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Tautininkų Darbai 
Veikia Drg. Karosienė 

Rašo J. Paulius

Mūsų visos darbininkiškos 
organizacijos ' veikia įtemptai, 
kad tik daugiaus surinkus au
kų del įvairių klasių kovos įvy
kių, del Lietuvos politinių kali
nių, del Gastonijos streikieriu 
ir tt. Bet mes pamirštame, kad 
taip pat mums reikia daug 
veikti ir daugiaus agitacijos 
skleisti Amerikoj, kovoti prieš 
lietuviškus parazitus ir prieš 
fašistus. O kad vesti agitaciją, 
reikia panešti ir išlaidų. AKP. 
L. CB. neturi iš niekur įplau
kų, išskyrus tai, kad viena ki
ta organizacija paaukoja po ke
letą dolerių, tai ir viskas. O 
darbas prieš mūsų akis stovi 
didelis ir platus, kurį mes tu
rim būtinai 
organizacijos 
tintos, priešai 
ti suvaryti į
rint tą omenyje, kiekviena mū
sų organizacija turėtų dėti vi-! 
sas pastangas, kad pastaruoju 
laiku daugiaus aukauti į Agi
tacijos Fondą, negu kada nors 
pirmiaus. Veik kiekviena kolo
nija turi parengimus naudai 
streikieriu, priešfašistiniam vei
kimui ir mūsų spaudai. Tuom 
pačiu kartu Agitacijos Fondas 
pamirštamas. Kiekviena kolo
nija ir mūsų visos organizaci
jos turėtų būtinai surengti 
nors vieną pikniką ir po vieną 
šiaip parengimą del Agitacijos 
Fondo. Taipgi organizacijos 
iš iždų turi daugiaus aukauti į 
tą fondą.

nuveikti. Mūsų 
turi būti sutvir- 
tautininkai ir ki
užio ragą. Tu-

' Pirmas Lietuvių •
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Fred Erwin Beal, Nacionalės 
Tekstilės Darbininkų Unijos 
organizatorius, kuris dabar su 
14 kitų Gastonijos streiko vadų 
laikomas kalėjime.

Iš Berlyno į New Yorką 
Orlaiviu į Šešias 

Valandas

Nori Išimti Indžionkšiną 
Prieš New Orleans 

Streikierius

BERLYNAS.— Praneša
ma, kad vokiečių išradėjas 
Heinz Guenther Perl išrado 
būdą kaip pagaminti tokį 
orlaivį, kuriūo bus galima 
iškilti virš 40,000 pėdų aug- 
štumo ir lėkti nuo 650 my
lių iki 750 mylių į valandą. 
Tokiu orlaiviu būtų galima 
atlėkti iš Berlyno į New 
Yorką į šešias valandas.

Jau jis išgavo patentą sa
vo išradimui.

Profesorius 
stein ir kiti 
išsireiškė, kad 
re labai žymų

Manoma, kad orlaivis bus 
pagamintas kuriuo laiku 
šiais metais ir bus daromi 
bandymai.

Iškilus virš 40,000 pėdų 
augštumoj oras skystesnis 
ir del to orlaiviui galima 
greičiau lėkti. Orlaivis bus 
zeppelino pavidalo.

Albert Ein- 
mokslininkai 
Heinz pada- 
išradima.

Wall Streeto imperialistai deda pastangas suinteresuoti 
orlaivininkyste net vaikus mokyklose, kad išauklėti juos savo 
įrankiais. Paveikslas parodo grupę Brooklyno vaikų, kuriems 
skiepijama Wall Streeto propaganda.

DAR VIENĄ GASTONIJOS STREIKIERIU 
NORI PASIUSTI ELEKTROS KĖDĖN

Teisėjas Sulaikė Hampton, K akindamas Ž m o g ž u dystėj;
Dabar 15 Streikieriu Vadu Gręsia Nužudymas

Pastaruoju laiku visu smar
kumu zuja reakcionieriai kieto
sios anglies industrijoj. Ponas 
Cappelini, negavęs išrinkti į 
distrikto pirmo viršininkus, or
ganizuoja, ar geriau pasakius, 
kelia iš numirusių McGarry

GASTONIA, N. C.— Per
eitą penktadienį įvyko klau 
sinėjimas Delmar Hampton 
streikieriu vado, prie Gas 
tonijos miesto teisėjo Jones 
Kaip keturiolika kitų strei 
ko vadų tapo apkaltint: 
žmogžudystėj ir uždaryk 
kalėjiman iki teismo, kuris 
įvyks liepos 29 d., neturint 
tikrų, aiškių įrodymų del ji 
prasižengimo, taip pat pasi
elgta ir su Delmar Hamp
ton. Vienatinis prieš jį da- 
rodymas buvo, tai policistv 
liudijimai.

Advokatams klausi nė j an^ 
iš vienos ir kitos pusės po 
keistas Horde pripažino

į .... i kad viskas buvo ramu strei-
Kiek iš Lietuvos Aiva- “Mėlynoji Armija” Ren-
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žiavo Žmosiiy Pereitais

unijos viršininkus,

neiiu is nuimi u&ių ivivudiiy į 
uniją kietosios anglies industri-Į v. Unijos 
joj. Kaip jam pavyks tas dar
bas, tai dar tenka palaukti.- Bet 
tik tiek galima pasakyti, kad 
anglies savininkams* nereikalin
gos dvi jų reikalus ginančios 
unijos. Pastaruoju laiku gana 
gerai atsako į anglies viešpačių 
reikalus Boylanas, tad jiems 
Cappelini nereikalingas. Tad 
ir prikėlimas iš numirusių Mc- 
Garry’o unijos abejotinas.

Bet randasi dalis mainierių, 
kurie mano, kad Cappelini yra 
geresnis už Boylaną ir geriaus 
mainierių reikalus gins, tie 
mainieriai yra akli sekėjai Cap- 
pelinio. Jie turėtų gerai per: 
žvelgti jo praeitį. Tuomet ne
reikės jiems daug aiškinti, ma
tys, kad Cappelini yra tokis, 
kaip ir Boylanas: gynėjas ang
lies viešpačių reikalų ir kon- 
traktorių. Mainieriai, kurie 
nori pagerinti būvį ir darbo 
sąlygas, turi skubotai organi- 
zuotis> į NMU: pačių mainierių 
uniją.

NEW ORLEANS.— Pub
lic Service Kompanija, kuri 
čia operuoja gatvękarius, 
reikalauja indžionkšino su
laužymui streiko. Šiandien 
federalis teisėjas Wayne G. 
Borah klausinės gatveka- 
riečių
kodėl indžionkšinas neturi 
būt išduotas prieš uniją.

i viršininkai, ta- 
čiaus. atsiduoda ant malo
nės Darbo Denartmento ar- 
bitratoriaus. Iš Washingto- 
no pranešimai sako, kad W. 
H. Rogers tano instruktuo
tas vykti čia iš St. Louis ir 
būti Darbo Departmento 
taikintoju. Jis atvykęs dės 
pastangas sutaikinti unijos 
lyderius su kompanija, ži
noma, kompanijos naudai.

Bet streikieriai pasiryžę 
kovoti. Smarkiai iiems ko
vojant prieš streiklaužius, 
kompanija negali operuoti 
gatvekarių — jau septinta 
diena kaip nevaikščioja 
gatvekariai.

Šeštadieni streikieriai su
rengė milžinišką demon
straciją miesto centre.

Vėlai šeštadienio vakarą 
eksplodavo bomba gatveka
rių name ant Poland gatvės. 
Mažai nuostolių tepadarė. 
Aišku, kad tai provokato
rių darbas.Tautininkai nusigando Komu

nistų P. L. CB. atsišaukimo į 
narius, kad SLA turi būti vado
vaujama darbininkų narių, o ne 
fašistinių gaivalų. Jie 'pirmiau
sia bando įkalbėti SLA. na
riams “bolševizmo pavojų.” 
Čia ne tame dalykas, čia svar
biausia pavojus, tai baimė pra
rasti vadovybę. O kad organi
zacija jiems nerūpi, tai čia pa
duosiu- tik keliu pavyzdžius: 
Praeitas SLA Seimas nutarė 
nekelti skundų kuopose, kurios 
buvo padavę ant delegatų, ku
rie buvo neteisingai išrinkti iš 
kuopų. Ir tą tarimą padarė 
patys tautininkai. Bet sugrįžę 
į kuopas pirmiausia griebėsi 
suspenduoti tuos narius, kurie 
pasirašė po skundais. SLA vi
ce pirm. Kamarauskas suspen
davo du nariu ant dviejų me-į3 buletino gana gerai prireng
tu. kuomet SLA konstituci ja i tas. Abelnai nupiešia padėtį 

audėjų ir Gastonijos streiką. 
Labai gerai nupiešia dirbtuvės 
padėtį ir sąlygas; praveda agi
taciją už NAU. .Taipgi yra 
jaunuolių skyrius; francūzų ir 
lenkų kalba skyriai, žodžiu 
sakant, buletinas prirengtas vi
sais atžvilgiais gerai. Tatai 
turėtų padaryti ir kitos koloni
jos ir kiti organizatoriai.

riai paduoda reikalavimą į P. 
T., kad jie yra neteisėtai su
spenduoti ir išriesti. PT. įga
liotinis St. Gegužis užgiria Sta- 
niškio pasielgimą. Vadinas, už- 
gyrė Seimo tarimo sulaužymą 
ir neteisėtą narių suspendavi
mą. Ar bereikia bjauresnio 
pasielgimo iš PT. ? Atvirai lau
žo SLA konstituciją ir Seimo 
tarimą. Nariai turi 
kelią tiems ponams.

pastoti

Drg. K, Karosienė gana, pa
sekmingai veikia Easthampton, 
Mass. Jai ir sekasi organiza
vimo darbas Nacionalės Audė
jų Unijos. Ji išleido kelis dirb
tuvės buletinūs. Ypatingai No.

Traukinys su Teatru
giasi į Mūši Prieš 

“Raudonąją”
Londonas. — šeštadienį 

ant London Glasgow trau
kinio tapo įtaisytas teatras. 
Taipgi bus įtaisyta kiekvie
nam vagone radio priimtu
vai. Tuomi traukiniu važi
nės buržuazija.

SUAUGĘ DVYNAI APSIVES
MANILA, Filipinai.—Lu

cio ir Simplicio Godino, 21 
metų amžiaus suaugę dvy
nai filipiniečiai, pereitą 
šeštadienį paskelbė, kad jie 
rengiasi greitai apsivesti su, 
Natividad ir Victorina Ma
los. Jos abi seserys. Po ap- 
sivedimo jie žada vykti į 
Jungtines Valstijas ir daly
vauti teatruose.

Apsivedimo leidimų išda
vėjas buvo atsisakęs išduoti 
leidimą apsivesti varduoda
mas tuomi, kad dvynai yra 
suaugę, bet Filipinų Teisin
gumo Departmentas tą pa- 
tvarkyma atmetė. Apsive
dimo leidimų išdavėjas pa
skaitė juodu vienu indivi
dualu su dualine asmenybe 
ir pareiškė, kad jų apsive- 
dimas su .dviemis mergino
mis reikštų tą, kad vienas 
individualas turi dvi pačias.

Dvynai yra suaugę gale 
nugarkaulio.

Nužudė Vaikus ir Pati 
Nusižudė

Leghorn, Italija.— šešta
dienį turtinga moteris M. 
Anna Maria Strozzi nužudė 
savo du vaikučius ir pati 
nusižudė. Tragedijos prie
žastis tyrinėjama.

10,000 Arklių Eksportuota

tų, kuomet SLA konstitucijai 
neduoda tokios galės. Vadinas, 
jie nei konstitucijos nepaiso. 
SLA 23 kuopoj fašistas StaniŠ- 
kis suspendavo 32 narius ant 
dviejų metų; iŠ tų keturius iš
meta iš SLA. Be tyrinėjimo 
Staniškis nusprendė savo stu- 
boj (su pačia ir vaikais), kad 
tie nariai būti suspenduoti, na 
ir suspenduoja ir išmeta. Na-

Nuo pradžios metu iki da
bar iš Lietuvos išvežta apie 
10,000 arklių. Dabar pasi
baigus lauko darbams, rin
koje pasirodė daug parduo
damų arklių.

TOKIO, Janonija. — Yu- 
e*o Hamtfguchi. prezidentas 
“liberalų” nartiios, 
tadienį formaliai 
permjero vietą?

ketvir- 
užėmė

WASHINGTON.— Jung
tinių Valstijų darbo depart
mento imigracijos biuro ži
niomis, per 1928 metus iš! Militaristai 
Lietuvos į Jungtines Valsti
jas buvo legaliai įsileista 
667 žmones, jų tarpe 4 val
dininkai, 57 laikini N svečiai 
biznio ar pramogos tikslais, 
26 trahzito keliauninkai, 
163 eiliniai emigrantai ir I 
417 ne kvotos (ne eiliniu) 
imigrantų. paskutiniųjų 
tarpe buvo 81 Amerikos pi
liečių žmona, 50 Amerikos 
piliečių vaikų, 252 grįžtan
tieji Amerikos gyventojai, 
20 gimusių nekvotinėse ša
lyse, 8 studentai ir 6 dvasi
ninkai. Iš 595 žmonių, da
riusių pastangas atvykti iš 
Lietuvos Amerikon. 62 buvo

vyko su policijos viršininku 
Aderholt, policistu Gilbert 

i ir piliečiu Roach (Roach nė 
ra policistas, tik kompani
jos mušeika).CAMP DIX, N. J.— Šioj, ...

apielinkėj šiomis dienomis! Horde paliudijo, kad jis 
įvyksta armijos manevrai. | bandė nuginkluoti streikie- 

rengdamiesi’sargą ir kad po to pra- 
prie karo prieš Sovietų Są-įsidėjo šaudymas. _ 
jungą, armiją turi padalinę , Policistas Rankin atkarto- 
į “mėlynąja armija” ir “rau-! Jo tą patį, ką jis pasakojo 
donaja armija.” ' llaike tardymo Hamptono

“Raudonoji1 Armija” yra Pereitą savaitę sulig 
priešo armiia, puolanti A- “habeas corpus” (teismiš- 
merikos pakraštį. “Mėlv-,kas raštas pašaukimui kali
nėji armiia” gynimo armi- teisman ištirti įkalinimo 
ja. “Mėlynosios armijos”į nriežastis). Rankin sakė, 
spėkos mobilizuojamos at-1 ka(l Jo.1;1 Hampton sakes au- 
mušti “raudonąją armiją,” 
kuri sukoncentravus savo 
spėkas smarkiai atakuoti.

tomobily, važiuojant iš So. 
Carolines, kad Hampton

buvo streikieriu sargybos 
kapitonu šėtrinėj kolonijoj • 
tą vakarą, kada šaudymas ■ 
įvyko, ir buvęs apsiginkla
vęs revolveriu, kad Hamp
ton ir Beal kalbėjosi unijos 
ofise, kuomet ’ šaudymas 
prasidėjo ir kad nebuvo nei 
vienas šūvis iššautas iš uni-’ 
jos ofiso.

Taipgi buvo įrodyta, kad 
policijos viršininkas ne re
volverio, bet šautuvo šūviu 
buvo perštautas, ii/ kad 
Hamptono revolveris/ riebu
mo tam panaudotas.

Daugiau nebuvo jokių ki
tu i rodymu, bet, nežiūrint 
:o, teisėjas Jones nusprendė 
sudaryti “žmogžudystės” 
kaltinimą prieš Hampton.

Dabar viso 15 streiko va
lų kaltinama žmogžudystėj. 
Vietos kapitalistai deda pa
stangas, kad juos pasiųsti 
elektros kėdėn arba ilgiems 
metams kalėjimo, nežiūrint, 
kad prieš juos nėra tvirtų 
įrodymų, nežiūrint, kad po
licija ir kompanijos mušei
kos be jokios teisės užpuolė 
streikieriu koloniją nakties 
metu. - - -L '

Pereitą penktadieni išme
sta kelios darbininkų šei
mynos iš kompanijos stubų 
už priklausymą prie Nacio
nalės Tekstilės Darbininkų 
Unijos. Dabar jie susirado 
prieglauda streikieriu šėtri
nėj kolonijoj, kuria įsteigė 
ir palaiko Darbininkų Tarp
tautinė Pašelpa.

Rockefelleris 90 Metų 267 Išgelbėta iš Laivo Orlaivis Išlėkė Romon
Tarrytown, N. Y.— Lie

pos 8 d. John D. Rockefelle-
sulaikyti ir neįleisti:. 54 išil- rįuį sukako 90 metu. Kapi- 
gai Kanados sienos ir 8 At- talistiniai laikraščiai plačiai
lanto uostuos.

Iki šiol veikusiomis imi- gelio Rockef eile ris patapo 
gracijos normomis Lietuvai, multi-milionierium savo ‘su

manumu,” “taupumu.” Ži
noma, kapitalistinė spauda 
nei žodžio neprimena, kad 
jis tapo turtingu bjauriai 
išnaudodamas darbininkus. 

Senis Rockefelleris sako, 
kad jis trokšta gyventi iki 
100 metų; rašąs autobiogra-

rašo, kaip iš “biedno” žino

buvo skirta 344 imigrantai. 
Dabar prezidentas Hoove- 
'ris, eidamas juridiniais su
metimais, paskelbė naujas 
imigracijos normas, parem
tas Amerikos gyventojų 
“tautine kilme.” kurios bus 
taikomos nuo liepos men. 1 
dienos. .Tomis normomis į fiją. 
Lietuvos imigrantu skaičiusi 
iš 444 sumažintas iki 386.

^Keliauninkai per Pasaulį

103 Sužeista. Ištikus Gaiš 
rui Bolės žaidimo Parke

Detroit, Mich. — Ištikus 
gaisrui Mack Baseball Par
ke, Fairview ir Mack Ave., 
103 asmenys tapo sužeisti; 
keletas kritiškoj padėty. 
Užsidegė iš medžio subuda- 

Franciją, Belgiją ir Vokieti- ivota atsisėdimo vieta. Su- 
in.. At.ln.nke dnr visn ^iL 'degė penki automobiliai.

Kretingon buvo atvykę 
automobiliu du keliautojai 
aplink pasaulį. Jie abu 
amerikiečiai (vienas lietu
vis) ir atvyko į Lietuvą per

• * T~V 1 • * • "V T 1 • 1 • I

ją. Atlankę dar visą eilę 
kraštų jie po trijų savaičių 
grįš į Ameriką. Kretingoj 
jie pernakvojo ir birž. 19 d. 
rytą išvyko toliau.

Shanghai us. —- Chinijos 
reakcionieriai vėl. • skleidžia 
žinias, būk Sovietai koncen
truoją savo spėkas prie Chi
nijos rubežiaus, būk pasi
reiškė “įtempta 
tarp išlaukinės 
ir Sibiro.

Londonas.—Buvęs daily- 
dė, Samuel Phillip Viant, 
tapo nuskirtas generalio 
pašto viršininko pagelbinin- 
ku.

si tuaci j a” 
Mongolijos

Belfast, Airija.— Suvirš 
50,000 darbipinku randasi 
be darbo šiaudinėj Airijoj, 
pasak pačios valdžios pa
skelbimo. Bet 
esą daugiau.

tikrenybėj

BOSTON, Mass.— Anksti 
sekmadienio rytą netoli nuo 
Bostono susikūlė laivas 
Prince George, plaukiantis 
iš Yarmouth, N. S., į Bosto
ną, su Pakraščio Sargybos 
laivu Agassiz. Pramušta t 
skylė laivui Prince George, • ger Q. Williams ir Lewis 
o laivo Agassiz priešakys 
tapo sulankstytas. 267 pa- 
sažierių išgelbėta iš laivo 
Prince George. Visi perkel
ta į laivą Agassiz.

OLD ORCHARD, Me. — 
Viensparninis orlaivis Path
finder čia iš orlaivių lauko 
pakilo <8:49 vai. pirmadienio 
rytą New Yorko laiku ir iš
lėkė į 4,700 mylių kelionę— 
į Romą. Lakūnai yra Ro-

Yancey. Jie tikisi pasiekti 
Romą į 50 valandų.

Keturi Blaivybės Agentai 
Kabinami Žmogžudystėj

Orlaivis Išskraidė 174 
Valandas Be Nusi

leidimo
OKLAHOMA City, Okla. 

— Keturi blaivybės agentai; 
kurie nušovė farmerį f 
mirtinai sužeidė jo švogerį, 
bekrėsdami jo farmą, jieš- 
kant degtinės, už 40 mylių 
nuo čia, ketvirtadienį tapo 
formaliai apkaltinti žmog
žudystėj.

IŠRADĘS NAUJĄ 
TELEVIZIJOS APARATĄ

CLEVELAND, Ohio. —
ir j Lakūnai Byron K. New

comb ir Roy L. Mitchell nu
sileido čia šeštadienį, 12 vai. 
39 m. dieną, orlaivių lauke, 
išskraidę be nusileidimo 174 
valandas ir 59 sekundas 
(suvirš savaitę laiko), ir tuo 
būdu padarė naują ištver
mingo skraidymo rekordą^

BERLYNAS. — Denes 
von Mihaly, vengras išradė
jas, gyvenantis dabar Berly
ne, sako, kad jis išrišęs pro
blemą del kilnojimo televizi
jos aparato, kuris gali būt 
išneštas lauk dienos metu 
ir tuoj aus gali tūkstančiai 
žmonių matyti įvairius toli 
esamus daiktus, scenas ir 
taip toliau.

KALTINAMA NUŽUDY
ME 200 SVARŲ VYRO

TOULON, Ill. — Laura 
Weaver, 21 metiį amžiaus 
mergina, tapo suareštuota 
ir kaltinama nužudyme 200 
svarų vyro, Wilmer T. 
Kitslman, 52 metų amžiaus. 
Sakoma, jiedu gyveno kaip 
vedę.
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APŽVALGA
ir tai negavo Stalino leidimo 
išvažiuoti į Neuheimą net pa- 

. sigydyt. Joffe del to nusižu
dė. 'Kaip tad galima daleisti, 
kad Trockis, kurio Stalinas 

i taip bijojo, butų išleistas kuo
sai į užsienį? Ąš esu įsitiki
nęs, kad Trockis buvo nužu
dytas Turkestane.’ ”
Esą taip pasakęs Ameri

kos korespondentui lenkų 
rašytojas Osendowskis, at
vykęs iš Konstantinopolio į 
Jeruzolimą. Ir toliau:

Teisė, Kuomet
Kaltinamasis Jau Negyvas

Pradengus šiek tįek fašis
tinio rezimd uždangą1 Lietu- 
tuvoje, • tenka » pamatyti 
bjauresnių dalykų, negu 
kas galėjo sau .įsivaizduoti. 
Visi girdėjo apie pasikėsini
mą ant Voldemaro gyvybės 
Kaune. Pasikėsintoju buvo, 
pasak fašistų pranešimų, 
studentas Vosylius, kurį 
karo teismas pa^mėrkė su
šaudyti. Ryšy j su tuo, ta
ciaus, kaip praneša plečkąi- 
tininkų- organas, Vosylius 
jau buvo nugalabintas žval
gybos, kuomet fašistų klika 
suruošė jam karo teismą. 
Kalbamasis laikraštis (“Pir
myn” num. 13) pareiškia, 
jog fašistinis

“.. .rėžimas,tuo ir yra biau- 
rus, kad krašto piliečiai su
imami, / tardomi, kankinami, 
žudomi, ir niekas nežino už tyą. 
Nuo plačiosios visuomenės tas 
viskas yra, slepiama, neskai
tant .žvalgybos . komunikatų, 
kurie esti* visuomet sufabri- 
kuojamį' 'diktatorių nurody
mais. Pavyzdžiui, del kalba
mo atentato; žvalgyba “L. Ai
do” 110. Įnr.; ’ paskelbė, kad, 
stud, ylVosylius > ‘prisipažino’. 
‘ eisirte,’ kad dalyvavo atenta
te prięš, Volderparą Jis pats ir 
dar dii! stud’. Bulota ir Gude
lis; gijanątas gavo iš lenkų 6 
Brigados štabo’... Tuo tarpu 
visi žibo, kad ^kuomet karo 
lauko . ■ ‘teismas’ posėdžiavo, 
stud. Vosylius jau buvo žval
gybos nužudytas — negyvas!"
Jei tai yra tiesa, tai bjau

resnio dalyko negalima sau 
įsivaizduoti: žmogų nugala
bino žvalgyba “betardyda- 
ma” ir po to suruošia jam 
teismą, kuriame pasmerkia
mas mirti ir pasauliui pa
skelbiama, jog kaltinamasis 
“prisipažino” esąs kaltu ir 

" jis tampa “sušaudytas.” 
Panašius niekšiškus darbus 
tegali dtlikti tik tokia nie- 
kadėjiška valdžia, kai Sme- melavimas bolševikų ne tik 
tonos ir Voldemaro. Kiek- nesunaikino, bet juos pakė- 
vienas dUrbimnkas, perskai- lė darbininkų akyse, o šmei- 
tęs tai, turėtų sykį ant vi- žikai tokiais ir pasiliks.

Bet kaip tamsta išaiš- 
kurie 
Kon- 

vardu 
valdžią?’ buvo

kinsi tuos straipsnius, 
dabar yra rašinėjami iš 
stantinopolio Trockio 
prieš Stalino 
paklaustas Osendowskis. Ant
to profesorius atsakė, kad ru
sai visuomet buvo geri akto
riai ir kad tariamieji Trockio 
straipsniai yra niekas daugiau, 
kaip tik gudrūs Stalino agen
tų vaidinimas Trockio dra
moj.’

“ ‘Bet argi Trockio sūnūs ir 
našlė žmona leistų Stalino ak
toriams šitokią dramą vaidin
ti ir apgaudinėti pasaulį?’ pa
klausė toliau korespondentas.

“Osendowskis mano, kad tai 
yra visai galimas dalykas. 
Trockio našlė ir sūnūs gali 
but taip suterorizuoti, kad ne
drįsta burnos atidaryti. Ki
taip ir jiems būtų galas.” 
, Ir šįtą 1 waštų; ‘ ’kalbamas 

laikraštis (o tokiu kvailiu 
yra niėkaš • kitas, .'kai So. 
Bostonų menševikų lapas) 
įtalpino bė jokios pastabos, 
priimdamas, 
faktą. Kiek tiek protau
jantis asmuo
Trockis šiandien gyvena 
Konstantinopoly j: laikrašti
ninkai,- kurie pažįsta jj nuo 
seniau, turėjo interviu su 
Trockiu Konstantinopolyj. 
Aky vaizdo j e to, pirmiau ka
pitalistų, o vėliau smalavi- 
rių lapai surado reikalo pa
skelbti kaipo žinią. Mat, 
yra progos pašmeižti Sovie
tų Sąjungos vyriausybę. 
Pamiršta tie besmegeniai, 
kad jų panašus pastarųjų 
dvylikos metų šmeižimas ir

kaipo tikrą

žino, kad

ris/’ -komunistų partija, bei 
kuris kitas mus laikraščių 
kreipiasi aukų, tai mūs prie
šai iš menševikų abazo ora- 
,tos1 šaukiau kad mes tik au
kų h* aūkų prašpmę; kad be 
jų mes' negalį apsieiti. Pa
matysim,1 ką* jie ’pasakys da
bar. ’

Nusivils Labai Skaudžiai
Kai tik sužinojo, kad A- 

merikos Komunistų Partija 
pašalino iš savo eilių Jay 
Lovestopą, kapitalistinė ir 
“socialistinė”'- spauda' pradė
jo smarkiai : džiaugtis, pa
reikšdama, kad dabar mūs 
Partija tai jau iš tikrųjų 
žus ir komunistinis judėji
mas Jungtinėse Valstijose 
likviduosis. Bet kaipi visuo
met, taip ir dabar - mūsų 
priešams prisieis skaudžiai 
nusivilti. Nusivils ir pats 
išmestasis.

Jay Lovestonas išmetąs, 
taciaus Partija žygiuojataciaus
pirmyn Komiriterno nurody
tu keliu. Kuomet išmetimo 
klausimas buvo paduotas 
narių nubalsavimui, tai, su 
labai mažomis išimtimis, jie 
užgyre Partijos Polkomo 
nutarimą už pašalinimą 
Lovestono ir kovojimą prieš 
by kurį, kas stos su juo.

“Labor Defender” už
Liepos Mėnesį

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo organas “~ 
bor. Defender” už 'liepos 
mėnesį, labai žingeidus: visa 
Gastonijos kovų ir areštų 
istorija sutalpinta ne tik 
raštuose, bet ir paveiksluos 
se. Vertėtų kiekvienam’ 
darbininkui įsigyti šį nume
rį. Vienos kopijos kaina 
tik 10c.

DARBININKU LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS
L. -- '----- — . . .PUOŠEIKA, Pirmininkai į. ALKKgIS, Sekretoriui
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Reikėtų Keisti A. L. D. L D. Veikimas
Mūsų didžiulė švietimosi or

ganizacija, Amerikos Lietuvių. 
Darbininkų Literatūros Drau
gi ja, Mar veik išimtinai yra 
vien knygų leidimo įstaiga. 
Teisybė, kuopos surengia pra
kalbų, kai kur ir prelekcijų ir 
įvairių pramogų, bęt tai dau
giausia paviršutinė agitacija, 
propaganda ir daugiausia gavi
mui šiai organizacijai naujų 
narių.' Gilinimui klasinės dar
bininkų sąmonės darbas siste- 
matingai nevedamas.

Kuopų veikimas eina sulig 
vietos draugų sumanumo—vie
nur geriau, kitur prasčiau. Cen
tras, apart knygų leidimo, nie
kuo neužsiima, neturi jokios ki
tos veikimo programos^

Išpradžios, kol mes knygų 
neturėjome; kol prakalbos buvo 
daugeliui lietuvių darbininkų-, 
naujas dalykas; taip sakant, 
kol munis reikėjd versti tik pir
moji velėna apšvietoš dirvoj, 
tokis veikimas buvo pilnai ge
ras. Kas kita dabar.

Turime keisti ALDLD. veiki
mo programą. Knygų mes jau 
turime. Turime du dienraščius. 
ALDLD. Centras dabar turėtų 
didelę dalį savo jeigu, o kuopos

Y " j didelę dalį savo darbo, energi-

sados pasirįžti kovoti. Ge
riausias būdas Amerikos lie
tuviams darbininkams ko
voti prieš Lietuvos darbo 
žmonių , engėjus, tai kova 
su fašistų pakalikais čia 
Amerikoj; . kova' ' širvydi- 
niams, • vibąitiniams, grigai- 
tiniams, yisokįems ki
tiems, kurie f garbina tą dar
bininkų »gaujai akių kliką;’ 
kurie remia ją tiesioginiai, 
ar netiėsįųgįniai! ! . '

■ ■ 4' -j > ‘ • į į

Matot, Kaip Jie Meluoja r
Vienas lietuviškas laik

raštis paduoda sekančią ži- 
I ' 1 ’

“ ‘The. Boston Herald’ ga
vo iš Jefuzolimos šitokių ži- 

I nių: ‘Tikrojo Trockio jau ne
bėra. Jis jau nužudytas. Tas 

L ; Trockis, kuris dabar, gyvena 
Konstantinopoly, tai visai ki
tas asmuo. Atsiminkit, kad 
Stalina^ nekuomet tikrojo 

..Trockio iš Rusijos ribų gyvo 
neišleiątų. Atsiminkit, kad 
Joffe, buvusis sovietų amba
sadorius Berlyne, buvo daug 
mažesnės svarbos ;už Trockį,

Socialistai Bankrūte .
Tie žmonės subankrutavę 

ne tik politiniai, bet ir fi
nansiniai. Visi- žinome, kad 
jie nuvaikščiojo “The New 
York Call” dienraštį, kurį 
įsteigė iplačiosios ntasės dar
bininkų savu laiku susispie
tusių aplink, socialistų) parti
ją. Šiuo tarpu Amerikos 
socialistai vos tepajėgia iš
leisti vieną savaitraštį aįig- 
lų kalba “The New Leader.” 
Partija skolose; Dėbso (ra
dio) stotis skolose. Ir todėl 
minėtas laikraštis (num. 
25) praneša, kad

“Skolos nėra didelės, bet 
jos daro nesmagumą. Kai ku
rios iš jų liečia partijos rašti
nę, o kitos—Dėbso Radio sto
tį. Keli tūkstančiai dolerių 
pasilieka pereitų rinkimų va
jaus skolų.”
Šaukiasi aukų. Esą kreip

sis į visus, kas tik sutiks 
gelbėti ’ skęstančią' social- 
buržujų, partijukę.
' ’Kuom'fet “Daily Wprke:

“Daily Workeris”'Turi ! ' 1 
Būti Išlaikytas

Amerikos Komunistų Par
tijos angliškas dienraštis 
“Daily Worker” randasi fi
nansinėj prastoj padėtyj: 
kenčia krizį ir todėl eina 
vajus už ^sukėlimą $50,000, 
iš kurių pusė eis dienraš
čiui, o pusė Partijos svar
biem darbam.

Mūsų priešai del to džiau
giasi. “New York Times” 
— Amerikos plutokratų 
dienraštis — pereito šešta
dienio numery j tiešijasi, 
kad esą “Daily Workeris” 
veikiausiai negyvuosiąs. 
Pietinių Valstijų kapitalistų 
spauda del to irgi rankas iš 
džiaugsmo- trina. Štai ką 
sako “Gastonia Gazette,” 
Gastonijos tekstilinių baro
nų organas:

“Sekantis žingsnis kovoje 
prieš komunizmą bus uždrau
dimas paties Daily Workerio 
nuo vežiojimo paštu. Vokai 
(konvertai) turinti ant vir
šaus nesiųstinas legendas jau 
•tapo pašto viršininkų uždrau
sta siuntinėti. Daily Worke
ris yra blogas( kajp by kuris 
iš tų vokų ir todėl veikiausiai 
ir jis bus nulaikytas nuo siun-. 
tinėjimo per paštą.”
Seniau Gastonia Gazette 

pranašavo, kad Daily Wor
keris tuoj užsidarys. Dabar 
tas lapas džiaugiasi jo išme
timu iš pašto. Džiaugiasi 
ir lietuviški darbininku 
priešai — menševikai ir ki
ta buržuazijos dalis.

Bet darbininkai iš.to ne
sidžiaugia. Priešingai, kiek
vienas darbininkas — klasi
niai sąmoningas darbinin
kas — jaustųsi didžiausią 
smūgį, jei Daily Workeris 
sustotų ėjęs. Jis patapo 
nepavaduojamu įrankiu ko
voje už darbininkų klasės 
reikalus. Del to jis, yra ne? 
pavaduojamas laikraštis;

jos, pašvęsti praktikiniam ap- 
švietos darbui, gilinimui darbi
ninkų klasinės sąmonės, supa
žindinimui jų su sunkesniais 
pamatiniais klausimais .

i Mano supratimu, reikia pra
vesti maždaug tokia 
programa:

Išleisti vieną ar dvi 
vietoj trijų, keturių, o 
pinigų sunaudoti štai 
darbui:
f ‘Siuntinėti vieną ar kelis žmo
nes, kurie nuvažiavę į kolonijas 
neišvažiuotų pasakę vieną pra
kalbą, bet apsistotų kokią sa
vaitę — daugiau ar‘mažiau — 
laiko, pamokintų žmones prak- 
tikinio veikimo, palavintų juos 
ir duotų eilę pamatiniais klau
simais prelekcijų. Pavyzdžiui, 
šiais klausimais:

1. Komunistų Internaciona
las ir jo Sekcijos.

2. Komunistų Partija—jos 
rolė ir svarba darbininkų judė
jime.

3. Mūsų broliškos organizaci
jos, jų santykiai su Komunistų 
Partija.

4. Abelni mūsų judėjimo 
reikalai.

5. Naujo karo pavojus—ir 
karų priežasty^.

6. Religija ir Darbininkai.
7. Amerikos lietuvių srovės, 

jų programos.

veikimo

knygas, 
tą dalį 
kokiam

kartais ir tokį, kuris kiekvieną 
neparapijoną įskaito esant bol
ševikų ; kuriam nėra skirtumo 
tarp tautininko ir komunisto.

Tas faktas, kad lietuvių dar
bininkų maža dalis priklauso 
mpsų Partijai, kuomet mūsų 
kitos organizacijos didelės, ne
galima kitaip išaiškinti, kaip 
stoka pamatinio supratimo pas 
daugelį. Tuo patim galima iš
aiškinti ir tai, kad daugely or
ganizacijų, net kurias mūsų 
draugai valdo, yra ir lietuviš
kos buržuazijos ir tarp jos ir 
darbininkų nėra aiškios linijos. 
Gal dėlto ir visdkių senų vardų 
—šventų, tautiškų ir tt., neme
tama.

Apie reikalingumą daugiaus 
skleisti klasinę sąmonę, daugiau 
lavinti net ir senesnius mūsų 
organizacijų narius, negali bū
ti dviejų nuomonių. Klausimas 
gali būti tik—kaip geriau tai 
daryti. Kokiais būdais.

Ant greitųjų ir trumpai čia 
nurodžiau, sulig savo supratimo, 
kaip tas darbas vykdyti. Padis- 
kusavę gal daug ką pridėtume, 
pagerintume. Dėlto būtų gerai, 
kad draugai susidomėtų šiuo 
klausimu.

Beje, tūli gal bijos, kad su
mažinus nariams knygų skai
čių, bus sunkiau narių gauti. 
Tokia baimė būtų nepamatuota. 
Narius pritraukia ne tiek kny
gos, kiek vietos veikimas. Juo 
daugiau veiksime, ir geriau 
veiksime, daugiau narių gausi
me. Be to, juk nemažai ir mū
šių draugų priešinasi bile per
mainoms. Tatai betgi mums 
reikia apeiti. Savo veikimą 
turime pritaikyti prie aplinky
bių. Susidėjus naujoms aplin
kybėms, senos priemonės, seni 
veikimo būdai pasidaro neatsa
kanti.

O už vis svarbiausi, kad 
tikslas mūsų organizacijų ne 
juo daugiausia narių gauti, o 
juo geriausia patarnazdi darbi
ninkų judėjimui.

V. A.

iguanodonai buvo taip didęli, 
kadįjeigu dabar jie gyventų, 
tai lengvai per langą ant tre
čių lubų namo galėtų galvą į- 
kišti ir pažiūrėti, kas ten deda
si. Dabar iš šliaužiu sausumoj 
užsiliko didelių arba, geriau 
pasakius, ilgų, kai kurių rūšių 
gyvačių ir iš pienžindžių—slo- 
nių bei dramblių, nosragių ir 
kitų, vandenyje—bangžuvės.

Bangžuvių irgi.randasi įvairių 
veislių—didelių ir mažesnių, 
bet mažesnioji veislė nepriskai- 
toma prie tikrųjų bangžuvių. 
Tikrosios bangžuvės visos labai

būtų pasakę, kad Jonošius ’<a- 
rijo velioriba, tai dar g;
būtų daleisti, nes žmonė.; 
labai naikina, žudo.* t» . )

Tai tiek apie pranašą Jono
šių iš šventraščio. Dabar; pa
žiūrėsime į abelną bangžuvės 
dydį.

Bangžuvių ilgis būna nuo 16 
iki 24 metrų; Bet retkarčiais 
pasitaiko ir iki 28 metrų. Skū
ra neturi plaukų. Po skūra ran
dasi slugosnis taukų, nuo 20 iki 
40 centimetrų storio. Stambi 
bangžuvė sveria apie 100,000 
kilogramų (vienas kilogramas

J v »

ar dvi apie 
gamtos mokslus.
’ 9. Pamatiniai marksizmo-le- 

jnipizmo principai, A
Ne būtinai visais šiais kiau

šiniais kiekvienoj vietoj duoti 
prelekcijas. Taipgi neskaitau 
tai pilna ir tobula pragrama. 
Duodu vien pavyzdį, kaip būtų 
galima darytį,
, Reikėtų; žinoma, prelekcijas 

taip sutvarkyti,) kad viena' kitą 
kiek papildytų; .Taipgi prie 
kiekvienos jų turėti tinkamos 
literatūros. Sykiu, žinoma, 
platinti mūsų laikraščius, vieti
nius ir užsienio.

Tai būtų savo rūšies keliau
janti mokykla ir duotų didelės 
naudos.

Reikia prisipažinti, kad net 
ir mūsų kuopų viršininkų (ne
kalbant jau apie naujus narius)’ 
yra gera dalis su labai pavir
šutiniu supratimui Užeini dar.

del to mes jį tupirpiųtj, nui

Kiekvienas darbininkas ir 
darbininkė turi stoti pagel- 
bon mūsų angliškam argą*

1 — “Daily WoT.kQi’iui,0

AR VELIORIBA 
GALĖJO PRARYTI 
PRANAŠĄ JONOŠIŲ

šventraštyje pasakyta, kad 
velioriba (bangžuvė) prarijo 
pranašą Jonošių, kuris jos vi
duriuose išgyveno trisjiienas ir 
dar nežinia kiek laBdobūtų gy
venęs, bet pavartojo savo gud
rumą—susikūrė viduriuose ug
nį, pradėjo pjaustyti mėsą, 
kepti ir valgyti. Tuomet velio
riba pajuto pavojų, priplaukė 
prie krašto ir išspjovė iš vidu
rių pranašą Jonošių.

Kur pranašas Jonošius gavo 
malkų ir kaip jis ten galėjo 
ugnį susikurti ir kodėl ta velio
riba tuojau jį vandenin nespjo
vė, bet plaukė prie krašto, 
šventraštis neaiškina. Mat, jei
gu plačiau pradėtų aiškinti, tai 
patys aiškintojai įsipainiotų į 
tas nesąmones ir paskui negalė
tų surasti, kur pradžia ir kur 
pabaiga tų nesąmonių.

Bet mes apie tai nekalbėsi
me. Mums svarbu sužinoti, ar 
ištikro bangžuvė galėjo prary
ti pranašą Jonošių. Toldel pir
miausia turėsime susipažinti su 
pačia bangžuvė.

Bangžuvė nėra žuvis, ji pri
klauso prie žvėrių veislės, kū
dikius gimdo, bet neperi, kaip 
žuvys, ir juos pienu maitina. 
Bangžuvė plaučiais kvėpuoja 
ir jos krau jas šiltas. Tuo tarpu 
visų žuvų kraujas šaltas.

Bangžuvė užsilikus iš seno
vės ir skaitosi vienas didžiausių 
gyvūnų, kokių tik dabartinėje 
gadynėje randasi pasaulyje. 
Mat, žiloje senovėje buvo tokių 
gyvūnų, kokių mes ir įsivaiz
dinti negalime. Pavyzdini,

didelės ir jos randasi šaltuose 
vandenyse, ypatingai jūrų pa
kraščiuose, prieinančiuose prie 
Sovietinės Rusijos teritorijos.

Bangžuvės kvėpuoja plau
čiais. Jos pritraukia oro į plau
čius, tiek, kad paskui lengvai 
po, vandeniu gali išbūti tarpe- 
15 ir 20 minutų. Bet jeigu 
mato pavojų arba tampa 1 su
žeista, tai išbūna po vandeniu 
viršaus pusės valandos. Jos kū
nas, per ilgus šimtmečius be- 
plaukiojant vandenyje, išsivys
tė žuvies pavidalą. Pas daugelį 
net ir taip, vadinamieji dubinio 
kaulai, prie kurių buvo ka
daise pridrūtintos užpakalinės 
kojos, išnyko ir tik pas retą 
rūšį .dar tie kaulai užsilikę. 
Priešakinės kojos jau virto 
sparnais del irstymosi vande
nyje. Atsirado uodega, pana
ši į žuvies, tik tuo skirtumu, 
kad žuvų uodegos stovi verti
kaliai ir kada jos plaukia, tai 
į šalis kraipo, o pas bangžuvės 
horizontaliai ir kada jos plau
kia, tai k,elia į viršų ir lenkia 
žemyn. Todėl išrodo, kad ji 
nuolatos kūliais varteliojasi.

Nosis bangžuvės randasi pa
čiame viršugalvyje ir dar išsi- 
kišus. Ji užuodimo jausmo jau 
neturi, tarnauja tik kvėpavi
mui. ' Viduryje to išsikišimo 
rąndasi dangtis. Kada reikia 
jai atsikvėpti, naujo oro į plau
čius pritraukti, tai iškiša iš 
vandens dalį galvos taip, kad 
visa nosis būtų lauke, atsidūs
ta, tuomet vanduo, kuris nosy
je randasi, išpučiama laukan, 
bet dangtis į vidų neleidžia 
ir šiltas iš vidurių oras stulpu 

| pradeda kilti į viršų ir išrodo, 
kad ten koks fontanas muša 
vandenį augštyn. Paskui pa
traukia šviežią orą į vidų. Ka
da jau užtektinai plaučiuose 
oro, tai nosyje dangtis užsi
daro, ant jo viršaus dar van
dens pritraukia, tuomet jau 
galvą į vandenį įtraukia.

Viduriai subudavotrtrgi skir
tingai nuo kitų gyvūnų. Viršu
tinėje vidurių dalyje randasi 
dideliausi plaučiai ir širdis, o 
apatinėje visos kitos viduriu^ 
dalys. Todėl plaučiai lošia ne 
vien tik kvėpavimo rolę, bet ir 
plaukiojimo, kaip žuvims pūs
lė.

Viena bangžuvių rūšis turi 
dantis, o kita be dantų. Be
dančių bangžuvių ant viršuti
nės žiaunių dalies randąsi tam 
tikri “ūsai,” nelyginant skieto 
dantys. Tie ūsai tankūs, tarpe 
jų veik pirštą įkišt negalima ir 
jų randasi apie 300; kiekvie
nas tas ūsas, vidutiniai, nuo 4 
iki 5 metrų ilgio (vienas met
ras turi 39 colius).

Bangžuvei tie ūsai lošia rė
čio rolę. Kada ji išsižioja ir 
smarkiai plaukdama į savo žio
tis su vandeniu pagriebia smul
kių žuvų, tai žiotis suvėrus 
vanduo per tuos ūsus išbėga, o 
visos žuvys, pakliuvę į žiotis, 
pasilieka. Tuopiet jas bangžu
vė jau ryja į vidurius.

Šitokiu būdu ji galėjo į savo 
žiotis ir pranašą Jonošių pa
griebti, nes žiotys yra nuo 5 
iki 6 metrų ilgio ir nuo 3 iki 
4 metrų pločio. Vadinasi, jam 
vietos galėjo būti ne tik vie
nam, bet ir dar su valtele.

Bet ar galėjo bangžuvė jį 
praryti ir net tris dienas vidu
riuose išlaikyti ?

Visų bagžuvių taip mažos 
gerklės, kad ir didžiausia jų 
negali praryti didelės silkės. 
Jos maitinasi mažomis žuvytė
mis, kurių per dieną tūkstan
čius suėda. Apie tai, kad ji 
prarytų nors kelių svarų žuvį, 
jau negali būt kalbos. Taigi sa
kyt, kad bangžuvė buvo prari
jus pranašą Jonošių—didžiau
sia nesąmonė ir tokios pasakos 
parodo, kad šventraščio atsto
vai nieko nesupranta apie 
bąngžuves ' arba ' velioribas,

apie 21/2 svarų). Jeigu ant vie
nos pusės vogų padėtį bangžu- 
vę, tai ant kitos pusės vogų jos 
atsvėrimui reiktų uždėti 30 slo- 
nių, arba 40 nosragių, arba 200 
jaučių.

Iš užmuštos bangžuvės gau
nama apie 15,000 kilogramų 
ištarpintų taukų, paverstų į a- 
liejų, ir viršaus 1,000 kilogra
mų bangžuvinių ūsų. Medžio
tojai iš vienos užmuštos bang
žuvės padaro viršaus $5,000 
pelno.

Apie tai, kaip bangžuvės 
muša bei naikina, pakalbėsime 
kitame “Laisvės” numeryje.

ŠvenčioniŠkis.

BALTIMORE, B®.
Kaip Amalgameitų Unijos Ly 

deriai Rūpinasi Narių 
Reikalais

Ilamburgio dirbtuvėj, kuri 
randasi ant Market PI. ir E. 
Baltimore St., per savaitę pa
darydavo dvyliką šimtų švar
kų. Ten didžiumoj dirbo lie
tuviai kriaučiai. Bet kpntrak- 
torius Ilamburgis pradėjo ban- 
krūtyti. Matydamas, kad jau 
biznis eina prastai, pradėjo 
darbininkams algas užvilkti, 
mokestį tęsti. Taip betęsda- 
mas, jau už kelias ‘savaites 
darbininkams algų neišmokė
jo. Birželio 22 d. knygvedė 
praneša, kad šiandien darbi
ninkams algų nemokės, išmo
kėsią panedėlį. Darbininkai, 
susirinko panedėlį. Laukia 
per visą dieną, bet kontrak- 
torius akių neparodo. ’ PrUdė“- 
jd klausinėti, kada bus 'moka
ma alga, bet knygvedė atsa
ko nežinanti, nes bosas nuėjęs 
pinigų atnešti ir nesugrįžtąs. 
Dabar jau trečia savaitė dirb^ 
tuvė uždaryta ir vis pinigųjM^* 
ra.

Kai kurie darbininkai nuėjo 
pasiskųsti į unijos raštinę ir 
klausti, ką jie turi daryti. U- 
nijos Ijosai—P. Deluk ir P. 
'Rudik—atsakė, kad jie nieko 
nežiną apie tokius dalykus. 

. Kuomet darbininkai nusi
skundžia ant darbdavių ir ne- 
išmokėjime algų, tai atsako, 
kad nieko nežiną apie tokius 
dalykus, bet kuomet išrinkti 
iš tų tų pačių darbininkų duo
kles, tai žino, ką reikia pada
ryti. Tai taip unijos lyderiai 
rūpinasi savo darbininkų rei
kalais.

Seniau, jeigu pasitaikydavo 
tokie dalykai—bosas algų dar
bininkams neišmokėdavo, tai 
viršininkai tuojaus ateidavo į 
dirbtuvę ir sutvarkydavo daly
kus. O jeigu dirbtuvėj negali
ma sutvarkyti, tai unijos ad
vokatas pašaukdavo bosą į. tei
smą ir ten iš jo išreikalaudavo 
mokestį. Dabar jau to nėra. 
Dabar unijos viršininkai dau
giau nieku nesirūpina, kaip 
tik įuoklių iš narių išrinkimu, 
o kaip darbdaviai su darbinin
kais elgiasi, tai jau ne jų da
lykas. Vadinasi, dabar kriau- < 
čiai darbininkai turi prigulėti 
prie unijos tik todėl, kad po
nai viršininkai algas galėtų 
gauti.

Unijos viršininkai nieko ne
daro su tais darbdaviais, ku
rie darbininkus skriaudžia. 
Patys darbininkai irgi nepa
jėgia pro votis, nes, viena, ne
žino kur eiti, pas ką kreiptis, 
o antra, jeigu perduoti advo
katui, tai gali daugiau darbi
ninkui įėšuoti, o ką jis gaus 
per advokatą, niekas negali 
pasakyti. Todėl darbdaviai 
drąsūs ir visaip darbininkus 
skriaudžia. . ;

Prie tokios tvarkos, darbi
ninkai turės ką nors daryti, 
turės jieškoti išeities iš to’s sun
kios padėties.

kaip jie jas pakrikštijo. Jeigu Liėtuviškas Skaptukas.
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KREMU’SIR, !
JO POŽEMINĖS 

PASLAPTYS

pavojun, nes vietomis jau 
griuvę, neprieinami urvai.

Kuomet eina kalba apie 
ną žiaurųjį, reikia biskį 
brėžti ir jo barbariškumą.

kad jam viešpataujant 
išmušta tūkstančiai ne-

• v
1S

Jo- 
pa- 
Ne

vien, 
buvo 
kaltų vergų, bet jis pats savo 
rankomis užmušė patriarchą 
r pasmaugė savo tikrą sūnų. 
Neužtenka, kad žudė žmones, 
bet kada atvedė iš Persijos 
jam dramblį ir jis neatsiklaupė , 
jo akyvaizdoje ir tą nubaudė 
mirčia. Skaitytojas gali su
prasti jo žvėriškumą. O kada 
jis buvo galioje, tai nėra abę-Į 
jonės, kad popai sake, jog jis 
/ra dievo pateptas dangiško
ms malonėmis, ir nereikia 
priešintis jam. . .

Beje, reikia parašyti žodį 
<itą apie Raudonąją Aikštę, 
airi pasauliui labai garsi, nes 
langelis mano, kad tai bolše- 
zikų tyčia duotas tokis vardas, 
lažym ėjimui savo galios. Vie
lok Raudonoji Aikštė jau se
tai vartojama, nes ten, Petro 
‘Didžiojo” laikais, buvo sušau-, 
lytas pulkas kareivių, kurie 

sukilo prieš jo despotiškumą.
[Nuo tada ir pasiliko tas rau- 

buvo vadinama trečioji Roma, donas istorinis įvykis.
Tas visas požemines katakom-i Biskį nukrypau nuo užbrėž- 
bas ištaisė italai Fioraventi ir tos temos, bet, manau, didelio 
Solari. ( prasižengimo nebus, nes aug-

Laikui bėgant, tos visos ka-Įščiau irgi nėra tuščias rašinys, 
takombos užgriuvo, nežinia,1 Grįžtant prie Kremliaus pože- 
ar tai nebuvo reikalo jas pri- minių urvų, kurie buvo išmū- 
žiūrėti, ar šiaip kokis apsilei-j ryti po visu kalnu, išbėgimui 
dimas. Tiesa, vėlesniais lai- nuo priešo Maskvos upe, rei- 
Rais buvo pradėtas darbas ty-.kia priminti, kad tyrinėjimas 
rinėti jas, bet vis likosi be ■ nėra vienų metų laikas. Gal 
jokių geidžiamų pasekmių, • užims ir kelis metus, gal suras 
nors ir patys caristai žinojo,! tą, ko jieškoma. Gal bus at- 
kad ten daug turto, daug šiaip rasta tas, apie ką istorija šne- 
žingeidumo. ■ ka. Istorija daugiausia kalba,

O kad ten yra stebėtini su-j kad ten yra paslėpta didelis 
taisymai, tai štai jums vienas iždas, kurį minėjo dar 1724 
pavyzdys. Kada, drg. Lenino 
patarimu, buvo pradėtas dar
bas tyrinėti Uspenską kated
rą, tai archeologai rado joje 
skiepą, kur buvo priguldyta 
daug grabų. Viename grabe 
gulėjo mumija virtęs arkivys
kupas, aprėdytas brangiais rū
bais, su visokiais auksiniais 
šniūrais ir fyran^akmenimis.' 
Kada tyrinėtojai pradėjo kel-| 
ti tą jnumiją, tai ne tik, kad 
nesidavė keltis, bet pasigirdo 
toks nežmoniškas dejavimas, 
j<C? išgirdę paprasti darbinin
kai, viską pąlikę, išdūmė lau
kan. Vienok tyrinėtojų tas 
nenugąsdino. Jie surado, kad 
mumija pririšta prie lenciūgų, 
kuriuos traukiant, judina įmū
rytas sienoj kalvines dumples, 
kas duoda oro vėl paslėptoms 
keistoms dūdoms ir iššaukia 
žmogaus ausims negirdėtą de
javimą.

Šis nuotikis gal patvirtins tą 
legendą, iš kurios net vienas 
francūzas piešėjas padarė pa
veikslu, kaip Napoleonas, už
kariavęs Maskvą, įėjo vienan 
urvan jieškoti paslėpti turto. 
Kada jis, su savo štabu, pakė
lė, vieno grabo uždangą, many-

Kremlius buvo pradėtas sta
tyti kunigaikščio Jurij 1157 
metuose. Tai buvo maža, silp
na medinė drūtvietė. 1332 
metais kitas Maskvos kuni
gaikštis, navatnai užvardytas, 
Jonas Kalita, atnaujino jį ap
gaubdamas jau ąžuoliniu py
limu. ,

Keturioliktam šimtmetyj, 
kunigaikštis Dimitrij Donskoj, 
pavadavo medinį pylimą ak 
meniniu pylimu. 1462 metah 
^onas III griebėsi pertaisyt 
akmeninį pylimą veik iš naujo, 
kur prasidėjo . ir požeminiu 
Kremliaus painūs urvai, ku 
riuos mūrijo daugiau 30 metų 
Tie urvai buvo, taip sakant 
drūtvietė, kur .būtų galima ap 
siginti priešui užpuolus, pa 
slėpti auksą ir visą turtą, ka< 
jis neišsineštų jo, nežinodama.' 
slaptingų išėjimų. Ir jau še
šioliktame šimtmetyje Maskva

metais, o nuo tų laikų niekas 
jo neišėmė.

SOCIALDEMOKRATAI 
IR BAŽNYČIA

Itąi. Bendrą darbą dirbant, 
ne tik vieni ,kitus turi) givti,: 
bet dar kurie prieina prfe val
stybės lovio, tai iš jo duoda ir 
stovintiems užpakalyje. Ir 
toks jų darbas vadinamas “ko
va prieš tikybą.”

Mussolinis daro sutartis su 
popiežium ir iš valstybes iždo 
moka Vatikanui nesvietiškas 
pinigų sumas, o ponai social- 

! demokratai tokias pat sutartis 
daro su popiežiaus paskirtais j 
atstovais. Bendras darbas va
romas pirmyn. Tarpe kunigo, 

i laikančio mišias ir spaviedo- 
jančio žmones ir socialdemo
kratų lyderio nėra jokio skir
tumo, nes kunigas giria so
cialdemokratų lyderius, o ly
deriai kunigus ir Juos skaito 
p niki a is soc j a 1 d ęm o k r ata is.
Kunigai su kryžiumi eina, o į 
socialdemokratai, nobažnai; 
rankas ant krutinės susidėję, 
seka paskui ir kviečia darbi
ninkus sekti.

kuni-

kad 
atsto-

Socialdemokratai sakosi esą 
bedieviai. Bet už tai jie karš-, 
tai rūpinasi bažnyčių ir 
gų reikalais.

Laikraščiai praneša, 
birželio 14 d. popiežiaus
vas ir Prūsijos ministeris pir
mininkas socialdemokratas Ot
to Braunas pasirašė sutartį, 
pagal kurią katalikų bažnyčių 
ir kunigų užlaikymui iš vals
tybės iždo pakeliama mokes
tis nuo 1,400,000 iki 2,800,000 
markių. Vadinasi, katalikų 
bažnyčioms dabar jau mokės1 
dvigubai, negu iki šiol mokė
jo.

Ta pati socialdemokratinė 
valdžia bei jos galva social
demokratas Braunas pareiškė, 

’ I kad sutinka tokią pat sutartį

damas, kad ten randasi auk- nyc]a* 
sas, staiga atsistojo kunigas 
baltuose rūbuose, atkišęs pirš
tą, sukraipė lūpas ir išvadino 
jj vagim ir vandalu. Nors Na
poleonas buvo užkietėjęs kari
ninkas, vienok to reginio nega
lėjo pakęsti ir viską palikęs iš
bėgo laukan. Jį sutikę kiti 
pranešė jam, jog visa Maskva 
liepsnose ūžia, j 
grobimas Maskvos nedavė jam 
geidžiamo turtų grobio.

Dabar, kada Lenino pamin
klas tapo pastatytas, nuverstas 
“senato bokštas,” .tai atrasta 
ten požeminis urvas, kuris ei
na tiesiai po Kremliaus sieno- 
rCs. Jo ištyrimui parinkta ge
riausių mokslininkų, kurie ir 
ves tolesnį darbą, idant sura
dus jo paslaptis.

Visas tyrinėjimo darbas, 
kaip praneša laikraščiai, re
miasi tuomi, kad norima suras
ti Jono žiauriojo knygyną. 
Spėjama, kad kur nors guli 
šimtai mokslui brangių knygų, 
graikų ir romėnų klasiškų vei
kalų.

Prie to, tik vienas Jono 
Žiauriojo brangus stalas vertas 
jieškojimo, nes prie jo galėjo 
valgyti apie 600 žmonių. O 
kur kiti brangumynai, kuriuos 
jis laikė paslėpęs ir niekas 
nuo tų laikų nežino, kad kas 
juos būtų sunaudojęs. Tas 
viskas skatina Sovietinės Rusi- 
iosi. mokslininkus leistis tyri

mui, stątąnt net gyvybę

padaryti ir su evangelistų baž-

tie 
del 
pa-

Na, o ką gerą padarė 
ponai socialdemokratai 
darbininkų ? Ar jų algas 
dvigubino ?

Tuo tarpu, palaikymui įvaį- 
rių tikybų bažnyčių paskirta 
20 milionų markių ir palaiky
mui evangelistų bažnyčios, 
kaipo valstybinės, 50 milionų

Reiškfa, jo už-Įmar^iU» kurią sumą žada dar
padvigubinti.

Todėl katalikų organas 
“Germania” džiaugiasi ir gi
ria ponus socialdemokratus, 
kad jie moką šalį tvarkyti. Or
ganas sako, kad tokia sutartis 
abiems būsianti naudinga.

Ir kur Čia nebus naudinga. 
Juk kuomet Magdeburge įvy
ko socialdemokratų suvažiavi
mas, tai vienas lyderių, Sol- 
monas, pareiškė:

“Nuo socialdemokratų funk
cionierių negalima reikalauti, 
kad jie pertrauktų ryšius su 
bažnyčia. Atejizmas taipgi 
silpnai moksliniai pamatuotas, 
kaip ir religija, tai kodėl gi 
mes atejizmui turime pirme
nybę atiduoti? Juk mūsų par
tijos eilėse yra kunigų, užsi
imančių dievo garbinimu, tuo 
tarpu tie kunigai puikūs soci
aldemokratai!”

Taip, kunigai puikūs social
demokratai, nes jie susikvie
čia darbininkus į bažnyčias, 
mulkina juos ir agituoja prieš ( 
komunistus. ' O juk tą patį į 
daro ir ponai socialdemokra-1

CASTON ROPSEVICH

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergaia:
1218 So. IQtb St., Camden. N. J.

LIETUVIS GRAB0R1USk

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:
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JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

W. 3rd St., So. Boston, Mass. ’ 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel., So. Boston 0304-W.

s

Draugysčių Adresai, Kurios
* ' - ; 1 , ’ i ;

» Turi “laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

2122 Ingalls Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. PAULAUSKAS, 

228 Clark PI.
Iždo globėjai. K. Pociūnas, 221 Mag

nolia Ave., ir J. Krakauskas, 300 
First St.

Org. raštininkas J. KENTRUS, 
211 First St.

Maršalka J. KICEINA, 
259 Broadway.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS

Naujos Valdybos Vardai ir Adresai: 
Pirmininkas K. Maziliauskas, 

593 Avė.
Vice Pirmininkas A. BoČis, 

68 W. 10
Protokolo Sek. P. Janiūnas, 

128 W. 49th
Finansų Sek. A. Arasimavičius,

625 Boulevard
Iždininkas F. Lukaitis, 

. 330 Broadway
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

20 E. 22nd St.
2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,

348 Avė. C.

‘GERAI PATAIKO!

St.

st.

Pirmininkas—IG. SAVU KAITI S,
P. O. / Box 262, Cuddy, Pa. 

Vice-Pirm in i n kas - K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa. 

Sekretorius—J. GATAVECKAS,
109 Cress St., Carnegie, Pa.

Iždiniųkas- J. JASADA V1ČIUS,
538 3rd Ave., Parnassus, Pa. 

Turtų
J.

J.

Kontrol.:
TAUROZAS,

31 W. Main St., Carnegie, Pa. 
girsztofF,
524 Washington Ave., Exten.
Carnegie, Pa.
F. RODGERS,
312 Oregon St., Pittsburgh, Pa.

P. L. A. KUOPŲ SEKR 
ANTRAŠAI

FranckevieiuH, 
Pa.

.iurmaičiūtė,

Labutis, 121

3409

PITTSBURGHAS IR APIEL1NK®
Priešfašistines Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way, 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon 

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion).

Prot. sekr. E. K. šiurmaitiene, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones 
Ave., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc- 

i Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var- 
'u, o siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. š.

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

I). K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash
land, Avė.

Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 
1946 Sharon Ave.

Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran- 
donę Avė.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.

Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona 
Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
3 vai. po pietų.

2—P.
Pittsburgh,

3 - J.
Carnegie, I’a.

5— -V. Labutis, 
McAdoo, Pa.

6— M. E. Custerienč, 
Cleveland, Ohio.

7— J. D. Sliekas, 2 
Pittsburgh, Pa.
W. Stačinskas, 
Pittsburgh, Pa.

Stashjnsky, 
toh, Pa.

10— J. Albauskis,
Chicago Heights,

11— J. BarAkietis, P.
. Pa.

12— J. Kinderis, 439 
Ambridge, Pa.

13— Win. Orban, R. 
Landing, Pa.
G. U. Urbonas, 
Braddock, Pa.
■P. Kavaliauskas, 
quippa, Pa.

Besasparis, 
Aliquippa, Pa.

. 17—T. Trcinauskas, 
Pittsburgh, Pa.

19— J. Preikšą, Box
20— A. Botyrius,

i 21—J. Lingevičius, P.
i ernport, Md.
i 22—P. Cibulskis, 7042 

peth, N. Y.
; 23—M. L. Balčiūnas, 

Thomas, W. Va.
24- ̂ -J. Kasparavičius,

Youngstown, Ohio.
25— M. Garrison, 108 

Buffalo, N. Y.
: 26—A. Dambrauskas, 224
Į Girardville, Pa.
' 27—M. Batutis, Box 24,
1 30- J. Leonaitis, 107 

Benton, III.
Easton A. P. L.

Bushkill .St.,
33— A. B. Shatkus,

Grand Rapids,
34— J. Audio jaitis,
35— K. Bagdonas, 

okin, Pa.
36— K. Vaičiūnas, 

burg, Ill.
37— L. Aimanas, 1 

Shannon, Pa.
38— B. Yuškauskas, 

fort, Ill.
39— Jos. Chiplish, 611 Vandalia St., 

ville, III.
40.—M. Andruškevičius, 172 

Akron, Ohiq.
41— Juzė Guzevičienė, Box 400, Benld,
42— F. Miller, Box 264, . Buckner, II).
43— S. M- Liesis, 134 Williamson St., 

ginaw, Mich.
Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, 111.
Savukaitis, P. O. Box 262, Cuddy,

Simutis, Box 27, Blanford, Ind.
Vaitkevičius, 57G8 Addison Ave., 

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, P. O. Box 24G, Miners

ville, Pa.
49— 'A. Matulevičius, 46 Ten Eyck St.,

8-

9— c.

15 —

16—A.

44— L.
45- Ig.

Pa. 
4G—I). 
47—J.

E.

E.

2310 Sa

Box G55,

1503 
1)1.
O.

W. Carson St.,

Carothers Ave.,

Monroe Street,

1009 E. 74 th St.,

Overbrook Blvd., 

ih St.. S. S. 

New Kensing-

Wenth worth Ave., j

Box 441, Courtney,

Maplewood 

1). No.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH. 
Valdybos Adresai 

Jakems, 1564 
. Tel. 72073.

Krasnauskas,

(Pirm. Chas. <
i Avė., N. W.
! Vice-pirm. A.
Į Quarry Ave.

Ave. Tarimų Rašt. K. Rasikas, R.
42. Rices L. BoX^ U’ .. . _ .

F.

815 Middle St , N.

300 Todd St., Ali-

526 Beaver Ave. W.

P. O. Box 1G3, East

201, Minden, W. Va.
Box 237, Burgettstown, Pa. 

O. Box 528. West-

Court, Mas

ti. Box 128, 

.Samuel Street,

Division St., 

Mahanoy Ave^

Link

P.

636

S.

E.

Wilsonville, II).
N. Duquoin St.,

A. kuopa—M. Urba, 119 
Easton, Pa.

125G Scribner Ave.,
Mich.
Box 113, Royalton,_ Ill.

114 N.

Turner

1568

R. 9,

Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienč, 
159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave.

Trustisai: A. Daukšas, seki-., 1131 
Walker Ave.; Ig. Medastavičius, 
Frank Žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank Žegūnas, 515— 
11th St.

Svetainės nuomuotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai Įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą utarninką, sa
vam name, 1057-63 Hamilton Ave.

IR

p.

P.

o.
o.

Box

Vine St.,

Box 209,

Box 568,

253, West

Sham-

Harris-

Castlo

Frank-

Collins-

Gertrudc St.,

III.

Sa-

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue, 
Moline, III.

Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4th 
Avė., Moline, III.

Prot. Sekr. A. Trepkus, 
St., Molihe, III.

Fin. Sekr.—K. Shimkus, 
St., Moline, III.

Iždininkas M. Milienė, 502—4th Avė., 
Moline, III.

Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 
10th Avė., E. Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—33r St. 
Moline, III.

349—10th

135—36th

“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL
DYBA 1929 M., BROCKTON, MASS. |

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton i 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K. ; 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta-' 
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas Į 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li- i 
gonių Raštininkas, B. Kayalčius, 715 j 
North Montello St.; Kasierius D. Pa- : 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo- i 
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M.’ Yazukevičia, 153 Ames St.; P. 1 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. I 
Saulėnas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass.

ELIZABETH, N. J
Aušros Draugijos Valdybos

i

13

Iš IR I

PER HAMBURGĄ 
Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

— $203——n
Iš N. York į Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V. 

$5 jeigu taksus) 
3-čia klesa

Pinigus persiunčiam grei
tai ir žemomis ratomis

Del sugrįžimo leidimų ir 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American Line
Ct BROAD WAT, NEW TOBK

Antrašai

Bond St.
First St.

Pirm. S. K. MARKIS, 321
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211
Prot. raštininkas B. BARKAUSKIS, 

255 Pine St.
Fin. Raštininkas GRIGUTIS,

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

(043

. ’s

"x 3. ■■ •’
••-V ' .♦

-•

v

GRAB0R1US
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pae 
mane, o patarnausiu kuogeriausia

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 
čia 
tus

8701

randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

JOS. CAMPAU AVĖ. . ir 5046 CHENE ST., DETROIT

Taip sako pilietis Ant. Tacilauikaa, 
užlaikytojas Restorano po num. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’8 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nen geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

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

John Naujokas Pat dr«- s- K®1- 
kauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- • 
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kitūose miestuose, kur . s,_a.—dar- 
....... ...... r__r r i 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 ildirhystė.s 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
ru, kuris visiem* patinka, Jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur J kitus miestus 
biznieriams ir privatiikiems žmo
noms. daug ar mažai, vis tiek, ir 16- 
ias apmokame.

Adresas:

Naujoku Cigaru Dirbėjai
167 Division Avenue. Brooklyn, N. Y.

- yra geri lietuviai ir iirhintingi 
, bininkai, pripažino, kad JOHN’S

236

98

481

Park

Cedar

Hud-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdybos Adresai:
Pirmininkas P. Kriščius,

Terr.
Vice-pirm. B. Muleranka, 

St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 

son St. *
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour

Ave., W. Hartford, Conn.
Iždininkas A. Klimas, 36
Maršalka J. Giraitis, 174
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis,

kas antrą 
ketvergą kiekvieno mėnesio, Labor 
Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagelbininkė O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

Sukulkime Žmogžudišką Suokalbį^ 
prieš Gastonijos Streikuojančius* 
Audėjus

16 DARBININKU
NARIAI NACIONALĖS AUDĖJŲ UNIJOS

YRA KALTINAMI ŽMOGŽUDYSTĖJE
JIEMS GRĘSIA ELEKTROS KĖDĖ

Kitiems Grūmoja Ilgi Metai Kalėjimo

Kova už paliuosavinią 
Fred Beal’o ir Veros Bush 
ir keturiolikos kitų žymiau
sių Gastonijos streikierių 
nuo mirties bausmės elek
tros kedėje yra ne vien tik 
kova už gyvybę tų darbinin
kų klasės vadų, bet taip pat 
yra kova už teisę darbinin
kų visose pietinėse valstijo
se organizuotis ir grumtis 
už geresnes sąlygas.

Skubėkite j talką Tarp
tautiniam Darbininkų Apsi
gynimui.

Apginkite Nacionalę Au
dėjų Uniją.

Fred Beal ir Vera Bush 
neturi būt numarinti.

74 streikieriai turi tuoj aus 
būt paliuosuoti.

Ši nauja kapitalistinio 
“teisingumo” ataka North 
Carolinoje yra dalis Ameri
kos imperialistinės valdžios 
užpuolimo ant visos darbi
ninkų klasės. Tokie užpuo
limai eina ranka rankon su 
veiksmais kapitalistinės ra-, .^o

cionalizacijos, su skubinimo 
darbu ir žemais uždarbiais; 
tie žygiai taipgi sudaro dalį 
kapitalistines 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 
streikierius, narius Pirmojo 
D- >ininkų Apsigynimo Pul-

Skubotai Siųskite Aukas
International Labor Defense
80 E. 11 th St., Room 402, 

New York, N. Y.

I herewith enclose $.. .. 
for the Gastonia Defense 
Name .................................

Address
City and State

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

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

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

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

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

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigiom ir Chroniškos 

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

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. ZI 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.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedalio
mis nuo 9:30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.



Puslapis Ketvirtas
| !
i: i Antradienis, • iLiepos

MOUNT ROYAL
J. MIKODUKAS

Vyriškis, pasipuošęs uniforma, pribė
go ir mandagiai paėmęs iš manęs krepšelį, 
mostelėjo ranka ir į keltuvą. Tuoj aus kel
tuvas pakilo ir mes akies mirksnyje atsi
dūrėme ant trečio augšto. Kambarys šva
rus, šviesus, su visais parankumais. Tai 
buvo Mount Royal viešbutis. Visi delega
tai būriais nardo po viešbutį, tartum žu
vys po vandenį. Vieni įieško savo draugų, 
kiti domisi nauja vieta, taip kad kiekvie
nas atrodo užimtas ir neturi laiko dykiems 
pašnekiams.

“Drauge, ar tu esi kada dirbęs viešbu
čiuose?” paklausė manęs draugas K. Tas 
klausimas mane pastatė į tokią keblią pa
dėtį, kad aš nežinojau, kas po tuo klausi-, 
mu slepiasi; kokį tikslą turi ? Ir pagaliaus 
kam reikalingas? Nes kas. čia tokio svar
baus apie viešbutį? Mano supratimu—nie
ko... Juk jame atvažiuoja keleiviai, pagu
li, pabūna ir vėl važiuoja savo keliais? Na, 
o mano K. taip susidomėjusiai,, taip aty- 
džiai išverstom juodom akim į mane žiū
rinčiom klausia to taip rodos menkos ver
tės klausimo. Aš po geros tylos, mikčio- 
jančiai atsakiau, “kad pirmą kartą mano 
gyvenime koją įkėliau į viešbutį, kaipo to
kį, o ką jau kalbėti apie darbą.”

rėjęs buržujus, negavęs savo geismus pa
tenkinti, įskundžia savininkams ir tie išva
ro iš darbo.

“Kiekvienas, kuris dirba viešbučiuose, 
yra revoliucioniškas darbininkas, nes ten 
jis mato, kaip turčių klasė per dienas ir 
naktis lėbauja, geria, paleistuvauja su gra
žiąja lyčia. Pas tuoą darbininkus nėra kil
to atsinešimo svečiams; jie visuomet su pa
nieka žiūri į juos.”

“Tai kažin, ar ir į mus taip žiūri?” 
paklausiau aš jo.

“Manai, kad kitaip? Gal kiek skiria, 
mat, mes. laikysime unijos konvenciją... 
Bet juk unijos tokiam viešbutyj negalėtų 
laikyti, jos gali pilnai atlaikyti savo suva
žiavimus ir paprastoje svetainėje, o ne to-

A. Adomauskas

KĄ UŽTYLI KUNIGAI
vas duos malonę savo žmonėms 
akyse egiptiečių. Ir buvo Mozė 
labai didis vyras Egipto žemėje 
akyse faraono tarnų ir visų 
žmonių.” (11,. 1-3.)

Dievas įsakė per Mozę, kad 
žmonės aukautų po aviiluką ir 
ožiuką, kad krauju pateptų na
mų staktas ir duris. Valgyti 
aviniuką turi apsirėdę, persijuo
sę strėnas, apsiavę, laikydami 
lazdas rankose. Dievas kalbė
jęs, kad apeis visą Egipto kraš- 

pirmgimius 
pamatęs 

namų per— 
ir nedaleis

DARBININKAI STOKITE

kiam viešbutyje, kaip šitas Mount Royal.” dykynę, tik vienus vyrus be mo- 
pridūriau aš torų ir vaikų, bet Mozei ne tas 

rūpėjo:
“Tarė Mozė: su savo vaikais 

ir seniais eisime, su sūnumis ir 
dukterimis, su ąvimis ir galvi
jais, nes didelė yra šventė mū
sų Viešpaties Dievo. Ir atsakė 
faraonas: Tegul taip Dievas 
bus su jumis, kaip aš leisiu jus 
ir jūsų vaikus. Kas abejoja, 
kad blogiausiai mąstote? Ne- 

“Labai gaila... labai gaila, kad drau- Na, tai. kaip neims nešti? Paėmė... Ąš | bus taip: bet eikit vieni vyrai ir 
z'l * n „b.nki.z:.. o.,.,.™:™., ** l ta n c Lid Rs1 m i L airi Turiu an P- rml < i i i n n ni n _ i a iiknlt i t p V i oš n a c. i 11 i: nes ir pa

ir tuojau tapo 
(Išėji-

(Tąsa)
Su savo lazda Mozė per Aa- 

roną padarė ketvirtą stebuklą: 
atsirado ant žmonių ir gyvulių 
parazitų, kurio stebuklo Egipto 
mokytieji nebegalėjo padaryti. 
Penktas stebuklas: užėjo maras 
ant arklių, asilų, kupranugarių, 
jaučių ir avių, išdvėsė visi egip
tiečių galvijai, o žydų viskas li
ko sveika. (Iš. 9, 6.) j šeštas 
stebuklas: apleido visus žmones 
ir galvijus votimis, čia reikia 
pastebėti, kad maru jau buvo tą užmušinėdamas 
jšdvesinę visus Egipto žemės žmones ir galvijus, o 
galvijus, o čia ir vėl atsirado kraują prie žydų 
galvijai su votimis. Septintas į žengs riamų duris i 
stebuklas: ledai išmušė visus užmušėjui įeiti į jūsų namus, 
buvusius lauke galvijus (kurie Pusiaunakty 
seniau buvo išdvėsę) ir žmones. 
Po to karalius sutiko leisti į

1AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIŲ AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas si

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

gas nesusidūrei su viešbučių gyvenimu,” 
tęsė kalbą K.

“Tai yra vieta nupuolimo ir buržuazi
jos išdykavimo vieta!”

Ir jis pradėjo:

“Man net geda pasidarė,” 
prie jo kalbos. “Nespėjau užsiregistruoti, 
kaip paprastas darbininkas išlupo iš manęs 
krepšelį ir neša, o aš, mat, “ponas”.. .Juk 
tai pasityčiojimas iš mūs. Mes dirbame 
už algą ir toks pat alginis vergas—patar
nauja mums.”

“Ha! Ha! Ha!” nusijuokė plačiai išsi
žiodamas K. ir pridūrė: “Mat tokia tvarkū, 
o ant kaktos neparašyta, kad tu darbinin
kas. O juk jis nori gaut už patarnavimą.; 
XT J • 1 • • Vi • O TA -. —■ A V I

pastebėjau, kad judu su P. nekaip jaučia-į aukokite Viešpačiui: 
tės, kuomet patarnautojas nešė jūsų krep-Įtys to prašėte. I" d 
šelius rankose. Bet pamatytai, kuomet | išmesti iš faraono akių, 
buržujai atvažiuoja, kaip jie vargina tuosjmo 10, 9-11.) 
patarnautojus. Nešk tu jam ir kokį šven- Aštuntas stebuklas:

Keturi Skyriai Pomirtinei: 1'
i '

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $ 
Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,0

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

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS

UŽIMA S 
(JULY),

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

malonę
akyse, 

apiplėšė egip-

z mo
kat!

ištiesų buvo iš
mušti visi pirmgirriiai ir farao
no pirrhgimys. žydų niekas ne
lietė, nes buvo padaryti ženklai 
ir užmušėjai, kas ten buvo, ar 
Dievas, ar angelai, ar žmonės, 
praėjo pro šalį žydų namų. Ta
da faraonas pasikvietė Mozę ir 
Aaroną ir prašė, kad išeitų iš 
jo žemės, o žmonės prašė žydų, 
kad kuogreičiausiai išsikrausty
tų.

“Ir padarė Izraeliaus sūnūs, 
kaip buvo įsakęs Mozė: ir prd- 
šė egiptiečių sidabrinių ir auk
sinių indų ir labai daug rūbų. 
O Viešpats davė 
nėms egiptiečių 
jiems skolino: ir 

jtiečius.” (Iš. 12,
šaran-

čiausią daiktą, 0 manai kad gausi kiek? Jei čiai, kurie išnaikino žoles, vai-i Iškeliavę^ žydai perėjo Rau- 
- ... Vieną kartą dirbdamas New^Yorko nikelį, dešimtuką, tai labai gerai, o ne 

. < . - ir to negausi. Aš dirbau, aš jau žinau nuo
rikos armijos generolas buvo užėmęs du į<0 gauni už patarnavimą, nuo ko ne. Pa
kam barius. Kartą jis parsivedė panelę pas prastį žmonės, iš darbininkų, apsistoja, tai 
save į kambarį ir per telefoną pasisaukė jau ^inai kad tavo žygis pas jį į kambarį 
chamber maid’.į_ savo, kambarį ir įsakė, nebus veltus—kvoteris, penkiolika centų 

jdant toji mergaitė varnoje nupraustų abu ’ mažiausia, o kaip kuris duoda ir daugiau, kur

viešbutyje, karo laiku, mačiau, kaip Ame^ įr £0 negausi Aš dirbau, aš jau žinau nuo

centų

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks,

“Adomo rūbuose.” Toji atsisakė, tai tuo
jaus savininką pasišaukė ir tą mergaitę 
pravarė iš darbo. Juk tai didesnio išgve- 
rimo ir būti negali,” pridūrė jis.

“Tai tik pasiutimas!” pridūriau.
“Taigi, yra ir čia tas pats, nes aš per

ėjęs per viešbučius, daug patyręs esu,” sa
kė K. “Vieną naktį išgirdau riksmą kam
baryje. Aš buvau vienu tų, kuris dirbau 
ant to augšto, tai nieko nelaukęs bėgau 
prie rėkiamos vietos. O, didėlis ponas, pa
stvėręs puikią, augštą, merginą už apykak
lės ir revolverį pridėjęs jai prie žando. 
“Stop, I’ll kill you!” Aš riktelėjau ant to 
žvėries, tuojaus revolverio vamzdelis atsi
suko į mane ir žvėriškas balsas išsivertė iš 
jo gerklės: “Get out from here!” Aš šo
kau į šalį, o šūvis prazvimbė pro mano gal
vą. Kaip mat atsidūriau kambaryje ir už
sirakinau duris, dar trys šoviniai kiaurai 
per sieną kambario tapo prašauti pro ma
no kūną. 
stebiuosi.”

“Tai niekas to užpuoliko nesuvaldė?” 
Paklausiau’ jo, perkirsdamas kalbą.

“Kas jam bus,—nieko,” atsakė šypso
damas K. į mane.

“Biet visgi šaudyti tiesiai į žmogų, tai 
negalimas daiktas.”

- “Na, paprastu būdu,” pridūrė K. ir tę
sė toliau:

“Aš padaviau skundą ant to šovė j o, 
nes jis niekur nebėgo po to šaudymo, tai aš 
tikėjausi ir ką pagązdinti. Bet išėjo atbu
lai—mane pravarė iš darbe. Mat j tas po
nas didelis ponas; jis buvo Shmitas Greice, 
kokis milionierius, kuris su savim ture j 6 
panelę, iš judamų paveikslų aktorką. Toji 
iškarto, mat, žaidė kaip su milionierium. 
bet tas pasirodė, kad neprisotinamas, tai 
gavus progą vidurnaktyje norėjo pabėgti, 
bet milionierius, įsiuto vytis ir jeigu ne aš, 
tai jis būt ją peršovęs viešbučio karidoryje. 
Bet išvaręs pasiutimą ant manęs, o pane
lę susigrąžino į savo kambarį ir gyveno 
vėl sau liuosas nuo visko kelius mėnesius, 
o aš tapau išmestas iš darbo.”

“Navatna!” Pridūriau jam su nusiste
bėjimu.

“Yra,” sako K. “ir tokių gyvulių, kuo
met ateina pašaukta kambarinė mergaitė į

barį, tai jis, kaip žvėris įdūkęs puo- 
jos ir iškarto siūlydamas pinigus, 

gaut savo žvėriškus jausmus paten-
Kartais bijodama nustoti vietos, 
atsiduoda kokiam brutališl;am tūr- 

o kita ne, tai toji negal ilgai‘ dirbti 
nes ne vienas, tai kitas sužvė-, ; , .• ' , . ....... Ą

sius. Nors jau ledai buvo bu
vę tokie, kad galvijus ir žmones 
išmušė, matyt, dar buvo atliku
sių vaisių. Devintas stebuklas: 
tamsybės atsirado ten, kur gy
veno egiptiečiai, o nebuvo ’ten, 

gyveno žydai. Karalius 
sutikęs tada išleisti visus žy-nes žino, kad darbininkai menkai uždirba,

tai, pats save skriausdamas, apmoka pa- dus, tik reikalavęs, kad iš galvi- 
ijų teimtų tiek,; kiek reikalinga 

Aš esu priešingas davimui patarnaut- aukoms, bet Mozė nemanė nusi
leisti, sakydamas, kad nežinia 
kurių galvijų Dievas reikalau
siąs. (Iš. 10, 26.) 

Dabar jau liepta buvo 
dams ruoštis į kelionę.

“Ir tarė Dievas Mozei: 
viena bausme bausiu faraoną ir 
Egiptą, o po to išleis jus ir pri
spirs išeiti. Dėlto pasakysi vi- 

, siems žmonėms, kad rbikąlautų 
vyras nuo savo draugo, o mote- 

, riškė nuo savo kaimynės sidab
rinių ir auksinių indų, O Die-

non 
kiloti

CĮUI

tarnautojams.”
<( A v ______________ . ,v-___________ 1 . /

pinigių, nes jie paskum besiorganizuoja į 
uniją. Rodos, kad gyvena iš išmaldų. Ge
resnės širdies žmonės apmoka savininkų iš
laidas, ką priešingai turėtų patys viešbučių 
savininkai darbininkams apmokėti iki tiek, 
kad jie apsieitų be jokio patarnautpinigio,” 
tariau aš.

“Tas iš dalies taip,” pridūrė K., “bet 
turi žinoti, kad kol kas bus, dabar nėra. 
Tie žmonės labai yra išnaudojami. Dar 
vyrai—vyrai, tai tik fiziniai, bet merginos 
—moraliai... Moterų darbas viešbutyje 
yra viekas iš bjauriausių! Kasdieną ji ei
dama nežino, kokį poną užtiks kambaryje. 
Gal ją išdarkys, o viešbučio savininkas iš
mes ant gatvės. O juk darbų nėra, taip 
greitai nepagausi. Va, ir surėdymas, o t ir 

Kaip aš išlikau gyvas, tai pats tvarka: vieni uliavoja pertekliuje, o kiti 
ibadmiriauja, vos kojas pavilkdami.”

Mes kalbėjome kambaryje, nenusiren
gę, nepasidėję iš rankų laikraščių pundų. 
Mes'kalbėjome apie tą naują gyvenimą, ku
riame turėsime būti net penkias dięnas. 
Penkias dienas viešbutyje būti, neapsipra- 
tus su jo papročiais, naujoje vietoje, nau
joj tvarkoj paprastam fabriko darbininkui, 
tai nelengva. Eini karidorium, važiuoji 
trauktuvu ar atsisėdi paimu rūme oru pa
kvėpuoti—rodos, žiūri į tave visi, dėmi j a 
tavo žingsnius, kaip tu eini, kaip tu sėdi, 
ir tt., ir tt.

Toks penkių' dienų gyvenimas, tai kaip 
penkių mėnesių! Tartum kalėjime. Kur 
neisi, kamaros, kamaros, kamaros. Kokia 
tai navatnybė gyventi tose kamarose, kal
bėti apie viską su draugu, su draugais to
kius dalykus, kokių, rodos, niekad gyveni
me nereikės, neatsitiks susitikti su toms 
aplinkybėmis, kurias perkenčia ir pergyve
na kiti draugai darbininkai.

Unijos posėdžiai nuobodūs, nes apart 
vieno kito klausimėlio, prakalbos su sveiki
nimais unijos viršininkų, tartum, kad jie 
yra unija, tartum, kad jie sudaro tą milži
nišką judėjimą, prie kurio petį prideda iš
imtinai šimtai tūkstančių tos unijos narių, 
o ne jos viršininkai. Bet garbė, bet linkė
jimai atiduodami už laimėjimą streikų, už 
smarkias^kovas jos'vadam, kad išmintingi, 
kad sugabūs,-kad dorybių pilni ir pasišven
timo, o tam nariui, kuris ant pikieto1 lini
jos.- dantis kalęną, tam, kuris kalėjime sėdi 
—nieko,mes'kas-jis?>Eiliųis unijos narys:..
U-'.;' ; . " * . (Tąsa* bus).’ . ' U; /

zy-

Dar

donąją marę. Dievas dykynėje 
maitinęs juos manna ir putpe
lėmis. Trečiam mėnesyje atėjo 
į dykynę Sinai, čia ant kalno 
Sinai Dievas davė dešimtį pri
sakymų.

Pirm tos iškilmes Dievas įsa
kė Mozei pasirūpint, kad niekas 
neprisiartintų prie kalno, kad 
nepamatytų kaip Dievas žaibuo
ja ir griauja.

“Ir paskirsi ribas žmonėms 
aplink ir pasakysi jiems: Sau
gokitės, kad neliptumėte į kal
ną ir kad neliestumėte jo ribų: 
kiekvienas kurs dasilytėtų kal
no, mirtim numirs. Ranka jo 
nelies, bet . akmenimis bus už
muštas arba vilyčiomis bus per
vertas, ar tai būtų galvijas, ar 
žmogus, ne gyvens.” (Iš.
12-13.)

Prasideda iškilme.
(Bus daugiau)

L $10.00 LOTAI $1<
Kiekvienas gali gauti šiame menesj 

tus įmokėdamas $10.00, o likusius p 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiai 
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėn 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinki 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio a' 
budavosime pagal jūsų reikalavimo a; 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant

niiį išmokėjimų. Didelis parkas, 9C8 akerių tuojaus prie 'mū.<
Klauskite arba rašykite: . ,
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New Yorl

Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai dienų.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemei

19,

. KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

TROCKIZMAS.
Parašė A. BIMBA

Išleido Dienraštis “Laisve”

Knygelė iš 64 
pusi. Kaina 20c

svarbi brošiūra. Joje nu- 
Trockio paklaidos revoliu- 
judėjime ir Lenino kritika

LABAI
rodoma
ciniame
jo paklaidų. Matysite, kodėl Troc
kis taip pasipūtė po Lenino mir
ties, kad jau revoliucinėje Komu-

I

nistų Partijoje nebebuvo galima jo 
toleruoti.

Už Ką Jie 
, Giria Jį?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje.

46’ Ten Eyck St.

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

LAISVĖ”
Brooklyn, N. Y.

Tel.t Greenpoint 9681

K. M. S. i
LIETUVIŠKI KONTKAKTORIAI

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

Maliavoj ame budinkus iš viršaus ir iš vidaus, 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del kainos.-
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adre

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

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

Tai Tie Švelnūs Cigar: 
Kurių Jūs Pageidavo!

MENDELO
Padirbti iš suderintų 

Havanos Tabakų
Vidurys vien tik iš importuotų ta

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL!
S26 N. 11 th St. Philadelphi

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus tai 
per pašta išsiuntinėjame, kaip 

užsakymus ( orderius).

W. • • Wruf^W**** ” m .. ■

) ■
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F LAIKRAŠČIU
Pirmoji Gegužės Montevideo 

Mieste, Uruguajuj

TORONTO, CANADA

Garbes Jieškotojai

Argentiniečių darbininkų* sa
vaitraštis “Rytojus” rašo:

Senai jau teko girdėti mūsų 
“Rytojui” apie Montevideo 
2 kuopą ir čionai gyvenančius 
lietuvius. Del to trumpai su
glaudęs noriu suteikti žinių ir 
pasidalinti} mintimis su gerbia
mais “Rytojaus” skaitytojais. 
Teko “fcalse” girdėti kimus 
šnypimas, kad kas tai, girdi, 
atsikratė nuo susipratusių dar
bininkų ir grįžta prie “Balso” 
maišyti buizos, kad stipriau 
aptepus kočėlas (kuris jau 
buvo stigęs burbulų), ir kad 
apšmeižus . rimtai protaujan
čius draugus, veidmainingu 
džiaugsmu pabrėžė* kad .2 
kuopa jau; yra žuvus. Bet tai 
nebdvo tiesa, o tik paprastas 
šios rūšies melavimas. Balan
džio 21 d. pas drg. Juočį per
organizuota kuopa, ir naujoji 
valdyba nutarė padaryti savo 
vėliavą, kad lietuviai, sulaukę 
pirmos dienos gegužės, tinka
mai galėtų, pasirodyti svetim
taučių tarpe.

Sulaukus pirmos gegužės, 
kaipo vienintelės darbininkų 
šventės, iš visur rinkosi nedi
deliais 'l>ūreliais į paskirtas 
vietas. Taip ir lietuviai susi
rinko pas drg. B. Juočį ant 
Calle Reconquista ir iš čia ėjo 
iki ukrainiečių kliubui, calle 
Recinto. Susitikus su ukrai
niečiais, dar pasididino skai
čius lietuvių, ir tada, giedant 
Internacionalą, su pirmutinė] 
lietuviu vėliava ėjo link Perez 
Castillanos, kur buvo susirin
kę įvairių tautų darbininkai. 
Čia apsistojus, sekė prakalbos. 
Pirmiausiai kalbėjo ukrainie
čių kalboje, paskiau lietuvių 
ir ant galo vietinėj, kastyžų. 
Po prakalbų vėl visi ėjo į cen- 
tralinį susirinkimą ant calle 
Miecfinoš ir 18 de Julio, kur 
laukė didelė .miesto darbinin
kų minia. Dabar visi sykiu 
traukė miešto gatvėmis. Laik
raštis ,“La Justicia” paduoda 
skaičių apvaikščiojusių 18,000. 
Tai buvo minia, kokios dar ne
matė Montevideo miestas. Ir matė ir tame 
viskas tas atsibuvo po vado- be dalyvavo 
vybe Bloc de Unidad Obrero.

Štai tarp tos milžiniškos m i- torius pradės 
nios plevėsavo visų puikiausia dos Lietuvį.” 
2 kuopos vėliava, kuri savo 
gražumu kreipė visų akis — 
kui kurią traukė i 
lietuvių būrys.

Nors miesto gatvės skendo an^ vietos, pinigus, savo

didžiausias i
Graborius-Undertakei

už žemą

<l>

<♦>

<♦>

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

____________________  ORDER BLANK ------------ ------------------
Siųsdami pinigui eu savo adresu, užrašykite:

A6, žemiau pasirafięi, siunčiu jutni VIENĄ DOLERI, už kur| malonėkit man 
prisiųiti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, iu viiaii nurodymai!, 
kaip vartoti.
Vardai —----- -- ------------------.--------------------------------------

No.

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

geriausias pagelbėtojas, . 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25 
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

iBiHOliiSlirOIHPili&illPU

Street

PA.

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
1>HO<NE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKtA SU REPUTAC.

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

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

New York City

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilrhan’Q fnlrl PftUlJprC (Miltelius nuo šalčio) jokių žalčių ne- į UIUdHb UU1U rumivlo bijOt Už 75c už baksą apsiginkluok l 
nuo savo amžino priešo!

IikIh) I aY TallQ ^5 centai už skrynutę) yra tai kanuolč prie?
UI UU LdA amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS

Kad palaikyt laibfj figūrą, 
nieks negali užginčyti tei
singumą to patarimo:

“SIEK LUCKY VIETOJ 
SALDUMYNO.”

Puslapis Penktas

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKĄJ-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

SKAITYKIT IR
PLATINKI!

LAISVĘ

JUOZAS

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

kas- 
B.ile 
jūsų

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 
kuogeriausiose vietose ir 
kainą.

1023 Mt. Vernon

PHILADELPHIA,

KAVALIAUSKAS

rf$ TOAST £0 o

o

151
kokios idėjos

Žvaigžde
St. or
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Keystone
Bell______

specia- 
to šmu-

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir toliau 
kiekvieną sukatos vakarą skleis savo muziką, 
nuo vieno vandenyno iki kito, per N. B. C, 

radio tinklą,

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

Kampai Clermont Avenue 
TELEPHONES JUNIPER 9791

Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

Toliau Dainaviečio kores
pondencijoj taikomas šmeižtas

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
TELEFONAI:

Main 9669
Oregon 5136

o
5
1=
9 c o

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

“It’s toasted

t
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ATDARA' 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERIMS: 
Panėdeliais ir 

utarninkaie

Panedčliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

Sll

Priešiagi Pareiškimai
Nežiūrint visų priešingų pareis 
kimų, apkepinamas puikiausių 
tabakų, kad pagerint jų kvapsnį 
ir prašalint nešvarumus, padaro 
Lucky Strike vieninteliais cigare- 
tais, suteikiančiais visutėliai gryno 
rūkymo ir gerumo smagumą. Šis 
didelis žingsnis pirmyn cigaretų 
gamyboje “It’s Toasted” (Apke
pinta) yra vienatinis ir slaptas pro
cesas. Vien tiktai Luckies tėra 
apkepinti. Štai kodėl 20.679^ dak
tarai sako, kad Luckies mažiau 
teerzina, negu kiti cigaretai.

Vienas fašistinis patriotas, 
Dainavietis, “Vienybės” 76 ir 
76 numeryje, prirašė ilgą, net 

j per du numerius nutiestą, rau
dą arba, kaip jis sako, komu
nistui Raului pastabą, kad til- 
pusioj korespondencijoj birže
lio 12 d., “Laisvės” num. 138, 
po antgalviu .“Amžinas Atil
sis Dar Negimusiam Kanados 

I Lietuviui,” buvęs
šmeižtas ir garbės žeminimas 
Toronto lietuviams arba, tik
riau pasakius, jo fašistiniam 
asmeniui.

Kad toji korespondencija 
buvo rašyta satyros formoj, vi
si įvykiai apibūdinti pašaipoj, 
tą kiekvienas galėjo suprasti. 
Apart to, ta korespondencija 
buvo taikoma Krokodiliaus 
skyriui. Bet redakcija patal
pino- į korespondencijų skyrių. 
(Talpinta kaipo feljetonas, tik 
per klaidą nepadėta, kad 
“feljetonas.”—Red.) Todėl da
bar apie tai noriu rimčiau pa- • 
kalbėti.

Dainavietis sako, kad tai di
džiausia negarbė Toronto lie
tuviams ir kitokiems amatnin- 
kams, kur ten buvo* pažymėta 
ir didelis pasityčiojimas iš jų 
ir iš visos darbininkų klasės. 
Jeigu žmogus dirbo, arba da
bar dirba kokį darbą ir apie 
jį . parašysi, tai kur čia gali 
būti šmeižtas? O kad Toron
to literatai ir šiaip mokantieji 
rašyti dirba sunkius darbus, j 
plytas neša arba fabrikuose; 
kitokius rankų darbus, tai čia j 
tikra teisybė ir niekam nepa-į 
slaptis. Juk meš, darbininkai, i 
ir darome sau pragyvenimą iš į 
sunkaus fizinio darbo. 
Toronte alaus darymo 
lybe užsiima ir daro iš 
gelystę, išnaudodami
yalios alkoholio pavergtus 
žmones, tai ne tik reiktų pa
minėti tokius specialistus, bet 
griebtis rimtų ;priemonių ant 
vietos ir per tspaudą kovoti, 
kad tos rūšies biznis visai už-i 
si darytų.

' „,0 kas link to laikraščio iš-Į 
leidimo, tai kaip juokais buvo i 
pradėtas, taip juokais pasibai
gė. Kai kurie iš sykio tą nu- 

pradiniame. d ar
dei žingeidumo, 
pamatais redak- 
leisti tą “Kana- 
Argi tai ne juo

kingas dalykas, kad /atvažia- 
1 akis, nas- vęs iš kur žmogus, apsiskelbs 
skaitlingas redaktorium, su nieku neturė

damas pažinties, surinks čia, 
i nei 

cento nepridėjęs, ir išleis laik
raštį. Laikraštis išleisti, tai ne 
bučernę atidaryti.

Laikraštis gali būti taip iš
leidžiamas: jeigu atvažiavęs 
žmogus, nusimanantis laikraš- 
tininkystėj, apsistotų ant vie
tos, įgautų kur nors darbo, į- 
gytų pasitikėjimą tarpe vietos 
lietuvių, 'artimai susipažintų 
su savo idėjos draugais, gautų 
daugiau moralės ir medžiagi
nės paramos, dienomis dirbda
mas, o vakarais su savo idė
jos draugais galėtų pradėti 
pri puolamai ir išleisti kok.į 
laikraštuką, nes visi darbinin
kiški laikraščiai įsikūrė tokio 
se sąlygose.

O jeigu taip, kaip p. Kur- 
žintaitis, tik atvažiavęs surinks 
pinigus, nupirks spaustuvės 
mašinas ir tuojąus bus ponas 
redaktorius fašistinės idėjos 
laikraščio, kaip “Vienybė,” tai 
to negali būti. Ypač Toronto 
lietuviai, kurie nesenai atva
žiavo iš Lietuvos ir savo aki
mis matė fašistinius darbus, 
visai nepageidauja tokio laik
raščio, kuris reklamuotų fa
šizmą. Ir galiu pasakyti, kad 
tokios spalvos laikraštis, kaip 
“Vienybė,” negims Kanadoj ir 
tokių redaktorių svajojančiam 
bizniui “amen.”

žmonių minioje, nors nepa
prastas reginys traukė eiti vi
sus, bet atsirado keletas pun- 
tafcalvių ir iš lietuvių, kurie ko 
tai burnojo ant praeinančių. 
Bet nesisekė nabagams. Pa
teko policininkui, kurs davė 
belangėj biskį atvėsti. Tokie 
vis pavyzdžiai atsiskyrėlių nuo 
a pš vi e tos darbininkų.

Birželio 23 d. A. L. D. L.
4 kuopa bendrai su Willamet
te 223 kuopa buvo surengę 
pikniką. Pirmiaus buvo many
ta ^įrengti ‘pikniką po »4 d.* 
liepos, dės tuomet iš girių, dar
bininkai suvažiuoja į miestą, 

kuopos, susirinkimas 
d. bjiyėlib. 
ą atąijankė 
paaiškėjus,

kad kooperatyvis parkas ir 
šokių svetainė neužimta 23 d. 
birželio, tuojaus griebtasi dar
bo prie, surengimo pikniko. 
Nutarta kuopos organizatorių 
pasiųsti pas williamiettiecius. 
Tie sušauki kuopos susirinki
mą 16 d. birželio ir išrinko 
darbininkus.

Programos negalima buvo 
spėti surengti, nes nebuvo spė
kų. J pikniką susirinko ne- 
perdaugiausiai. Bet žinant, 
kad piknikas buvo rengiamas 
vien tik lietuvių ir žinanat, 
kad čia abelnai lietuvių ne
daug randasi, tai piknikas vis
gi pavykęs, nes dar pelno liko 
virš desėtko dolerių.

usieji smagiai 
laiką praleido.

Narys

(PASIRASO)
Včla paduodamai 
skaitlines patikrino 
ir patvirtino LY
BRAND, ROSS 
BROS. IR 
MONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų 
Patikrinto jai ir The American Tobacco Company, 
Auditoriai.. Incorporated

ivien tik mano asmeniui, netu- 
rintis jokios visuomeninės reik
šmės, todėl būtų beprasmis da
lykas darbininkiškam laikraš
tyj vesti kritiką.

Raulas.

Iššoko iš Orlaivio, Lekian
čio 120 Mylių j Valandą

Berlynas. — Penktadienį 
Karl Schreiber su parašiu
tu iššoko iš Junkers orlai
vio, kuris lėkė 120 mylių į 
valandą 1,600 pėdų augštu- 
moj. Sėkmingai nusileido.

Mes išmokiname taisyti Ir valdyti I 
automobiliais j trumpinusį laiką, i 
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. Nedėldien’ais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L 
Tikutis
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. Htn St., N. Y.

Madrid, Ispanija.— Nau-,tų parlamentui del išstudi- 
ja fašistine konstitucija ta-j. . .
po patiekta Ispanijos fašis-bavimo lr Peržiūrėjimo.

DIENOS ANT MARIŲ
Iš ar i

Per Cherbourg ar Bremen su didžiausiais ir greičiausiais vohečiu laivais

ECEMEN » EUROPA
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

Nupigintos j abi pusi laivakortes, parankūs ir tiesūs
gelžkelių susijungimai j by kurį kraštą Europos 

Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai kitais

RUSIŠKA ' PIRTIS TURKIŠKA

rištais Lloyd laivais
Populia-

Del sugrįžimo paliudijimų ir kitokių informacijų klaus- 
kites lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas 

'a

NCCTE 6ECMAN
L O y E)
BROADWAY, NEW YORK

FYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki r A FAnHi 
LA Alui. £juo g T ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—7Bc Ju UvIllU

M. TEITELBAUM, Manadžcris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtik-dabar atidarž naujausios 

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS HSSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

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

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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VIETOS ŽINIOS
Virš 4,000 Dalyvavo 

“Laisves” Piknike
“Laisvės” metiniai piknikai 

kas karta darosi pasekminge- 
sni.

Pereitų sekmadienį, Ulmer 
Parke, įvykęs piknikas, atžy- 
mintis dešimtmetines sukaktu
ves nuo “Laisvės” virtimo į 
dienraštį, sutraukė virš 4,000 
darbininkiškos publikos.

i Su klausimo ženklu atsi- 
smeigusieji keli lietuviški fa
šistukai, patirt, kaip mums se
kasi, pagelto bei pažialiavo iš 
pavydo ir apmaudo, matydami 
tokių minią komunistinės 
“Laisvės” pritarėjų. Tatai jie 
bandė išaiškinti vien tik labai 
gražiu oru. Jie stengėsi už
merkt savo akis, kad nematyt, 
kaip auga mūsų' revoliucinės 
spaudos intaka ir kairiai-dar- 
bininkiškas judėjimas tarp lie
tuvių darbininkų.

Šis ketvirtas iš eilės metinis 
aisvės” piknikas taip pui
ri pavyko, kaip kad nesiti- 
jo nei entuziastiškiausi mū- 
draugai. Tirštai žmonėmis 

/.pildytoje didžiulėje svetai
ne, taip ir stambiame parke 
tvaime kilo klausimas, kad 
^einančių metų1 piknikui rei- 
ės jau kur kas didesnės vie- 
os. Publikoje viešpatavo 
.žiaugsmas šiuo parengimu] ir 
/iltys ir pasiryžimas matyt se- 
<amus mūsų metinius pikni
kus dar pasekmingesniais. O 
ai irgi ženklas, kad darbinin
kiškoji publika yra kupina pa
sitikėjimo, kad mūsų judėji- 

as bujoja ir dar bujos, laips- 
ikai įausdamas atžagareiviš-
3. elementus iš pozicijų lie

tuviškoje darbininkijoje šioj 
šalyji t i » : . . r , . ,

Drg. Andriulio Prakalbote

Tatai pažymėjo ir drg. V. 
Andriulis, “Vilnies” redakto
rius,1 savo prakalbėję, žymė- 

. damas “Laisvės” vestųsias dar
bininkiškas kovas, kalbėtojas 
priminė, kad šis pirmutinis lie
tuvių proletarų dienraštis A- 
merikoje, išauklėjo savo jau
nesnę sesutę “Vilnį” į antrų 
'ūsų komunistinį dienraštį. 

"'&faktų išgirdus publika, nuo
vadai prijausdama vienam ir 
'■.am mūsų dienraščiui, karš- 

delnais suplojo. Drg. And
is- priminė ir būtina reikalų 
ti vyriausia, svarbiausia 
šalies darbininkų dienraš- 
Daily Workerj,” centralinį 
na Amerikos Komunistų 

tijos, ir iššaukė eilę draugų 
„ei draugių parinkti “Daily 
Workeriui” aukų. , “Laisvė,” 
kiek jmanydama, remia tų vie
nintelį Jungtinėse Valstijose 
anglišką komunistų dienraštį.

Dainos
Apart atskirų dainavimų^ su- 

d,ainavo ir sykiu keturi chorai: 
Aidas, Maspetho Lyra, New- 

-—'tarker Sietynas i ir Patersono 
ęhpras,iyadovybėje drg. V. Žu
ko. V 
roję 
kyti 
oras 
spūdžių i š r e i š k i m a is, ta

i' čiaus, griausmingas keturių 
chorų dainavimas pasiekė 
kiekvienų ir dar labiau suža
dino minios ūpų.

Philadelphijos Lyros Cho
rą#, vadovaujamas Jurčikonio, 
labai harmoningai sudrožė ke
turias parinktas, puikios kom
pozicijos dainas, padarydamas 
gilaus ir puikaus įspūdžio. Jo 
vadas buvo pagerbtas gyvų 

ėlių dideliu bukietu. Ne tik 
(ausytoj ai abelnai gėrėjosi 
liladęlphijosj lyriečių melodi- 
mis^ bet ir Į Velička, • buvęs 
ido Choro mokytojas, *riegži~

Nors tokioje publikos jū- 
• niekad negalima jšlair 
ramybės, visuomet ūžia 
atskirais pašnekesiais, į-

Vakarienei pirmininkavo 
drg. L. Prūseika, Literatūros

lėjo atsigrožėti tokiu muzika
liai išlaikytu dainavimu.

Svečiai iš Kitur

nai josios pirmininkas. Drg, 
L. Prūseika tikrai galėjo jaus
tis savo šeimynoje. Jo drau
giškas palankumas visiems, 
gražiu humoru užtaisytos pa
stabėlės ir kalbėtojų perstati- 
nėjimai paskui atsispindėjo 
prakalbėlėse kitų draugų, čia 
susirinkusių darbininkiškos li
teratūros budavotojų.

Vakarienės laiku dainavo 
niekad mums nenusibostančios 
draugės-dainininkės M. česna- 
vičiūtė ir Menkeliūniūtė, ku-

newai'kieciai, cliffsaidie- rios visuomet yra mūsų paren- 
bu- girnų pažiba.

Drg. M. Vaidžiulienės ir V. 
Mačiūtės-Ješkęvičienės, iš Phi
ladelphijos, duetai nustebino 
vakarienės' įiublikų. Buvo ži
noma, kąd jodvi yra geros dai- 
nininkėš; bet kad jodvi turi to
kius puikius balsus ir taip ža
vinčiai dainuoja duetus, tai 
nesitikėjo nieks, kas nebuvo 
pirmiau jųdviejų girdėjęs. O 
šičia buvo dar pirmas jųdvie-i 
jų pasirodymas Brooklyne.

Drg. Vaidžiulienei ir Mačiū- 
tei-Ješkevičienei užbaigus, tuo
jaus laisviečiams smeigėsi min
tis galvon—kad jodvi būtinai 
turėtų dainuoti ateinančiam 
metiniame “Laisvės” koncerte.

Pirmininkas buvo pasibrėžęs 
iššaukt pakalbėt tiktai drg. 
Stankų ir kitus senuosius Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
kūrėjus-buvusius jos komiteto 

i narius, bet paskui atrado, kad 
negalima praleist ir dar vieną 
kitą mūsų darbininkų judėji
mo veikėją, 
buvo desėtkai 
užsitarnavusių 
Bet jeigu visi 
bent po keletą žodžiį, tai vaka
rienė būtų turėjus nusitęsti iki 
kokiai 2 vai. naktį. Todėl pri
siėjo apsirubežiuoti. Buvo 
pakviesti pakalbėt ir trumpai 
išreiškė savo mintį bei jausmus 
drg. Stankus, 
Petriką, Bėčis, Stalelis, And
riulis, Abekas, Eastono šolom- 
skas, Bondžinskaitė,» 
Bovinas ir dar vienas

Iš visų prakalbėlių 
toks bendras įspūdis: 
tūros Draugija šiandiena yra 
didžiausia lietuvių darbininkų 
organizacija ne tik Amerikoj, 
bet ir visame pasaulyje; dėki
me pastangas davaryt ją iki 
10,000 narių; apart darbinin
kiškos literatūros leidimo, ji
nai yra ir masinė mūsų organi
zacija veikimui plačiose minio
se; mes, tos draugijos nariai, 
privalome vis labiau solidari
zuotis su komunistų judėjimu 
ir kas kart veikliau dalyvauti 
politinėse ir industrinėse dar
bininkų kovose.

Didelė padėka priklauso 
draugėms gaspadinėms: M. 
Vaicekauskiūtei, Čepu lienei, 
Deikienei, Kazokienei, Aldonai 
ir Suzanai Kazokiūtėms ir ki
toms, kurios taip gerai priruo
šė vakarienę; ačiū ir drau
gams vyrams, kurie joms pa
gelbėjo; dėkui ir visiems va- 

j karienėn atsilankiusiems, 
j ' Lo vakarienei buvo šokiai.

R.

dviem 
ir Re;

žmonių iš tolimesnių vietų 
buvo penketas šimtų : philadel- 
phiečiai, atvažiavusieji specia

liu traukiniu, waterburieciai, 
chicagiečiai, M a s s a c h u setts 
valstijos žmonės, patersonie- 
čiai
čiai (net su 
sais), Eastono 
Pa., draugai ir “Laisvės 
mėjai iš įvairiausių kitų mieš
ti) ir miestelių, kurių visų ir 
vardus būtų sunku čia surašy
ti. , Vien dideliu busu iš toli- 
mešnių kolonijų buvo virš pus
tuzinio. šiaip gi automobilių 
buvo eilių eilės.

Kai kurie svečiai pasigedo 
drg. J. Šukio. Jis iš pradžių 
buvo pasižadėjęs atvažiuot iš 
Grand Rapids, Mich., bet pas
kutinėmis dienomis pasirodė, 
kad darbo sąlygos neleidžia 
jam iš darbo išlikti tiek laiko, 
kad galėtų atsilankyt.

Kiti klausinėjo apie Cineo- 
va, lietuvišką krutamųjų pa
veikslų kampaniją, kuri buvo 
pasiketinus traukti pikniko jo
džius. Bet kadangi už keleto 
dienų prieš piknikų “Laisvė” 
atsisakė garsinti tos kompani
jos Šerus, tai Cineova ir atmai
nė savo žodį.
Visi Linksmi, Džiaugsmingi

Pikniko darže nuoiat ėjo 
šachmatiečių ir čekerninkų 
varžytinės. Keli desėtkai pik
niko darbininkių ir darbinin
kų pavyzdingai aptarnavo pu
blika, aprūpindami ja valgiais 
ir gėrimais ir per sutartiną, 
planinga veikimų plaikydami 
tvarką visame kame. Jų var
dus stengsimės paduoti kitame 
numery. Jiertis priklauso dide
lis kreditas, pagarba ir įverti
nimas už tokį sunkų, prakai- 
tingų darbų.—Beje, galima su
minėti, kad draugai0 philadel- 
phiečiai sumušė sandvičių pir
kimo rekordą, išpirkdami virš 
400 sandvičių; tuojaus po atva
žiavimo. O ir paskui jie nie
kam neužsileido, darydami 
biznio savo dienraščiui.

Ar tai darže, ar tai pasto
gėje, į kurį nepažiūrėsi, visur 
iš kiekvieno veido atsimuša 
šypsą ir pasitenkinimas; drau
giškas, be jokio varžymosi, 
linksminimasis lygių su lygiais. 
O jau šokiai, šokiai—nuolat 
banguoja šimtai šokikų prie 
skardžios dvigubos prof. Reti- 
kevičiaus orkestros muzikos.

Toks skaitlingas darbininkų 
atsiliepimas, toks jų pritari
mas mūsų dienraščiui “Lais
vei” sukelia pas mus dar dau
giau pasiryžimo dėti visas pa
stangas, betarnaujant savo 
broliams darbininkams.

Veikėjų Pavytosios 
Vakarienės'

re

Nedavė Vietos Gastonijos 
Streikieriu Parengimui

Savininkai Starlight Parko, 
ties Boston Road, Bronxe, bu
vo sutikę parsamdyt parka 
Darbininkiškų Sportų Sąjun
gos parengimui, naudai Gasto
nijos streikieriu. Bet paskuti
nę valanda sulaužė sutartį ir 
atsisakė leisti parką tokiam 
tikslui. Buržuazinę, vyriausy
bė, mat, pakuždėjo savinin
kams, kad negalima duoti vie
tos parengimui, kurio pelnas 
skiriamas vadavimui penkioli
kos gastoniečių gyvybės nuo 
mirties elektros kėdėje. Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas daba|° užvedė bylą prieš 
savininkus už sutarties sulau
žymą.

PAJIEŠKĄU 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 jį patį atsiliepti arba kas žinote 
praneškit, būsiu labai dėkingas. J. 
Kaušpėdas, 276 Hickory Rd., East 
Windsor, Ont., Canada. 160-61

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

REIKALAVIMAI

O (vakarienėje 
draugų, tikrai 

tame judėjime, 
jie būtų tarę

žolynas, Dr.

Tauras, 
kitas.

gavosi
Litera-

LIETUVIU VALGYKLĄ5
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

jiHf ' ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius Čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant 
J- MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

Sužeista 16 Moterų, Įtūžus 
Grindims Coney Islande

Conėy ’Islande1 liko '.sužeista 
16 moterų, kuomet įlūžo grin- 

' dys garinio kambario Klarnet 
maudyklių name.'

REIKALINGA 2 ar 3 kambariai del 
mažos šeimynos, nebrangesni $15 

j mėnesį. Kas turit, pranė.škit. — 
Miss Tofila, 502 W. 42nd St., New 
York, N. Y. ■ "

■—•—;----------------- ;—r - • i---- rr--------
REIK ALINGA patyrusios' ’ merginos 
del sheet casings.' $24-^22 į savaitę. 
Subatomis tik pusę dienos reikia 
dirbti. Atsišaukite: Hardware Co., 
208 Moore St., Brooklyn, N. Y.

•*. < 'i- 156-61

Juniper 7646
RALPH KRUCH
.FOTOGRAFAS

65-23 GRAND AVENUE
MASPETH, N. Y.

TELEPHONE, STAGG 9105

ft

FOR RENI
e

I SPORTAS I 
t 
5H

NAUJAS VINČOS 
LAIMĖJIMAS

PASIRANDAVOJA šeši fomišiuoti 
kambariai. Kas nori, gali pirkti 

visus fornišius 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. Z- 147-74

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDPS:
10-12 prieS plat; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir Bubatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir Bekmadieniaii 
sulyg sutarties.

/U.1- Įę

GRABORIUS 
(Undertaker)

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

šeštadienį “Laisvės” svetai
nėje buvo graži vakarienė pa
gerbimui senųjų darbuotojų A- 
merikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos. Priva
žiavo ir priėjo žmonių, kiek tik 
galėjo sutilpt už stalų. Turė
jome drg. Stankų iš Worces- 
terio, pustuzinį chicagiečių, 
philadelphiečius dd. Bendora- 
vičius, Raulinaičius; eastonie- 
čius dd. šolomskus, švegždus 
ir kitus, žolynų ir Burkes iš 
Newarko, Karosienę iš East- 
hamptono, Jasilionius ir Pa- 
giegalus iš Binghamtono ir ki
tus. Atleis iš toliau atvy
kusieji draugai, kurių visų 
vardus ir miestus nėra galimy
bės surašyti^ njepadarius t^ pa
tį vakarų v)sij dalyvių regist
racijos. ■ ,

N. Y. Bankai Reikalauja 
Indžionkšino Prieš New 
Orleans Streikierius

Pereitų subatvakarį Juozas 
Vinča nukovė per techniška 
“nakautų” stambųjį savo opo
nentų, Jack Edwardsa (Wis- 
nickų), New Ridgewood 
Grove svetainėje, Brooklyne. 
Jau antrame raunde Vinča, 
taip sakant, išmušė savo opo
nentui visų spėkų, ir paskui 
Edwards veik nieko daugiau 
nepajėgė, tik stengėsi kietai 
apsikabinęs laikytis, kad tuo 
būdu išvengt Vinčos kumščių. 
Referas, matydamas, kad Ed
wards nieko nebegali, šeštame 
raunde atplėšė jį nuo Vinčos ir 
pasodino į kertę, paskelbda
mas Vinčos laimėjimų.

Viena karta iš pradžios Ed
wards buvo prakirtęs Vincai 
veidų po akia, taip kad net 
čirkšle kraujas ištriško; į tai 
atsakydamas, Vinča ne tik <tų 
pačia vieta Edwardsui prakir
to, bet dar ir kakta praskėlė.

Vinča svėrė 191 svarų, o jo 
oponentas—195 sv.

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

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

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

141—165
KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus,
laujant gerit pribūname. J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 0452. 1

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika-

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
les. 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.

1416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 232®

J. GARŠVA

Courtney, Pa.

PIKNIKAS
Rengia S. L. A. 92 Kuopa

Nedėlioję

Liepos (July) 14,1929
STAR MINE GIRAITĖJ 

o 1 Courtney, Pal
Prasidės 12 vai. dienų ir tęsis 

iki vėlai nakčia.
Skanūs Užkandžiai ir Gėrimai

Bus gera muzika ir kitokių 
pamarginimų.

ĮŽANGA VELTUI VISIEM

• Tel., Triangle 1450
{Lietuvis Fotografas;
I IR MALIORIUS i
1 ■

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinšjimamBi

231 Bedford Avenue
\ Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
IR MERGINOMS!

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

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir

mes esame 
srityje del

Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
i — ir —

, BEAUTY PARLOR

įsitėmykite

Nufotografuoja i 
ir numaliavoja I 
visokius pa-[ 
veikslus įvai- ’ 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau- | 
jina senus ir? 
krafavus ir. 
sudaro s u I 
amerikoniškais [

K 
gerai ir pigiai |

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

$10.00
specialistai 

merginų

antrašą:

ir

Darbą atlieku
Kreipkitės šiuo adresu:

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

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 0783

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

UŽEIGA

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

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

del pa- 
priimti

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

New Yorko Chase Nation
al ir Trust Kompanijos Ban
kai kreipiasi į centralinę Am
erikos valdžių, kad išduotų in- 
dionkšiną prieš New Orleans 
gatvekarių streikų; o jeigu 
streikieriai nepasitrauks iš ko
vos lauko, tai prieš juos nau
dot net valdžios arniijų. Ta
me streike, kaip žinoma, jau 
liko nušauta du darbininkai.

Matote, kaip toli tironiški 
New Yorko bankų nagai sie
kia—net iki vietinio tolimosios 
Louisianos valstijos gatveka
rių konduktorių ir mortorma- 
nų streiko, New Orleans mies
te.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
< ■ -■ ■ I

GREAT NECK, N.I Y.
< L. D. S. Ai 64-tos k'uępds mėn. 

susirinkimas' įvyks ketverge, 11 <1. 
šio men., 7:30 vai. vakare, J. Tan
kaus svetainėje. Visos narės būti
nai atsilankykite ir nauj tjnarių at
siveskite, nes bus svarbu išgirsti ra
portas iš I-mo Rajono koresponden
cijos ir pamatyti dovaną organiza
torės.

A. Bečienė.
PLYMOUTH, PA.

A.L.D.L.D. 97-tos kuopos susirin
kimas įvyks seredos vakare, liepos 
10, 1929, pas drg. šimokaitį, 211 E. 
Main St. . Visi nariai būtinai daly
vaukite. Nauja knyga “Caro Kalė
jimuos” yra parėjus. Atėję j susi
rinkimą, galėsit pasiimti. Taipgi bus 
renkami delegatai j pusmetinę kon
ferenciją. Atsiveskit ir naujų narių.,

Fin. Sekr. M. D. Stanislovaitienė.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU pusbrolio Stanislovo

Jakubausko, Kauno rSdybos, Šylos 
viensėdžio, Papilio parapijos. Seniau 
gyveno Rockford, Ill. Medžiu atsi
šaukti arba kas žinot, malonėkit pra
nešti. M. Jakubonis, 31 Bismark 
Terrace, Rochester, N. Y J I

Taipgi 
grožybes 
vyrų.

Gerai
ANTHONY MOLLYN

578 Grand Stret
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
žale aptiekos.

NAUJA BUCERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

kau A. Lessingo bučernę 
ir viskų naujai pertvar
kiau. Dėka savo dauge
lio metų patyrimo dir
bant didelėse bučernėse, 
pritaikysiu savo patarna
vimų prie visų ir rūpin- > 
siųos, kad mano krautu
vėje visada būtų šviežia 
mėsa.

. Stanley Garback
( Garbačauskas)

431 LORIMER STREET
Brooklyn, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žoles, 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 ii- kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus.

Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų

‘ čepronėlių
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių Našlelių 
DagiHų1U 1 Puplaiškių 
Debesilų Parušanijos ir
Garstyčių daugybę kt.

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

mane, p aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
, Ph. G., Vaistininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn,
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 7^

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514

Galima gauti už 25c, 50o, 75c, $1.00 ir daturiau.
Grybelių
Gvazdikėlių
Imbiero šaknų
Juodšaknių
Kadugio uogų
Kasta volų
Kmynų
Liepos žiedų
Lisnikų
Metelių
Medetkų
Mėlynių uogų

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunelių 
Seneso plokščiuklų 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų Šaknų 
Turkiškų pipirų

Trūkžolių 
Valerijos šaknų 
šalmėčių

4 i
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