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Du Anglijos Submarinai Susikūlė, Vienas
Nuskendo, Žuvo 22 Žmonės

O

LONDONAS.— Antradie
nį Anglijos submarinas H-

submarinas susikūlė
kuris

•• $

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimesit 

Pasauli!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Gardner, komanduojantis 
oficierius, ir Sidney Cle-

ganizuoja Darbininkų 
Spėkas Gynimui Gasto

nijos Streikierių
NEW YORK.— Tarptau

tinis Darbininkų Apsigyni
mas ir Darbininkų Tarptau
tinė Pašelpa bendrai nusky
rė laiką nuo liepos 27 d. iki 
rugpjūčio 3 d., kaipo savaitę 
sumobilizavimui darbininkų
gynimui Gastonijos įkalin- ~ 
tų streikierių.

Per tą laiką visos darbi
ninkų organizacijos bus su
mobilizuotos* rinkimui aukų 
Gastonijos įkalintiems strei
kieriams, kad apsaugoti 
juos nuo elektros kėdės ar
ba nuo ilgi] metų kalėjimo,-- - CD C C V 7 AAį A VU kZ' Lt KJ 111 Cl JL A11CVO 
kad sudaužyti kapitalistų 147 nuskendo 270 pėdu van- 
suokalbį prieš streiko vadus, deny St. George’s kanale, 
Bus laikomi mitingai ant netoli Pembroke pakraščio 

aukos j į vakarus nuo Fishguards. 
3 stu- gis submarinas susikūl
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UNIJOS BIUROKRATAI PLANUOJA
PARDUOTI NEW ORLEANS STREIKĄ

burne, telegrafo operuoto- 
jas; matomai, abu buvo sub- 
marino bokštely.

Nuo submarino L-12 din
go vienas įgulos narys, i 
Charles Edward Bull, vy- ’ 
riausias signalistas, o Ar
thur Sampson, jūrininkas, ■ 
randasi kritiškoj padėty 
nuo sužeidimo.

Iš Portsmouth tuoj aus pa-' 
siustą -traukimo ' laivai Re- i 
solve ir Grappler. Dedamos i 
pastangos tuoj aus nusken- ■ 
dusį submariną iškelti.

! Darbininkai Pasiryžę Kovoti iki Galo; Geltonieji Unijų Va
dai Stoja už Valdžios Tarpininkystę

gatvių, renkamos ; 
dirbtuvėse, stuba nuo stu- 
bos ir visokiais kitais bū- su submarinu L-12, 
dais, kad. sukelti reikalingą yra daug didesnis už pir- 
sumą pinigų kovai prieš ka- majį, ir taip greitai nusken- 
pitalistų suokalbį sunaikinti do^ kad tik du iš jo 23 įgu- 
Gastonijos streiko vadus. los narių tapo išgelbėti. Iš-

Gauta pranešimas iš Co- gelbėti yra leitenantas R. J. 
logne, Vokietijos, kad ten 
įvyko darbininkų demon
stracija išreiškimui simpati
jos Gastonijos streikie
riams. Kablegrama sako:

“Centralinėj Reino srity 
įvyko demonstracijos prote
stui prieš brutališką polici
jos puolimą ant Gastonijos 
streikierių kolonijos.” De- 

‘monstrantai nešė iškabas su 
užrašais: ______  __
tonijos po suokalbiu įkalin
tų darbininkų neturi nueiti
kablegrama pasirašo Darbi- sa.v<J. dabartines algos iki sta Santa Fe Springs, prie- 
ninku Tarptautinė Pašelpa, ml?itles niek? nedirbant. Pa- miesty uz penkiolikos mylių 
centralinės Reino srities, Ringuose darbuose 50 me- nuo čia. . v
Cologne tų sulaukę darbininkai pa-; Smarkiausias žemes drėbė-

Tarptautinis Darbininku i Huosuojama nuo darbo po ■ jimas buvo East Whittier, 
• . . r . v i nensna Hi-z Upei iri n likos rnvlin nuoApsigynimas saukia didelę v
konferenciją Chicago j. lie- 
pos 14 d., už penldolikos: 
dienų prieš teismą.

Sovietai Apribuoja Dar- Žemės Drebėjimas Los 
bo Amžių iki 60 Metų Angeles ir Apielinkėj

Amerikos ir Anglijos imperializmo gynėjai, Ramsay Mac
Donald (dešinėj) ir Ch. G. Dawes, Wall Streeto ambasado
rius Anglijoj. Nesenai jiedu kalbėjosi apie laivynu] 
“sumažinimą.”

NEW ORLEANS, La.- 
New Orleans streikuojant 
gatvekariečiai pasiryžę ko 
voti iki galo. Per keturiai 
dienas jie didvyriškai kovo 
jo prieš streiklaužius.

New Orleans Public Ser
vice kompanija, kuri kon- 

jtroliuoja gatvekarių linijas 
pirmadienį išleido pareiški
mą, kad ji nepasiduos strei- 

! kierių reikalavimams.
Tuo pačiu sykiu geltonie

ji unijos vadai daro planus 
parduoti karingą streiką.

spėkų |Nors darbo unijų viršinin
kai nedrįso atvirai išeiti 

'--- prieš streikierius, Centrali-;
Sutinka Atšauki New Orleans ™rTaclbo VTTU'-i’J Tarybos, kuomet jis pa-

Gatvekariy Darbininkų Negram,.per M-
!kų pasitarimo į Jungtinių 
•Valstijų darbo departmen- 
; tą, kad prisiųstų vr11 y’ -

MASKVA.— Sulig nese-j LOS ANGELES, Cal. — 
nai išleisto seno amžiaus | Pirmadienį, apie 8:46 vai. 

Penkiolika Gas-:^ensB0S įstatymo, .darbiniu- ryto, čia ir apielmkej pasi-
kai 60 ar daugiau metų, ku-' reiškė smarkus žemės dre- 
rie išdirbo mažiausia 25 me-; bėjimas. Pranešama, kad 

p' tus, turi teisę gauti pusę. du vyrai ir du vaikai sužei-

1,000 Namy Sudegė Pramo
niniam Mieste Sovietų 

Sąjungoje

jtreikieriams. Kelios darbi
ninkų unijos savo susirinki
muose pasmerkė Public Ser- 
/icO kompaniją už gabeni
mą streiklaužių ir išreiškė 
užuojautą streikieriams. 
Nariai namų budavotojų 
unijų privertė savo atsto
vus, įeinančius į namų bu
davotojų tarybą, atlaikyti 
susirinkimą ir balsuoti už 
paskelbimą simpatijos strei
ko. Po penkių valandų slap
to susirinkimo taryba atsi
sakė paskelbti susirinkimo 
pasekmes.

Atvirą išdavystę parodė 
Dave Marcussy, preziden
tas Centralinės Darbo Uni

Prigėrė Trys Mergaitės

'amžiaus, išdirbusios 20 me- 
i tų, gauna tokią pat pensiją.

Kadangi dar šiuo tarpu 
stokuoja pinigų, tai ta siste-

i už keturiolikos mylių nuo 
čia. Plote, kur buvo smar
kesnis žemės drebėjimas, 
nuostoliu padaryta už $100,- 
000.

Manoma, kad žemės dre-

MASKVA.— Pranešama, 
kad sekmadienį ištiko dide-' 
lis gaisras pramoniniam 
mieste Kutišva, netoli 
Sverdlovsko. Sudegė apie 
tūkstantis namų. Žuvo ke
letas žmonių.

Streiką
<

racijos k o m i s i o nierių 
Tuttle darbo departmental

U v. " prašant prisiųsti “taikinto- 
•NEW ORLEANS- Gat-j & pininkV=kyti darbR''4"’’ ........~ “

vekaiiečių unijos, vadai pa- njūkus su darbdaviais, 
tieke miesto komisijos tary
bai savo pasiūlymus del už- i Darbo departmento tarpi- 
baigimo streiko. Unijos va- ininkas W. H. Rogers atvy- 
dai sutinka atšaukti strei-' ko čia pirmadienį ir tuojaus 

Į ką, jeigu kompanija tuojaus nuėjo, laikyti konferenciją 
i pripažins uniją

|>T 1 * ■* WT £ 1 blUlYUUJcl pinigų^ Ldl Let olbLU" XV1CII1U1L1CI> Ldll U1U“Ddndc Neleisti Nuloto- ma bus pirmiausia įvesta bėjimas pasireiškė iš prie- 
į tik mainų, metalo, tekstilės ! žasties persimetimų žemės 
ir transporto pramonėse. j sluogsniu Puente kalnuose. 

Atleidžiant senus darbi-1 Žemės drebėjimas įvairiai 
ninkus iš darbo no pensija jausta plote tarp Santa Ana, 
bus galima žymiai suma- Riverside, Pomona, Fasade- w . • •» i i i •r’-v t i r'i i *n rr ♦

grafuoti G a s t onijos 
Įkalintus Streikierius

Nieko Negirdėt Apie 
Romon Išlėkusius 

Lakūnus

GASTONIA, N. C.—Per-ižinti bedarbę, 
eitos savaitės pabaigoj Gas-Į 
tonijos streikieriai aktyviš- 
kai veikė; įvyko keletas ma
sinių mitingų. Pradėjo rū
pintis drūtinti uniją; Dau
giau darbininkų stoja į 
uniją. Nacionalė Tekstilės 
Darbininkų Unija toliaus 
tęsia organizavimo darbą.

Gastonijos miesto virši
ninkai sekmadienį bandė 
nedaleisti nufotografuoti 
įkalintus streikierius ap- 
skriči6 kalėjime, kuomet 
Liston Oak nuo Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
atvyko su fotografais iš 
Charlotte. Policistas Ran
kin Suėmė Oak ir fotogra- 
fistus ir nuvedė į miesto sa-

Dar Vieną Kapitalistą Nu
skyrė į Farmų Tarybą

Washington.— Preziden
tas Hooveris nuskyrė Wil
liam F. Schilling iš St. Paul, 
Minn.. nariu į Farmų Tary
bą. Viso jau nuskirta šeši 
stambūs kapitalistai į lą 
valdžios įstaigą.

Schilling yra prezidentas 
stambios pieniškų produktų 
kompanijos, Twin City Pro
ducers Association.

Miesto manadžerius nega
lėjo įstatymiškai uždrausti 
paveikslų traukimą ir po il
go pasikalbėjimo sutiko, 
kad paveikslai gali būt ima
mi.

Taipgi nufotografuota 
šėtrinė streikierių kolonija.

Masiniai mitingai laikomi. 
Arthur Dorsey, Tom Jimi- 
son, Liston Oak ir Ruby 
MacMahon kalbėjo masi
niam mitinge Bessemer 
mieste.

Buvęs Miesto Viršininkas 
Suimtas už Btitlegerystę

H

Omaha, Neb.— Harry B. 
Ziman, buvęs miesto komi- 
sionierius, sekmadienį tapo 
blaivybės agentų suareštuo
tas už butlegerystę. Jis yra 
iždininkas Branders krautu
vės, kuri yra čia didžiausia 
departmentinė krautuvė.

!na, Burbank, Santa Monica, 
San Pedro ir1 Long Beach.

Drebėjimas, lyg ir žemės 
siūbavimas, jausta per 15 
ar 20 sekundų naciam Los 
Angeles mieste, bet nuosto
lių nepadaryta.

Svarbiausi nuostoliai pa
daryta Fast Whittier mo- 
kvklai. Vienoj vietoj mūri
nio namo viršus subirėjo, 
tainai įtrūkimai pasireiškė 
ir kitose vietose. Manoma, 
kad namą reikės perbūda
vote

Didelis kaminas East 
Whittier Moterų Kliubo na
mų įkrito per stogą ir anie 
nuse indu virtuvėj sudaužė. 
Taipgi keliu kitų namų ka
minai sugriuvo.

Perkūnas Sudaužė Bažnyčią

6 žuvo ant Laivelio

Gijo, Ispanija.— Kapito
nas ir penki įgulos nariai 
ant žvejojamo laivelio Ali
cante žuvo, eksplodavus gu
riniui katilui. Keturi kiti 
įgulos nariai sužeisti.

KROKAVA.— Birželio 21 
d. Krokavoj siautė baisi 
audra. Gatvės buvo užlie
tos "vandens. Tramvajus 
kuriam laikui turėjo susto
ti. Telefono susisiekimas 
tarp Krokavos ir Varšuvos 
buvo pertrauktas. Perkūni
ja sudaužė vieną bažnyčią 
ir dvejus namus, šiaurės 
Lenkijoj 27 namai sugriau
ti.

NEW YORK.— Antradie
ni. no suvirs 27 valandų nuo 
išlėkime iš Old Orchard 
Beach, Me., niekur neužtė- 
myta Amerikos orlaivis 
Pathfinder, kuris išlėkė į 
Roma.

Radio stotys palei Atlanti- laikui.

ją” ir tuo būdu padėjo pa
matą išdavimui didvyriško 
darbininkų streiko.

Kuomet sekmadienį strei
kieriai demonstravo miesto 
centre, tūkstančiams darbi
ninkų ant šaligatvių sveiki
nant juos, orlaivis gabeno į 
šį miestą penkias dėžes aša
rų bombų. Policijos depart
mento | automobilis laukė 
bombų. ,

Vienas darbininkas, dir
bantis geležiniu daiktų 
krautuvei, pirmadienį pasa
kojo. kad gatvekariu kom
panija nupirkus apie 500 
revolverių daugiau. 
________ ____ *

IŠ Tauragės gauta žinia, 
kad besimaudydamos Jūros 
upėj paskendo trys mergai
tės — Ona Augaityte 16 me
tų, jos sesuo Marytė 11 me
tų ir Marytė Dovydai te 8 
metų. Visos kilusios iš Kui
sių kaimo, Tauragės vals
čiaus. 1

Suėmė Plečkaitininką
Birželio mėn. 22 d. Varė

nos valse., Žilinelių k. lietu
vių policija sulaikė lenkų pi
lieti Viktorą Uršubianka.

Jis slaptai yra perėjęs 
administracijos liniją iš 
Lenkijos. Uršubiankas įta
riamas plečkaitininkų veiki- 

Ime.

Kėsinosi Nušauti Motiną, 
Nepasisekus—Pats 

Nusižudė

O

Birželio '24 d. Slabadoj, 
Jurbarko g. 94 nr. pil. Jo
nas Bilius parėjęs namo ne
blaivas, kėsinosi revolverio 
šūviu nušauti savo motiną,/ 
bet nepataikęs į ją pats nu
sišovė.

'Y ‘ "j ± ir pradės su W. W. Tuttle, imigraci- 
vesti derybas del padarymo jos komisionierium. Kitas 
naujos sutarties. Dar ne- darbo departmento atsto- 
gauta nuo kompanijos virsi- vas,.Harry B. Dines, atvyk- 
ninkų atsakymas. i sta iš South, Bend, Ind.

_____ i Unijos ir kompanijos vir- 
Paliuosavo iš Varnių Kleri-: šinmkaį sutiko tartis su val- 

kahj Vadus_dzl0S, atstovais del užbaigi-
____ mo streiko.

rr ~ , p i Vietos organizuoti darbi-
. Kaunas.— Daibo e( ei a- nįn]<aj reiškia solidarumą 

cijos vadai K. Ambrozaitisj____ ’_______________
ir P. Jočys (“Darbininko” Į 
redaktorius), buvo ištremti Darbininkų Atletu Nacionalė 
^Su^Zro6s» (Konvencija Įvyks New Yorke 

Teko sužinoti, kad' --------
1 NEW ’ YORK. — Darbo 

; savo 
trečia nacionalė konvenciją 
ir atletinį susirinkimą New 

ir sumulkinti žmonės dėka- 
vojo “dievui” už “suteiki
mą sveikatos” karaliui.

Ir greitai po to, pirmadie
nį, vėl karalius smarkiai 
susirgo. Keturi daktarai 
pašaukta jį gydyti. Pada
ryta X-spinduliu egzamena- 
cija ir surasta, kad jo krū
tinei, senoj žaizdoj nuo ope
racijos, pasireiškia pūliai.

Pereitą mėnesį egzamena- 
vimas su X-spinduliais pa
rodė, kad tūlas skaičius ma
žyčių kaulo šmotuku, atski
lusiu nuo šonkaulio laike 
operacijos ant krūtinės 
gruodžio mėnesį, pasiliko 
žaizdoj.

nesulaukė jo- į krašto apsaugos ministeris l
o. Pas^žieri-1jiems bausmę dovanojo ir!Sporto Unija laikyskio pranešimo. __ _____

niai ir tavoriniai laiyai ta-I leido grįžti Kaunan.
užsibrėžėme ruožte, kuri 

lėkimui lakūnai Roger Q. 
Williams ir Lewis A. Yan
cey. atydžiai tėmijo, bet or
laivio nematė.

Orlaivis išsigabeno 440 
galionu gazolino. Taipgi 
turi aliejaus ir kitų reikme
nų išsilaikymui ore 44 va
landas. Lakūnai tikėjosi 
pasiekti Romą anksti šį ry-

Kiek Cukraus Sunaudojama

Belgų Degtukai švedų 
Rankose

Laikraščių pranešimu, 
švedų degtukų trustas su
darė sutartį, kuria jis per
ima visą Belgijos degtukų 
produkciją.

WASHINGTON. — Per 
šešis mėnesius, užsibagusius 
birželio 30 d., Jungtinėse 
Valstijose cukraūs sunau
dota 6,574,400,000 svarų, 
sulig šiomis dienomis pa
skelbtų skaitlinių. Per tą 
patį periodą pereitais me
tais sunaudota 5,998,720,000 
svarų.* Reiškia, šiemet per 
tokį pat periodą sunaudota 
575,680,000 svarų daugiau 
arba apie 4.8 svarai ant 
kiekvieno asmens visoj ša
ly/

Aprobuojama, kad abelnai 
šiais metais bus sunaudota 
13,000,000,000 svarų.

Yorke, rugpjūčio 21. 22 ir 
25 d. Atletinis mitingas 
bus rugpjūčio 24 ir 25 d. 
Arti penki šimtai darbinin
kų atletų ėmė daįvvumą 
įvairiuose sporto įvykiuose 
New Yorke pereitais me
tais.

. Darbo Sporto Unija yra 
suorganizuota ant klasinio 
pamato. Ji rūpinasi daly
vauti darbininku kovose. 
Šiuo tarpu ji rūpinasi su
kelti pinigų gynimui Gasto
nijos įkalintų streikierių.

. Išgelbėjo 400 Nemune

Anglijos Karalius Susirgo po 
Meldimosi del Sveikatos

LONDONAS.— Visoj ša
ly sekmadienį buvo didelės 
pamaldos už karaliaus svei
katą. Mulkintojai kunigai

Padegė Savo Namus
Naktį iš 17 į 18 birželio 

Mykolas Karpovas padegė 
Obelių ; valsčiuj, Butkūnų 
kaime savo namus — pirtį 
ir klojimą. Trobesiai buvo 
neapdrausti.

Prieš padegdamas savo 
šeimą išvarė iš namų net 
grasindamas nužudyti. Šei
mos narių išrodymais, jis 
beprotis, bet klausinėjami 
apylinkės gyventojai to ne
tvirtino. Jis daugeliui gra
sinęs, kad padegs ir užmuš.

Vaikai Kaltinami
£ žmogžudystėj

Flint, Mich.— Du vaikai, 
vienas 11, kitas 14 metų am
žiaus, kaltinami nužudyme 
Me r r ii A. Pūtnam, 6 metų 
amžiaus vaiką, bežaidžiant.

Washington.— Pirmadie
ni prezidentas Hooveris ta
rėsi su New Yorko republi- 
konu vadais, kaip sudrūtin- 
ti New Yorko republikonų 
organizacija, kad laimėti se
kančiuose gubernatoriaus 
rinkimuose. z

Tilžė, Rytų Prūsija.—Lie
tuvos laivai Šilutė ir Trude 
antradieni išgelbėjo 400 pa- 
sažierių iš Lietuvos laivo 
Venera, kuris sugedo ir au
dros buvo blaškomas Nemu
ne. Šilutė atrado Venerą 
pavojingoj padėty; pasažie- 
riai buvo persigandę. Di
džiuma pasažierių buvo na
riai “salaveišių armijos”: 
keliavo kaino ekskursantai 
iš Russ į Tilžę.

Susekė Fašistų Suokalbį
BUCHAREST, Rumunija 

— Pirmadienį Rumunijos 
valdžia oficialiai pranešė, 
kad ji susekė fašistų suokal
bį ir suareštavo keletą ar
mijos oficierių, kurie plana
vo paskelbti militarinę fa
šistų diktatūrą.

K
$

Reading, Pa.— Čia socia
listų valdomam mieste dai- 
lydės streikuoja prieš 10 va
landų darbo dieną..

Roma.— Italijos fašistai 
rengiasi iškilmingai priimti 
Amerikos lakūnus, kurie 
pirmadienį išlėkė į Romą iš 
Maine valstijos.
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MOBILIZACIJA RAUDONAJAI DIENAI
delei

Koks yrą šiandieną svarbiau- 
»■-. sias uždavinys viso pasaulio 

darbinirikų klasei? Tai kuo 
plačiausias ir giliausias prisi
rengimas prie tarptautinės rau
donosios dienos,1 kuri bus rug- 

| pjūčio 1 d. Komunistų Interna- 
S cionalas tai pasaulinio proleta

riato mobilizacijai paskyrė nęt 
tris mėnesius—nuo Pirmosios 
Gegužės iki Pirmosios Rugpjū- 

. čio.
o“"' Pirmoji Rugpjūčio—tai bus 
I diena kovingo darbininkijos 
»• alarmo, diena sutelkimo darbo 

į žmonių galios prieš kapitalisti- 
I nę reakciją ir prieš naujo im- 
l perialistinio karo pavojų. Tai 
J| bus sąmoningo proletariato at

sakymas į pašėlusį imperialis-
S tų ginįlavimąsi naujai skerdy- 

n.ei, kuri visų pirma yra taiko
ma prieš Sovietų Respubliką.

Komunistų Internacionalas 
į tuo reikalu sako: 
F f^,“Mūsų, komunistų, yra šim

tai ’tūkstančių visame pasauly
je; su mumis eina milionai 

B. darbo žmogių ; mūsiškiais klasi- 
nes prievartos būdais visuose 
žemės rutulio kampuose kovoja 

| prispaustieji, dargi tie, kurie 
nėra skaitę nei vieno žodžio Le- 

’. nino bei Komunistų Manifesto. 
*i Skatiko būtume teverti mes, 
| komunistai, jeigu mes dabar 

nemokėtume panaudot tą minių 
energiją, jeigu mes į buržuazi
jos besiTengimą karui, į kapita- 
lo daromus užpuolimus neatsa
kytume mobilizavimu visų dar- 

r bo žmonių plačiajame tarptau- 
tiniame fronte.

“Darbininkų klasės mūšiai 
iki šiol buvo perdaug pasisklaidę 
(pavieniai, atskiri, nesurišti). 
Nelygus kapitalizmo išsiplėtoji- 

F mas sutveria nelygius revoliu- 
K cinės energijos daugius tarp- 

tautiniame dabbininkų judėji- 
K me. Dirbtinai nėra galima pa

daryt ręvoliuciją visame pa
saulyje. Bet visai niekšiškas 
dalykas būtų daryt iš tos padė
ties išvadą, būk duot tarptauti
nės paramos' revoliuciniam ju
dėjimui kurios nors pavienės ša
lies tėra galima tiktai tuomet, 
kai randasi tam palankūs kla- i Vokietijos 
siniai santykiai kitose šalyse.” : r

Organizuotas komunistinis 
judėjimas padarys savo spėkų 
išbandymą Pirmojoj Rugpjūčio, 
suruošdamas sutartinus žygius 
tarptautinės darbininkijos.

Pirmojoj Rugpjūčio milionai 
darbo žmonių augštai iškels ’tą 
vėliavą, po kuria kovėsi Berly
no darbininkai Pirmojoj Gegu
žės,,,, Tai bus pratęsimas šieme-

Rugpjūčio nuo'visų tų kovų, ku
lias darbininkų klasė vedė ir 
Veda įvairiose šalyse paskuti
niais mėnesiais. Tie mūšiai su
daro sudėtinę dalį mūsų ptisi- 
ąįrengimo \ prie Tarptautinės 
Raudonosios Dienos prieš karą, 
nes prirengi tai dienai žygius 
— tai ne vien tik parašyt de- 
sėtkus aplinkraščių (cirkulia
rų), rezoliucijų, patvarkymo 
laiškų; tai visų pirma reiškia 
ruošt, organizuot darbininkų 
klasės mūšius prieš kapitalą. 
Berlyno ir Bombay’aus darbi
ninkai padarė daugiau
prirengimo Tarptautinės Rau
donosios Dienos, nekaip 
kai nutarimų, neįkūnytų gyve
nime. Priruošt Tarptautinę 
Raudonąją Dieną—tai su de
šimteriopai padidinta energija 
prasiveržt į stambiąsias pra
monės įmones, padaryt jąsias 
tvirtovėmis fabrikinio komu
nizmo, pergalėt mūsų pačių ei
lėse skepticizmą (abejutiškumą, 
nepasitikėjimą), pergalėt mūsų 
nedakainavimą saviškių spėkų. 
Toliau, tatai reiškia pakelt iki 
reikiaiųar ąugštumai priešmili- 
taristinį darbą (agitaciją ir 
propagandą) armijoj...

“Pravedimą Pirmosios Rug
pjūčio Tarptautinės. Dienos ne
suturės jpkia pajėga. Darbinin
kų minios supranta, jog dabar, 
kol dar nepervėlu, būtinai rei
kia sukoncentruot kirčius prieš 
reakciją ir karą. Pasimokinę 
iš sunkių patyrimų 1914-1918 
meti] imperialistinio karo, jie 
atmena, jog šiandieną nėra to
kių aukų, kurios būtų perdide- 
lės, palyginus su tomis auko
mis, kurias darbininkams pri
sieis panešti naujame imperia
listiniame kare.

“Tegyvuoja diena
proletariato mūšio prieš karą, 
tegyvuoja Pirmoji Rugpjūčio!”

Maskvietis.

demonstruojanti audėjai buvo 
pasitikti kulkosvaidžiais anglų 
imperialistų. Paryžiuje išsi
vertė masiniai streikai; tam 
tikrose vietose net Francūzų 
kareiviai broliavosi ir broliau- 
jasi(su streikieriais.

Apie darbininkų kairėjimą 
liudija ir komunistų laimėjimai 
Vokietijos fabrikų komitetų rin
kimuose, ir įvairūs kiti reiški
niai visose šalyse.

Kapitalizmas gyvena trečią 
pokarinį savo ‘atsigriebimo ” 
(stabilizacijos) laikotarpį, šia
me laikotarpyje aiškiai prade
da braškėti šulai taip vadina
mo kapitalistinio “nusistovėji
nio ”: visur didėjanti bedarbė, 
stoka rinkų iškišimui fabrikų 
dirbinių; vis aštrėjanti prieš
taravimai. tarp įvairių valsty
bių kapitalo reikalų, ir drauge 
su tuo vis šiaurėj antis darbo 
minių išnaudojimas, vis griež
tesnių, fašistinių priemonių 
naudojimas prieš bruzdančias 
darbo mases, vis gludesnis so
cialdemokratų talkininkavimas 
buržuazijai prieš revoliucinį 
proletariatą,—taip kad šiais lai
kais sumušimas socialdemokra
tijos tuo pačiu žygiu reikštų ir 
sumušimą buržuazijos.

Komunistų Internacionalas 
Pirmojoj Rugpjūčio numato 
panašių ir gal dar didesnių, 
nekaip Pirmojoj., Gegulės , pro
letariato susikirtimų su buržua- 0 
zija; ir sako, kad šiame kapita- teras sumanymas 
lizmo laikotarpyje 
vis daugiau ir vis 
tos rūšies mūšių. 
Internacionalas su

apie bailius, kurie tik 
aplink komunistinį ju-
Tie elementai pasako- 

tokie susikirtimai esą
būk tame nesą nie- 

, tik “

turės įvykt 
smarkesnių 
Komunistų 

panieka at

desėt-

klasinio

APŽVALGA
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ChicagieČių “Vilny j”
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binjnkų vaikų delegacija. 
Iš kitų kraštų darbininkų 
vaikai jau matė Sovietų Są
jungą; matė tos šalies so
cialistinės kūrybos darbą ir 
sugrįžę į savo namus (pa
skleidė daug agitacijos ir 
tiesos žodžio apie Sovietų 
Sąjungą.

Taigi ir ši delegacija at
liks svarbų žygį. Bet dar
bininkų organizacijos 
Jaunųjų Pionierių organiza
cija, pav. — silpnos atlikti 
pavieniai tą darbą. Jos pra
šo plačiosios Amerikos dar
bininkų masės pagelbėti fi
nansiniai ir moraliai. Prie 
to ragina ir 
munistų Partijos 
Komitetas, 
aukos turi būti 
sekamu įantrašu: 
Pidneers (of America} 43 E 
125th St., New York City.

merikos Ko- 
Censro 

Užgy rimai ir 
siunčiama 

Yoiing

ROJAUS JIEŠKOTO J AM

FAŠISTINIAI GAIVALAI ĮSKUNDĖ 1 
MUSU KOMITETĄ

Amerikos * feamoliiftgi Į | 
viai darbininkai gali sųr 
padėjimą. Jei n^ūsų šelpi..,, 
komitetas būtų turėjęs gelbėti 
tą biednuomenę, kuri vaitoda
ma j ieško išeities išgelbėti sa
vo gyvastis, tai fašistai būtų jį 
užsmaugę tuojaus. Gelbėk, 
kuomet fašistai grąsina. Gel
bėk- Smetonienės nečystatą, tai 
bus viskas gerai. Gaila, kad • 
dar daug Amerikos lietuvių 

. v . .darbininkų tiki visokios rūšies
per juos sušelpus. Tik tokiu:fašistinių monelninkų gudry- 
supratimu aukotojai auko-Tėms. 
jo savo centus. Tam “šel
pimo” darbui, kurį varo val
džios komitetai, jie neprita
ria ir jam neduos ne cento.!

—Kam. jūs žadate atiduo
ti tuos pinigus, delei kurių! 
nebus jokių atsiliepimų?

—Po dviejų menesių nuo 
pasirodymo spaudoje to 
pranešimo, 
silieps, kad jiem pinigus 
grąžintų, tai IL 
Komitetas nutarė 
paskirstant į dvi dali: vie-1 
na" Priešfašistiniam Komite
tui ir Pietų streikuojan
tiems tekstiliečiams darbi
ninkams.

Šitaip ir užsibaigė tas 
“pasikalbėjimas.” Nieko ne
galėjo pešti. Reikalavo 
kvitų, buvo parodytos; rei
kalavo komiteto narių var
dų — buvo suteikti.

Šis įskundimas parodo, 
kad Brooklyno fašistinio la- 
'po “veikėjai” nesnaudžia.

Atidarę gerkles, jie šaukė 
kiek įmanydami prieš mus, 
tačiaus darbininkiška vi
suomenė į tai nekreipė do
mės ir aukojo į mūs įkurtą 
komitetą. Fašistinis lapas 
siuto, prašydamas, kad au
kotojai įskųstų mus. Bet 
pastarieji nesakė nė žodžio. 
Tuomet pūtys fašistai įskun
dė. Tačiaus nepešė nieko 
iš to ir jie patys.

Plačiosios lietuvių darbi
ninkų masės žinos, kaip 
įvertinti skundikus^

R. Mizara,
K. Š. L. B. Sekretorius.

Pereitą savaitę atėjo į 
“Laisves” išleistuvę val
džios agentas ir paprašė 
matyti žemiau pasirašiusįjį. 
Jis pareiškė, kad “kažin 
kas” įskundė Komitetą Šel
pimui Lietuvos Baduolių, 
būk jis “apgaudinėjąs” vi
suomenę, nes renkąs pini
gus ne tiem tikslam, kam 
skelbiąs. Reikalavo manęs 
eiti į Public Welfare De
par tmein tą (Visuomenės 
Gerbio Departmentą) ir ten 
pasiaiškinti.

Pereitą pirmadienį nuėjau 
ten ir ūmai buvau pradėtas 
kamantinėti. Pirmiausią 
užmetimą man padarė (mi
nėto department© sekreto
rius Mr. Brody), kad 
mūs komitetą suorganizavo 
“Laisvė,” kad dienraštis 
imasi savo naudai pinigus, 
ir kad aš, kaipo “Laisvės” 
redakcijos štabo narys, ati
ku rinkimo darba vedu ir V" 
todėl esu atsakomingas.

Nur odinė jau, jog tai nėra 
tiesa, kad skundėjai bjau
riai sumielavo, šitaip saky
dami. Pasakiau, jog KŠLB. 
suorganizavo net keletas 
nacionalių organizacijų, ku
rios ima už jį atsakomybę.

—Bet ar jūs laikraštis ne
turi jokių ryšių su šiuo ko
mitetu? — buvau užklaus
tas.

—Jokių, apart to, kad jis 
patarnauja (ir tai daro vel
tui) pagarsindamas Komi-! 
teto atsiliepimus ir kitokius 
pranešimus, supažindinan
čius plačią lietuvių visuo
menę su Komiteto tikslais.

—Ar jis tų pinųfū nenau
doja saviems tikslams?

—Ne. Visi pinigai, ku
riuos mes surinkome ir ku- 
riiį aukotojai neatsiėmė 
ir nenurodė, kur padėti, 
randasi Komiteto žinioje.

—Tai jūs Komitetas vei
kia kaipo 
įstaiga?

—Taip, kas liečia rinkimą 
aukų, ji veikia nepriklauso- 
nmi, bet Komitetas yra at
sakomybėje čarteriuotų or
ganizacijų, kurios jį sufor
mavo.

—Kodėl jūs naudojate 
“Laisvės” adresą laiškams 
siųsti?

—Tcdel, kad man, kaipo 
komiteto sekretoriui, jis 
yra parankiausias. “Lais
vės” išleistuvės antrašą 
naudoja visa eile žmonių,— 
aiškinau jam.

—Ar jūs komitete nesi
randa Siurbos ir Jeskevičiu- (Lietuvą!.. . ” Vaje! Romu
tes? luistai atsisako remti Smetonie-

—Ne. inės padalkas, apie kuriaš ei-
Vėliau nurodžiau, kodeiną visas Lietuvos šelpimas ir

mes jai neduosime. Mūs ko
mitetas buvo įsteigtas tam 
tikslui, kad šelpimo darbą 
varyti tarpe pačių baduo
lių; kad jie patys šelptųsi, 
ar kad būtų leista mum pa
tiem steigti savo kičinus ir

A. J. Smitas.

APVOGĖ NUMIRUSIA 
IMPERATORIENĖ

Pekine, Chinijoj, 15 d. lap- 
i., numirė našlė 

imperatorienė Ten-Gzi. žino- r
jei kas neat- kričio, 1908 ni

■ • j i 
likusiuosius!1"“; « jr !“idojo' kai» P”™’ 

nfid i•’ laMoti Chinijos imperatorių
c 1 1 (šeimynos narius. Iš valstybės 

iždo buvo paskirta toms laido
tuvėms didžiausios pinigų su
mos. Buvo įrengta puikiau
sias skiepas, kuriame palaidojo 
imperatorienės kūną. Bet to 
dar neužteko. Imperatorienė, 
kaipo našlė, turėjo įvairių 
brangenybių tik...už 3,781,- 
700 svarų sterlingų arba už 
18,908,500 dolerių. Ir visos 
tos brangenybės buvo sudėtos 
į skiepą ir sykiu palaidota.

Kadangi Chinijos imperato
rių kapai zbuvo paversti di
džiausių turtų sandėliais, tai 
per visą laiką juos saugodavo 
pastatyta kariuomenės sargy
ba. Bet iškilus Chinijoj re
voliucijai ir ta sargyba prasi
šalino. Todėl atsirado tokių, 
kurie nesnaudė, bet kapus ap
žiūrėjo.

Nesenai specialė komisija 
apžiūrėjo imperatorienės kapą 
ir pasirodė, kad jau daugelio 
brangenybių nėra. Pirmiausiai 
pastebėta, kad pavogtas mąt- 
rasas, ant kurio imperatorie
nės kūnas gulėjo. Gal skaity
tojai pasakys—koks idiotas 
atsirado vogti tokį daiktą, kaip 
m atrašas? Nesiskubinkite ‘stt 
tokiu pasakysiu, bet paklausy
kite, iš ko jis buvo padarytas. 
Jis buvo padarytas iš ploniau
sių aukso siūlų irdėšavo milio- 
ną ; frankų. Dingo imperato
rienės dėžutė, kurioj buvo 2,- 
100 stambių perlų ir 10,500 
mažesnių. Pavogta 200 brang- 
akmenų, lotoso kvietka, pada
ryta iš tyro aukso ir papuoš
ta brangakmenais, kuri svėrė 
36 svarus; 67 auksinės Buddos 
stovylėlės, papuoštos įvairiais 

i brangakmenais ir daugybė ki
tokių brangių dalykėlių. Pa
vogta auksinė kėdė, papuošta 
perlais ir brangakmenais; ant
klodė, vazos, padarytos iš auk
so, sidabro ir sloniaus kaulo. 
Daugybė žiedų, branzalietų ir 
kitų papuošalų.

Mes nesistebime, kad impera
torienės lavoną apvogė. Jeigu 
čenstachavoje vienuoliai galė
jo ne tik apvogti panelės 
švenčiausios stebuklingąją sto- 
vylą, bet jai ir akis išlupinė
jo, kurios buvo deimantinės, 
tai jau lavoną apvalyti, nuo 
brangenybių daug lengviau.

Komunistai niekuomet (ne
sakė ir nesako, kad Sąjun
goj Socialistinių Sovietinių 
Respublikų jau yra koks tai 
nežemiškas “rojus.”

Jie sal$ė ir sako, kad po 
nuvertimui carizmo, o po 
tam buržuazijos politinio 
viešpatavimo ir po įsteigi
mui proletariato 
ros, į darbininkų rankas pa
teko šalis (1-6 žemes skri
tulio), su l$0 milionų gy
ventojų, nualinta, nuteribta, 
išgriauta, išardyta, ne’ap- 
šviesta, kultūriniai ir indus
triniai toli atsilikus.

Tokią milžinišką šalį su
tvarkyt ir atbūdavo! (net 
kapitalistiniai), be jokios 
pašalinės paramos, į tokį 
trumpą laiką jokia gyva 
spėka nebūtų pajėgus.

Dabar gi tokį milžinišką 
dar b ą naujos d r augi j i nes 
tvūrkos prisieina būdavot 
prie (išimtinai blogų, painių 
aplinkybių.

Sąbotažą varo prieš So
vietų Sąjungą ne tik ją ap
supančios kapitalistinės val
stybės, bet dar neikiek ne 
mažiau ir namie užsilikę 
visi reakciniai gaivalai, ca- 
ristiniai ir kapitalistiniai.

Reikia būdavot valstybinį 
aparatą, kovot su išlauki
niais ir vidujiniais priešais, 
šviest milionus žmonių, pra
dedant nuo A-B-C, statyt 
namus, dirbtuves, gelžke- 
lius, mokyklas, elektros spė
kos stotis, pakelt produkci
ją, tuo pačiu sykiu sutrum
pinant darbo valandas ir 
gerinant abelną. darbininkų 
būvį ir tt. ir tt., ir visa tai 
daryt prisilaikant pilniau
sios galimos demokratijos 
ir laisvės darbininkams. 
Toksai darbas nei įsivaiz
duot negalima, kad būtų Jį 
keletą metų ramaus laiko
tarpio galima nudirbti. Vie
nok visa tai pradėta ir jau 
dalinai padarytą. 1 ' ’i

diktatū-

l

vie
nas detroitietis draugas ra
šo:

“Kalbant apie mūsų jau
nuolius, mes visi sutinkame, 
kad jie sunku pilnai supažin
dinti su klasių kova. Bet mes 
ir neišnaudojamo visų priemo
nių tam tikslui. Todėl čia 
noriu pasiūlyti vieną, mano 
supratimu, gerą priemonę:

“Detroite randasi susitvė
rus (iš darbininkiškų organi
zacijų atstovų) Workers In
ternational Relief, kurią vado
vauja komunistai ir kuri tan
kiai laiko savo susirinkimus 
(konferencijas). Visos mūsų 
darbininkiškos kuopos siunčia 
ten delegatus, taip sakant, 
“senus veikėjus.” Taip nege
rai. Ten reikėtų siųsti dele
gatais mūsų jaunuolius, kurių 
netrūksta ' mūsų organizacijų 
kuopose bei-chore. Lai jie nu
neša mūsų aukas, lai jiems bus 
ta “garbė.” O tose konferen
cijose būna labai daug agita
cijos ir, i raportų iš streikų, 
areštų ir abelnos klasių ko
vos. Ten gera dirva pagilini
mui darbininkiškos sąmonės. 
Užleiskime ją jaunuoliams!”

.L .• -n. ., • ,
Tai yra, geras sumanymas. 

Prię kiekvienos progos, pri
valome stengtis jaunuolius 
siųsti į angliškai kalbančius 
susirinkimus, konferencijas, 
etc.. Ypačiai mūs chorai ir 
dailės rateliai, kuriuose 
randasi daug čiaaugio jau
nimo, tatai turėtų įsitėmy- 
ti.

nepriklausoma AR LIETUVOS VALDŽIA
ŠELPIA VISUS LYGIAI?siliepia 

zulinasi 
dėjimą, 
ja, būk 
“betiksliai, 
ko daugiau, tik “Komunistų 
Partijų revoliucinė gimnasti
ka”; būk tuose dalinuose mū-Į 
šiuose vien tik bergždžiai eik
vojama darbininkų pajėgos, ku
rias reikėtų taupyti delei galu
tinojo, nusprendžiamojo mūšio 

i prieš kapitalizmą. Taip daro 
i brandleriečiai, va

dindami Pirmosios Gegužės su
sikirtimus Berlyne tiktai “puL 
šu,” smerktinu išsišokimu; taip 
filosofuoja ir kitų kraštų rene
gatai ir verkia krokodiliaus 
ašaromis, būk tokiais žygiais 
“partijos atsiskiria nuo minių.” 

Komunistų Internacionalas 
delei to pareiškia: (

“Jie nesupranta, jog be šių 
prirengiamųjų mūšių, virsįan- 

tinės Pirmosios Gegužės, su re
voliuciniais darbininkų stoji
mais pį’ieš buržuaziją.

Kad I darbininkų judėjimas 
visame ' pasaulyje yra pąkairė- 
jęs, paigriežtėjęs pastaraisiais 
laikais; fyad proletariatas yra 
pasiryžęs į griežtesnius mūšius 
prieš žiaurėjančią kapitalistinę 
racionalizaciją, prieš didėjan
čią priespaudą įr išnaudojimą, 
tatai parodė jati Pirmosios Ge- 

I gūžės" įvykiai. j Berlyno darbi
ninkai pradedant nuo Pirmosios 
Gegužės davė^keturių dienų ba
rikadų mūšį socialdemokratiš- 

‘kai policijai ir btfvo užėmę du 
I sostinės priemiesčius. Nuo 200 
I iki 300 tūkstančių berlyniškių 
y proletarų demonstravo gatvėse 
u prieš budelišką socialdemokra- 
t tų-buržųązijos diktatūrą. Len- 
I kijoj tą dieną įvyko visa eilė 
r kruvinų susikirtimų tarp dar- 
r bininkų ir ginkluotų valdžios 
| "BpSku. Bombay’auš (Indijoj)

Kada “Laisvėje” buvo pa
skelbta Lietuvos baduolių šel
pimo komiteto likvidavimas iš 
priežasties Lietuvos fašistų 
valdžios neleidimo jam veikti 
ir teikti biednuomenei pagel- 
ba, tai Romos trustas iškėlė 
baisiausią bataliją prieš ko
munistus ir visą progresyvį 
bloką, o socialistai su sanda- 
riečiais ir su - visais konserva
tyvų puvėsiais bliauja betura- 
vodami užgyrimo argumentą. 
“Komunistai atsisako

Va j e!

Juk

WILKES-BARRE, PA.

su?

pos. Daug žmonių bėga į

«!»■

mi surasti ką nors del gyveni
nio. Mes turėjome karvę, bet 
niekur negalima gauti ganyk
lų—visur ūkininkai išgudrė- j Fuad, 
jo. tarna.

mes likviduojame šitą ko
mitetą. Pasakiau, kad 
esant Lietuvoje bjauriai fa
šistinei reakcijai, nesant 
galimybių palaikyti jokios

čių vis platesniais, tarptautinis 
proletariatas negali prieiti prie 
paskutinės barikados kapitalis
tinio surėdymo. Tas nėra re
voliucionierius, kuris mano, kad 
proletariato žygiai, panašūs į 
berlyniškį gegužinį žygį, su ba? 
rikadų statymu, tegalima iš
vystyti tiktai apystovose tįesio- 
ginės revoliucinės padėties.'*’

Naujas pasaulinis karas su
darytų tiesioginiai-revoliucinę 
padėtį visose šalyse. Bet Ko
munistų Internacionalas pažy
mi, kad. ir be karo gali susida
ryt toks ekoiiominis kapitalizmo 
krizis, kad iš jo atsirastų tokia 
jau revoliucinė padėtis, kaip ir 
pasekmėje karo.

Kaip ‘vienu, taip ir kitu at
žvilgiu komunistai turi mobili- 
žuot .darbo minias masiniam pa
sirodymui Pirmojoj Rugpjūčio, 
apie ką .sako Komunistų Inter
nacionalas : >

Mos neatskiriamo Pirmosios

, Vokietija, kuri, buvo1 ap- darbininkiškos L organizaci-
ardyta mažiau.negu. Rusija, jos; neturint galimybių su- minių, kurie rašo apie Lietu- 
pajėgė atstatyt‘kapitalįzmą organizuoti iš pačių baduo- vos fašistinės valdžios teikimą
tiktai ačiū gausiai pagolbai 
ir paramai, gautai? iš kitų 
kapitalistinių Šalių, ypatin
gai iŠ Amerikos.

O reikia suprdst, kad bū
davo jimas socializmo (kas 
yra daroma Sovietuose) 
reiškia daug daugiau, negu 
atstatymas kapitalizmo, 
kaip kad Vokietijoj,. khr 
darbininkų atliptos visokios 
laisvės^ ir darbo valandos 
prailgintos nuo 8 iki .10, 12 
ir 15 į dieną.

Komunistai pabrėžia, kad 
Sovietų Sąjungoj budąvoja
ma visuomeninis surėdymas, 
ant komunistinių pamatu, 
sąmoningai komunistiniais

litp komitetų, ir kurti savo 
kičinų del baisios reakcijos, 
mes nutarėme šitą komitetą 
likviduoti ir apie tai pra
nešti visuomenei ir ypatin
gai aukotojams. Lai* jie pa
tys taria savo žodį, ką da
ryti su 

-Ar
aukomis.
esamoji valdžia Lie- 
nepriimtų jūs pini-

—Aš manau, kad iškėsto
mis rankomis priimtų, bet

Darbininkų Vaiky
Delegacija j S. S. S. R,

Amerikoj Jaunųjų Pio
nierių organizacija siunčia 
į Sovietų Sąjungą , pasižiū
rėti šios šalies darbininkų1 ii* moksliniais būdais, atme- 
vaikų dęlegąciją. *Įinaį iš-ltant visokius- prietarus įr- 
vyks liepos men. 18 d. Tai įsigyvenusius primityvius 
.bus pirmoji Amerikos...dar-[papročius,

gelbėjimas baduolių žmonių 
nuo bado. Koks tai puikus 
argumentas, kuri kelia darbo Bet reikia stebėtis, kad tiek 
žmonių priešai. štai tik ką turto sukrovė į žemes.
gavo mano žmona laišką iš tas visas turtas buvo suplėštas 
šiaŲlių apielinkės nuo savo gi- iš vargšų žmonių. Juk nie- 

i kur taip darbo liaudis neba- 
■ dauja, kaip Chinijoj. Tuo 
tarpu didūnai, šalies valdonai, 
neturi kur turtų dėti ir krau
na juos į žemes sykiu su la
vonais.

Ar tai gali darbo liaudis pa
kęsti tokią tvarką? Niekados!

Švenčioniskis.

"pagelbos” n u kent ėjusiems 
nuo bad.o žmonėms:

“Sveiki! Pas mus neišpasa
kytas vargas ir badas ne vie
ną išvarys iš šio pasaulio. Val
džia šelpia tik ūkininkus:! 
jiems duoda sėklas žemei ap-| 
sėti ir skolina pinigus ant pri-. 
einamų išlygų, o biędnuomonė j 
nieko negauna. Pas ūkiniu-' 
kus pirmiau buvo galima pasi-l Augščiausios Prieglaudos Lie- 
sėti šis tas, gi šiemet, kada'tuvių Amerikoj 51 kuopos pik- 
gauna iš valdžios sėklą, visai pūkas 
negalima prisiprašyti sklypelio 
•žemės. Biedni žmonės neat- 

neiTodėl ten darbas ir aplin- mena tokių sunkių laikų: 
kybos yra sunkūs ir daugy-(duonos, nei darbų, nei pašel- 
bė trūkumų.

Kad padėt Sovietų Sąjun- miestus ir kitas vietas, ttkėda- 
gai įvest komunizmą, būti
nai reikia dėt pastangas ir 
dirbt tam, kad suardyt ka
pitalizmo, pamatus visame 
pasaulyj. Dimas Benamis.

atsibus 18 d. rugpjūčio, 
ant Radzvilos ūkės. Draugija 
prašo visų kitų draugijų ne
rengi ant tos dienos.

J. V. Stanislovaitis,
Fin. Sekr.

Geneva,— Penktadienį čia 
Tautų Lygos Sekratąriątąs 
priėmė Aigiptd karąJĮiį 

Anglijos kapitalistų
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10KLE ANT 
BANGŽUVIŲ

GREAT NECK, N. Y SCRANTON, PA.
Puikiai Pavykusi Pramoga

Mes . matėme iš aprašymo, 
tūpusio “Laisvėje,” kad bang- 
žuvė nesvietiškai, didelė ir 
vandenyje ji turi neapsakomą 
jėgą. Ji tik savo uodegos su- 
davimu gali nemaną motorini 
laivą į šipulius paversti. To
dėl tokį gyvūną ir nugalabin
ti ne taip jau lengva ir net pa
vojinga. Teisybė, bangžuvė 
priklauso prie ramiausių, ne
kalčiausių gyvūnų, bet kuomet 
prie jos arti prisiartini, tai ji 
vienu pasijudinimu, vienu pa

sisukimu arba uodegos moste
lėjimu gali laivą sunaikinti.

Bangžuves plaukioja bū
riais. Jas labai greitai gali
ma užtemyti, nes kuomet kvė
puoja, tai ištolo matosi, kaip 
vanduo ir šiltas oras fontanais 
kyką* augštyn. Medžiotojai, I nuo]ju 
užtėmiję tokius fontanus, plati-1 
kia prie jų artyn, 
mas prie bangžuves labai pa
vojingas, nes su laivu turi pri
eiti labai arti.

Seniau, kaip tik prisiartin
davo prie bangžuvių, tuojaus 
paleisdavo į ją vadinamą 
“harpūną.” Jį meta ranka 
taip smarkiai, kad sulystų į 
kūną. Kadangi jis turi tam 

.t jtijkrus spyglius, tai jau leng
vai iš kūno neišsitraukia. To
dėl tą harpūną pririša prie il
gos virvės vieno galo, o prie 
kito pririša tuščią bačką. Su
žeista bangžuvė visu smarku
mu leidžiasi tolyn.- Tuomet 
medžiotojas mato, kaip ant 
virvės bačka nešiojama ir lai
veliu vejasi paskui. Pasivijus 
vėl meta kitą harpūną, kuriuo- 
mi dar labiau sužeidžia ją. 
Kartais jam reikia gainiotis 
labai ilgai ir suvaryti net ke- 
lioliką harpūnų, kol užmuša 
savo auką. Bet būna ir tokių 
atsitikimų, kad sužeista auka 
pabėga ir pasislepia.

Vėliaus tie harpūnai tapo 
patobulinti.,, Tapo išrasta tam 
tikra kanuolė, į kurią įdeda 
harpūną ir oru šauna į bang- 
žuvės kūną. Iš kanuolės šau
namas harpūnas irgi pririštas 
prie geros virvės, kurios ant
ras galas pridrūtintas prie lai
vo. Kada bangžuvė pradeda 
bėgti ir tempti laivą, tai har
pūno dantys ar spygliai pra
deda plėstis. Vidury harpū
no randasi sprogstančių me
džiagų. Besiplečianti dantys 
tą medžiagą užgauna, ji pra
deda sproginėti bangžuves kū
ne ir užmuša ją. Retai kada 
pasitaiko, kad reikia ąntrą 
harpūną iššauti, paprastai už
tenka vieno.
v* Išradus naują būdą bangžu- 
vėms šaudyti, jas neapsako
mai greitai pradėjo naikinti. 
Medžiotojai vaikosi paskui jas 
ir jau sunku nelaimingojom 
pasprukti. Tuo tarpu jų vei
simasis menkas, nes, papras
tai, patelė gimdo tik po vieną 
kūdikį ir labai retai kada pa
gimdo du.J Kūdikiai gemsta 
irgi nemaži—nuo 3 iki 5 met
rų ilgio.

Bangžuvės taukus suvartoja 
aliejui, ūsus išdirbystei, o mė
są ir kaulus perdirba į trąšas.

Kadangi bangžuvių naikini
mas vis didėja, o jų skaičius 
Tns metai mažėja, tai dabar 
Sov. Rusijoj jau keliamas 
klausimas, kad kaip nors ap- 
rubežiavus tą naikinimą, nes 
kitaip greitu laiku jų nepasi
liks nei veislei, visas išnaikins.

Reikia pastebėti vieną įdo
mų dalyką. Nors bangžuvė 
plaučiais kvėpuoja, bet jeigu 
per kokią nelaimę jai pasitai
ko atsidūrti ant seklumos, ji 
ir valandos laiko neišgyvena. 
Jos visas kūnas taip sunkus,, 
kad atsidūrus ant žemės, visas 
kūno sunkumas- pradeda spau
stis, mėsos nuo kaulų atšoki- 
nėja, užgula kvėpavimo orga
nus, ^užspaudžia kraujo cirku
liaciją ir prisiartina galas. Tuo 
tarpu vandenyje labai smarki, 
rinkli ir su^abi.

švenčioniškis.

4 d. .liepos Tarpt. Darbinin
kų Apsigynimo vietos kuopa 
suruošė pikniką. Svečių susi
rinko daug. Matėsi smagios 
publikos iš Brooklyno ir kitų 
mums kaimyninių miestukų.

Apie septintą valandą jau

Lewiso Gengsteriai Išardė 
Pikniką £

Konia, Turkija.— Šio mie
sto gyventojas, turkas, pa- 
krikštino savo vaikutį var
du “Gelžkelis,” kadangi kū
dikis užgimė’ traukiny.

buvo kupina Tankaus svetainė. Viskas ėjo 
Gi prie svetainės darže, kuris penktą 
apglėbtas gražiais medžiais, gramą, 
taip pat tankokai buvo pasi- drg. A 
draikę smagios publikos.

Štai ir aštunta valanda, 
deikis paskelbė, jog prasidės 
programa. ■ Čia Žukas su 
smagiu būriu mergaičių ir 
berniukų. Na, ir traukia jau
nuolių choras ryškias daine
les. Svečiai ploja katutes ir 
sveikina jaunuolius už gražų 
sudainavimą. Tuoj įteikiama 
Žukui gėlių bukietas.

Dar turėjo dainuot ir jau- 
choro mergaičių kvar-

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

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

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

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

Org. raštininkas J. KENTRŲS, 
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,

‘GERAI PATAIKOT’
A.

St.

St.Birželio 30 d. buvo sureng
tas piknikas progresyviškų or
ganizacijų ant Runo farmos. 
Į pikniką susirinko gana daug 
žmonių, ypatingai jaunimo, 

sėkmingai. Apie
valandai pradėjo pro- 

Pirmiausiai kalba 
Minerich, Nacionalės 

i Mainierių Unijos organizato- 
Ly- Irius, apie mainierių padėtį ir 

kaip LewisaS sugriovė uniją 
minkštųjų anglių industrijoj, 
ir kad jis čia griauna ir griau
na visu smarkumu. Nespėjo 
pasakyti keletą sakinių apie 
Lewiso darbus mainierių uni
joj, pradėjo kabinėtis Lewiso

APLA CENTRO KOMITETO
ANTRAŠAI

j tetas, bet Elzbietai Baranaus- 
Prisiartini- liūtei ~----- — i—•

jų Lietuvon, nespėjo taip ūmai 
susimokyti pavaduotoja.

Pirmininkas surinka, kad 
nereikia liūsti, nes kvartetą 
pavaduos drg. Vėbra, solistas 
iš Chicagos, kuris yra atvažia
vęs į “Laisvės” pikniką.

Vėbra labai gražiai sudaina
vo “žinau Dainelę Vieną” ir 
dar porą, itališkai, klasiškų 
dainų. Prie užbaigos drg. Ma
tulytė deklamavo Jovaro ei
les “Kad Būčiau Poetas.” Jai 
eilutes sakyti labai gerai vyk
sta. Būtų geidautina, kad ir 
tankiau jinai rodytųsi parengi
muose su deklamacijomis.

Pasiklausus pikniko komite
to, kaip finansinis reikalas sto
vi, išsireiškė, jog būsiąs desėt- 
kas kitas pelno.

Peiktinas dalykas, kad nesi
matė bent kas būtų rinkę au
kas Gastonijos streikieriams. 
Ten kova verda, ten aukos 
krinta ir nekantriai laukia 
mūsų paramos.

( Piknike Buvęs.

išvažiavus ant vakaci-

jo kalbai. Būrys susispietė 
apie kalbėtoją ant platformos 
ir neleidžia kalbėti.' Keletas 
mainierių iš Wilkes-Barre irgi 
užėjo ant pagrindų, kad nura
minus triukšmadarius. Kaip 
pirmininkas, tai]) ir kalbėto
jas prašė triukšmadarius pasi-

I traukti nuo pagrindų ir eiti, 
kur patinka, jei nepatinka 
kalbėtojas. Bet vietoj trauk
tis, gengsteriai pradėjo mušti 
pirmininką ir J. K. Stanį. Bet 
mainieriai neleido tiems 
kams daužyti galvas . 
jau kiek apsiraminę, 
greitai vėl puolė mušti
ninką, tarsi įsiutę šunys, 
vo keletas slavų 
Barre, kurie energingai gynė 
nuo užpuolikų ir J. K. Stanį. 
Kiti Scrantono mainieriai, kar
tu ir lietuviai, stovėjo nusi
gandę ir drebėjo, šiaip su jais 
pasikalbėk, tai jie tau pripa
sakos, kokie jl&. yra geri “fai- 
toriai, revoliucionieriai.” 
kuomet reikėjo ginti nuo 
puolikų, tai tų drąsuolių 
buvo. Tokis pasielgimas
pateisinamas. Tiesa, muštis 
nebuvo reikalo, jei tik Scran- 

utono visi lietuviai mainieriai 
roūtų suėję ant pagrindų, kaip 
T5uvo reikalauta, gengsteriai 
'nebūtu drįsę provokuoti pikni-i39-Jos. 
ką. Bet kuomet jie matė, kad! 4O.J]į" 
tik keli tėra, tai ir puolėsi’ 
mušti.

žmonės nusigandę muštynių, 
greitai skirstėsi namo. Vėliaus 
pribuvo policijos vežimas,'bet 
darže buvo viskas jau ramtu, 
peštukai visi buvo išbėgioję.

Scrantonietis.

Pirmininkas- IG. SAVUKAITIS, 
P. (). Box 262, Cuddy, Pa.

Vicc-l’irmininkas - K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa.

Sekretorius J. GA'I’AVECKAS,
109 Cress St., Carnegie, Pa.

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

Kontrol.:
TAU ROZAS,
31 W. Main St., Carnegie, Pa.

GIRSZTOFF,
524 Washington Ave., Exton.
Carnegie, Pa.
F. RODGERS,
312 Oregon St., Pittsburgh, Pa.

P. L A. KUOPŲ SEKR. 
. ANTRAŠAI

Turtu
J.

A.

WILKES-BARRE,-PA.
L. D. S. A. , IV Rajono 

Komitetas šaukė visų organi
zacijų konferenciją, kuri įvy
ko birželio 26 d. Delegatų 
pribuvo 22 nuo 14 organizaci
jų-

šios konferencijos tiklas bu
vo sutverti Lietuvos Bad uolių 
Šelpimo Komitetą, bet drau
gams išdiskusavus, visi sutiko, 
kad vietoj minėto 
būtų sutverta 
komitetas.
ir išrinko 7 narius į pildomą
jį komitetą.
šie draugai: J. Senkus, J. Pe- 
čukaitis, Adomynas, M. žal- 
dokas, M. Bendinskas, A. Kas- 
paęiūtė ir M. D. Stanislovai- 
tienė.

komiteto, 
priešfašistinis 

Delegatai sutiko

Komitetan įėjo

Viktorija Jaškuvienė ir jos 
duktė Onutė, 4 metų, nuo 
3 Solomon St., likosi sužeista 
motorciklio ant Gilligan ir Ha- 
zle Sts. pereitą vakarą, 
kuvienei nulaužta 
mergaitė apdaužyta, 
nepavojingai. Abi 
į Mercy Hospital.
Atakevičius suareštuotas.

Jaš- 
koja, o 
bet gal 

nuvežtos 
D re i ve ris

pestu- 
Buvo 

Bot 
pirmi- 

Bu-
iš Wilkes-

Bet 
už- 
ne- 
ne-

■P. Franckevičius, 
Pittsburgh, Pa.
/J.I ftiurmaičiūtė, 
Carnegie, Pa.
V. Labutis, 121 
McAdoo, Pa.
•M. E. Custeriene, 
Cleveland, Ohio.

-J. I). Sliekas, 2
Pittsburgh, Pa.
W. Staeinskas,
Pittsburgh, Pa.

Stashinsky, 
ton, Pa.
J. Albauskis, 
Chicago Heights,
J. Barškietis, P.
Pa.

12— J. Kinderis, 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Urban, R.
Landing, Pa.

14— G. U. Urbonas, 
Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas, 
quippa, Pa.

16— A. Besasparis, 
Aliquippa, Pa.

17— T. Treinauskas, 
Pittsburgh, Pa.

19— J. Preikšą, Box .
20— A. Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa.
21— J. Lingevičius, P. 

ernport, Md.
22— P. Cibulskis, 7042 

peth, N. Y.
23— M. L. Balčiūnas, 

Thomas, W. Va.
24— J. Kasparavičius, 

Youngstown, Ohio.
25— M. Garrison, 

Buffalo, N. Y.
26— A. Dambrauskas, 224 

Girardville, Pa.

3'109

315

E.

7

8

9—C.

10

2310

Box

1503

PITTSBURGHAS IR APYLINKĖ
Priešfašistinės 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. šiurmaitienė, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones 
Ave., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. š.

Turner

1568

R. 9,

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis, 
348 Avė. C.

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

o.
439

F.

815

300

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH. 
Valdybos Adresai

... „ ... I Pirm. Chas. Jakems, 1564W. Carson St., , w_ >,^3
Carothers Avė., ! Vice-pirm. A. Krasnauskas, 
„ ... , I Quarry Ave.

onioe . ice, rpal.jmij Rašt. K. Rasikas, R.
1009 E. 74th st.,, Box 117.

, Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Overbrook Blvd.. | Elizai)cth Ave.

Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

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

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 
Walker Ave.; Ig. Medastavičius, 
Frank Žcgūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank Žegūnas, 515— 
llth St.

Svetaines nuomuotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.''

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

Sarah St., S. S.

655, Now Kensing-

Wenth worth

Box 441,

Maplewood

D. No.

Middle

i Todd

526 Beaver

P. O. Box

201, Minden,

Coųrtney, 

Avė.

Rices

N.

Ali-

W.

East

108

Taip sako pilietis Ant. Tacilauikasg 
užlaikytojas Restorano po num. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesi laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, i 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po

20 E. 22nd St. Penkis cigarus ir po daugiau pasi- 
urinaitis * 1 *ma ant 8yk- VISI supratlyvi vyrai

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. t Overaitis, 4689 Bran- 
done Avė.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave. .

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

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

I).

myli juos rūkyt, nen geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepi.”

__ M. J. J. Urbszo,
187 Oak Street, 

■EBįBM Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
keliolika šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei-

Park

Cedar

Hud-

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

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

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

Adresas:

Naujoką Cigarą Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdybos Adresai:
Pirmininkas P. Kaiščius, 23G 

Terr.
Vice-pirm. B. Muleranka, 98

St.
Prot. rast. J. Kazlauskas, 481 

son St.
Fin. rast. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

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

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna 

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

42,

• St., 

St;,

Ave.,

163,

W. Va^

528, West-

Court, Mas-

O. Box 128,

Samuel Street,

Division St.,

Mahanoy Ave., 

Wilsonville, III.
N. Duquoii} St., 

kuopa—M. Urba, 119 
ra.

1256 Scribner Ave.,

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis,

kas antrą

O. Box

Link

P.

636

E.

IR

27—M. Batutis, Box 24,
30—J. Lconaitis, 107

Bonton, III.
Easton A. P. L. A.

Easton.

Pirm.

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagelbininkė O. 
Turskienč, 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. ' I

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:
A. Milius,, 502—4th Avenue,

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

Avė., Moline, UI.
Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—10th 

St., Moline, III.
Fin. Sekr.—K. Shimkus, 135—36th 

St., Moline, III.
Iždininkas M. Milicnė, 502—4th Avė.J 

Moline, UI.
Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 

10th Avė., E. Moline, III.
Maršalka J. Kairis, 2435—33r St. 

Moline, III.

Lconaitis,
Bonton, 111.

P. L.
Bushkill St..

B. Shatkus,
Grand Rapids,

34— -J. Audiejaitis,
35— K. Bagdonas,

okin, Pa.
36— -- K. Vaičiūnas,

burg, III.
37— L. Aimanas,

Shannon, Pa.
38— B. yuškauskas 

fort, III.
. Chiplish, I 

ville, III.
Andruškevičius, 172 Gertrude 

Akron, Ohio.
41— - Juze Guz.evičienė, Box 400, Benld,1
42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43— -S. M. Liesis, 134 Williamson St.,

ginaw, Mich.
Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, Ill. I 
Savukaitis, P. O. Box 262, Cuddy, |

Simutis, Box 27, Blanford, Ind.
Vaitkevičius, 5768 Addison Ave.,' 

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, P. O. Box 246, Miners

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

33—A.

CASTON ROPSEVICH

i Baigęs Philadelphijos muzikos k.oxi 
servatoriją, duoda lekcijas ant smui 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės | 
mane, o gausite tikrai profesionali, 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA

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

Ponas Boylan išsiuntinėjo 
visiems lokalams atsišaukimą, 
kuriame pažymėjo, kad Cap- 
pellini tveria dual uniją, po 
vardu Antracite Mine Work
ers. Ir jeigu kuris lokalas ar 
narys agituos ar rems šią uni
ją, bus be jokio klausimo iš
mesti iš U. M. W. of A. uni-’t — 
jos. ‘ 1

Su šitokiu gązdinimu Boyla- 
nas mano, kad apgaus unijos 
narius. Pasirodo, ve ir aš ei
nu prieš Cappellinį, bet tikre
nybėj to nėra, jų nei vieną del 
to neišmetė ir nemes. Nes jie 
žino taip, kaip ir nariai, kad 
Boylanas ir Cappellini nešioja 
vieną kepurę, kad jie j ieško 
sau šiltų vietų, o ne del darbi
ninkų gerovės.

šiame distrikte tveriasi Na- 
cionalė Mainierių Unija ir 
kaip kurie lokalai yra gana 
tvirti. Birželio 16-tą jie buvo 
surengę pikniką, kuris davė 
geras pasekmes.

( . M. D. S.

LIETUVIS GRABORIUS

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

13
B
H

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

W. 3rd St., So. Boston, Mass. 
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel., So./Boston 0304-W.

44— L.
45— Ig.

Pa
46— D.
47— J.

Mieli.

St.,

Bo
114 XN113, Royalton, III. 

. Vine St., Sham-

P. O. Box 209, Harris-

P. O. Box 568, Castle

, Box 253, West Frank-

611 Vandalia St., Collins-

III. .
/ I 

Sa- : Sukulkime Žmogžudišką Suokalbjf 
prieš Gastonijos Streikuojančius* 
Audėjus

16 DARBININKU
“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VA L- 
DYBA 1929 M., BROCKTON, MASS.

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

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai

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

255 Pine St.
Fin. Raštininkas GRIGUTIS, ;

Mathew P. Kelias 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

504S

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

NARIAI NACIONALĖS audėjų unijos

YRA KALTINAMI ŽMOGŽUDYSTĖJE
JIEMS GRĘSIA ELEKTROS KEDe

Kitiems Grūmoja Ilgi Metai Kalėjimo

Kova už paliuosavimą 
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-

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

TI SUMOKSLAS
GASTONIJOJ

Pietinių Valstijų Audėjų 
Kova Yra Reikalas Visos 

Amerikos Darbininkų 
Klases

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 
Darbininkų Apsigynimo Pul
ko.

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

New York, N. Y.

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

Name .................................
Address
City and State

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų t 
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 mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

Serganti Vyrai ir Moterys.
Gydoma Staigios ir ChroniSkos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų ISsis6- 
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 
s derotai
(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 pietą.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nedfilio- 
mia nuo 9:30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.



Puslapis Ketvirtas Trečiadien., Li epos 10, 1929

A. Adomauskas ' , , t

KA UŽTYLI KUNIGAI
sį; ir tarė jie: į Tiė’ ^yra tavo 
dievai Izraeliau/ kurie; tave iš
vedė iš Egipto žemės. Ką pa
matęs Aaronas pastatė prieš jį 
aukurą ir garsintojo balsu šau
kė tardamas: Rytoj yrą' Vieš
paties šventė,” (Išėjimo 32, 2-

PASTAB O S

rytmetys prašvito, ir štai pra
dėjo girdėtis griausmas ir žai
buoti žaibai, o labai tirštas de
besys apsiautė‘kalną, o balsas 
trimito juo tuoliau, juo labiau 
skambėjo, ir nusigando žmo
nės,.... O visas kalnas Sinai 
rūko, dėlto, kad Viešpats buvo 

įant jo nužengęs ugnyje, ir ėjo 
iš jo dūmai, kaip iš krosnies. 
1$ visas kalnas buvo baisus... 
Ir nužengė Viešpats ant kalno 
Sinai, ant pat kalno viršūnės. 
Ir pasikvietė Mozę ant jo vir
šūnės.- Kad ten užlipo tarė 
jam: Nulipk ir pasakyk žmo
nėms: kad' kartais nesikėsintų 
peržengti ribų, norėdami matyt 
Viešpatį, ir kad nepražūtų la
bai didi jų daugybė... Ir tarė 
Mozė Viešpačiui: Negalės žmo
nės lipti 
pasakei 
Padaryk 
pašvęsk
Viešpats: eik, nužengk: o ateik 
tu ir Aaronas su tavim. Bet 
kunigai ir žmonės tegul neper
žengs ribų, ir neišeina prie 
Viešpaties, kad kartais jų neuž
muštų, 
žmonių 
(Iš. 19,
Matyt labai rūpėjo Dievui, ar 

vice-dievui Mozei, kad- žmonės 
nelandytų, kur nereikia ir kad 
nematytų Dievo darbų.

Ant to kalno Dievas davė de
šimtį pamatinių prisakymų,

į kalną Sinai, nes tu 
ir liepei tardamas, 
ribas aplink kalną, ir 
jas. Kuriam tarė

Ir nužengė Mozė prie 
ir viską jiems pasakė.”
16-25.)

mo- 
po-

no
il u-

(Tąsa) .kuriuos visi žino. Apart įo per
Ir jau atėjo trečia diena ir {Mozę davė smulkesnių įsaky- 

i mų.
“Jei pirksi vergą žydą, šešius 

metus tau tarnaus, septintuose 
išeis liuosas dykai... jei su pa
čia, ir pati kartu išeis. O jei 
jo ponas davė jam pačią, ir pa
gimdytų sūnus ir dukteris: 
teriškėi ir jos vaikai bus jo 
no, o pa'ts išeis su savo 
bais... Kas užgaus žmogų, 
rėdamas užmušti, mirtim
mirs.?. Kas užgautų savo ver- 

Igą arba vergę su lazda, ir nu
mirtų jo rankose: kaltas bus 
nuodėmės, bet jei per dieną ar
ba dvi pasiliks gyvas, nebus 
baustas: nes yra už jo pini
gus.” (Išėjimo 21.)

“Dievų neniekinsi, o perdėtj- 
niui savo žmonių nepiktžodžiau
si.” (22, 28.)

Čia matomai dievais yra va
dinami ponai, perdėtiniai.

“Beturčio nepasigailėsi teis
me.” (23, 3.)

Mozė užlipo ant kalno ir bu
vo ten 40 dienų. Matomai su 
Dievu dirbo akmenines lentas 
ir kalė dešimtį prisakymų, 
žmonės nebesulaukdami pradė
jo nerimastauti.

“Ir tarė jiems 
neškite auksinius 
ausų savo žmonų
ir dukterų, o atneškit man. 
padarė . žmonės kaip įsakė, at- 

į nešdami auskarus Aaronui. Ka
rius jis paėmęs padarė lietiniu 

’būdu ir padirbo iš jų lietą ver-

Aaronas: Šil
anskams iš 

ir jūsų sūnų 
Ir

Tuo tarpu Mozė tebebuvo 
ant kalno ir šnekėjo apie tą 
stabmeldystę su Dievu. Dievas 
siūlė Mozei savo.patarnavimu:

“Leisk mane, kad supykus 
mano įniršimui ant jų, išnaikin
siu juos, o tave padarysiu di
džia tauta;” (32, 10.) 

į * Mozė gi diplomatįškai prašė, 
protėvių, tai važiuoja pas 
kad nekompromituotų Dievas, ir 
savęs ir ir žmonių, priminė Die
vui ir prižadėjimą, net sū: prie
saika, kurią Dievas davė Abra
omui, Izaokui ir Jokūbui,' kurs 
vadinosi Izraelium,. jog padau
gins. jo giminę, kaip dangaus 
žvaigždes. .

(Bus daugiau)

Laikraščiai praneša, kad 
minint 4 d. liepos šventę ir be- 
šaudant, virš šimto užmušta ir 
keliolika šimtų sužeista. Tuo- 
mi išreikštas patriotizųias.

Ir kas gi idiotus išnaikins, 
jei patys nesinaikins.

Kapitalistine spauda prane
šė “didelę naujieną,” kad 4 
d. liepos prezidentas Hooveris 
prie savo Idarbinio stalo išsė
dėjo čielas dvi valandas.

Daugelis darbininkų tą die
ną ištisą 10 valandų sunkiai 
dirbo, vienok apie juos niekas 
nieko i nepastebi;

ŠIS-TAS
Kūdikis savo amžiaus pir

ma metą auga apie devynis 
colius, antrą metą — apie 
tris ar keturis. Ir taip kas 
metai vis mažiau auga — 
iki pasiekia apie dvidešimts 
penktus metus.

Garsaus , tėvo,'1 LeV6' Tolsto
jaus, liegar'suš sūnus llija Tol
stojus, k o n trevoliucionierius, 
važinėja po Ameriką ir skaito 
lekcijas 'apie Žinomus ir jam 
pačiam nežinomus dalykus ir 
už tai lūpa gerus pinigus. Bet 
to dar neužtenka. Jeigu kas 
jį užkviečia į surengtą vaka
rienę skaniai pavalgyti ir išsi
gerti, jis už atsilankymą pa
reikalauja tik... 50 dolerių. 
Kada jis buvo Chicagoj pa
kviestas į universitetą ‘ sykiu 
su profesoriais pavakarieniau
ti ir pastatė tokias išlygas, tai

Per pirmus tris mėnesius 
Filipinų xsalos išsiuntė į ki
tas šalis apie už $1,000,000 
vertės cigarų.

Beveik už $6,000,000 ver
tės lininių nosinių buvo 
įvežta į Jungtines Valstijas 
pereitais metais.

■ . Milda.

MOUNT ROYAL
J. MIKODUKAS \ :H,;

(Tąsa)
II.

Nors mes kalbėjome gana ilgai, kaip 
tai neteisinga, kaip tai uždyką mušamas 
suvažiavime laikas, bet ant kart juk nepa
taisysime, tai ims bent kelius lygiai metus 
veikti sutartinai toje unijoje, kad ją pada
ryti įrankiu kovai prieš kapitalistus, o ne 
tūpčiojimo apie juos.

Nuo ryto iki vakaro tie posėdžiai taip 
į kelias dienas dagrįso, kad tas viešbutis 
su savo dailiaja išvaizda atrodė nuobodus 
ir traukte traukė į tą turistų miestą Mon- 
trealą apžiūrinėti, kas jame yra.

Štai saulei leidžiantis ėjome pro 
Mount Royal kalną, kuns vienas dabina 
gulintį palei švento Lorayn (Lawrence) 
upę Montreal miestą. Pavasaris, bet toks 
šiurpus, kad kalno viršūnėje matėsi sniego 
plotmės. Visi keturi, Z., P., K. ir aš susto
jom palei karietą, kuria veža turistus į kal
ną aprodinėti įvairias istorinio požymio 
vietas. Kalbam vienas kitam: “Na, o mes, 
kas, ar ne žmonės, kad negalime pavažiuo
ti į viršukalnį ir pamatyti tų vietų, tų įstai
gų, kurios pristatytos apie Mount Royal 
kalną.” Vienas kitą pasiragindami, sėdo
me j ‘karietą ir vos kudlas panešantis ark-

me, kad jis yra fanatikas ir ęu laisvais 
žmonėmis vengia kalbėti. Daugiau nieko 
neklausėme.

Bet mūsų važiavimas ir atrodė keistas, 
nes visi unijos delegatai ir viršininkai, va
žiavo po du karietoje, o mes keturi, tai 
kiekvienas praeivyš dirstelėdavo į tuos “pp- 
nus,” kas jie tokie yra. Mes taip pat su
pratome, ko jie šypsodamiesi žiūri į mus. 
Lai žiūri, o mes važiuojame.

Kalnas Mount Royal stovi tris šimtus 
pėdų augščiau miesto. Pats vidurys įdur 
bęs ir klampynas. Tas liudija, kad už kiek 
tūkstančių metų būta didelio vulkano, nes 
nusėdusi lavos skylėje žemė susidūrė su 
drėgnumu ir atrodo it rūdynas esąs. Mes 
tą vakarą, važinėdami karietoje, galima 
sakyti, nieko nematėme, nes vienas kalbė
jome tą, kitas tą, o trečias vėl kitką, taip 
kad mūsų žingeidumas daugiau krypo į 
juokus ir tuščiakalbystę.

Aš susidomėjau kaip pačiu Mount 
Royal kalnu, taip ir ant jo gyventojais. 
Ant ryt unijos posėdis pasibaigė. Aš nie
ko nelaukęs, leidausi į kalną. Susiradau 
laiptus, kuriais lipdamas suskaičiau, kad 
yra dėt trys tūkstančiai laiptų. Tris tūks
tančius laiptų užlipti į valandą ir dešimtį 
minutų,; tai ne juokas. Atsisėdęs viršuje

jis gavo atsakymą^ kuriame jį 
ipasiuntę, kaip rusai sako, pas 
velnio močiutę.

Gerai būtų, kad ten pat jį 
pasiųstų ir su lekcijomis. . .

Laikraščiai praneša, kad 
Anglijos karalius važiuosiąs į 
Afriką • ir ten pral eisiąs 
žiemą.
. Matomai, jau išsiilgo 
protėvių, tai važiuoja
juos pasisvečiuoti. Bet ar tie 
jo protėviai supras, kad pas 
juos atvyko karalius ir atiduos 
jam karališką, pagarbą?

visą

savo
pas

•nes ten blaivybes 
valdžios sandėlių, 
saųgųjo,, pavogė

Kur geriausiai šventė ipat- 
riętinę šveptę ketvirtą dieną 
liepos ?
i Chicago j 
agentai iš 
kuriuos jie
dviejų milionų dolerių vertės 
degtinės, kad snjagiau pralei
dus tą šventę.

Tokie žygiai irgi priskaito- 
prie, blaivybės vykdymo/;, 

Švenčioniškis.
m i

PLYMOUTH, PA.
ALDLD. 97 kuopa rengia 

pikniką 14 d. liepos, ant “Ra- 
dzvilos” ūkės. Malonėkite visi 
dalyvauti piknike. Bus puiki 
orkestrą ir gerų valgymų su 
gėr i m a i s. O) ‘(j cm izatoi -žus.

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

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

KAS TAI YRA

Į AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

I

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę

Pirmame Skyriuje . $7.00
Antrame Skyriuje $13.00 '

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

Keturi Skyriai Pomirtinės:

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300, 
Treciame - $600, Ketvirtame - $1,000

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbin
kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias kuopas. 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dovanų.

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

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

J. MILIAUSKAS , 
626 Woodward Aue., McKees Rocks, P(

/ I
/ ~

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 

___ , nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi
nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9*8 akerių tuojaus prie ^mųsų Icfų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N. Y. 

Atdara taipgi nedėliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prfe cemento.

Tel.i Greenpoint 9682

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

Maliavoj ame budinkus iš Viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

K. M. S.

į
644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y. :

i
Ridgewoodo Skyrius: 258 Grove St.

lys kapstavosi į viršų Mount Royal kalno. suolelio ir mąstau sau kepurę šalę pa- 
Ligoninės nusitiesusios visu kalnyno sidėjęs: “Kipšas čia mane

pakraščiu. Vaikij prieglaudos ir kiek į pu- nieks mano balso negirdėjo, nes buvo va- 
sę kalno dasikuopus—vandens rezervorai karas ir šaltas vėjas dvelkė kalno yiršūnė- 
pilni prileisti tartum kokio krikštolo: “Tai je, o po orą skraidė kalnynų arai, tėžyda- 
šitą _ vandenį geria-miesto gyventojai,” mi mėlynę savo sparnais. Prieš akis ^te
kalbėjo vežikas. ’ vėjo “Victoria Bridge” nutiestas per sveų-

Užvažiavus ant pat , viršaus Mount, to Lauryno upę. Taip pat sale, po kalno 
Royal kalno matėsi puikiausi palociai ir [apačia, matėsi universitetas ir jo didelis 
būrys apsipuošusių turčių lošė golfą. “Čia,” knygynas, apšviestas elektros lempomis, 
sako vežikas, “gyvena Anglijos karališkoji Viskas man atrodė gražu, puiku žiūrėti, 
giminė, kuri turi puikiausius dvarus ir nuo dairytis, bet kojos taip prikirstos, kad vos 
pavasario iki rudenio praleidžia laiką.” galima pavilkti, o čia naktis skleidžia savo

«i

Paraše A. BIMBA
I I

Išleido Dienraštis “Laisve”

užnešė!” Bet
Knygelė 
puslj Kaina 20c

iš 64 LABAI
rodoma

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

galima pavilkti, o čia naktis skleidžia savo
Tai kapitalistai/’ mes kalbėjome visi, paslapties sparnus ir su kiekviena minuta 

Pavažiavus viršukalnių kiek į vakarus, iš. daro erdvę tamsesne ir tamsesne. Neilgai 
pietų pusės, nagi žiūrim stovi didelis kry-! mandravojęs po kalno viršūnę, leidausi am
žius su elektros lempomis. “Čia tą kryžių trais trepais, kurie yra iš pietų pusės, že- 
pastatė šv. Jono draugija,” aiškino vežikas, myn. Tai viena valanda mano gyvenime

Negalėjome tvertis piktumu. Tokia; buvo;pavąrgįmo, nes, kas dešimtį žingsnių, 
graži vieta, pats.viršukalniš, o čia pastaty
tas kryžius/ kaipo liekana nuo yiduramžįų,

* inkvizicijos laikų. “Ar negalėjo toje vieto
je^ pastatyti tinkamesnį dalyką, negu kry-

j žių?”;klausia Z. vežėjo. ' Tasai žmogus, ne
žinodamas kas do per paukščiai' važiuoja,

į—nutylėjo ir nieko neatsakė. Mes suprato-

tartum? k&sį&ų pakihįius nukelta, i Nors‘ 
.tie kaBo viršūnės'vaizdai sugloštė; mano • 
sielos troškimą/ bet nuo jo ^paviršiaus ?da-; 
siekimas apačios—viską išblaškė/ išsklaidė, 
tartum,’ kd'd čia; mėLo -naųjo7 nebuvo:įgau
ta ir nieku nebuvo .pasidžiaugta/ ; / 

■ t • . . / (Tąsa'bus) ;; .

Ųž Ką Jie 
Giria Jį?

Atsakymą rasite 
,, /kalbamoje

A. brošiūroje.

'■ ■»

46 Ten Eyck St

ciniamc
jo paklaidų. ^Matysite^kodel Troė- 
kis taip pasipūtė po Lenino mir
ties, kad jau revoliucinėje Komu
nistų Partijoje nebebuvo galima jo 
toleruoti.

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

f
jos priešai. ■.

“LAISVĖ”
• •

j Brooklyn, N. įY.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

i

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir /iper pašta išsiuntinėjama, kaipo 
užsakymus (orderijis).

i

i

>

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL 
526 N. 11th St. Philadelphia,

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

MENDELO
Padirbti iš suderintų 

Havanos Tabakų
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.
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PįŠ KOMINTERNO UNIJĄ 
\ Į RENEGATU EILES

Šiuo momentu Ąmerikos Ko
munistų Partija pergyvena la
bai svarbų savo gyvenimo isto
rinį periodą, šešetas metų frak- 

’elnės kovos privedė mūsų Par
tiją prie aštraus sukrėtimo jos 
vadovybėj. Pagaliaus, einama 
prie apsivalymo nuo oportuniz
mo elementų ir sukriušinimo 
frakcionizmo.

Vyriausias didžiumos frakci
jos buvęs vadas, Partijos sekre
torius, Jay Lovestone, kurio va
dovybės taip pat klausė ir lie
tuvių komunistų didžiuma,—pa
sirodė didžiausiu f rakcionie- i 
rium, oportunistu ir dešiniuoju 
nukrypėliu. Šiandien jisai jau 
išmestas iš Partijos. Kaip tai 
viškas pasikeitė ir dabartinė 
Partijos situacija, manau, rei
kalinga nušviesti šiek tiek pla
tėliau, bent dviejų-trijų straips
nelių formoj.

Ilga frakcinė kova Partijos 
vadovybėj kenkė jos bolševiza- 
cijai ir vystymuisi į masinę 
darbininkų Partiją. Kominter- 

' nas atvejų atvejais taisė Parti
jos klaidas ii’ ragino Partiją 
likviduoti beprincipinį ITakcio- 
nizmą. Bet negelbėjo tol, kol 
Komihternas 4 nedarė griežtų 

- žingsnių. Partija dar toliau 
ėjo į klaidų ir irakcionizmo be
dugnę. Vienok, reikėjo prieiti 
galą to žalingo kelio. Reikėjo 
griežto laužimo.

Pasiekus trečiąjį pokarinį pe
riodą kapitalistinio vystymosi, 
Kominterne pasireiškė dęšinu- 
mo pavojui, šeštasis Pasauli
nis kongresas Komunistų Inter
nacionalo pabrėžė žymes šio pa
vojaus ir reikalingumą kovoti 
prieš dešinumo kryptį. Taip 
pat kongresas atžymėjo dar ne
iškilusį trockizmo pavojų. Bet 
pirmoj vietoj kova turi būt su 
pavojingiausiu dešiniuoju nu
krypimu.

•. Gi mūsų Partija, po Love- 
stono-Pepperio, buvusios didžiu
mos frakcijos vadovybe, atsakė 
j dešinumo pavojų pasyvumu, 
davė žodžių, bet ne darbų. Pep- 
peris ir Lovestonas išvystė A- 
merikos Komunistų Partijoj 
“teoriją,” 
no nusistatymui, vadinamą 
imtinumu.'’ Būtent, kad 
poj darbow masės darosi 
resnės, karingesnės, eina 

^resnes kovas, tai to nėra 
rikoj; kad Europoj yra kapita-

• lizmo krizis, tai jo nėra Ame
rikoj. šita teorija privedė Lov- 
stoną-Pepperį, prie “teorijos” 
antrosios industrinės revoliuci
jos Amerikoj. Prie didelio per
dėjimo svarstant kapitalizmo 
stiprumą, jie “išėmė” Ameri
kos kapital. iš tarpt, kapita
lizmo sistemos.

Mažuma, Bittelmano-Fosterio 
frakcija, kovojo prieš

priešingą Kėmihter- 
iš- 

Euro- 
kai- 

į ašt- 
Ame-

GARDNER,' MASS.

numo” ir “antrosios industri
nės revoliucijos” nukrypimus, 
bet ir ji darė klaidas, ir “pa
čias svarbiausias ” išimtinumo 
pagrindu.

Ta žalinga “teorija” vedė 
Lovestoną ir Pepperį gabiau ir 
labiau į dešinumo pavojų, nuo 
Kominterno linijos ir net prie 
kovos prieš Kominterną. Dėka 
tokio supratimo, dešinumo pa
vojus didžiumos frakcijos buvo 
pakeistas trockizmu. Ta kryp
timi, kad Amerikai neatatinka 
Kominterno taktika, Pepperis ir 
Lovestonas pradėjo eiti nuo de
vinto Kominterno plenumo.

Ar yra pamato tokiai “teori
jai,” kad Amerikos kapitaliz
mas dabartiniu laiku neįeina į 
abelną tarptautinį kapitalizmo 
krizį? Ar gali būt Amerikos 
kapitalizmui ir jo vidujiniam 
prieštaravimui išimtis iš abel- 
nos pasaulinės kapitalizmo sis
temos? Komunistų Internacio- darbininkų klasės, 
nalo atsakymas ne! Dabar la- l sės

užpakalyj. Meksikoj, Kanadoj, 
Airijoj ir net pačioj Anglijoj 
Amerika turi savo nuosavybių 
ir pramonių. Net toks dalykas, 
kaip J. V. tarifo pertvarkymas, 
o irgi turi tarptautinės politi
nės ir ekonominės reikšmes. Vi
sa J. V. ekonomija siūlų siūlais 
surišta su pasauliniu kapitaliz
mu. Tuo būdu ir J. V. kapita
lizmas negali išbėgti iš pasauli
nio krizio.

Raęionalisącįją, dm’bo skubu
mas, darbo jėgų perviršis didi
na vidujinį kapitalizmo priešta
ravimą. Seka nedarbas ir blo
gėja darbo sąlygos. Iš kitos pu
sės, augimas gamybos ir ekspor
to, reikalauja daugiau rinkų 
svetur, rengia naujo karo pa
vojų. Eina lenktynės ginklavi- 
mesi. O išlaukiniai Amerikos 
reikalai negalima išskirt įš jos 
vidujinių reikalų; užsieninės 
rinkos paliečia jos visą ekono
minę sistemą. Vadinasi Lo- 
vestono-Pepperio
teorija” pati sugriūva, kaip6 
nemarksistinė-leninistinė. f

Pagaliaus, minėtos sąlygos su
daro priežastį represijų ant

Darbo ma- 
verčiamos bruzdėti prieš 

tas represijos sąlygas. Pasireiš
kia visa eilė streikų ir karinges- 
nis judėjimas, būtent, audimo, 
čeverykų, maisto, automobilių, 
geležies, gelžkeliečių ir kitų pra
monių darbininkuose. Kyla o- j 
balsis organizuoti naujas uni- j 
jąs ir neorganizuotus darbinin
kus. Ypatingai Gąstonijos dar-! 
binįnkų kovos rodo naują klasi-1 
nį atbudimą Amerikos darbiniu- Į 
kų judėjime.
; Jungtinėse Valstijose

NEW HAVEN, CONN VIETOS ŽINIOS
Iš Mūsų Kolonijos Veikimo

progresyvis
nes pagal
organizuotų darbinių-

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKOSNuoširdžiai Ačiū Visiems 
“L” Pikniko Darbininkams

Kuomet tūkstančiai žmonių 
“Laisvės” piknike linksminosi 
bei stiprinosi valgiais ir gėri
mais, tąi sunkiai turėjo dar
buotis, prakaituodami pikniko 
darbininkai. Jię atliko didelį 
darbą “Laisvės” naudai ir pu
blikos aptarnavimui. Todėl 
išreiškiame giliausią padėką 
sekamiems draugams ir drau
gėms, kurie savo darbų daug 
prisidėjo, kad padaryt pikniką 
patenkinančiu visais atžvil
giais. šičia stengiamės paduot' 
vardus visų tų pikniko darbi
ninkių ir darbininkų, būtent:

Pirmininkas Weiss, - iždinin
kai Gilman ir Nalivaika; ,ant 
stoties pasitikt philadelphiečių 
—M. Riškevičiūs, Ch. Jurkevi
čius, John Jurkevičius, V. Ba- 
liūnas, A. Zablackiūtė. Vi
siems ant stoties pasitikt — A. 
Burba, Peleckas. Kiti darbinin
kai: Cibulskięnė, Dayak Vik
toras, Kairiūtė, Butkienė, Sin
kevičius, Kašiūba, J. Baniulis, 
Valatka, Dvariškis, Ambrozai- 
tįs, J. Pauliukonis, J. Vaitaitis, 
Balaika, Kuodis, Nadzveckas, 

Apielinkįų ;K. Jankaitis, Kairys, A. Zab- 
, M. Vaicekauskiūtė,

Skučiūtė, Petrauskas, Helena 
Siaurienė, Buivydas, Saulėnas, 
Jasulaitis, Steponaitis, Rainys, 
Barzdaitis, Endziulis, Dagis, 

iMickūnas, Deikienė, Čepulie
ne, Zablackienė, Kriaucevi- 
čius, Tamošiūnas, Veličkienė, 
Januška, A. Velička, J. Zab- 
lackas, Balčiūnas, F. Palaitis, 
A. žilis, Laski, F. Pranaitis, 
Grigas.

Valgius gamino pas

veikimas 
gyventojų ŽODYNĖLIS

i š imtinumor

Čia 
silpnas, 
skaitlių 
kų mažai, todėl ir judėjimą
išvystyti sunku. Mat, dauge
lis vis dar stato savo “aš” il
su tokiais sunku draugiškai su
gyventi. Petrui nepatinka 
Raulas, Baltrui—Paulius ir tt.

Dabar A.L.D.L.D. ir L.D.S. 
JA. apskričiai rengia išvažiavi
mą 14-fą dieną liepos, Indian 
Grove, netoli Seven Rock. Ka
da Grove perėjo į lietuvių 
rankas, tai tapo puikiai ištaisy
ta, todėl ten galima linksmai 
laiką praleisti. Yra didelė 
pastogė, todėl kuomet užeina 
lietus, tai ten galima ir pasi
slėpti.

Rengimo pikniko komisija 
turi didelį patyrimą piknikų 
rengime, todėl viską kuopui- 
kiausiai prirengs, valgius pa
gamins skanius. Todėl visi ir 
visos būtinai privąlotę daly- 
vaut šiame piknike, nes kurie 
nedalyvaus, tie paskui gailėsis, 
bet jau bus vėlu. j.. 
miestų lietuviai/ irgi privalo i lackiūtė, 
dalyvauti.

kas-
Bile 
jūsų Graborius-Undertaker

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

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas,

KAINA $1.25 

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane, 
gauti lotus 
kuogeriausiose vietose ir 
kainą.

1023 Mt. Vernon

Pas mane galite 
ant visokių kapinių 

už žemą

Street
SKAITYKIT IR

PLATINKI!
“LAISVĘ”

PHILADELPHIA, PA.

biau, negu kada pirmiau Ame
rikos kapitalizmas susirišęs su 
pasauliniu kapitalizmu, turi tas 
pačias kontradikcijas ir viduji
nį krjzį.

Trečiame pokariniame perio
de visapasaulinis kapitalizmas 
pasiekė ir pražengė prieškarinį 
kapitalizmo išsivystymo laipsnį. 
Tai rei$kią; žengimą link aštres
nių kontradikcijų. Pagerinta 
technika, darbo jėgos-, darbo na
šumas daug pakilo, pralenkė 
1913 metų laikotarpį. O rin
kos, vieton padidėti, dar suma
žėjo. Kolonijose, mažiau pra
moniniai išsivysčiusiose šalyse 
pramonė pasistūmė šiek tiek 
pirmyn. Sovietų Sąjunga smar
kiai kyla pramoniniai. Vadina
si, čia mes matome, kad naujų 
rinkų kapitalizmui nesiranda, 
bet ir tos mažta._ O kapitaliz
mo trečiasis periodas reikalau
ja rinkų daugiau.

Imkime svarbiausiąs tris in
dustrines valstybes: Anglija: 
kuri savo šalyj kenčia nuolati
nį nedarbą, 1913 metais ekspor
tavo į užsienius vertės $2,556,- 
000,000; tai 1927—$3,447,000,- 
000. Vokietija: 1913—$2,403,- 
000,000; 1927—$2,428,000,000. 
Jungtinės Valstijos: 1913—$2,- 
448,000,000; 1927—$4,758,000,- 
000. O 1928 metais Amerikos 
eksportas siekė $5,129,132,000. 
Su pasiekimu normalaus išsivy
stymą kapitalistinės pramonės, 
didėja gaminių perviršius, kyla 
eksportas, o tai seka dar dides
nės varžytinės už rinkas, už 
grobimą svetimų kraštų.

Amerikos kapitalas ir prekės 
konkuruoja su kitomis Europos 
valstybėmis Azijoj, Afrikoj, 
Europoj, Pietų Amerikoj ir ki
tur. J. V. Pietinėj Amerikoj 
taip sparčiai konkuruoja su An- 

pasiliekaišimti- j glija, kad pastaroji

GARDNER, MASS

PIKNIKAS SU KONCERTU
Ą. JL. P, KLIUBO, GARDNER, MASS.

BUS NEDĖLIOJĘ

14 Liepos-July, 1929
LIETUVIŲ PARKE

We»t Broadway Gardner, Mass.

Progrąmos.išpildyme dalyvaus keturi chorai: 
L?*L. R. CHORAS iš Norwood, Mass. 
LAISVES CHORAS iš Haverhill, Mass. 
AIDO CHORAS iš Hudson, Mass.
LIAUDIES CHORĄS iš Lawrence, Mass.

Gera orkestrą šokiams. Graži vieta maudytis, tik < pasi
imkit bathing siūtus. O» valgių ir gėrimų- mūsų .ga^pądi- 
nes parūpins kuoskaniaųsių. Kviečia ^REN G® J Al

P. S. Atvažiavę iš kitų miestų, imkite ?W;ęst " > 
t Broadway ir, pavažiavę, rasite ežerą ir pikniką, v

Komisija.

GREATNECK1EČIŲ
IŠVAŽIAVIMAS

Great Necko draugijų atsto-
Jungtinėse Valstijose pasi- vai rengia labai didelį išvažia- j v 

reiškia 'darbininkų radikalizaci- vimą į Bay . Side Grove girias,'nienę. 
ja, naujas kovoš.’ūpasja, naujas kovos/ūpas. Tokia- kurios randasi tarp Jamaica ir 
me momente Partija turi už’iriiti Flushingo, prie Nassau bulva- 
atatinkamą liniją, ji turi būt 
avangardu, o ne vilktis paskui.
Lovestonas ir Pepperis migdė !pos, sekmadienį; 
šį judėjimą, jų linija buvo klai
dinga linija, ne tokia, kurią 
Kominternas nustatė. Taip pat 
Lovestono ir Pepperio nusista
tymas kas link Amerikos impe
rializmo buvo klaidingas, jie 
perkainavo jo stiprumą. n 

Šiais klausimais ir mažuma 
darė ^Įąį^ų, būtent, perkaina
vo dąrbipiųkų v^dikąlizaciją ir 
kapitalizmo krjzį, ąiškjndami, 
kad Ąnąęrjkos imperializmas 
jau bepąsiękiąs pačią augštu- 
mą savo aųgipąo.

Kląidiųgąs nusUtątypąas 
AmerilęoĮS imp^rializuio, 
darbinjnkų rąįikąlizaęijos, 
trockįzmo, (4) buržuazipiai 
litikieriąvimąi ir kiti klausi
mai pastūmėjo Lovestoną į de
šinę, nuo Kominterno linijos ir 
lauk iš komunistų eilių!

Tačiaus, Partijai bus tik 
sveikiau apsivalius. Turėjome 
Saluckius, Lores, Cannonus ir 
Lovestonus jų eilėsna. Partija 
eina Kominterno linija, jos va
dovybė susidaro iš abiejų bu
vusių frakcijų nąrių, kurie at
sisakė nuo frakcionizmo ir pri
ėmė Kominterno politinius ir 
organizacinius tarimus. Visi 
lietuviai komunistai stokime 

* darban, ręmkime įKoRunterno ir 
mūsų Partijos vadovybę be jo
kių svyravimų ir abejonių, ša
lin visos opozicijos!

V. Bovinas.
7-4-’29

WILKES-BARRE, PA

Leva-

JUOZAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone______________ Main 9669
Bell___________________ Oregon 5136

KAVALIAUSKAS '
LIETUVIS GRABORIUS

I1IQIIIQIIIQIIIS IISIIIQHIQII IIIOII IQIIIQIIIQUI

(1)
(2)
(3) 
po-

ro.
Išvažiavimas įvyks 14 d. lie- 

prasidės nuo 
dviejų ir tęsis iki saulėlaidai.

Programos išpildyme daly
vaus Great Necko jaunuolių 
choras, Ufa, Velička ir dau
giau. Išvažiavimas rengia
mas Gąstonijos streikięrių 
naudai.

Taigi, šiame naudingame iš
važiavime kviečiame dalyvau
ti mūsų kaimynines kolonijas.

Privažiuoti prie' išvažiavimo 
vietos galima tik automobi
liais. Važiuokite Nassau bul
varu, ir kuomet privažiuosi
te dideles iškabas Bay Side 
Gardens, ten 
iškaba “Great 
išvažiavimas.”

7 Mirė nuo Karščiu
Pirmadienį nuo karščių New 

Yorke ir Brooklyne mirė 7 as
menys, apalpo 15. O 6, be- 
jieškodami atsivėdinimo, besi- 
maudydami, prigėrė.

vadų 
(Suk- 
negu 
strei-

dairykitės, kur 
Necko lietuvių

Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.

A. K. P. L. Frak. susirinki
mas įvyks ateinantį ketvergą, 
11 d. liepos, 1214 Spring Gar
den St., 8-tą vai. vakare. 
Draugai, gal daugiau negalė
sime laikyti frakcijos susirin
kimų dėlei panaikinimo visiš
kai kalbinių frakcijų, o mes 
turim aptarti daug reikalų, to
dėl visi frakcijos nariai būkit 
šiame susirinkime.

Sekretorius.

niko, įvykusio 9 d. birž. Į- 
plaukų buyo $288.80, išlaidų 
$183.78. Pelno dabar randa
si $105.02, bet dar tikietų ne- 
sugrįžę vertės apie tris dos
nus. ,$75.00 padalinti trims 
apskričiams, o likusieji palikti

jus;,išlaidas, pasį iždininkę'
Kasparienę randasi " $20.31.

‘ ’ * , . . ■ , ( •

' v »> v

Bendro Kom. Sękr.
! J. > V. Stanislovaitis

p

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

Urban’s Cold Powders ?6"c“ ^lčSJ:kLųp&nok 
nuo savo amžino priešo!

Ilfhn I 2Y Taiv' centai už skrynutę) yra tai kanuolč prieš 
UI UU lidA AdUd ]<itą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietž- 

.—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS

jimą-

151 Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT Uli

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

Kampui Clermont Avenue 
TELEPHONES JUNIPER »79«

Išanksto Suplanuotas 
Sukniasiuvių Pardavimas .

Aikštėn iškilo nauja šulerys- 
tė Schlesingerio, Dubinskio ir 
kitų socialistaujančių 
kompaničnos I. L. G. W. 
niasiuvrų) Unijos. Pirm 
jie paskelbė tos unijos
ką, jau jie buvo išanksto slap
ta susitarę su, fabrikantais 
kreiptis prie New York o vals
tijos demokrato gubernato
riaus, kad jis sušauktų juos į 
taikos derybas, per kurias ga
lima būtų parduot sukniasiu- 
vių reikalus ir tą pardavystę 
paslėpt po derybų skraiste.

Ad E No. 34

54 metų amžiaus, jaučiasi 
kaip 25 metų jaunuolis

Ponas W. J. Hopper, Lumberton, N. C., 
rašo išdirbinėtojains Nuga-Tone sekamai: 
"Aš dar niekuomet nebuvau vartojęs gy
duolių, kurios suteiktų taip greitų stiprumą 
ir pagalbą, kaip Nuga-Tone. Aš esu 51 me
tų amžiaus ir vartojau Nuga-Tone tik per 
20 dienų, ir jaučiu taip jaunas, kaip 25 
metų, 
toti jas.”

Tai
Tone . _
žmonių vartoja jas 
mis. 
ros 
mo, 
henų ir 
silpusių svarbesnių organų, 
mo, svaigulio, reumatiškų 

prasto

ir jaučiu taip jaunas. 
Aš patariau ir savo draugams var-

yra įtikinantis įrodymas, kad Nuga- 
yra geros gyduolės. Virš milionas 

su puikiomis pasekmč- 
Jūs surasite, kad Nuga-Tone yra gc- 

nuo prasto apetito, vidurių nevirškini- 
gasų viduriuose, raugėjimo, inkstų, ke- 

pūslės trubelių, silpnų nervų, nu
galvos skaudčji- 

svaigulio, reumatiškų skausmų, chro
niško užkietėjimo, prasto miego, praradimo 

ir jėgų ir panašių trubelių. Paban
dykit butelį šiandien ir pastebėkit puikias 
pasekmes, kurios tuoj paseks. Jūs galit gau
ti Nuga-Tone kur gyduolės yra parduoda
mos. Jeigu jūsų vertelga neturi jų, reika
laukit, kad jis užsakytų jums iš olsclio 

•vaistinės.

svorio
ir

200 METI
Virš du šimtmečiu/^ PDA QGold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažinta11/ XI. M gyduole Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir'nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.
> Prac^k tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c, 

^haarlem oil^C 75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu- 
OGISEBCESI j tėse “Gold Medai” vardo ir kitų neimk.C A lJ S U L. E S

■I LIETUVIŠKĄ AUTOMO-
QKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausį laiką. 
Mes gvaran.tuojam laisnius ir dip
lomus; Pilnas mękslo kuręas $251. 

:• Taipgi duodame važinėjimo ylelppi- 
i • jas ųį $10. Parnokos^dienčmis ir 

vąkąrais.' Ipformacijosdykai.
' . Atdara jiuo 9 Yytp iki 9 vai. vąk$£

ro. ^ėdėMieriiais ąuo ' 11 iki 2 
vai. dįeną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus' \ :
NEW YORK AUTO. SCHOOL 
228—2nd Avė., eor. 14tn‘ 8t., N. Y. 

_________ _____ - — -____ _________________ai.___________- - i. ->.» **__ !

i.
T

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

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIJ2NĄ DOLERI, už kur] malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas

No. _.

Miestas

St. or ’Are.

State.

uioin IIIQ IIOIIIQIIIQI IIIQIIIQII IIQIIIGIIIQ IIQIIIQIIIQ

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

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

PERSITIKRINK1TI Alt TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

FYTRA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki FA 
EAliUU Nu0 8 v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c J V UJU JĮ

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidari naujausios 

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

ir mažesnis prūdas su surum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPERIMU1 VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

I’anedėlials nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

n nakties

MOTERIMS:
Panėdėliais ir 

utarninkais

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

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

f
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VIETOS ŽINIOS TEATRAS DAINOS-MUZIKA

Atsiprašom už 
Praleidimus

su didelė-

Aprašydamas A. L. D. L. D. 
senųjų veikėjų pagerbimui va
karienę, buvusią pereitą šešta
dienį, reporteris netyčiomis 
praleido vardus drg. Ch. Ste
ponavičiaus, ilgai buvusio tos 
organizacijos sekreto rium, 
apie kurį ir dabar daugelis 
dar tebekalba, kad tai buvo 
geriausia^ A. L. D. L. D. sek
retorius. Drg. Steponavičius 
savo prakalbėlėje laike vaka
rienės suminėjo sunkiuosius 
laikus, kuriuos Draugijai teko 
pergyventi, ypač jo laikais, 
kovą su liutkizmu ir extra-kai- 
rizmu ir kt. Tiktai
mis organizuotomis pastango
mis pavyko išvesti Draugiją 
per visus pavojus ir įstatyti ją 
į tolesnio bujojimo kelią.

Reporterio pranešime taipgi 
nebuvo suminėta ii\ prakalbėlė 
drg. J. Jankūno, vieno iš pir
mųjų Draugijos prezidentų, 
dabartinio pirmosios kuopos 
pirmininko, kuris yra labai at
sidavęs Literatūros Draugijos 
reikalams.

Toliau kalbant apie tame 
aprašyme nesužiniai praleistus 
vardus dalyvių, ypač iš toliau 
atvykusių, galima suminei ir 
drg. Povilą Vilką, kuris spe
cialiai atvažiavo iš Baltimorės, 
kad dalyvaut vakarienėje ir 
“Laisvės” piknike. Jis yra 
“Laisvės” rėmėjas nuo senų 
laikų. Kol jo gyvenimo aplin
kybės nepasikeitė, jis buvo vie
nas iš veikliųjų mūsų judėjimo 
veikėjų, ypač praktikiniame 
darbe ir streikų kovose.

Tiek buvo žmonių iš svetur, 
teko sueiti tiek draugų, kad 
nedyvai, jog ir reporteris, da
lyvaudamas tame sūkuryje, 
galėjo šio to nepastebėti. 
. Reikia pažymėt, kad daini
ninkes iš Philadelphijos drg. 
M. yaidžiulienė ir V. M^čiūtė- 
Ješkevičienė pačios apsimokė
jo visas kelionės lėšas, neim- 
damos iš rengėjų nei cento. 
Vakarienėj ir piknike dalyva
vo ir Ješkevičius.

Kaip šie, taip ir kiti svečiai 
teiksis atleisti už visus pralei
dimus bei nedasakymus.

Apvogimas

* V.' Žilinskas, gyvenantis 
num. 110 Ten Eyck St., Brook- 
lyne, gale pereitos savaitės iš
važiavo su šeimyna pasiviešėt 
pas savo gimines. Po trijų 
dienų, .pereitą sekmadienio 
vakarą, sugrįžęs namo, atrado 
išlaužtas duris ir daug daiktų 
išnešta, net banko knygutės iš
nešta.

Nuostolių padaryta 
800 dolerių ar daugiau.

Žilinsko įnamio išnešta 
dolerių pinigų ir banko
gutė. Vagys apsidirbo dienos 
laiku.

Žmonės, išeinant iš namų, 
neturėtų palikt pinigų arba 
banko knygučių taip, kad su
grįžę jų neberastų.

po

apie

RAUDONOJI 
OLYMPIADA

Nuo pereito šeštadienio 
prasidėjo ir tęsiama rody
mas krutamojo paveikslo 
“Spartakiada: 
Olympiada,” 
Guild Teatre, 

Mėnesinis susirinkimas Tarp-I^t., New Yorke.
'__ _____ j Apsigyni- 'Sovietuose pagamintas

Jis vaizduoja tarptautinius cus.’

Būtinai Dalyvaukite T. Darb 
Apsigynimo 17-tos Kuopos 
Mitinge Šį Vakarą

tautinio Darbininkų 
mo 17-tos kuopos įvyks šį va
karą, seredoj, “Laisvės” sve
tainėje. Visi nariai, būkite, i 
Gastonijos streikierių reikalai 
ir kiti klasių kovos dalykai te
gul bus jums paraginimu—nei 
vienam nepasilikti šį vakarą 
namie, o eiti į mitingą tos or
ganizacijos, - kuri visuomet su
teikia pirmutinę pagelbą mū
sų draugams kovotojams, pa- 
puolantiems į buržuazijos na
gus už darbininkų reikalų gy
nimą.

Apsiavė Šery Pirkikus ant 
Šimtų Tūkstančių Dolerių

Trys dideli šėrų vertelgos 
apskuto pirkikus ant šimtų 
tūkstančių dolerių. Jie kelis 
mėnesius išanksto žinojo, kad 

[susivienys Curtiss ir Wright or
laivių kompanijos į vieną kor- 
'poraciją. Tuom pasinaudoda
mi, vertelgos $25.50 vertės Še
rus ėmė pardavinėti po $30. 
Savo naujiems kostumeriams 
jie blofino, būk pirkdami da-Į 
bar šėrus jie automatiškai pa
sidaro dalininkais orlaivių kor
poracijos; josios reikalų vedi
me jie turėsią didelį tiesioginį 
balsą ir pelnai jiems gausiai 
plauksią, kaip pašmąruoti.

Dabar korporacija sakosi 
nieko nežinojusi apie tokį ža
damą biznį ir naujų šėrininkų 
galią. Kai kurie pirkikai pa
siskundė vyriausybei, kuri ir 
pradėjo traukt atsakomybėn 
prigavikus.

Šį Vakarą Būkite Clinton 
Hall, Maspethe

Niekur nerasite šį vakarą 
geresnio pasitenkinimo, kaip 
Klaščiaus Clinton Hall su savo 
draugais iš Atletų Kliubo.

Brooklyno Lietuvių Atletų 
Kliubas kiekvieną seredą ren
gia šokius su puikia progra
ma svetainėje Clinton HalL šį 
vakarą bus aštuoniolika mer
ginų šokikių. Jos šoks ir dai
nuos. Bus ir vyrų dainininkų 
ir šokikų. Programa bus gra
ži, taip kaip geriausiuose te
atruose New Yorke ant Broad
way. Bus smagi merginų or
kestrą, kuri grieš įvairius 
valkus šokiams. Įžanga 
50c ypatai. Pradžia 7:45 
M.

ka- 
tik

160 
kny-

Nuo Velnią Paeina Visos 
Ligos, Sakė “Gydytoja”

Se-

Visi linksmi traukime
CLINTON PARK 
Giedra ar lietus

Rengia
D. L. K. Mindaugio Draugyste 

SUBATOJE

13 d. Liepos (July), 1929
Parkas atdaras nuo 4 P. M. 

šokiai nuo 5 P. M.
Geriausia Muzika Šokiams 

J ĮŽANGA 50 CENTŲ 

. KELRODIS: Grand St. arba 
Flushing Ave. 
Taipgi paėmę 
kalą iki Fresh
Sęrvicė nuo gatvekarių iki 
pferkdz Parkas’ Randasi kam-1 
pė. Maspeth ir Betts Ave’s., 
Maspethį L. L, N. Y.

karai daveža.
Myrtle Ave. lo-
Pond Road Bus

R a u d o n o j i 
Film Cinema 
52 West 8th 

Tai irgi 
judis.

darbininkų sporto įvykius, kur 
dalyvavo virš 5,000 atletų iš 
Rusijos, Anglijos, Vokietijos, 
Šveicarijos, Finijos, Pietinės 
Amerikos ir kt. Prie Sovietų 
valdžios Rusijoj begaliniai pa
kilo darbininkiška fizinė kul
tūra, ir šiuo laiku ten yra jau 
virš 3,000,000 darbininkų, pri
klausančių įvairioms sporto 
organizacijoms.

Minėtame teatre 
laiku rodoma ir 
čalio Čaplino judis

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

“LAISVĖS” DIREKTORIAMS
Ketvirtadienį, 11 d. 

“Laisvės” : 
toriu 
te.

---- ,, 11 d. liepos, bus 
spaudos Bendrovės direk- 

ekstra susirinkimas. Visi būki-

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai; Gaminami Lietuvišku 

J# ir Amerikonišku Stilium

tuo pačiu 
pagarsėjęs

J. Nalivaika, Sekr.
(162-3)

BROOKLYN, N. Y.
. Amerikos Lietuvių Darbininkių Su

sivienijimo 1 kp. susirinkimas įvyks 
ketverge, 11 d. liepos (July), 1929, 
“Laisvės” svetainėj, pradžia 8-tą vai. 
vakare.

Visos narės ateikite, yra svarbių 
reikalų.

A. Klučinienū, Sekr.
(162-163)

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

FOR RENT
PASIRANDAVOJA šeši fornišiuoti 

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

Čia keletas dalyvių Raudonosios Olympiados Maskvoj.

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

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

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

141—165

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

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

Juniper 7646RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS

65-23 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

Telephone, Stagg 4409

A: RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(I ndertaker)

TELEPHONE, STAGG 9105

LIETUVIS DENT'ISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergaia ir aubatomia iki C val. 
Penktadieniais ir aekmadieniaia tik 
su lyg sutarties.

1416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Brutališkos Ablavos Prieš 
Negrus Darbininkus

Cosmos Battice, 2,424 
venth Ave., New Yorke, gydė 
žmones nuo velnių apsėdimo. 
Ateis pas ją koks lengvatikis 
su ktokiu. nesveikumu. Jį sa
ko, tai niekis; liga pareina 
nuo velnio apsėdimo; aš galiu 
išvaryt' tam tikrais užburtais 
vaistais; aš žinau slaptų už
keikimų žodžius, kurie visuo
met išvaro velnią ir su juom 
žmogui įlindusią ligą; visa tai 
padarau tiktai už $22.

Ir ta burtininkė turėjo tiek 
ir tiek pacijentų, ne tik vieti
nių, bet ir iš tolimų vietų, pa
vyzdžiui, iš Chicagos. Ji “gy
dydavo” ir laiškais. Paga- 
liaus, tapo patraukta atsako
mybėn už daktaravimą be “lai- 
snių,” ir nubausta 30 
kalėjimo.

Viską Sutvarkė Pirm 
Pasidarant Galą

dienų

65 metų amžiaus fotogra
fas, H. Grossman, Bronxe, nu
sižudė gazu., Pirm, pasidarant 
galą, jis įmetė laišką policijai, 
pranešdamas apie savo žings
nį.- $140 paliko sudeginimui 
savo lavono krematorijoj.

Policijos detektyvai pradėjo 
daryti užpuolimus ant negrų, 
gyvenančių Brooklyno dalyje, 
vadinamoje Brownsville. Lie
pos. 2 d. du detektyvai išlaužė 
duris kambarių juodakės dar
bininkės, L. Noelienės, 365 
Osborne St., ir įsiveržę vidun 
ėmė daužyti ir vartyti rakan
dus. Kada jinai pasipriešino, 
tai detektyvai pradėjo mušti 
ją ir du jos mažiukus vaikus. 
Jinai prašėsi išleist į krautu
vę parnešt vaikams valgyt, bet 
detektyvai neleido/ Išgirdęs 
trukšmą, atėjo Noelienės pus
brolis, S. Cyrus; bet vienas de
tektyvas šovė, neįsileidimui jo 
vidun; kulka prašvilpė pro pati 
ausį ir pramušė sienoje skylę. 
Cyrus susirado policmaną ir 
pasiskundė, bet nei tas nei ki
ti tvarkadariai nekreipė do
mės į jo skundą. Galų gale, 
Noelienei pavyko pasprukti į 
.gatvę iš to detektyviškos ap
gulos stovio. Pagaliaus, pasi
šalino ir detektyvai, visai nie
ko nepaaiškindami, ko jie čia 
įatlindo ir ko jieškojo, beda
rydami kratą.

Kitą' dieną buvo susirinkę 
asmeninių draugų būrelis pas 
Cyrusą; įsibriovė detektyvai 
ir pradėjo reikalaut pinigų ir 
pagrūmojo areštuoti, jeigu 
jiems nebus duota kyšis. Kad 
nusikratyt tų gyvulių, kai ku
rie iš susirinkusių sumetė kelis 
dolerius kyšio.

Pereitą šeštadienį, keli neg- 
rukai žaidė kriketą Betsyhead 
Parke ir už tai juos areštavo. 
Vaikai tapo padėti po $300 
kaucijos vien tik už žaidimą 
tame darže, kur baltieji vai
kai visai laisvai žaidžia ir ne
reikia tam gaut jokio leidimo 
iš policijos.

šitaip elgiasi su- juodspal- 
viais darbininkais ir jų vaikais 
ta amerikoniška “demokrati
jos” valdžia, kuri iki ausų iš
sižiodama giriasi savomis vi
siems laisvėmis ir lygybėmis. 
Nenuostabu todėl, kad negrai 
darbininkai pradėjo skaitlin- 
giau dėtis į Komunistų Parti
ją, kaipo vienintelę organizaci
ją, kovojančią už negrų darbi
ninkų reikalus, lygiai kaip ir 
baltųjų, ir užtariančią daugiau 
tą, kas yra labiau išnaudoja
mas ir paneigiamas.

x Dž. K.

Rose Alice Miller, 52 m.,, 624
11th St, mirė 5 d. liepos;

palaidota 8 d. liepas šv. Kry
žiaus kapuose.

Kazimieras Janušonis, 13 
metų, 28 Catherine St., mirė 
5 d. liepos, palaidotais 9 d. lie
pos, šv. Jono kapuose.

Juozas Valiukevičius, 59 me
tų, 16 Stagg St., mirė 7 d. lie
pos (pašarvotas 644 Driggs 
Ave.); bus laidotas 11 d. lie
pos Kalvarijos kapuose.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Agnes Williams, ;35 m. am
žiaus, 131 Fountain Ave., 
Brooklyn, mirė liepos 5 d.; pa
laidota Jtfly 9 d.! St. John’s 
kapinėse. Laidotuves prižiū
rėjo graborius. Mat(thew P. 
Ballas-Bieliauskas. 1

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

PRANEŠIMAI / Iš KITUR

DETROIT, MICH.
A. P. L. A. 47-tos kuopos pusme

tinis susirinkimas bus nedėlioj, 14 lie
pos, I. A’. S. svetainėj, ant 24 ir 
Michigan Ave. 
ryte.
yra svarbių reikalų; Su pirma liepos 
įėjo galen naujoji konstitucija, ’prieš 
kurią mūsų priešai! daug rėkavo. Tat 
ateikite ir susipažinkite, pamatysite, 
kad nauja konstitucija pagaminta 
gerovei ir augimui. A. P. L. A.

Sekr. J. Povilaitis.
(162-164)

Pradžia 10-tą vai. 
Visi nariai j ir narės ateikit, 

Su pirma liepos

DETROIT, MICII.
L. K. K. Draugijos piknikas

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą atlieka
me gerai ir pigiai. Taipgi *■ n 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452.

namus, 

taisome 
Reika- 

S., 114 
Tel. 

?

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. 'Naujauši 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.

Telephone, Greeąpoint 232®

J. GARŠVA

Tel., Štagg 5878

LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir — 

BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
IR MERGINOMS!

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

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir

Taipgi mes esame 
grožybės 
vyrų.

Gerai įsitėmykite
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

-101 —— n« •— utį — uit — nu ____  'm —— ph — "ti —— nu —— hh — ra — m ——• J*

1 Tel., Triangle 1450

[Lietuvis Fotografas;
| IR MALIOR1US
I Atnau- į
I J,na senus h I■ k ra j a vu.s ir J
[ Jr*'S U a r 0 s u ’ 
I yWil Amerikon iškaiš I
I Wveikslus ivai-į
I Nufotografuoja į
į TOS/ ir numaliavoja |
i -OAĮtldS SJXUOU j

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikitynoms ir pasivažinijimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

gerai ir pigiai| Darbą atlieku
« Kreipkitės šiuo adresu:
[ JONAS STOKES
Į 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y
W . Ull —— tlfl —- HN —— fin — NM — tlt. —- MII — >H1 — MII —— IW1 —— MII —— —

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone Stagg 0783

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

užeiga

D.
bus nedėlioj, 14 liepos, Preis Grove 
Parke, prie Goddard Road. Prasidės j 
10 vai. ryte. Tai bus pirmas šios 
draugijos piknikas, tat bus pukiau- 
sias, nes? turėsime šalto gėrimo ir 
skaniij užkandžių. Dr. Palevičius pa
kalbės apie draugijos padėtį, ir ko
de! Lietuvos valdžia neleido šelpti 
baduolių. Kiekvienas narys turėtų 
dalyvauti šiame piknike. Taipgi 
kviečiame ir pašalinius atsilankyti ir 
smagiai laikų pralfeisti. .

i Rengėjai.
(162-163)

srityje del

$10.00
specialistai 

merginų ir

antrašą:

NAUJA BUCERNE

4

REAL ESTATE
.NAMAI ŽEMĖS

ANT PARDAVIMO
antaugštų mūrinis namas 

Grand St. Randų neša $2,856. 
Kaina mažesnė, negu penkius 
sykius randa. Įmokėti reikia 
$2,000; $10,000 bankos pir
mas mortgičius ant 3 metų at
naujinamas. Neša 60 nuoš. ant 
{mokėjimo.

C. W. kAHTER,
Savininkas

Grand St., Brooklyn, N.Y.
(162-167)

135

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

Pranešu, kad aš nupir
kau A. Lessingo bučernę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka savo dauge
lio metų patyrimo dir
bant didelėse bučernese, 
pritaikysiu savo patarna
vimą prie visų ir rūpiu? 
siuos, 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 žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų 
ir žemiau paduotus.
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų, 
čepronėlių 
čobrių 
Čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių ,

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Kaštavolų Šalavijų
Kmynų Seneso lapelių
Liepos žiedų šafronų
Lisnikų Trijų devynerių
Metelių Traukžolių
Medetkų Totorkų šaknų
Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Našlelių Pi n a vijų šaknų
Puplaiškių Trūkžolių
Parušanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. šalmėčių

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn,
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514
CENTAI
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