatvekarius su 
v • •ziais.

Policija nušovė 
kierius. Joseph 
60 metų amžiaus, kurį poli
cija peršovė ketvirtadienį 
laike streikierių masinės de
monstracijos prieš streik
laužius, penktadieni numirė. 
Sylvan Thibodeay tapo po
licijos peršautas penktadie
nį; nugabentas j ligoninę 
numirė.

Keli desėtkai streikierių 
sužeista.

Penktadienį policija su
areštavo suvirš 200 streikie- 
rių.

Gatvekarių kompanija 
gabenasi daugiau streiklau
žių. Miesto valdžia pastatė, 
dar 100 policistų daugiau, 
kad sulaužyti streiką. Mies
to taryba įsakė l&mpanijai 
neoperuoti gatvekarių, kol 
nebus pastatytos tvirtos po
licijos spėkos, kurios galė
tų lengvai apveikti streikie
rius.

Raitoji policija puolė ant 
streikierių demonstraciios 
ir labai sužeidė Žala Koh- 
man, 24 jnetų amžiaus mo
terį.

Public Service Kompanija, 
kuriai priklauso gatvekarių 
linijos, sako, kad ji dės pas
tangas sulaužyti streiką. 
Sakoma, kompanija turi at
sigabenus apie 400 streik
laužių.

Nariai vietos gatvekarių 
darbininkų lokalo 194, ku
ris priklauso prie Amalga
mated Association of Street 

vinusių amatninkų didžiau-^ and Electric Railways Em- 
sia alga $1.92 į dieną. ployees Unijos, pareiškė,

Mažos Algos Franci joj
Paryžius.—Vidutinė Fran- 

cijos darbininko alga yra 
$1.12 į dieną. Gerai išsila-

Streikas prasidėjo pereitą

nija pareikalavo teisės pra
šalinti iš darbo unijistus 
darbininkus be arbitracijos.

Kritikuoja MacDonaldo 
Valdžią del Santikių 
su Sovietais

1

streiklaužys John 
motorman as, iš 

., kuris buvo

operuoti 
streiklau-

du strei-
Molinerio

LONDONAS.— šeštadie
nį MacDonaldo valdžia su
silaukė kritikos iš opozicijos 
pusės, iš konservatyvų. Kri
tiką darė Austen Chamber- 
lain, buvęs užsienio reikalų 
ministeris prie konservaty
vų valdžios.

Apart kitų klausimų, 
Chamberląin kritikavo Mac
Donaldo valdžią delei daro
mo žingsnio atsteigti diplo
matinius santikins su .Mask
va be užtikrinimo, kad ne
bus skleidžiama Trečiojo 
Internacionalo propaganda, 
tai blogai pasielgs pats sau 
ir šaliai.

MacDonaldas mato, kad 
Anglijos imperialistų eko
nominiai interesai būtinai 
reikalauja atsteigti diplo
matinius santikius su Sovie
tų Sąjunga.

Už Nunuodymą Pačios Ga
vo 99 Metus Kalėjimo

Boston, Tex.— Šiomis die
nomis džiurė nuteisė Ocie 
Nix, jauną farmerį, ant 99 
metų į kalėjimą už nunuodi- 
jimą savo pačios, Venitos, 
17 metų amžiaus. Teisme 
buvo bandoma įrodyti, kad 
jis yra nepilnai sveiko pro
to.

“Daily Workeriui” Dar 
Reikalinga Skubi Pagelba
“Daįly Workeris,” A- 

merikos Komunistų Par
tijos organas, dar randasi 
sunkioj finansinėj padėty, 
nežiūrint, kad per pasta
rąsias dvi savaites darbi
ninkai sukruto daugiau 
rūpintis jo likimu. Dar j 
nesukelta užtektinai pini
gų, kad “Daily Worke
ris” galėtų išeiti šešių 
puslapių, kaip iki šiol ėjo. 
Dabar šiaip taip verčiasi 
diena iš dienos.

Lietuviai darbininkai i 
taipgi turėtų šiuo tarpu 
daugiau pasirūpinti sutei
kimu paramos tam svar
biam darbininkų laikraš
čiui. Įvairios darbininkų 
organizacijos, taipgi pa
vieniai asmenys, turėtų 
nepamiršti tuojaus kiek 
galint- paaukoti tam tiks
lui. Aukas siųskite tie
siog “Daily Workeriui,” 
26-28 Union Square, New 
York City.

■
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“TIKRIEJI” AMERIKONAI IR KOVA

talkon
bataliją prieš

išnaudojimas

skaičiu- 
iki pas- 
pusiau- 

kur be-

Tai nėra koks pavienis, at
skiras nuotikis, kad taip audrin
gai, tragiškai susikirto gatve
karių darbininkai bei tarnauto
jai su policija ir streiklaužiais 
New Orleans mieste, Louisia- 
nos valstijoj, ir tūkstančiai ki
tų darbininkų. stojo 
streikieriams į.
“tvarkdarius.”

Vis didėjantis
priespauda, pusamžių darbiniu-’ 
kų atleidinėjimas iš darbo pa
liečia gatvekarių motormanus 
ir konduktorius lygiai, kaip ir 
kitų pramonių vergus. O skau*’ 
džiausią darbininkus samdytb- 
jai lupo tai būtent pietinėse šios 
šalies valstijose, tame 
je ir Louisianoje, kur 
kutinių laikų vyravo 
baudžiavinė tvarka ir
veik buvo nežinoma toks daly
kas, kaip darbo žmonių organi
zacija. 

• 11Industrializacija ir Klasių į k
Kova 4’

Bėgyje kelių paskutinių me
tų pietinės valstijos pradėjo 
sparčiai industrializuotis; ūmai 
ten prisisteigė audyklų, geležies 
ir plieno liejyklų ir kitų pra
monės šakų. Fabrikantai iš ry
tinių ir šiaurinių valstijų sku
botai ėmė kraustytis su savo 
įmonėmis į tas valstijas, bėg
dami nuo unijų, j ieškodami ten 
kuo pigiausių darbininkų ir, pa
siryžę savo pfomonėms plačiai 
išnaudot ten esamus gausingus 
žaliosios medžiagos šaltinius.

Iš kalnų ir klonių, nuo men
kų ir praskolintų žemės sklype
lių metėsi į fabrikus smulkieji 
savininkėliai, gyvenusieji pus
laukiniu ir pusbadžiu gyveni
mu; leidosi į pramonės darbus 
ir bernai bei vergai, kurie iki 
tol baudžiavą ėjo stambiuose 
žemės ūkiuose bei plantacijose.

Bet jie greitai patyrė, jog, 
bėgdami nuo sodžiaus vilko, už
bėgo ant kapitalistinės fabriko 
meškos. Fabriko pragaras, su 
$5 iki $10 uždarbio į savaitę už 
60 darbo valandų, su nesvietiš
ka skubinimo sistema, greitai 
pasidarė nepakenčiama. Gimė 
nebylys murmėjimas, kuris vei
kiai perėjo į neorganizuotų dar
bininkų nesąmoningus, spora- 
diškus, savaime išsiveržiančius 
sujudimus, šitokių neorgani
zuotų sujudimų pavyzdžių da
vė ypač audyklų darbininkai 
Elizabethone, Ten n.

Be programos, be vadų, be 
patyrimų Elizabethtono audė
jai padarė pirmą ko^os bandy
mą—sustreikavo. Į “vadus” 
jiems įšipiršo,?jpąklioriai iš A- 
merikos Darbo Federacijos, ku
rie tuojaus, pardavė streiką, 
suvarydami audėjus atgal į fab
rikus be jokių laimėjimų, be 
mažiausios* organizacijos. Su
grįžę jie vėl pajuto visą skau
dumą kapitalistinės- rykštės ant 
savo nugarom. Apmaudo ir 
keršto pagauti, jie vėl metė 
darbą. Bet ir vėl atlindo Dar
bo Federacijos lyderiai, dar ge
riau pasišmeravę liežuvius, kad 
antru kart sumulkint darbinin
kus. Išnaujo jie sulaužė strei
ką, sukomanduodami darbinin
kus į audyklas-vęrpyklas, taip
gi be mažiausio tikro bandymo 
juos suorganizuot. Antru at
veju buvo parduoti darbinin
kai. Dalis jų nusivylę, bet dan
tis sukandę, vėl stojo prie stak
lių ; bet vėl ir vėl ėmė trūkinėt 
jų kantrybės siūlai. Viena ji/ 
da’is meta darbą šiandie, o ry-

Kiia sustreikuos ryt

toj, o poryt — vėl prie staklių, 
ilr taip tęsiasi ta, rodos, bevil- 
tinga klampynė.

Toks darbininkų ūpas pana
šiose engimo sąlygose yra me
džiaga rimtai kovai,; kuomet 
jiems patiekiama teisinga va
dovybė. Tokią vadovybę turėjo 
Gastonijos audėjai, kurių kovos 
priešakyje stovėjo komunisti
niai organizatoriai iš Industri
nės NacionaRįs Audėjų Unijos. 
Tuo būdu Gaston i joj įvyko ilga, 
sutartina, įnirtusi kova, kurios 
aidai jau šimtus sykių apibėgo 
apie visą pasaulį. Bet policija, 
milicija, pulkai ginkluotų gal
važudžių, Darbo Federacija ir 
net socialistinis “šelpimo komi
tetas” taip apsitvėrė, kad revo
liuciniai kovos vadai iš Gasjo- 
nijos negalėtų nei kojos įkelti į 
Elizabethtoną.

Mokinasi iš Pavyzdžių
Apie karžygišką gastoniečių

,, apie Elizabethtoną ir a- 
pie įvairius kitus darbo vergų 
susikirtimus su skurlupiais ka
pitalistais girdėjo ir mokinosi 
taipgi New Orleanso gatveka
rių darbininkai. Tos žinios pa
veikė ir į juos. Nors jiems bu
vo aišku, kokio pasiutusio pa
sipriešinimo, kokių žudeikiškų 
antpuolių jie susilauks iš pusės 
samdytojų ir vyriausybės. Ta- 
čiaus jie nematė kitokios išei
ties, kaip tik’stot kovon prieš 
vis aštrėjančią priespaudą ir, 
išnaudojimą. Kitų darbininkų! 
kovotojų rungtynės su. savo 
klasiniais neprieteliais pakuždė
jo drąsos ir New Orleanso mo- 
tormanams ir konduktoriams.

Išėjus kovon, jie pradėjo 
akmenimis ir plytomis vaišinti 
streiklaužius ir pastatytą strei
ko laužymui policiją. Du strei- 
kieriai liko nušauti; šimtai a- 
reštuota. Bet kiti nepraleidžia 
skebais operuojamų gatveka- 
rių, daužo juos ir degina. O 
tūkstančiai kitų, pašalinių 
darbininkų, jiems taikau j a, 
stodami batalijon prieš streik
laužius ir jų sargus. Miesto 
valdyba taip nusigandus, kaip 
prieš kokią revoliuciją; įsakė 
sustabdyt gatvekarių vaikščio
jimą, kad ta įtūžusi kova ne
sutrauktų po savo vėliava dar 
didesnių darbininkų minių.

Amerikonai—Ne Išimtis
Taip, senieji, tikrieji ameri

konai darbininkai, kaip anato
me, irgi nebus amžinomis ave
lėmis kapitalistinių draskūnų. 
Pietinių valstijų darbininkų 
kovos liudija, kad į klasių ko
vos kelią įstoja ir tos amerikie
čių darbininkų masės, kurios 
iki šiol buvo dolerinių patrio
tų skaitomos “ištikimiausio
mis,” jtai yra, labiausiai ap
temdintomis. Amerika, vadi
nasi, nėra išimtis iš kapitalis
tinio pasaulio, kuriame abelnai 
platėja ir aštrėja proletariato 
kova prieš žiaurėjančią kapi
talistinę racionalizaciją. Ta
tai turėtų įsitėmyti dešinieji 
elementai, kurie pasakoja, būk 
Amerikos kapitalizmas esąs 
apsaugotas kokiomis tai išiim 
timis iš bendrosios kapitalisti
nių prieštaravimų žygiubtės ir 
iš pasaulinio kovos aštrėjimo.

Užpuolimai Ant Komunistų

PRAGUE, Čekoslovakija. 
—Pasak pranešimo iš Mun
kąs, policija tęn užpuolė ant 
Komunistų Partijos .įstai
gos jieškodama neleįališkų 
lapelių, kurie buvo 
mi tabako dirbtuvei 
nesurado. .

f • ♦ :

Niekšingi Darbai Fašistu 
Didvyrio Plechavičiaus

Kad gruodžio 17 d. per
versmo viršyla, galvažudys 
Plechavičius, yra vienas iš 
niekšingiausių subjektų 
Lietuvoj, tai jau žinome iš 
jo visos eilės darbų. Už tai, 
kaip buvo paskelbta, Smeto
na-Voldemaras jį apdova
nojo 1000 litų mėnesines 
pensijos iki 'gyvos galvos. 
Plečkaitininkų organas 
(“Pirmyn” num. 13-tas) a- 
pie jį paduoda daugiau ži
nių, tarpe kurių amerikie- 

; čiams dar yra negirdėtų, 
todėl lai dienraščio Skaity
tojai susipažįsta su jomis:

“Plechavičius vis dar nerim
sta, jis dar tikisi, nuvertus 
Voldemarą, atsisėsti į diktato
rių sostą. ' Voldemaras, nors 
ir išvijo Plechavičių, bet vis 
tik jį skaito stipriu savo prie
šininku ir todėl nori jį nupirk
ti. Tuo tikslu šiomis dienomis 
Lietuvos vyriausybė paskyrė 
Plechavičiui “už didelius nuo
pelnus tėvynei” 1000 litų mė
nesinės pensijos iki gyvos gal
vos. \Tai yra dovana Lietuvos 
budeliui už pralietą demokra
tų kraują, smurtininkų riebi 
dovana smurtininkui iš liau
dies iždo. Plechavičius ir be 
to jau buvo pakankamai prisi
plėšęs, jam ėjo pensija kaipo 
atsargos “generolui,” jam teko 
dykai Skuodo malūnas 90,000 
litų vertės,, jam buvo skirti 
sklypai Kaune ir milžiniški 
kreditai įvairioms spekuliaci
joms. . Dabar
Smetona pridėjo japi dar IQOOj 
litų, mėnesinės pensijos, pridė
jo tik ne iš ,sąvo, bet iš suvar
gusios Lietuvos liaudies kiše-( 
nės. .! . j. .
’ “Plechavičius'Jiašii’ddo ėsąš! 
ne tik niekšingas žmogžudys, 
'bet ir gobšūs 'grobikas. Jis 
prekiauja ne tik putčais, bet 
ir žmonių gyvybėmis. Po gruo
džio perversmo fašistai buvo 
nutarę sušaudyti keturius ko
munistus ir- tame skaičiuje 
buvo numatytas stud. Glovac
kis, bet už riebų kyšį Plecha
vičius su Merkiu Glovackį ne- 
sušaudė, o jo vieton paskyrė 
sušaudyti kitą komunistą — 
Čiorny.

“Už gruodžio perversmo 
įvykdymą Plechavičiui fašistų 
valdžia dovanojo Skuodo ma
lūną su elektros stotimi. Da
bar sudegus malūnui Plecha
vičius gavo apdraudimo pre
mijos 60,000 lt. ir jau atsta
tė elektros stotį, bet elektros 
kainas Skuodo miestui pakėlė 
sulig savo nuožiūros, visai ne
siskaitydamas Ssu sutartimis. 
Dar šlykščiaus. pasielgė Ple
chavičius kiek seniau su Sedos 
savivaldybės nariu, mokyt. 
Bimba, kurį, už priešini
mąsi Plechavičiaus Sedai siū
lomai sutarčiai del elektros 
įvedimo, išmetė iš vid. mokyk
los direktoriaus vietos. Savo, 
dvare Židikų valsčiuje Plecha
vičius įvedė darbininkams 
šlykščiausią baudžiavą. Jo 
dvare darbininkas . verčiamas 
ne, tik sunkiai dirbti, bet ir 
yra niekinamas. Lenkiškai 
bajoriškas Plechavičius, į mu
žiką prasčioką žiūri blogiau 
kaip į gyvulį?” »

Šitokis yra tas “Vieny
bės,” “Dirvos” ir kitų fašis
tinių gaivalų garbinamas 
“tautos gelbėtojas.” Apie jį 
tai sako ne komunistai, bet 
socialdemokratai, “valstybi
niai žmonės,” kurie sykiu 
su liaudininkais atidavė ša
lies vadeles Plechavičiui ir 
jo saikai.

Tačiaus plečkaitininkų 
siūlomas receptas išvaduoti 
Lietuvos liaudį1 iš po tokių 
nevidonų reikalų ątovio ne
pataisys: jie siūlo juos ga- 
labintį terorizuoti pavie
niai.; Bet teroru nieko nie- 
kuęinet ppbuvo pasiekta Jei-.

• tgiamo darbininkų pandai. 
Tai meškiškas darbininkų 
judėjimui pasitarnavimas. 
Patiesus tokį Plechavičių, 
jo vietoj kitas atsistos. Ko
munistei nepritaria! tokiai 
Vilniaus pilsudskinių social
demokratų taktikai. Lietu
vos ir viso pasaulio komu
nistai stoja už tai, kad ruo
štis darbininkų masęs už 
masinį judėjimą ir visos fa
šistų sistemos nušlavima. 
Su ja' bus nušluota visi 
Plechavičiai ir kiti 
ninku kraujalakiai. '

darbi-

Meksikiečiai Darbininkai 
Jungtinėse Valstijose

Darbo Unijų švietimo Ly
gos organas “Labor Unity” 
rašo apie meksikiečius dar
bininkus Jungtinėse Valsti
jose. Pasak jo:

“Jungtinėse Valstijose mek
sikiečiai sudaro didelę poten- 
cialę revoliucinę pajėgą, kurią 
turi ir gali vadovauti avan
gardas revoliucinių , darbo 
u n i j ų j u d ė j i m o, 
Darbo Unijų švietimo Lyga,; 
Amerikinė Sekcija Raudonųjų' 
Unijų Internacionalo. Apie 
2,500,000 imigrantų meksikie
čių šioje šalyje randasi vy
riausiai žemdirbystėje ir pa
matinėse industrijose. Jie yra 
labiausia išnaudojamoji Ame
rikos proletariato dalis.”

•

Tokia milžiniška masė
Voldemaras, meksikiečiu darbininku, tai

1AAAI . . ? -r. i. 7ne juokas! Jie didžiumoje 
neorganizuoti, palaidi ir, 
kaip laikraštis pažymi, la
biausiai išnaudojami darbi
ninkai. Šiuo tarpų; Ambri- 
kojė’ nesirancįa. nė vieno 
stambesnio darbininkų laik
raščio ispanų kalba. Tas 
parodo, koki dideli darbai 
stovi prieš revoliucinius A- 
merikos darbininkus

VILNIUS, SVEČIAI, 
PROLETARAS

Kada po šaltos žiemos atšyla 
oras, pradeda rodytis pavasaris, 
tada visi žino, jog neišvengia
mai bus ir vasara; Kiekvienas 
jos laukia, darydamas planus, 
kaip tinkamiau ją praleidus.

Kaip žinoma, miesto darbi
ninkas didesnę dalį savo Jm- 
žiaus išbūna dirbtuvėj^. Fak- 
tinai, vasarą su visaisl jos ža
lumynais ir margumynais jis 
mažai temato, nes reikia rūpin
tis uždirbti pragyvenimą sau ir 
šeimynai. Pinigų neatlieka pa
silsėjimui, žemiškam “pasivand- 
ravojimui,” kaip kad daro bur
žuazija, gyvendama iš svetimo 
triūso ištisus metus iri net visą 
savo amžį. Buržuazijai pasau
lis, kaip ežys, susitraukė, ma
žas paliko. Vadinasi, įjau visas, 
yra žinomas.

Darbininkas didžiumoje ,gy- 
! 1 , im tikramvenai kaip varna, ta 

apskrityj. Jeiąų gyvenimo ap
linkybės jį išveja biękį toliau, 
tai pasitraukia, kartais net pa
skutinį grašį praleisdamas, o 
jeigu dar, turi rankose šiokį to
kį darbelį, taip ir laidžia die
nas, žiūrėdamas į tuos pačius 
aprūkusius 
namais. Jo
ir atbukęs. Ne viekas, bandy
damas nuplauti jį alkoholiu, 
palieka draugijine išmata, pa
stumdėliu.- Net numirusį įkišo 
kur nors į kapinių f piktžolėmis 
apaugusį kampą, irj taip užbai
gė gyvulišką gyvenimą.

žinoma, yra. 
^pavienių arbfa 
geriau gyvenančių,! 
bę kelioliką metų Važiuoja sve-\ 
čiuotis, pasotinti akis kitokiais/ 
nors jau maty tais j reginiais,- o 
ausis skirtingesniais garsais. 

. Vasaros laiku ](er

laįyai, tik siuva, tik nardo. Reiš
kia, visų tautų žmonės važinėja, 
nuo kurių nepasilieka, ir lietu
viai. Vieni važiuoja atlankyti 
tėvus, kiti gimines, treti žingei
dumo delei.

O žiūrėk, tautiški demagogai 
jų atsilankymą Lietuvoje išver
čia ant savo kurpalio ir nesą
mones zaunija. Pavyzdžiui, ra
šo, kad: “myli žalius miškus, 
lygias lankas, neaugštus kalne
lius.” .

Išvažinėjau veik visą vidurį 
Amerikos ir niekur nemačiau 
vasarą raudonuojančio miško— 
visur žaliuoja. Važiuojant anoj 
pusėj Milwaukee, man atrodo! 
tikri lietuviški laukai; mačiau 
net vaiką dvi karves ant pake
lės ganant. Trūko tik kryžiaus 
ir ubago šalia sėdinčio, o tikrai 
būtų atrodę lietuviškas nedėlios 
rytas. * 1

Praleisti kelis šimtus dolerių 
matymui lietuviškų vaizdų, nė
ra reikalo, nes jie nelkiek nesi
skiria.

Toliaus sakoma, “kad palikta 
tėvynė dar žandarų naguose 
šiandien jau laisva, nepriklau
soma. Patinka savieji, lietuviai, 
broliai ir sesutės; nematyti žan
darų, nematyti ir kitų rusų val
dininkų, visur savieji. . .visur 
lietuviškai.”

Kada paimdavo naujokus lie
tuvius armijon ginti carizmą, 
kada naujokas neįsikaldavo gal
von, kaip atsakyt į klausimą, 
“čto značit splošnoj galūn”? ir 
kiti prisegti žibučiai gerbiamam 
oficieriui bei pulkininkui, tada 
priversdavo naujoką sakyti patį 
ant savęs: “ja—durak.” šian
die lietuvius kareivius už bile 
kokį “nepaklusnumą” priverčia 
vadinti save: “Aš rupūžė...” 
Vadinasi, viskas, lietuviškai... 
Ir jie tudmi ididžiuojasi.!

Gale rašinio, kuris tilpo “Tė
vynėj” ant pirmo puslapio, pa
sakyta: “Bet reikia tikėti, kad 
po keleto; metų amerikiečiai, at
važiavę į savo tėvynę, jau ras 
ir sostinę Vilnių laisvą, jau ir 
ten plevėsuos trispalvė mūsų 
krašto vėliava.” . į

Šis sakinys* perstato Ameri
kos1 lietuviui» dideliais dgnoran- 
tais1, netfariiičiais' jpkio suprati
mo' apie; imperialistihęi pasaulio 
politiką,! kad Vilnius buvo už
griebtas' LenkijosCx liepiant 
Franci j ai ir kitoms drūtesnėms 
šalims, idant užkirtus kemuLie- 
tuvos darbininkams susfeiekt 
su Rusijos darbininkais, kurie 
naujais pamatais budavoja savo 
šalį.

Šiandie pasaulį valdo ne žmo
niškumas, bet spėka. Tokioj 
atmosferoj Vilnių neatgausi vi
sos gerklės rėkimu :“Ei, pasauli, 
mes be Vilniaus nenurimsim!” 
O ar Lietuvos karinė spėka gali 
pasirodyti prieš Lenkijos spė
ką? Juk jeigu Lietuvos fašis
tai būtų jautęsi stipresniais, tai 
Vanagaitis būtų sukomponavęs 
pergalės dainą, o ne nusiskun
dimo, kaip kad dabar dainuoja
ma.

Taip, ponuliai, Vilnius bus 
laisvas ir neprigulmingas tik 
tada, kada Lietuvos ir Lenkijos 
darbininkai abiejų šalių fašis
tus nušluos ir įsteigs Sovietus !- 
Tada Vilnius bus sovietinis 
Vilnius.

Per šimtmečius Lietuvos- 
Lenkijos ponai ir bajorai mai
nėsi kunigaikščiais-karaliais, 
kad slėgt‘abiejų šalių darbinin
kus, dabar ateina darbininkų 
eilė pasistatyti save valdonais: 
ir jie tą padarys! Franci jos 
oficierius nepajėgs sulaikyti 
Lenkijos proletaro,' besukančio 
ginklą' prieš savo pavergėjus. 
Tada prapuls ir: -“Jeszcze Pol
ska nie zginęla” ir “Lietuva, 
tėvynė mūsų,” o skambės Tarp
tautinė.

Bestraigiškis.

KAS YRA DORA? AR NORITE ŽINOT? ' b 'G f i (r i,

laužus, ką vadina 
gy ven (mas rupus

GARDNER, MASS.

Rodosi, klausti, “kas yra 
dora,” būtų paikystė. Juk 
kiekvienas ją supranta, kiek
vienas žino, kas dora ir kas 
nedora. Vienok prisieina ir 
apie tai pakalbėti.

Jeigu mes pastatysime klau
simą, ar yra abelnai doros tai
syklė, kurią pripažįsta visa 
žmonija, tai gausime atsaky
mą, kad tokios taisyklės nėra. 
Dorą patys žmonės išsidirba, 
patys sau įsikala ir paskui lai
kosi. Ir ką vieni skaito dora, 
tą kiti pasmerkia.

Tas, ką mes vadiname dora, 
keitėsi ir keičiasi su žmonių 
kultūros kilifnu, su visuomeni
nio gyvenimo sąlygų keitimusi.

Juk žudyti žmones kiekvie
nas pasakys, kad nedoras dar
bas. Bet kada iškyla karai, 
tai * 1 kiekvienus šalies doros 
skelbėjai agituoja , žmones 
griebtis ginklo ir žudyti neva 
savo :priešus, nes tai esąs do
riausias darbas.

Pavergti silpnesnį ir išnau
doti ne doras darbas. Bet ar 
į tai kreipiama domės? Ar 
darbo žmonių klasė ne paverg
ta ir išnaudojama? Pavergė
jai sako, kad tokis darbas vie
nas iš doriausių.

Paleistuvystę veik visi civi
lizuoti žmonės pripažįsta ne
doru darbu, o kunigai net ir 
smertelnu grieku, už kurį po 
mirties reikės pekloj degti. 
Tuo tarpu ar daug civilizuotų 
žmonių tarpe galima būtų su
rasti pilnų dorininkų šiame 
klausime? Lietuvoj, kurią ku
nigai valdo ir laimina, net vie
ši paleistuvystės namai įsteig
ti, už kuriuos ir kunigai bal
savo. Na, ir kaip šį doros 
klausimą galima būtų išrišti? 
Jei bent taip: kada kiti mato, 
paleistuvystės darbas nedoras, 
bet kuomet niekas nemato, tai 
vienas doriausių. Ir savo lai
kais kaip kuriose šalyse, kaip 
Graikijoj, paleistuvystė bei 
prostitucija lošė žymią rolę, o 
kaip kur. buvo skaitoma net 
šventu darbu.*

Civilizuotos tautos savo šei
mynų lizdą skaito švenčiausiu, 
nepaliečiamiausiu ir jeigu pa
šalinis asmuo bando įsiskverb
ti į tą lizdą, jis skaitomas ne
doriausių. Bet juk yra ir to
kių tautų, kurių šeimininkas 
skaito didžiausia garbe svečią 
pavaišinti ir jam savo pačią 
pasiūlyti “užsigardavimui,” 
kas pas juos skaitoma doriau
siu pasielgimu. i

Pas daugelį tautų merginų 
nekaltybė skaitoma švenčiau
siu dalyku ir kuri praranda 
savo nekaltybę, ta skaitoma 
jau praradusia dorą. Tuo tar
pu net ir civilizuotoj šalyj, 
kaip Japonijoj, nevedusioms 
merginoms leidžiama lytiniai 
užsiimdinėti, kiek tik nori, ir 
tą niekas neskaito nedoru dar
bu. Bet kuomet jau apsiveda, 
tada pašalinis užsiimdinėjimas 
skaitomas nedoru ir aštriai 
baudžiamas.

Paimkime kad ir moterų 
drabužius. New Yorke virš 
dešimties metų atgal nevalia 
buvo moterims net maudynėse 
pasirodyti, jeigu maudymosi 
marškiniai neuždengdavo ke
lių, nes buvo skaitoma prie 
nedoro apsirengimo. Na, p 
kaip dabar yra? Dabar jau 
abelnai sunku surasti mergi
ną’bei' moterį, kurios “suknelė” 
būtų nors iki kelių, o didelės 
didžiumos visū sprindžiu ke
lių nepasiekia. Ir tokis aprė- 
dalas priskaitomas prie dori
nių, niekas nespjaudo.

žodžiu, dora yra kiekvieno 
žmonijos sluogsnio, kiekvienos 
klasės, kiekvienos tautos pa
gamintas produktas.

V. P.

Rašo J. D. Taunis

KL Kokias ceremonijas 
turi atlikti alžyrietis (Afri
koj) laike vestuvių?

Ats. Po apsivedimui jau
nasis alžyrietis, durtuvų 
laikydamas rankoje, atbulas 
žengia stubon; gi jaunoji, 
pirštus uždėjus ant durtu
vo ašmenų, seka jį.

Kl. Kas pirmas įsisteigė 
spausdinamąja mašiną šio
je šalyje?

Ats. Pirmas tą laimę tu- > 
re jo Stephen Daye iš Cam
bridge, Mass. Šią nepapra
stą dovaną jis aplaikė nub 
tūlo kun. Jesše Glover’io.

Kl. Kokias nacionalės 
gvardijos tarnautojai, (ar
ba milicininkai) gauna al
gas?

Ats. Tarnystės laike na
cionalės gvardijos nariai 
gauna šitokias algas kas 
mėnuo: šiaip kareiviai po 
$15; korporalai po $21; ser
žantai po $30; pirmas ser
žantas $45; antras leitenan
tas $142; pirmas leitenantas 
$167; kapitonas $200; ma
joras $250; papulkininkas 
$290; pulkininkas $333; ge
nerolas ir brigadieras $500 
ir generolas majoras $667.

Polemika ir Kritika
Rašau Visai Mažai

Drg. Valstiečio Sūnus pa
taria man perskaityti Leni
no kritikinius veikalus. Del 
pavyzdžio paduoda “Rene
gatas Kautsk-is ir Proletari
nė Revoliucija.” Labai ačiū! 
Bet patariu išnaujo pęr- 
skaityti minim? ’ęikąlą pa- ,f i , 
čiam V. Š./o'ten suras. Kad.' 
Leninas atkirsdamas Kaut- 
skiui, sako: “Didžiausia 
kvailystė kito mokinimą iš
versti savotiškai ir tada 
kritikuot.”

Valstiečio Sūnus iš šitų 
Lenino žodžių negali pasi- į 
mokinti. Jis tik kitus mo
kina..-. Jam visi Kautskiai, 
visi“ renegatai. Tik jis vie
nas tyras leninistas: kiti 
pašlemėkai... Na, ir kapo
ja sakinių galūnes, mat, jis 
kalba su Kautskiu...

Bestraigiškis.
Nuo Red.—Mes manome, 

kad šituo klausimu jau išsi
kalbėta užtenkamai, ir todėl 
jį baigiame. Apgailėtina, 
kad į pabaigą diskusijų, 
kaip ir kitais seniau disku- 
suotais klausimais, draugai 
jau ne del paties “velykinių 
kiaušinių klausimo” barasi, 
bet vyriausiu klausimu pa
siliko kritikos metodą. Tai 
nėra geras reiškinys.

HARTFORD, CONN;

ir į darbininkų 
bevaikių porų 

kurie išdir-

Atlantiką

i.

Birželio 29 d. apsivedė Jur
gis Prunskūs su Olga Puniūte. 
Kadangi jaunavedžiai buvo 
abu kaisVi, tai šliūbą ėmė- civi
lį. Turiu priminti, kad abu
du priklauso prie darbininkiš
kų organizacijų ir jose nema
žai yra pasidarbavę. Manau, 
kad ir ateityje neatsiliks.’-

Linkiu laimingo šeimyniško 
gyvenimo.

Koresp.

WORCESTER, MASS.
Birž. 30 d. Aido Choras da

lyvavo piknike Lawrence, 
Mass., Maple Parke. Choras, 
po vadovyste M. Meškienės,, 
sudainavo tris daineles. Po 
programai, pasilinksminę, va
žiavome namo. Kelionė buvo 
linksma. r

'Aido Choro Kor. J. Kižys.

Subatoj, 20 d. liepos, Lais
vės Choras rengia didelį nak
tinį pikniką lietuvių darže, 
Sta. 24, prie Glastonbury ke
lio. Draugės ir draugai, Lais
vės Choras visadk stengiasi su
rengti kuo geriausius parengi
mus ir užganėdinti publiką, 
todkl ir įš kartą stengsis visus 
užganėdinti. Kaip jau daugu
mai yra žinoma, Laisvės Cho
ras niekada ir niekur neatsisa
ko patarnauti darbininkų ju
dėjimui, taip ir toliaus esame 
pasirengę patarnauti del jūs, 
draugės ir draugai. Todėl 
kviečiame visus Hartfordo ir 
apielinkės lietuvius ir lietuvai
tes atsilankyti kuo skailingi? 
šia Į mūsų parengimą, c 
pačiu sykiu’ paremsite ' 
kai chorą ir linksn 
praleisite, šokiams 
k i orkestrą lietu višk 
rikoniškus šokius.

Kviečia Laisve?



. u

Puslapis Trečiastepos 8, 1929. ’

o magaryčioms 
paža-jARBININKŲ sveikata

Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
M Street, Newark, N. J.

umatizmas(?) žmogus jau kitaip. Ir pri- 
. drauge gydytojau, suVarSst!l Jis ^eičiau ir nebetaip 
man patarimo per mū-Jūmai atsigauna. O jei gerai 

nraštį “Laisvę.” Aš tu- : pasilsėti negauna ir nuolat nu- 
umatizmą arba ramatą, Įsivaro, dirba, tai tie nuovargio 
tu kokie 8 metai. Buvau nuodai, vaikščiodami su krau- 

kelis gydytojus, vartojau ju, varsto įvairias vietas, 
>kių vaistų, bet gero vis nė-|g<b kirbina, lyg žmogus 

Rodos, tam kartui kiek turn kokios ligos paimtas, 
u pasidaro, bet, kaip tik

irtoju tų gyduolių, tai ir visokių vaistų, bet liga vis ne
ne visą ima gelti, o la-j išeina. Aš Jums patarčiau ši- 

prieš atmainą oro. Į-'taip padaryti. Pasiimkite sa- 
ojas bei blauzdas; už!vaitę-kitą atostogų ir per tą 

pereina į strėnas, laiką gerai pasilsėkite. Per 
'eta į dešinę ran-j tą poilsio laiką pradėkite ir 

nirštai nutirpsta, 'maistą kitokį—geresnį, svei- 
Pirmas dvi-tris

Jūs, Drauge, vartojot

Jei narių randasi, tai dėka 
perviršiui ateivių lietuvių, ku
rie daugiau mažiau tą patys 
supranta.

Kol draugijoj vadovauja 
priešingas jai elementas, tol jos 
spalva nuo jo ir tepriklauso. 
Tiesa, čia; po apsilankymo drg. 
Mizaros su prakalbomis, buvo 
įsikūręs ir choras, bet jo vedė
jui pasipriešinus ir užstojus ke
lią aptempti jį ant socialpatrio- 
tinio kurpalio, vėliaus visai pa
kriko, o tas padarė draugijai 
naudos tai, kad jos širdyj neuž- 

bū_|gimė idėjos priešas ir jo nariai 
j kiti nuėjo į bažnyčią Dovydo 

iau'psalmcs giedoti. Bet, kuo ma-
I žiau to šlamšto, tuo sveikiau 
protui.

Norint pakelti draugijos plė
tojimąsi ir augimą, visų pirma 
reikia sudaryti rimtas jos va
dovybei draugų branduolys. 
Toliaus, jis turi rūpintis kelti 
ir organizuoti proletarinį me
ną ir dailę. Reikia sudaryti 

J chorai ir, jei galima, orkestros, 
lošėjų-artistų grupė ir tt.—eilė 
meno mylėtojų ir organizato-l 
rių, kas duoda galimybės pa-j 

įtraukti įvairios publikos ir dūšių siuntimu į dangų.
skleisti joj darbininkišką idėją kodėl salaveišių generolai pe- 
ir apšvietą.

Tą gerai numatydami, prie-

dai-

ieris. Turiu ar- kesnį vartoti.
aip da, rodos, dienas pabadaukite: nevalgy- 

„voiuj sveikatoj, da kite nieko, apart tik vaisių ir 
sunkius darbus,—tik JU syvų; gerkite dažnai. Po 

ta mano nelaimė—tas ne- tokio pasninko pradėkite pa- 
ningas ramatas mane kan-|mažėl vartoti įvairesnio mais- 
i. Kaip aš galėčiau išsigy-jto: be vaisių, daržovių, valgy- 

? (kite ir pieniškų, kiaušinių.
Daržovių vis daugiau žalių, 

sakymas. Įtik rupesnės ir turį savyje
iinau, Drauge, ar ištikrų- daugiau skrobylo, reikia vh'ti. 
ns yra reumatizmas. Jū-J^’k atminkite: su rūkščiais 
rašymas to tikrai nenuro-; va,s’ais ir su rūkščiomis upgo- 
Reumatizmas, matot, yra 

erinė liga; yra tai narių 
mas, vieno nario ;
kelių skirtingi} narių. Per 
gimo laiką suima ligonį 
3, nariai patinsta ir di- 
ikauda, kad net prisilies- 
idžia. Labai dažnai tos 
bakterijos ima ir šir- 

ėves gadinti: tada pri- 
ir širdies liga. Reuma-

ir prieglaudą, 
kiekvienam pridėdavo 
d ant danguje vietą.

Ir darbą jų dirbtuvėje gali 
gauti tik tie, kurie pasižada 
būti jų pasekėjais, sutinka su 
jų patvarkymais, klauso jų.

Salaveišiai turi savo banką, 
turi savo apdraudos įstaigą. 
Turi daugybę visokių ujimų ir 
varo spekuliaciją. Jų kapita
las siekia apie 150 milionų 
dolerių.

Tai ve ką reiškia siųsti į 
dangų griešninkų dūšeles, tai 
ve ką reiškia pardavinėti toms 
dūšelėms bilietus, su kuriais 
po mirties lengvai galima pa
kliūti Į dangaus karalystę.

Visas salaveišių armijos tur
tas priklauso jų generolams. 
C) jis neapsakomai didelis, nes 
visose valstybėse jie turi savo 
armijas, turi savo skyrius, 
jeigu Jungtinėse 
laveišių armija 
didelius turtus, 
kuri skaitosi jų 
nepalyginamai daugiau.

Štai kodėl salaveišiai užsi
ima “labdarybe” ir žmonių 

štai

Kadangi ant piknikų visuo
met pageidaujama muzika ir į 
jinai visuomet yra, tai tuom gįa dviratį, 
turėtų būti visi patenkinti— '
jaunimas ir senesni.

Kviečiu visus draugus ir 
drauges mesti tuos visokius 
“praizus” ir lyg lioterinius lai
mėjimus, o stengtis paįvairinti 
piknikus žadiniais. Taipgi kel
ti mūsų sportą, tuomet galėtu
mėm pasigrožėti įvairiais spor
to žaidimo numeriais.

Ratilas.

Rytų Afrikos negras skai
tosi bagotas, kada įsistei- ‘GERAI PATAIKOJ’

Miida.

LIETUVIS GRABORIUS

ŠIS-TAS

mis nemaišykite
(krakmolo) valgių.

arba I nevalgykite duonos

Ir 
Valstijbse su
valdo jtokius 
tai Anglijoj, 
sostine, turi

Apie ketvirtadalis iškasto Į 
aukso kas metai suvartoja-į 
ma darymui pinigų, o likusį 
suvartoja auksoriai ir den- 
tistai.

§

Chinija atsiuntė daugiau 
negu už $2,000,000 vertės 
lininių siuvinių į Jungtines 
Valstijas pereitais metais.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

Ii

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY ’
Residenci ja:

3rd St., So. Boston, Mass, j 
if

L

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį 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, nea geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

•.A-

■

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

Avenue,
John Naujokas

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 apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose. Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą/^ o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus Fasiunčiame ant 
pareikalavimo visur J kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

A d resas:

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

• »Wl< IRI'

CASTON ROPSEVICH

w 
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel., So. Boston 0304-W.

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

734 Grand Street
Brooklyn. N Y

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
i.. Camden. N. J.

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKERšasi už vyriausią vadovybę, 
nes kuris visos armijos galva, 
 ■ -Ar-I 
nujos galva gali būti tik tas, | 
kurį mirdamas vyriausias ge
nerolas paskiria. Vadinasi, 
kaip karalių dinastija šimtme
čiais seka, taip ir salaveišių 
armijos generolų. Kaip k ar a- j 
lių dinastijas sukriušina pro-| 
letarinės revoliucijos, taip ga-l 
Ii panaikinti ir salaveišių ar
mijas. Švenčioniškis.

šai ir stoja rimton kovon su to- to rankose ir visi turtai.
kiais pradais, pasinaudodami, 
tankiausia, pagelba viduje e-i 
sančių jų simpatikų.

Jei yra kas draugijoj užinte-| 
vėsuojančio jaunimą ir senes
nius, tuomet galima laukti ir 
jos pakilimo, o kol to ji nepa
sieks,'tol sausu įkalbėjimu ne-l 

i toli tevažiuos jos augimas.

NOTARY
skrobylo
Sakysim, 

bulvių, 
pyragų su žemuogėmis—braš
kėmis, su obuoliais, slyvomis, 

lapelsinomis ir t. t. Tokie 
rūkštūs vaisiai bei uogos ge
rai tinka su grietine, su pie-| 
nu, taip gi su kiaušiniais ar| 
kitokiais proteidais. Abelnai, 
duonos ir pyragu, blynu val- 

Mė- 
Jsiškų nevalgykite: Jūsų amžiu
je ir Jūsų aplinkybėse geriau 
be jos apseiti.

Per tą atostogų laiką trejetą 
dienų geriausia visai lovoj iš
gulėkite. Paskui galima kiek 
išeiti pasivaikštinėti, ant sau
lės pabūti, giliai pakvėpuoti. 
Kvėpuokite giliai, kada tik 
apie tai atsimenat. Miegoki
te ilgiau, pasimaudykite 'kad 
ir kas diena.

Vaistų skausmams bei dai- 
gymams mažinti vely nevarto
kite: tai kraujas Jums išliksi į 
švaresnis. Tiroidinės liaukos 
preparatas mažomis dozėmis1 
galėtų Jums geran išeiti, sa-’ 
kysim, po pĮ. grano tris kartus 
per dieną.

yra dažniausiai sujung-j pykite mažiau ir rečiau.
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isų laiško tokių požy- 
imato. Jums paskauda 
blauzdas, strėnas, ran- 

matyt, be tinimo, be karš
čio, be pakeltos temperatūros. 
Tokie skaudėjimai, tokie vars
tymai, kaip kad Jūs rašot, vi
sų dažniausia paeina nuo nuo
vargio, nuo prisivarginimo, 

;ų L.iėmTT. *. O Jūs 
ik ir gaunate prisivar- 

’ į>i»,nti tose kasyklose per metų 
metus, be saulės, be oro, prie 
dujų, dulkių, prie skubaus, 
sunkaus darbo. Jaunas orga
nizmas nuovargį lengviau per
neša, greičiau prašalina nuo
vargio nuodus. Pagyvenęs

MONTREAL, CANADA
Darbininkų Vargai ir Veikimas

Savo dydžiu ir darbininkų 
susikimšimu Montrealis dauge
liui iš šalies atrodo kokiu tai 
gyvu darbininkų judėjimo cen
tru ar panašiai, bet, deja, to 
'’Jra. Čia įvairių tautų darbo 
skruzdėlynas po kapitalizrųo 
jungu prislėgtas ir žiauriu 
darbdavių išnaudojimu, dejuo- 
te dejuoja. Kur neik, visur 
gatvėse išgirsi bedarbių nusi
skundimus—viens penkius, ki
tas šešius ar daugiau mėnesius 
jau nedirba. Pasikalbėjime su 
jais apie kovas už būvį, organi- 
zavimąsi į kairiąsias unijas ir 
Komunistų Partiją, randi tam 
pritarimo. Gyvenimo vargai ir 
juodas beviltis rytojus sukelia 
darbo miniose norą jieškoti iš
ėjimo, po vadovyste komunis
tų. Jos ko tai jieško, paklydę, 
bet nėra kas čia jas apima pil- 
/iai klasiniu apšvietimu ir orga- 

I! i. žavimu, nes tie patys veikė- 
jai-organizatoriai daugiausia 
užsimušę darbu už duonos kąs
nį.

Patyrinėjus ateivius, pasiro
do, kad yra nemažai dirvos 
dirbti jų tarpe tarptautiniu 
maštabu. Kiek pasirodė, tai 

j sunkiausia dirbti lietuvių tarpe, 
f Ir ištikro, rimtų, energingų 

’ lugų čia veik nėra; seni, su- 
bėję ir perrūgę socialdemo- 

Imis idėjomis, lietuviai 
i vigai paralyžiuoja dar- 

ą veikimą ir todėl re- 
s judėjimas visai ma
lasi pirmyn.

nėra stebėtino ta- 
» pasaulio social- 
iarbininkų palai- 
lizmo vergijoje,

r dūdon, prisiden- ja pu 
ios obalsiais bei 1 kimo.

i'

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

1043

SALAVEISIŲ ARMIJA
TORONTO, CANADA
Pasekmingi Piknikai

■ Birželio 23 d. K. L. Jaunimo 
Nerasi Jungtinėse Valstijose Sąjunga surengė pikniką. Nuo 

žmogaus, kuris nežinotų sala- ryto oras atrodė ant lietaus, 
bet po pietų padangė prasi- 
giedrijo. Nors buvo šilta ir 
dušnu, bet žmonių atsilankė

Nerasi Jungtinėse Valstijose

veišių. Nerasi žmogaus, kuris 
nebūtų jų matęs ir girdėjęs ant 
kampų gatvių begiedant, pa
mokslus besakant ir su bubne- gana daug, nes visi laukė pa-lIlvlYOlUo M LOCI till U 11 OU f * j CtlUUUJIHo 1*

liais berenkant centus ir nike-1 vasario sezone pirmo Jaunimo! ms So. loth st. 
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idėjomis, žinoma, tokie, užlin
dę priešakin bile kokios nors k 
darbininkiškos organizacijos ir 
prisidengę kartais net komu
nistais, labai daug žalos prida-l 
ro darbininkiškam judėjimui ir 
apšvietai. ,

Patyrimas parodė, kad rei
kia kreipti daugiausia domės į 
apačias eilinių darbininkų ir 
rengti iš jų rimtus veikėjus ir 
vadus, aplenkiant idėjiniai su
puvusius vadus, organizacijose. 
O tam reikalinga organizacijo
se ir pavieniai mokinti eilinius 
narius jų vadovybės'ir savitar
pinio tvarkymosi, o vėliaus 
jiems pavesti darbininkų vado
vybę. Kol to nebus atsiekta, 
tol veikimas eis nežymiai pir
myn, dėka oportunistų patar
navimams. Čia vėl dolerio ga
lybė yra rimtas pavojus, todėl 
draugai reikalingi idėjiniai už
grūdinti prieš auksą ir buržua
zinės garbės galią, čia atvy
kus kokiam nors kalbėtojui, 
dalykas veikimo tik tam sykiui 
pakyla, o vėliau vėl atslūgsta. 
Priežastis to viso yra ta, kad 
stovintieji pirmose eilėse opor
tunistai, bijodami prarasti vie
tas, ant syk pašoka, kaip gai
dukai, kad būk tai jie yra rim
ti veikėjai, o vėliau savo varo. 
Tas požymis, dalinai, pasireiš
kia visose tautose, nes buržua
zijos kovos metodai prieš dar
bininkų klasę yra visur beveik 
vienodi, prisitaikant prie aplin
kybių.

Veikimas A. L. D. L. D. čia 
irgi apmiręs. Jo atgaivinimui 
reikalinga rimta operacija ir il
gesnis prisiruošimas; taipgi rei
kalinga keletas rimtesnių drau
gų, kurie sutartinu veikimu pri
ruoštų draugijos vairo vadovy
bei plieninius jūreivius vesti 
ją per audras prie tikslo atsie-

liūs. Jų apsirengimas-unifor-1 Sąjungos pikniko, kad išvažia-| 
ma keista. Jie patys išrodo !vus i laukus nors keletą va- 
suvargę, biėdni. Kiekvienas jų landų atsikvėpti tyresniu oru, 

įdirba, paviršutiniai pažvelgus, 
| labdaringą darbą, surištą su 
: žmonių “dūšių” išganymu. 
; Kuomet kunigai rūpinasi kiek- 
i vienam įkalbėti, kad atiduoti 
jiems ir paskutines kelines, 
kad dūšią nepražudžius, o j 
apie tą “molio šmotą” kūną 
neprisimena, tai salaveišiai 
prijungia ir kūną, jie sako, 
kad šelpia suvargusius, viską 
jiems atiduoda. Salaveišiai 
sako, kad jie daugiau nieko 
pasaulyje gyvendami netrok- 

išta, kaip tik pašerti nelaimin- 
igųjų kūnus ir paskui, kada jie 
kojas pakratys, pasiųsti pas 
Jėzų dūšias, kad jos nesival- 
kiotų po kojų likusiems.

Prie salaveišių armijos pri
sideda tie, kurie jau visur iš- 
sivalkioja, kurie į savo dūšios 
išganymą tiek domės kreipia, 
kiek asilas į algebrą. Bet jie 
ateina pas juos, kad gauti nak
vynę ir kavos puoduką. Už 
tai pirmiausiai privalo išklau
syti pamokslų, pasakų, kaip 
jiems bus smagu tuomet, kuo
met jau sustings ir nesijudins, 

(kuomet jų dūšios, su pagelba 
salaveišių armijos, atsidurs 
danguje. ;
kių pamokslų ir savyje keikia 
tuos išganytojus, vienok aplin
kybių priversti turi klausyti ir 
laukti kavos puoduko.

Bet ar ištikrųjų salaveišių 
armija taip elgiasi, kaip ji pa
sakoja? Ar 
ką atiduoda 
jų?

Jungtinėse
veišių armijos turtai auga pa
sakiškai. Tik vienų, gerai ap
mokamų, oficierių užlaiko 4,- 
670, kurie gyvena iš surinktų 
aukų ir iš nelaimingųjų, ku
riuos išnaudoja. Ji užlaiko 83 
viešbučius. Apart to, užlaiko 
daugybę dirbtuvių, kuriose be
gėdiškai išnaudoja darbinin
kus, pakliuvusius į jų rankas.

žinoma, salaveišiai nepasigi- 
ria nei savo turto augimu, nei 
kitais dalykais, bet pasako, 
kad pereitais metais jie sutei
kė cĮel 100,414 darbininkų 
darbą, 
ninkai 
dirbti už paprasčiausį

atgaivinti kūną, nusilpnintą 
fabriko gazais.

Ne tik jaunimas, bet ir se
nesni pažangesni Toronto lie
tuviai atvažiavo su šeimyno
mis ir linksmai praleido laiką.

Jaunimo Sąjunga iš pikniko 
gavo pelno $36, kurie bus su
naudoti skaityklos palaikymui.

Apart viso ko, buvo galima 
matyti ir nelabai gražių vaiz
dų. Vienas vyrukas taip išsi
gėręs, 'kad be pavadoriaus 
vargiai paeina, o kiti taipgi 
neblaivame stovyje su automo
biliais demonstravo po pikni
ko vietą, net tarpe šokančio 
jaunimo. Tokie šposai gali 
baigtis nemaloniai. Lietuviai 
turėtų mesti tokius papročius, 
ypač viešose vietose, nes tas 
nedaro garbės jų pačių asme
nims ir draugijų parengimams. 
Jeigu atsikratyti nuo to, tai 
reikia kontroliuoti save, o ne 
pasiduoti silpnybėms, nenau
doti svaigalų virš normos, iš 
ko turi nemalonumu.

ažangiųjų Draugijų Sąryšio 
Piknikas 

t

armijos, aisiuursi A. L. E|. L. D. 162 kuopa, 
Daugelis klauso to-1 Sūnų ir Dukterų Pašelpinė 

Draugija, K. L. Jaunimo Są
junga, liepos 1 d., kaipo Ka
nados Dominijos valstybinėj 
šventėj, surengė pikniką, o 
pelną paskyrė statymui “Liau
dies Namo.”

žmonių atsilankė pusėtinai. 
Nekurie, tur būt, del to neat
ėjo, kad buvo užsiėmę darbu. 
Bet bendrai piknikas buvo pa
sekmingas, jaunimas linksmai 
šoko ir žaidė. Abiejuose pik
nikuose buvo laisva įžanga au
koms. Ggįjma spręsti, kad 
piknikas duos pelno ir pastū
mės darbą pirmyn Liaudies 
Namo reikaluose.

Pas mus piknikuose yra ma
doj duoti dovanas už visokius 
bėgimus arba šiaip žaismėse 
laimėjimus. Jeigu draugija, 
rengdama pikniką, pirks bran
gias dovanas, tai tuom turės 
nuostolių, o jeigu nuperka pi
gesnes, tai tuom laimėtojai ne
patenkinti. Pačiame laimėji
me irgi pasitaiko kivirčų, sulig 
teisingumo.

ištikrųjų j j vis- 
del nelaimingų-

Valstijose sala-

Vadinasi, tie 
jų dirbtuvėse

darbi- 
turėjo 

maistą

i »

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

545 East Broadway, South Bostone 
ir kiti skyriai

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 7865

PAVASARIO
GROCERNĖ IR BUČERNĖ 

geriausioj apgyventoj lietuvių ir 
lenkų apielinkėj. Biznio apyvar
ta siekia iki $1,300 į savaitę; 
daug tavoro ir pigi randa. Del 
nesutikimo tarpe partnerių pri
versti greitai parduoti. Kaina tik 
$3,500.

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

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 

kambarių namas ant geros gatvės 
su visais Įtaisymais, 3 furnace 
šilumos pečiai, pilnai paranduotas 
ant metų gauna $1,368.00. Savi
ninkas, norėdamas apleisti šį mie
stą, parduoda tik už $10,000.

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

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

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

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass. .
Tel. 228

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

HYDE PARKE
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ir 1 akeris žemės, bamė del 3-jų 
karų ir kitokio padėjimo, vištinin- 
kas, apie 20 vaisinių medžių. Na
mas su visais modemiškais im- 
prūvmentais, karšto vandens šilu- 
momis.
miesto centro. Randų neša $1,212 
į metus. .
duos už geriausį pasiūlymą.
žastis 
tėvo.

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

Jeigu kenti Dervų suirimą, galvos 
i 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.

Apie 5 minutės ėjimo iki

Kaina $13,000, bet par- 
‘ ‘ , Prie-

pardavimo—mirtis šeimynos

FARMA
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu

Gal 
turim 
akeriu ir sieks iki 500 akerių: 
Kurie svajojate apie farmas, klau-. 
skite per laišką, tik pažymėkite, 
kaip didelės farmos ir kokį biznį 
norėtumėt varyti. Pirmas biznis 
karvių ir pieno, antras—vištų, an
čių ir kiaušinių; trečias—daržovių. 
Tai šie vieninteliai bizniai, iš ku
rių farmeriai daro pragyvenimą 
šiame krašte.

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

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

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 
ii* 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. Z I NS 
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 

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

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

i

INSURANCE
Apdrauda yra reikalinga visieYns namų savininkams, biznieriams, 

automobilių savininkams. Mes atliekam greįtai ir gerai, darom biznį 
vien tik su didelėm kompanijom.

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

ir 
ir

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

S

lietuvaitė Fotografiste
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Stadija atdara kiekvieną dieną ir nedalio
mis nuo 9:30 iki 6 vai. po pietą

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.
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Puikiausia Pono Kurmio Gyvenime Diena KĄ UŽTYLI KUNIGAI DARBININKAI STOKI

(Pabaiga) r
Kai žmogui veidas sutinęs, tai iš sykio 

nusiramint negalima: Pasaulį matai tik 
viena akimi, o nugaros negalima paliesti. 
Niekuomet dar nebuvo nieko panašaus su 
juo atsitikę. Je, jisai nukentėjo vardan 
savo pareigų. Jis išsitraukė iš kišeniaus 
nedidoką veidrodėlį ir ėmė ’žiūrinėt savo 
veidų, kuris išrodė tikrai baisiu. Niekuo
met savo gyvenime jis taip neišrodė, nors 
štai jau dvidešimts metų yra gyvulių glo
bai draugijos pirmininku. Kiekvienų die
nų priešpiečiais, nuo pusės devintos iki vie
nuoliktai, jis skundžia policistams vežėjus, 
nuo vienuoliktos iki dvyliktai jis stoja teis
me liudininku, paskui kartais rašinėja laik
raščiams trumpas pastabas apie kankini
mų bei niekinimų gyvulių. Ponas Kurmis 
—žmogus ne piemuo, naudojasi abclna pa
garba, skaito paskaitas apie gyvulių saugo
jimų. Jis nori, idant būtų įsteigta perse- 
nusiems arkliams prieglauda, ir štai jau 
penkeri metai, kaip jisai erzina miesto ta
rybų savo raštiškais skundais ant vežėjų. 
Ir štai kokis atlyginimas! Ištinęs veidas 
ir sudaužyta nugara! Visur jisai nenuil
stančiai veda propaganda už išleidimų 
naujų įstatymų, kaip apginti gyvulius; ka
lėjuose jis visuomet užveda kalba apie tai,

džio, 1891 metų, po No. 116,251, o jie tave 
lupa taip, jog net visi šonkauliai braška...

Ponas Kurmis išlipo iš vežimo, užmo
kėjo vežėjui ir pasakė jam, jog žiaurus el
gimasis su gyvuliais yra aštriai baudžia
mas. Po to jisai įėjo į savo namus.

Savo moterį jis nuramino, pakartojęs 
jai gydytojo žodžius, jog jokio rimto pavo
jaus nėra. Nei vieno danties jam neišmu
šė. Ko gi čia taip liūdėti? Jis pildė savo 
pareigas, kaipo gyvulių globai draugijos 

| pirmininkas, ir tame darbe gavo keletą mė
lynių, bet po keletos dienų jis ir vėl pajėgs 
išeiti gatvėn.

Po pietų jį aplankė jojo draugas, mies
to tarybos narys. Kurmis sėdėjo ant. sof-. 
kos su apraišiotu veidu. Miesto tarybinin- 
kas, jį pamatęs, sustojo nustebęs.

“Aš nukentėjau eidamas visuomenines 
pareigas,” iškilniai pastebėjo Kurmis.

“O, tie bjaurybės!” suriko svečias, vis
ką supratęs be paaiškinimo. “Bet aš turiu 
tau linksmą naujieną. Ryt arba po ryt tu 
gausi iš- miesto valdžios raštišką padėką 
už savo daugmetinį darbavimąsi gyvulių 
gerovei.”

Ponas Kurmis atsistojo. Ašara suži-Į 
bėjo jo akyse ir jis karštai paspaudė drau
gui ranką. Jis stovėjo kaip tik priešais 
veidrodį, kur matėsi jojo ištinęs veidas.

“Šiandien puikiausioji mano gyvenime

greitu

IŠĖJIMO KNYGA
Būties knyga apsakė, kaip 

Juozapas perkėlė savo tėvą su 
broliais į Egipto žemę. Per po
rą šimtmečių žydų tiek daug 
priviso Egipte, jog Egipto val
dovai ėmė bijoti, kad
laiku žydai liks pavojingi egip
tiečiams. Dėlto ėmė juos spau
sti prie sunkių darbų; bet kuo 
juos labiau spaudė, tuo labiau 
jie dauginosi.
leistas įsakynjas žudyti visus 
mažus vaikus
Amramui ir Jochabedei užgimė 
labai gražus vaikas. Motina 
slėpė sūnų per 3 mėnesius. Ne-i 
begalėdama išslėpti paėmė pin- 
tinėlį, ištepė su klijų ir smala/ 
įdėjo vaiką ir paleido į upę. 
Tuo tarpu atėjo maudytis ka
raliaus duktė ir, atidariusi 
pintinėlį, pamatė gražų vaiką, 
ir pasigailėjus jo, atidavė jį jo 
motinai. Kada, paaugo vaikas, 
karaliaus duktę 
sūnų ir praminė 
(Maižiešius) t.
vandens. Paaugęs. Mozė nusi
manė esąs žydu, dėlto stojo už 
savo tautiečius.

“Anose dienose, 
buvo užaugę:

Tada buvo iš-

vyriškos lyties.

priėmė j j už 
vardu Moze 

y. išimtas iš
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ą jaučia ai khai, kuomet drūčiai Įtempia- jįena ” pratarė ponas Kurmis susijaudinęs.
ma pavadžius,- ir kaip brizgilai pjausto -1 - -- - - - -
jiems lūpas; saliūnuose gi jisai kalba apie žinynodėkT - - 

i miesto valdžios patvarkymus, paskelbtus | 1
26 d. gruodžio, 1892 metų, po No. 123,500, l — 
ir 19 d. sausio, 1899 m., po No. 197,088. Abu • 
patvarkymai jau neteko savo įstatymiškos) 
galios ir jų vietoje veikia patvarkymas!
No. 116,251. Jis noriai visuomet, bile kuriuo ' 
dienos ar nakties laiku, duos visus reikalin-1 
gus išaiškinimus apie uždėjimą gyvuliui! 
jungo, apie tinkamu būdu pakinkymą, apie' 
išnaudojimą arklių rūdos kasyklose, plyt-; 
nyčiose, namų statyme bei angliakasyklo-i 
se. Apie visą tai jisai gali kalbėti nuo ry-1

• -to iki vakaro. Ir štai kokis atlyginimas! 
Ištinęs veidas ir sumušta nugara! Ponas 
Kurmis piktai žiūrėjo pro langą vežimo,' 
kuriame sėdėjo ir mąstė, jog jisai vertas 
medalio ir padėkos iš miesto valdybos. 
Mintį apie atlyginimą jis jau senai savyje 
glamonėjo. Apie tą atlyginimą darbuoja
si jo draugas, vienas miesto tarybos na
rys.

Paskui jis atsiminė, jog, veikiausia, | 
vežėjas, kuris jį dabar veža, muša arklį; jis 
išsikišo pro langelį ir suriko, kad tas nečai
žytų arklį ir važiuotų lėtai.

Vežimas slinko lėtai. Ponas Kurmis 
atsidavė atsiminimams apie savo taip vai
singą gyvenimo darbuotę. Tuo laiku, kai 
jo patikėtas tvarkytojas pasekmingai veda 
jo pirklybos reikalus ir daugina kapitalą, 
ponas Kurmis rūpinas gyvuliais. Jis lanko 
turgavietes ir apžiūrinėja ar ne perankš- 
tai sukimšti maišuose ir pintinėse atvežtie
ji parduoti paukščiai; jis perka vištas, ku
rių kojos taip žiauriai surištos, jog virvė 
perpjauja odą; jisai pats atsargiai per- 
pjausto tas virves, įsako nunešti vištas pas 
jį į namus, o ten jas atsargiai papjauja ir 
kepa pietums. Paskui jis paduoda skundą 
ant to'pirklio paukščiais ir eina per turga
vietę tolyn. Jeigu jis mato, jog pakinkytas 
vežimėlin šuva guli ant plikos žemės, be jo
kio pakloto, tai tuojau šaukia policistą. Po- 
licistas užrašys to šunies savininko vardą, 
jisai pats irgi užsirašys jo adresą ir pa
duos teisman. Vėliaus jisai eina skerdyk
loj), idant pažiūrėt ar sulyg taisyklių sker
džiama gyvuliai. Ir tenai jam taipgi tenka 
naudotis policisto pagelba. Kiekvieną die
ną jam pasiseka bent keletą žmonių nu
bausti piniginėmis bausyiėmis. Jeigu nesi
randa arti policisto, tai jis pats užsižymės 
vežimo savininko numerį ir adresą ir, pro
gai pasitaikius, atlankys tą savininką arba 
Įstaigos viršininką ir pasakys:

“Pavelykit atkreipt jūsų domę į prieš- 
įstatymišką jūsų vežėjo elgimąsi: jis muša 
arklius botago rankena, kas uždrausta mie
sto valdžios patvarkymu iš 10 dienos gruo
džio, 1891 metų, po No. 116,251. Aš ste
biuosi, kaip jūs laikote, tokį žmogų tarny
boje.”

« Kartais, teisybė, jam parodo duris, bet 
kartais užrašo jo skundą ir prigrasina ve
žėjui. Ir štai padėka nuo visuomenės! 
Žandinės! O dar ir policistui matant! Ir 

t kur tai tas nenaudėlis taip įsidrąsino!? O 
minia? Tie žiopliai! Žmogus gina miesto 
valdžios patvarkymą, išleistą 10 dieną gruo-

ma pavadžius,- ir kaip brizgilai pjausto

i

Galų gale jis visgi gavo iš miesto vai-

NAUJOS GĖLĖS

Kas pavasaris viešėdams kaime, 
Randu ten nemaža permainų—i 
Daug gėlių... jos neša nauja laimę, 
Ugnim’s švieč tarp kaimo ūkanų.

M : : t : : t t - m » i ■ • ■ ’ i i :

Ir pieno jusi tos šviesios ugnys, 
Joks vanduo niekad jų neužlies, 
Jos be gailesio jstans į bedugnę 
Juodas dėmes mūsų praeities.

Metų keletas atgal išdygo 
Čia mokykla, it gairė gyva, ' 
Ir'Vaikučiai, uoliai prisimygę, 
Skaito knygų, nes knyga sava.

Jiems gerai suprantama jos vertė, 
Jiems plačiausius atveria takus. 
Man, aš pamenu, reikėjo gerti 
Katekizmo nuodus kenksmingus...

Raudonam kampelyje užpernai 
Teko man praleist gerų dienų, 
Nes’girdėdavo ten “zborkos” barnių, 
Nors sueidavo ir daug žmonių.

Susirenka ten užbaigę darbų. 
Į namus kad ir pasivėluos. 
Bet atydžiai paklausys, ką kalba 
Radio iš tolimos Maskvos.

Ogi pernai aš ne viena diena 
Pionierius jaunučius lankiau, 
Ten ir savo mylimų sūnėną 
Jųjų tarpe ašen atradau.

Koks platus pas juos sąmoningumas, 
Įdomaujasi viską žinot, 
Iššnekėjau jiems temų daugumų, 
Klausė jie ir prašė kartot.

Nesenai naujiena man aplankė:. 
Komsomolas pradeda darbuot, 
Jo darbų dirvonai platūs laukia, 
Daug galės naujų gėlių jis duot.

Išbujos gėlės, it šviesios ugnys, 
Jqks vanduo tų ugnių neužlies, y 
Jos be gailesio stums į bedugnę 
Juodas dėmes mūsų praeities.

1

Viskaras. ♦ .
“Raudonasis Ąrtojas” '• ,

> • - 1 * * ' t . .

kada Mozė 
Į išėjo prie savo 

brolių: ir pamatė jų prispaudi
mą, ir vyrą egiptietį, mušantį 
vieną jo brolių žydų. Apsidai
ręs šen ir ten Ii r pamatęs, kad 
nieko nėra, užmušęs egiptietį 
paslėpė jį į smėlį. O, išėjęs an
trą dieną, pamatė besibarančiu 
du žydu, ir tarė) tam, kurs darė 
skriaudą, delko 
ma? Kurs atsa 
darė kunigaikšč 
ju? Ar nori 
kaip vakar

muši savo arti
me: kas tave pa
ti ir mūsų teisė- 
mane užmušti,

užmušei egiptietį. 
Nusigando Mozė (Maižiešius) 
ir tarė: kaip tas dalykas išsi
reiškė? Ir išgirdo tą kalbą fa
raonas, ir ieškojo nužudyti Mo
zę; kurs pabėgęs'iš Jo akyvaiz- 
dos, j gyveno žemėje “Madian.” 
(Išėjimo 2, 1.1—15).
Madianitų ženįėje apsigyveno 

i aus ir 
Bėga-

Mozė prie kunigo Ragueli 
vedė jo dukterį Seforą. 
nant jam bandas, apsireiškęs 
Dievas ir įsakęsĮ kad išvestu žy
dus iš Egipto žemes į Chana- 
niejaus, Hetiejaus, Amoriejaus, 
Fereziejaus, Heyiejaus ir Jebu- 
ziejaus žemę, 
kad geruoju neišleis 
liūs ir davęs galybę Mozei da-

Dievas sakęs, 
j u kara-

ryti stebuklus. Įsakęs Dievas 
taip pat apgauti egiptiečių mo
teris, pasiskolinant auksinių ir 
sidabrinių daiktų, liepęs meluo
ti sakant, kad išeiname į dyky
nę ant 3 dienų kelio ir, padarę 
Dievui aukas, sugrįšime ir su
grąžinsime daiktus.

“Ir duosiu malonę šiai tautai 
prie egiptiečių: ir kad eisite ne
išeisite dykais: bet prašys mo
teriškė nuo savo kaimynės ir 
nuo savo šeimininkės indų si
dabrinių ir auksinių ir rūbų: ir 
uždėsite ant savo sūnų ir ant 
savd dukterų ir ,apiplėšime 
Egiptą.” (Išėjimo 3, 21-22.)

Sumanyta puvo puikiai. Die
vas davęs Mozei galimybės da
ryti stebuklus ir liepęs Mozei 
tapti egiptiečių dievu, ir pasi
imti savo brolį Aaroną, kurs 
būtų Mozės pranašu, t. y. Aaro
nas turėjo rodydamas į Mozę 
sakyti faraonui: tai tavo die
vas.

“Ir tarė Viešpats Mozei, štai 
tave padariau faraono Dievu, o 
Aaronas tavo brolis bus tavo 
pranašu.” (Išėjimo 7, 1.)

Dievas liepė eiti prie farao
no, ir liepiant Mozei, Aaronas 
turėjo mesti savo lazdą ant že
mės, ką padarius lazda pavirto 
į-žaltį. Tą patį padarė ir Egip
to galvočiai ir burtininkai, tik 
Mozės stebuklas išėjo budresnis, 
nes jo žaltys prarijo egiptiečių 
žalčius:

“Bet faraonas pakvietė išmin
čius ir burtininkus: ir padarė 
ir jie Egipto burtais ir per ko
kias paslaptis tą patį: ir nume
tė kiekvienas savo lazdą, kurios 
pavirto į žalčius, bet Aarono 
lazda prarijo jų lazdas.” (Išėji
mo 7,11-121.)

Antrą stebuklą su ta pačia 
lazda-padarė šiokį: Aaronas pa
ėmė lazda ir ištiesė ranką ant 
vandenų ir pavirto vanduo į 
kraują, bet

“ir padarė taip pat Egipto 
burtininkai savo burtais.” 
ėjimo 7, 22.)

Trečią stebuklą padarė 
vas-Mozė, kad prisiveisė 
varlių, jog visur jų buvo pilna 
—ir lovoje ir valgymuose, bet 

“Ir burtininkai padarė savo 
burtais-taip pat: ir išvedė var
les ant Egipto žemės.” (Išėjimo

1 AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLA< 
LIETUVIU AMERIKOJE

4

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas

Pirmame Skyriuje• $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

Į šių Draugijų priimama lygiomis teisčrr 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amž’

Keturi Skyriai Pomirtinė

Pirmame skyriuje $150, Ant
Trečiame - $600, Ketvirtame -

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kr 
kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias ku 
Už prikalbinimų naujo nario duodama 50c do

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS

UŽIMA
(JULY),

Su pradžia Liepos visais A. P. L. A. re 
kreipkitės į nauja Centro Sekretorių-

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., MaKees Roc

$10.00 LOTAI
Kiekvienas gali gauti šian^e i 

tus Įmokėdamas $10.00, o liku: 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir au 
duo, gesas ir elektra suvesta, 
asesmentų. Gatavi namai del pas 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokėsi 
būda v ošime pagal jūsų reikalavin 
nupirktų lotų už iki«j£295C

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9R8 akenų tuojaus prie 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, 

Atdara taipgi nedaliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento.

die-
tiek

Tel.: Greenpoint 8682

(Bus daugiau)

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

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

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

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresiį^

K. M. S.
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. 1

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

MENDELO

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU '

Išbandykite šiandien

46 Ten Eyck St.

64 
20c

Už Ką Jįe
Giria Jį?

I
Atsakymą rasite 

kalbamoje 
brošiūroje.

Sulig reikalavimo, šiuos ( 
per paštą išsiuntinė. 

užsakymus (ord

LABAI svarbi brošiūra. Joje nu
rodoma Trockio paklaidos revoliu
ciniame judėjime ir Lenino kritika 
jo paklaidų. Matysite, kodėl Troc
kis taip pasipūtė po Lenino mir
ties, kad jau revoliucinėje Komu
nistų Partijoje nebebuvo galima jo 
toleruoti.

DABAR Trockis Jau Kontr-revo- 
liucionierių Abaze. Susiriesdami 
giria jį visi proletarinės revoliuci
jos priešai.

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų
¥

Juos išdirba

STANLEY PA.
526 N. 11th St. Philar

“LAISVĖ” "
Brooklyn, N. Y.

Paraše A. BIMBA
Išleido Dienraštis “Laisvė”

Knygelė iš 
pusi. Kaina

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kuriu Jūs Pageidavo!

V Mr
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I

MU' JUS CARO 
/ ROMUOSE

LENINGRADE

HUNTINGTON, N. YTas laikrodis padarytas už- 
rubežyje Katarinos II viešpa
tavimo laikais.

Toliaus—kybantis tiltas del 
perėjimo iš vienų namų į ki
tus. Toliaus, kambariuose tę
siasi begalinė daugybė kolek
cijų, senovės išdirbinių, kaip 
tai: Italijos manolika, tai yra, 
indai, visokių dailininkų išdir
biniai. Iš molio padaryta su 
puikiausiais kvietkais visokio
mis spalvomis, kurias, pagami
no 16-tam šimtmetyje.

Greta, Chinų farforo išdirbi-! 
niai, kurie .jau 1,000 metų at
gal buvo Chinijoje gaminama, 
Europoj pasirodė 700 metų vė
liaus, o Rusijoj pasirodė farfo
ro išdirbiniai prie Petro 1, 
18-tam šimtmetyje.

Katarinos II daug kas iš va
karų valstybių parsigabenta į 
muzėjų “Ermitaž,” kaip tai: 
galerija, kuri yra kopijuota 
iš Rymo popiežiaus galerijos. 
Reiškia, būti “Ermitaže” arba 
Ryme, popiežiaus galerijoj.

Toliaus, puikiausi išdirbiniai 
pasaulinio dailininkų skulpto
riaus Valter (revoliucionie
riaus), keletas išdirbinių ir pa-! 
ties Valter paveikslas iš far-l Kai girdėtis, tai daugumas] 
foro. Nikalojui I sėdus ant 

,___ , buvo įsakyta Valterio
! paveikslą pašalinti iš muzė- 
jjaus (žodžiais Nikalojaus 1: 
“išmesk lauk šitą beždžionę”).

Toliaus—sidabrinis skyrius, 
kuriame randasi keliolika pū- 

I dų sidabro, padaryta neva tro-

Kada Peterburgas tapo sosti
nės miestu, Romanovų giminės 
carienė Elzbieta, duktė Petro 
I, sumanė pastatyti rūmus del 
nuolatinio gyvenimo carams. 
Iki tol carai neturėjo specialių i 
rūmų, bet gyveno tokiuos, kaip 
visa eilė didžiaturčių feodalų.

Tas namas buvo kuo didžiau
sias visame Peterburge apie pu
sę XVIII š. m. Turėjo 1502 
kambarius. Bet Elzbietai neuž
teko pinigų pabaigti. Vėliaus! 
kiti carai taipgi del stokos pi
nigų negalėjo užbaigti statybos. 
Tiktai per šimtą metų statybą 
užbaigė Nikalojus 1 1850 m.

Katarina II tuose rūmuose į- 
steigė muzėjų “Ermitaž” (vie
nuolystė). Tas muzėjus buvo 
asmeniškai jos ir lankydavo tik
tai artimiausi Katarinos II 
žmonės. J

Viens po antro carai kiekvie
nas ką nors naujo prie muzė-1 
jaus, sulig savo'noro sutvarkė 
kambarius, naujais baldais &P-1 sosto 
statinėjo. Į

Po mirusių carų, pasiliko jųijans 
kabinetai tokioje pat tvarkoje, 
kaip prie gyvų būdavo ir įpėdi-1 
iriai tuos kambarius paversda-' 
vo į muzėjus.

Vėlesniu laiku carai gyveno naS Aleksandrui Nevskiu; la- 
savo dvaruose, kurių pas juos bai puikiai padarytas, rankų 
būdavo labai daug visuose kam-' darbo. Toliau stovi tronas 
puošė valstybės, net ir užrube-' Petro I, kur jpirmasai caras! 
žyje turėjo savo rūmus. . pasidarė sau troną. Laike ka-

Išvaizda viduj rūmdose: Pa- runavonės ceremonijų, carai 
sikėhis Saltikovo laiptais augš-' sėdėdavo tame trone.
tyn, tuojaus patenki į Nikalo-j Tas viskas iki šių dienų už
jaus II priėmimo kambarį, kur, laikoma čielybėj ir kuo pui- 
pirmučiausiai metas į akis ru- iklausioj tvarkoj.
žavai 
sienos 
kTabo

Margumynai
Vietos 4iotuwiai_ne juokais 

sukruto rengtis į S. L. A. 340 
kuopos rengiamą pikniką, ku
ri susitvėrė 16 d. vasario šių 
metų. Tai bus dar pirmas pik
nikas, kuris įvyks 14 d. liepos, 
toj pačioj vietoj, kur buvo ir 
A. L. D. L. D. 231 kuopos. 
Rengėjai deda pastangas, kad 

i piknikas būtų kuo geriausias 
! ir kurie atsilankys, visi pasi- 
! tenkins, šokiams bus gera mu
zika.

Važiuojant iš New Yorko 
pusės, važiuokit Jericho Turn
pike 25-A keliu ir atvažiavę į 
Huntingtoną, pasiekę Depot 
Rd., sukite po dešinei. Pikni
ko vieta randasi palei 18th St.

Kviečiame visus vietos ir 
apielinkių lietuvius atsilanky
ti ir smagiai laiką praleisti.

Huntingtono Pilietis. ,

CONNECTICUT VALSTIJOS
VISUOMENĖS ATYDAI

čius. Po < 50c ’ aukojo : J. Be
kampis, Pranaitis ir Plungis.

širdingai ačiū aukotojams.
J. Siurba,

K. P. L. Centro Biuro Sek r.

ALBANY. — Ketvirta
dienį leitenantas F. O. Dice 
iškilo 19,900 pėdų augštu- 
mo lengvu orlaiviu.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

Bell Phone, Poplar 7545

A. F, STANKUS
GELBĖKITE DAILY WORKER)!

x-----aimanuoja, kad jauj
užsibaigę didieji išvažiavimai, jkovojancui unijų, 
į kuriuos suvažiuodavo keli 
tūkstančiai žmonių, tekdavę 
susieiti net iš labai tolimų vie
tų atvykusių draugų bei pa
žįstamų. Dabar jau nebebūsią. 
Tai visai netiesa. Pirmiausia, 
turiu 
yra 
kuris 
dian 
en, Conn, šis išvažiavimas busi 
milžiniškas, nes L. D. S. A. I

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

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

Skirkite vienos dienos uždarbį tam svarbiausiam darbinin
kų spaudos.organuipatys aukokite ir iš kitų jam aukas rin
kite. Negalima leisti, kad Daily Worker pakriktų, ypač šiuo 
momentu, kuomet raudamės sūkuryje tokių svarbių kovų ir 
kuomet mums priešakyje stovi tokie opūs uždaviniai, kuriems 
Daily Worker yra būtinas, nepavaduojamas, kaip akiai lė
liukė. s

Reikia išgelbėti 14 Gastonijos streikierių, kuriems gręsia 
mirties bausme elektros kedėje.

Rugpjūčio 31 d. įvyksta visos Amerikos Darbo Unijų Vie
nybes Konferencija Cleveland e.

Rugpjūčio 1 d.—Tarptautine Raudonoji Diena su prieš
karinėmis demonstracijomis.

Organizavimas neorganizuotų ir statymas naujų, klasiniai

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių -

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bi<c 
reikalui esant, jis bus'jūsų) 

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25 
“LAISVĖ”

Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Graborius-Undertaker
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SKAITYKIT IR
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

JUOZAS

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 . kapinių 

už žemąkuogeriausiose vietose ir 
kainų.

1023 Mt. Vernon Str©4

PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS

. - ,v . ,.......... ............. J ----------------V G
paauksuotais išmušaisj Argipto senovės kultūros 
išlipintos. Ant sienos skyriuje, daugybė visokių eks- 
dideli' paveikslai^ku- ponatų, iškastų dar prie Petro 

riuose atvaizdinta ceremonijos i įr atgabentų iš kur tai. 
laike karūnavonės sėdant ant kurie dalykaf yra žemėje pra- 
sosto. gulėję apie šešis tūkstančius

Toliaus—biliardų salė, gre- metų, bet dar geologai įvertina 
ta biblioteka ir darbo kabinę-|jų kokybę ir technikos išsivys- 
tas Nikalojaus II. šaliniuose tymo laipsnį. Toliau ran- 
kambariuose, viename stovi dasį vaza, neva kielikas, sve-

Ne

gulėję apie šešis tūkstančius

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

Kūrimas negrų ir baltųjų darbininkų vienybes.
Naujų narių traukimas Į Komunistų Partiją ir jos intakes 

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

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

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

VIII Rajonas ir A. L. D. L. D. ! J°j sumą jūsų teikiamų aukų: 
III Apskritys visuomet rengia! 
New Havene vieną milžinišką ! 
išvažiavimą ir visuomet, šuva- i 
žiuoja. tūkstančiai žmonių. Tail 
nėra abejonės, kad ii- šiemet | 
galėtų kuomi skirtis metinis iš-

pranešti visuomenei, jog! 
rengiamas išvažiavimas,
įvyks, 14 d. liepos, In- 

Grove Parke, New Hav-

važiavimas, kaip kad 
metais.

W ate r b u r.y j a u yra 
gistravusių žmonių net 
sai važiuoti į New Haven iš
važiavimą. O kur bus Hart
ford, New Britain ir visa apie- 
linkė? Kaip girdėti, tai ne-

kitais

užsire- 
du bu-

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 ...................................................................................  • •

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

ryje.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M UOTO JAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, 

^fELEFONAI:
Keystone_______________ Main
Bell_____________________ Oregon 5136

PA.

9669

IIISIIIQ

goriaus XVI biustas.
Tas jau rodo, kokia buvo 

bičiulystė popiežiaus su ca- 
Trais, nors apačiose kunigija 
skelbdavo blogus pasielgimus 

f caro, kaip tai, varžymas kata
likų tikėjimo ir tt. Toliaus, 
miegamasis Nikalojaus II ir jo 
moters; daugybė šventųjų; 
baldai, visi pagaminti iš mar
go beržo.

Toliaus, Malachitovo salė, 
papuošta žaliomis kolonomis, 
su auksiniais pagražinimais, 
puikūs baldai, ant sienų dideli 
paveikslai, 18-to šimtmečio 
piešiniai užrubežinių dailinin
kų.

Malachitovo salė padaryta 
’ prieš vestuves Nikalojaus II.

Toliaus, gardirobas Marijos, 
motinos Nikalojaus II, lubose 
visame kambaryje veidrodis, iš 
kur matosi žmogus visapusiš
kai. Greta darbinis kabinetas, 
ant sienos žemlapiai ir pa
veikslai, o jūrose karo laivy
nai.*

Toliaus, priėmimo kambarys 
Aleksandro II, didelis paveiks
las karalienės Elzbietos, ša
lyje dar keletas kambarių, 
darbiniame' kabinete daugelis 
knygų, ant štalo kabinetinis 
laikrodis ir greta guli viršsta- 
linis kalendorius, data 1 kovo 
1881 m.; laikrodis sulaikytas 
1 vai. 30 min. dieną, tas mo
mentas, kada Peterburge buvo 
užmuštas Aleksandras II liau
dininko Grineveckio.

“Ermitaž” muzėjuj, pasikė
lus laiptais į antrą augštą, ka-

Aleksandro 
nugalėjimui 

kariaujant 
Bonaparto

popiežiaus Gri- liantis 1(2?0 pūdų, padarytas
iš vieno akmens gabalo, 100 
metų atgal. Tas akmuo par
gabentas iš Uralo kalnų. Toks 
kielikas padaryti daug reikėjo 
padėti žmonėms triūso; tais 
laikais reikėjo ilgai dirbti, nes 
įrankiai buvo pirmykščio laip
snio technikos žvilgsniu, tai 
desėtkus metų tęsdavo savo 
darbą.

Po Spalio revoliucijos tapo 
Įsteigtas revoliucinis muzėjus, 
kuris yra padalintas Į kelis 
skyrius. Pirmas skyrius—ka
torga, siuntimai į Sibirą,. Di
džiausias žemlapis, kuriame 
pažymėta miestai, kuriuose 
randasi kalėjimai, kur revoliu
cionierius'siųsdavo iš visų Ru
sijos kampų; pažymėta keliai, 
sausuma ir vandenynais, ku
riais gabendavo revoliucionie
rius arti šimto metu atgal.

Toliau parodyta^ vystymasis 
revoliucinio judėjimo ir plėti
masis kalėjimo plotų—prasi
deda Petro-Povilo tvirtovėmis, 
baigiasi Sachalino sala, kur 
Romanovų caro giminė pastatė 
daugybę kalėjimų ir siuntimo 
punktų. Kiekvieno caro atski
rai pažymėta, kur ir kiek pa
statyta naujų kalėjimų.

Sulig muzėjaus davinių, tai 
daugiausia pastatyta naujų 
kalėjimų Aleksandro II, Alek
sandro III ir paskutinio Nika
lojaus II, kurie daugiausia rū
pinosi kalėjimų statyba.

Kelis šimtus metų šie rūmai 
buvo žinioje' caro giminės ir 
jiems artimiausių žmonių. Po 
tuos rūmus, žinomas dalykas, 
vaikščiojo savininkas ir ištiki- 
miejo jo tarnai, kurie saugojo 
caro sostą ir tt. Ten niekas 
patekt negalėjo, bet tik kai 
kas apie tai svajoti mėgino.

Tiktai Spalio revoliucija ati-

ti Indian Grove Parką. Todėl, 
kas tik gyvas, atsilankykite į 
tą išvažiavimą.

Programoj dainuos ukrainų 
choras iš New Haven; bus ir 
kitokių įvairumų. Todėl visi 
į šį išvažiavimą, nes linksmai 
laiką praleisite, susitiksite su 
senai matytais draugais, po
draug ir darbininkų judėjimą 
paremsitd.

Tat visi ir visos būkime In
dian 
ven, 
VIII

Grove Parke, New Hav- 
Conn.
Raj. Seki*. M. Vaitonaite.

PLYMOUTH, PA
A. L. D. L. D. 97 kuopa ren

gia puikų pikniką ant Radz- 
vilos farmos, nedėlioj, liepos 
14 d. Farma randasi tarpe 
Wilkes-Barre ir Nanticoke. 
Vieta labai daili ir lengvai pri
važiuojama. Iš Wilkes-Barre 
ar Nanticoke imkite Nanticoke 
gatvekarį, išlipkite ant Inipan 
Park stoties, ten pat ir pikni
kas; iš Plymouth važiuojant, 
išlipkite prie Texaco Gasoline 
Station, eikit keliu po kairei 
iki pirmos farmos; priėję prie 
farmos, eikit pro daržą tiesiai 
į kalną.

Komisija žada pajieškot pir
mos klasės muzikantus, patai
syti gerų užkandžių ir 
mu.

Visi ateikit prisirengę 
nes čia platforma yra 
didelė.

geri-

šokti, 
gana 

Dora.

Sukalkime Žmogžudišką Suokalbį 
prieš Gastonijos Streikuojančius*
Audėjus

16 DARBININKU
NARIAI NACIONALĖS AUDĖJŲ UNIJOS

YRA KALTINAMI ŽMOGŽUDYSTĖJE
JIEMS GRĘSIA ELEKTROS KĖDĖ

Kitiems Grūmoja Ilgi Metai Kalėjimo

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

- po plačią Ameriką pagarsėjusius

Hrlmn’c CnM Pnv.rrlnve (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- UUIU lUWUUd bijOi Už 75c už baks4 apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrhfl IJIY TallS ccntai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI UU IjUa laUo kjtą amžiną žmogaus priešą—vidurių ’ kietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų. •

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

151 Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

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

Kampan Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9794

FRANK A. URBAf^-PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

A6, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurj malonėkit naan 
prisiųsti URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodytasis, 
kaip vartoti. 
Vardas

No. _.

Miestas

...........St. or Av|į.

State........... ......... —

siusiu IIIEIIIQIH ineiiiEiiioiiieiiiomem

rinė kalė įsteigta 
I, kuris pašventė 
francūzų' armijos, 
laike Napoleono 
1812-1815 m. Sekanti salė— 
raitelių, įsteigta Nikalojaus I; 

darė caro rūmų duris plačiau
sioms darbo masėms.

Dabar vadinamas muzėjus 
“Ermitaž” ir revoliucinis mu
zėjus Leningrade užima pir
mą vietą S. S. R. S. Sulig sa
vo sutvarkymo ir surinktos me
džiagos, tarptautiniam mašta- 
bdf užima trečią vietą. Per 
metus aplanko astuoni milio- 
nai žmonių,' ne vien vietmiarf 
gyventojai lanko, bet ir isvisų 

i

atvaizdinta ricierių gadynė 
‘400 metų atgal, visokių vals
tybių uniforma ir apsiginkla
vimas raitelių tais laikais.

Toliaus, laikrodis “povas,” 
atvaizdinta neva povo uodega, 
išskleistomis pi unks no mis. 
Plunksnos auksinės, papuošta 
puikiausiais akmenimis, laiko
mos po stikliniu kaupu, kuris 
specialiai padalytas apvožti 
nuo dulkių ir tt.

AUKOS AGITACIJOS FONDUI
Per drg. L. Prūseiką aplai- 

kiau į Agitacijos Fondą $8.50. 
Aukos buvo surinktos phila- 
delphiečių piknike. Po $1 au
kojo: J. Vaitkus, A. Golgat, 
E. Deveikytė, X.Y.Z., J. Balčai- 
tis, F. žyžis ir B. Marcinkevi

S. S. R. S. kampų atvažiuoja 
ekskursijos. Užvis daugiau
siai valstiečiai susirūpinę pa
sižiūrėti, kaip dievo patepta
sis caras gyveno.

A. Bėkevičius.

Kova už paliuosavimą 
L Fred Beal’o ir Veros Bush 
L ir keturiolikos kitų žymiau

sių Gastonijos streikierių 
■ nuo mirties bausmes elek
tros kedėje yra ne vien tik 
•jtkova už gyvybę tų darbinin- 
\jkų klasės vadų, bet taip pat 
byra kova už teisę darbinin- 
Jkų visose pietinėse valstijo
je organizuotis ir grumtis 
už geresnes sąlygas.

įl Skubėkite j talką Tarp
tautiniam Darbininkų Apsi- 

: gynimui.
•:-r Apginkite Nacionalę Au
dėjų Uniją.

Fred Beal ir Vera Bush 
neturi būt numarinti.

74 streikieriai turi tuojaus 
būt paliuosuoti.

ši liauja kapitalistinio 
■(“teisingumo” ataka North 

: Karolinoje yra dalis Ameri
kos imperialistinės valdžios 
užpuolimo ant visos darbi- 
ninku klasės. Tokie užpuo-' 
limai eina ranka rankon su 
veiksmais kapitalistinės ra-

Skubotai Siuskite Aukas
International Labor Defense
80 E. 11 th St., Room 402, 
' NewYork, N. Y

cionalizacijos, su skubinimo 
darbu ir žemais uždarbiais; 
tie žygiai taipgi sudaro dalį 
kapitalistinės valdžios besi- 
rengimo į naują kruviną im
perialistinį pasaulio karą.
ANTRAS SACCO-VANZET-

TI SUMOKSLAS 
GASTONIJOJ

Pietinių Valstijų Audėjų 
Kova Yra Reikalas Visos

Amerikos Darbininkų 
Klasės

Nariai Nacionalės Audėjų 
Unijos buvo durtuvais bado
mi, areštuojami, mušami, 
trankomi, šaudomi, iš namų 
mėtomi todėl, kad jie išdrįso 
kovot už sąlygų pagerinimą 
prieš fabrikantus, jų valdi
ninkus ir prieš streiklaužiš- 
kus žygius Amerikos Darbo 
Federacijos. .... ... . .

Reikia tūkstančių dolerių, 
kad- apgint tuos didvyriškus 
streikieriusf narius Pirmojo 
Darbininkų Apsigynimo Pul
ko.

I herewith enclose $. . . . 
for the Gastonia Defense.
Name . . . .......................
Address
City and State

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKtA su BEI.UTAC1JA

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

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

New York City

I Į Į

L.------—A

RYTO A! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A (L-u 
"Aliui. jfuo g ryto iki 6 v. vak.s po 6 vai.—75c J v UvlllŲ

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS:
Pančdėliais 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 Debeyoise Sts.
y TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.

' . . 1 Telefonas: Pulaski 1090



Puslapis šeštas Pirmadienis, Liepop 8, 1929

VIETOS ŽINIOS
Juozapavičiaus prospektegavo apie 1,000 žmonių, gy- , 

veriančių ne New Yorke, bet fįes 31 nr. rastas pamestas 
tolimesnėse vietose. Iš tų leng- kūdikis su rašteliu, kad m.o- 
vatikių šuleriai išviliojo apie ūįna 
$300,000, per laiškus priiminė- 
mi prisiųsti serus, 
mi pisiųsti serus.

esanti neturtinga ir 
prašo jos kūdikį auginti.

Išmestąjį iš Partijos Jay i Tarpt. Dark Apsigynimo 
Lovestoną Užtaria Buržujai Byla del Suturėtą Laišką

PAJIEŠKOJIMAI

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

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

Maskvoj draugų 
Wolfe’o ir kitų, 

dalinai ■ atitaisė tuos 
O “Times” parašė 

straipsniuką

Tarpt. Darbininkų Apsigyni
mas šį antradienį stos prieš 
federalį teisėją T. D. Thatche- 
rį; per jį reikalaus, kad būtų 
panaikinta pašto uždraudimas 
siuntinėti laiškus tuose konver- 
tuose, ant kurių užrašyta: 
“Sudaužykite žmogžudišką 
Suokalbį Prieš Gastonijos 
Streikieriūs.” Kaip vietinis, 
taip ir washingtoniskis pašto 
viršininkas sulaikė siuntinėji
mą tokiuose konvertuose laiš
kų, kuriuose atsišaukiama pi
niginės pagelbos penkiolikai 
Gastonijos audėjų. Tiems au
dėjams gręsia mirties bausmė. 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo advokatai įrodinės 
teisėjui Thątcheriui, kad ši or
ganizacija turi pilną teisę siun
tinėt paštu tokiuose konvertuo
se savo atsišąukimus ir laiš
kus.

New Yorko “Times” ir kiti 
kapitalistiniai laikraščiai pra
dėjo įdomauti tuom, kas de
dasi tarp komunistų. “Times” 
išspausdino didelį blofą apie 
užturėjimą 
Gitlowo, 
“World” 
paskalus.
net redakcinį 
(liepos 6 d.) apie vadinamą 
Maskvos kietą diktatūrą ant 
Amerikos komunistų. Pritaria 
išmestajam iš Partijos frakcio- 
nieriui Lovestonui, kuris na- 
chališftąi sulaužė Komunistų 
Internacionalo nutarimus ir 
'kėsinosi suskaldyti amerikinę 
Komunistų Partiją. “Times” 
pabrėžia, būk Lovestonas esąs 
teisingesnis už Komurtistų In
ternacionalą kas del Amerikos 
politikos.' “Times’ui” patinka 
tas Lovestono “supratimas,” 
būk Amerikos kapitalistinei 
tvarkai dar toli gražu negręsia ___
jokie didesni kriziai; būk A-lįU ... ’ ... ’ .. .
merikos kapitalizmas esąs toks I KaildldatUS MieSlO ValdybOIl 
drūtas, kad pric^jį negalima 
esą beveik nieko paveikti..

Tas jau vienas faktas, kad 
vyriausi imperialistų organai 
užstoja Lovestoną, užtenkamai 
įrodo, kad jis ne be reikalo 
tapo išspirtas iš Komunistų 
Partijos.

Komunistai Nominuos Savo

Kam Operininkas Atiduos 
Dabar Tą Dovaną?

Liepos 14 d., sekmadienį, 
vietos komunistai turės kon
ferenciją, kurioje nominuos sa
vo kandidatus ateinantiems 
miesto valdybos rinkimams. Jų 
platformoj, be kitko, 
reikalavimai—apsaugot 
ninkus nuo išvengiamų 
dimų ir užmušimų prie 
nukentėjusiems bei jų
noms įvesti tinkamą atlygini
mą bei pensiją; įsteigti be
darbių, senatvės ir kitokią so- 
cialę apdraudą, lėšomis val
džios ir fabrikantų, ir kt.

bus ir 
darbi- 
sužei- 
darbo, 
šeimy-

Teatro Kasininkas Pabėgo 
i su $3,000 Pinigą

Pabėgo Tivoli Teatro, Brook
lyne, kasierius Elias Kasper 
su $3,000 už tikietus surinktų 
pinigų, kuriuos jis buvo 
siųstas nunešti į banką.

Pagimdė Gatvėje

pa-

15KAUNAS. — Birželio 
d., prie Tunelio gatvės, pil. 
K-tė pagimdė vyriškos ly
ties kūdikį. Motina ir kūdi
kis padėti ligoninėn.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

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

mas bus panedėlį, 8 liepos, Gerves 
svetainėje, 85 Hudson Ave., 8 vai. va
kare. Visi nariai ateikit, yra svarbių 
reikalų. Sekr. M. Beal. 159-60

Paskutine Proga

PAJTEŠKAU brolio Adomo Kaušpė
do, paeina iš Androniškio vals

čiaus. Prieš karą atvažiavo Ameri
kon, gyveno Sioux City, Iowa. Dabar 
jokių žinių nuo jo negaunu. Mel
džiu j j patį atsiliepti arba kas žinote 
praneškit, būsiu labai dėkingas.
Kaušpėdais, 276 Hickory Rd., 
Windsor, Ont., Canada. 160-61

SALES—PARDAVIMAI

J.

PARSIDUODA 2 šeimynų namas, 
pilnas lotas. Labai gera proga 

pirkti. Kreipkitės po num. 44 Mes- 
erole St., Brooklyn, N. Y. 159-60

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBI NIN K Ų 1ST A1G A

Salės del Ralių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais Įtaisymais.

Keturios Bolių Alleys.
KAINOS PRIEN A M OS

949-959 Willoughby Avenue
Tel. 3842 Stagg

Skaitykite ir 
Platinkite

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

REIKALAVIMAI
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

FOR RENT
PASIRANDAVOJA fomišiuotas kam

barys vyruLarba merginai, yra visi 
įtaisymai ir parankumai. Kreipkitės 
po num. 126-02 Liberty Ave., Rich
mond Hill, N. Y. 159-60

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

> Wh7 Lorimer Restaurant
j- MARČIUKIENĖ

SAVININKE

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

Juniper 7646
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ

Telephone, Stagg 4409

I A. RADZEVIČIUS
i GRABORIUS i

(Undertaker)

Grįždamas iš Europos, Gior
gio Polacco, Chicagos Operos 
direktdrius, vežėsi puikų ir 
brangų branzalietą, kurį skyrė 
savo moteriai. Atplaukus į 
New Yorką, pasirodė, kad jo 
moteris jau kreipėsi į teismą, 
reikalaudama perskyrų nuo 
savo vyro. Tuom syk operos 
direktorius buvo susimąstęs, 
kas daryt su dovana.

Bet jam nebus bėdosi Ope- 
rininkai visuomet suranda 
mergelių, kurios jų akyse už
sitarnauja dovanų.

Peršautas Rastu Revolveriu
Nellie Alfanzo, 2$ St. Ed

wards St., Brooklyne, areštuo
ta, kad peršovė‘Savo vyrą. Jam 
j krūtinę suvaryta kulka iš to 
paties revolverio, kurį jis bu
vo radęs ant Navy St., Brook
lyne. . VJS

Gaisras nuo “Fajerkrekiu”
Nuo “fajerkrekiy” užsidegė 

krautuvė po num. 385 Fresh 
Pond Rd., Ridgewoode.

Miesto Majoras Laimina 
Fašizmo Mokinius

Miesto majoras Walkeris 
išreiškė geriausius linkėjimus 
pusantram šimtui buržujų ir 
buržujukų vaikų, keliaujančių 
Italijon studijuoti fašizmo. Jau 
senai žinoma, kad demokratui 
Walkeriui patinka fašistinė 
diktatūra. Yra šimtai ir tūk
stančiai demokratiškosios A- 
merikoš augštų valdininkų, 
meiliai žiūrinčių į fašistinį 
smurtą prieš darbo žmones.

Sukniasiuviai Mobilizuojasi 
Prieš Pardavikiškus Vadus

Pereitą penktadienį buvo, 
Cooper Union svetainėje, New 
Yorke, entuziastiškas mitingas 
streikuojančių sukniasiuviiy (I. 
L. G. W.), kuriuos sušaukė 
kairioji Industrinė. Adatos 
Darbų Nacionalė Unija. Tūks
tančiai susirinkusių darbininkų 
pasmerkė Schlessingerį, Du- 
binskį ir kitus social-monelnin- 
kus, kurie šiomis dienomis ne
va paskelbė sukniasiuvių strei
ką ir tuojaus nubėgo su fabri
kantais taikytis pas valstijos į 
gubernatorių Rooseveltą. Tas 
feikeriškas streikas buvo su
manytas su fabrikantų ir kon- 
traktorių žinia ir pritarimu.

Šiame Cooper Union mitinga 
buvo nutarta iš prigavikiško 
streiko padaryt tikrą streiką; 
išrinkt kovojančius dirbtuvių 
komitetus, laikyt jų konferen
cijas ir neužilgo sušaukt suk- 
niasiuvius į milžinišką masinį 
mitingą Madison Square Gar- 
dene. Vis didesnis jų skaičius 
supranta, jog tik kairioji Ada
tos Darbininkų Unija nori ir 
gali sąžiningai vadovaut jų ko
voms, o ne socialistiniai hum- 
bugieriai Schlessingerio plau
ko.

Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik 
7 valandos? O gal ir tas 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik 5 ir 6 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad Sovietijo- 
je privatiniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera- 
tyvai kyla, kaip ant mielių ?

Apie tą viską plačiai apra, 
soma brošiūroje

KĄ MES MATĖME 
SOVIETŲ RUSIJOJE

Šią svarbią knygutę galite 
įsigyti už 10 centų. Kas ims 
nemažiau 10 kopijų, duosime 
už 7 centus.

Tai didelis nupiginimas. Tu
rime jos tik keletą šimtų ir

Todėl 
nes

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų metų pradėjo eiti 
kas savaitė ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau į- 
vairių svarbių žinių, negu pir
ma.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
yra vienintelis Sovietų Sąjun
goj lietuvių kalba laikraštis, 
kuris talpina daug įvairių žinių 
iš lietuvių kolonijų gyvenimo.

“RAUDONASIS ARTOJAS”, 
teikia savo skaitytojams daug 
žinių iš politinio ir ekonominio 
Sovietų Sąjungos gyvenimo.

“RAUDONAJAM ARTOJUI” 
bendradarbiauja skaitlingas 
korų darbkorų, proletarinių 
šytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas 
valstietis, kokiam jis pasaulio 
krašte nebūtų, skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras. sau įvairiais klausimais 
naudingų žinių, feljetoniį ir ei
lių.

Amerikos darbininkai, užsi
prenumeruodami sau “Raudo
nąjį Artoją,” tuo pačiu palai
kys tamprius ryšius su Sovietų 

darbininkais ir vals-

PASIRANDAVOJA šeši fornišiuoti■ 
kambariai. Kas nori, gali pirkti 

visus romišius ir randavoti kamba- 1 
rius, randa pigi. Kambariai randa
si prie vandenio, daug laivų prieina. 
Aš turiu darbą ant laivo, todėl 
norėčiau parduoti. Galima daryti ge
rą pragyvenimą. G. M. Kanton, 420 
West St., 3rd floor, New York, N. 
Y. 147-74

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prioS piet; 2-8 po piet. 
'Kctvergais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniai* !r aekmadieniais tik 
liulyg sutarties.

I 416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

sel-
ra-

Pigūs Sportai Išsprogdino 
“Fajerkrekę” Svetainėje

Francis Favia, 60 metų am
žiaus, 378—1st Ave., New 
Yorke, mirė liepos,4 d.; bus 
palaidęta liepos 8 d., St. Ray
mond’s kapinėse. Laidotuves 
prižiūri graborius Matthew P. 
Ballas-Bieliauskas.

Du sportai šokių svetainėje, 
520 W. 125th St., New Yor
ke, išsprogdino kelias “fajer- 
krekes” liepos 4 d., betrukš- 
maudami per “Fortdžulajų.” 
Už tai juos publika sumušė; 
paskui jie buvo areštuoti, ir 
teisėjas McQuade' uždėjo 
jiems po $5 pabaudos. Pasi
rodė, kad jie nei tiek pinigų 
neturi, “čyp sportai”; todėl ir 
liko pasiųsti penkioms die
noms į kalėjimą.

Areštuota Už Bandymą 
Padegt Episkopalų Bažnyčią

Šuleriai Nebūtais Šerais 
Iškaulijo Apie $300,000

Annie Gibbonsienė, 1702 
Lexington Ave., pradėjo mesti 

' uždegtas popieras pro langą 
j šalimą! jos buto esančią me
todistai episkopalų bažnyčią. 
Liko suimta. Bus tyrinėjama, 
ar nėra pamišusi. .

šuleriai, pasivadinę E.
Corey ir Ko., ir J. P. Sutton 
ir Ko., New Yorke, įvairiais 
būdais išsigąrsino, kaip ge
riausių ir tikriausių kompani
jų Šerų pardavinėtojai. Nuo 
birželio pradžios iki pastarųjų 
dienų jie tąja žulikyste pri-

M.

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, Greenpoint 282S

J. GARŠVA

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, v • 1 . ___ _____________~ _______________ T

namus, 
atlieka- 
taisome 

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

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

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

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

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y. 

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

greit norime išleisti 
pasiskubinkite įsigyti ją, 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ”
419 Lorimer Street, 

Brooklyn. N. Y.

Sąjungos 
tiejiais.
Užsisakyt
ir . šiaip
2 doleriai, pusei metų 1 dol.

Užsakymus ir pinigus geriau
siai siųsti tiesiai “RAUDONO
JO ARTOJO” redakcijai pini
giniais laiškais šiuo adresu:

Tel., Stagg 5878

LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir — 

BEAUTY PARLOR

• Tel., Triangle 1450
1 Lietuvis Fotografas į
i IR MALIORIUS

metams Amerikoje 
užsienyje kainuoja

“Raudonasis Artojas”
B. S. S. R., Minsk, Sovietskaja 

45, red. gaz.

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 $10.00

Taipgi mes esame specialistai 
grožybės srityje del merginų ir 
vyrų.

Gerai įsitėmykite antrašą:
. ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

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

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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

NAUJA BUČERNE
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 
mėsa.

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

Nufotografuoja ! 
ii’ numaliavoja I 
visokius pa- į 
veikslus jvai- • 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau- | 
jina senus ir ? 
krajavus ir! 
su d a r o s u I 
amerikoniškais | 

t gerai ir pigiai |

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Darbą atlieku
Kreipkitės šiuo adresu:

JONAS STOKES
j 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. į
? • Mil — utį —— tai —-• nu —— Ibi —— ru nu un —— .11 —— n. ____

I
107 UNION AVENUE ‘’ 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 0783

MALONAUS PASIMATYMO

Jūs pažįstate mus, mes pažystame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue,

užeiga

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- 
geriausiai 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.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514

Apynių Grybelių Lelijų šaknų
Aviečių uogų Gvazdikėlių Rūtų
Anižių sėklukių Imbiero šaknų Rožių
Brolelių Juodšaknių Remunėlių
Bernardinų Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Bezdų žiedų Kaštavolų šalavijų >
Badijonų Kmynų Seneso lapelių
čepronėlių Liepos žiedų šafronų
Čobrių Lisnikų Trijų devynerių
čyščių Metelių Traukžolių
Dobilų Medetkų Totorkų Šaknų
Daržų našlelių Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Devynmečių durnaropių Našlelių Pinavijų šaknųvzmgenų 
Dagilių Puplaiškių TrūkŽolių
Debesilų Parušanijos ir Valerijos šaknų
Garstyčių daugybę kt. šal mėčių

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

mane, 0 aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.




