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Pederalis Teismas Gimr 
Gastonijos Kapitalistą

Reikalus s
NEW YORK.— Kuomet 

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas pasiuntė 70,- 
000 laiškų Amerikos darbi
ninkams delei gynimo Gas
tonijos įkalintų streikierių, 
tai New Yorko pašto virši
ninkas tuos laiškus sulaikė, 
kam ant konvertų buvo už
rašytas obalsis “Smash the 
Murder Frame-up Against 
the Gastonia Strikers” 
(“Sudaužykite žmogžudiš
ką suokalbį prieš Gastonijos 
streikierius”).

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas kreipėsi į teis
mą ir reikalavo, kad fede
ralis teismas priverstu paš
to viršininką pasiusti tuos 
laiškus. Antradieni teisė
jas Thomas D. Thatcher fe- 
deraliam distrikto teisme 
užgyrė pašto viršininko pa
tvarkymą.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas, 80 Ej 11th St., 
tuo klausimu išleido pareiš-j 
kima, kuriame sako: 

te 

sprendis nei kiek nepakei
čia Tarptautinio Darbiniu- orlaivį Pathfinder nusileisti 
kų Apsigynimo planu, po lėkimo suvirš 31 valan- 
Thatcher savo nuosprendy dą. Lakūnai, sako, kad jie 
nedavė tikrų priežasčių, ko- manė, jog turėjo kuro del 
del federalė valdžia nelei- suvirš 40 valandų kelionės, 
džia mums siuntinėti laiš-1 Lakūnas Williams sako, [ 
kus. Jis pareiškė, kad mū
sų konvertai žeminanti as- 
menius, kurie darbuojasi 
nuteisimui Gastonijos teks- 

. tiliečių streikierių.
“Priežastis, del kurios mū

sų laiškai sulaikyti, yra ta, 
1 kad valdžios viršininkai ben

drai veikia su tekstilės dirb
tuvių savininkais, kad neda- kad oras buvo neblogas ir 
leisti Amerikos, darbiniu- vėjai mažai tetrukdė. Moto- 
kams sužinoti teisybės apie ras gerai veikė visą kelionę. 

t sudaryta suokalbi prieš 15 Jie viso lėkė 3,400 mylių.

Amerikos Lakūnams 
Nepavyko Nulėkti 

Romon
SANTANDER, Ispanija. 

— Amerikos lakūnams Ro
ger Q. Williams ir Lewis A. 
Yancey nepavyko nulėkti į 
Romą, kaip jie buvo supla
navę. 9:27 vai. vakaro 
(4:40 vai. vakaro New Yor
ko laiku) antradienį jie bu
vo priversti nusileisti Alber
čiu orlaivių lauke, už ketu
rių mylių nuo čia, ir netoli 
nuo Comillas, kur francūzu / L-
orlaivis Yellow Bird, lekian
tis iš Amerikos į Paryžių,

Teisėjo Thatcher nuo- nusileido pereitą mėnesį.
* ’*/ _ ./.*• Stoka gazolino privertė

(

kad jie gazolino pristigo i 
del to, kad reikėjo augštai 
iškilti, kad išvengti miglų. 
Vietomis jie turėjo iškilti 
suvirš 12,000 pėdų. “Mes ne
matėme jūrų per visą laiką, 
išskyrus tik dvi valandas,” 
pareiškė jis.

Lakūnai sako, j u laimė,'

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Nacionalės Tekstilės Darbi
ninkų Unijos nariu, kurie 
randasi kalėjime Gastoni- 
ioj, prieš kuriuos sudaryta 
žmogžudystės kaltinimas už 
tai. kad iie organizavo uni
ją ir vadavavo streiką.

“Vėliausias federalio teis
mo žingsnis sulaikyme mū
sų laiškų duoda na^ma 
bosu sudarytam suokalbiui, 
bet mes ignoruokime teisėjo 
nuosnrendi ir toliaus tęsime 
tu laišku siuntinėjimą. Mes 
esame isitikinp. kad masės 
darbininku sužinos tikrus į 
faktus anie ši suokalbi, iš I 
kurio susidaro antra Sacco-1 
Vanzetti byla, tik §iuo tar
pu didesne skale.”

Beal Pasiuntė Pasveikinimą

Manoma, kad Nekurie Nu
skendę Submarino Įgulos 

Nariai Dar Gyvi
PEMBROKE, Wales. — 

Manoma, kad dar yra gyvi 
nekurie nariai submarine 
H-47, kuris nuskendo susi
kūlus su kitu submarinu.

Didelės bangos neleido iki 
šiol narūnams nusileisti 
pri£ nuskendusio submarino 
ir darbuotis, kad jį iškelti 
viršun.

Keletas laivų atplaukė į 
nuskendimo vietą. Dedamos 
pastangos, kad kuogreičiau- 
sia submariną iškelti.

Žuvo Du Lakūnai

Quincy, Mass. — Beveik 
baigdami lėkti čia iš Buffa
lo, N. Y., du marinų korpu
so lakūnai, leitenantas G. B. 
Stephens iš Los Angles, 
Cal., ir seržantas Ernest D. 
Jonės iš Maypearl, Texas, 
žuvo vėlai antradienį, kuo- 
me| jų orlaivis nukrito nuo 
1000 pėdų augštumo į jūras 
netoli Laivyno Orlaivių Sto
ties, Squantum.

ir
kimšo Coney .Island mau-

vieną iš Coney Island mau-

’•••• ? t

dymosi vietų, kur žmonės L,

čius,” kur jiems nereikia

miliono darbiu ink susi-

Pereitą sekmadienį arti

koms. Paveikslas parodo

susigrūsti, kaip sardin-

dynėse. O turčiai turi di-

džiausiąs privatinius “by-

vienas prie kito susigrūdę. L
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Jūreivių Konferencija Šau
kiama Rugpjūčio 17 d.
NEW YORK.— Jūrinin

kų Lyga, karingųjų jū
rininkų organizacija, ku
ri turi savo nacio- 
nalę raštinę New Yorke, 
International Seamen’s 
Kliube, 28 South St., šaukia 
Atlantiko pakraščio jūrinin
kų konferencija ant rugpjū
čio 17 d. Konferencija 
įvyks New Yorke. Atsišau
kimą išsiuntinėjo Jūrininkų 
Lygos sekretorius George 
Mink. Konferencijoj bus

45,000 New Orleans 
Darbininkų Rengiasi

Paskelbti Streiką

New Orleans Streikieriams JslSan^Lti jūrinių darbihinkų sąly
gas, kurios pastaruoju lai-

GAS'! ONIA, N. C.—Fred į<u yra iabai blogos.
Tėkšti-Beal, Nacionalės 

lės Darbininkų 
organizatorius, kuris su 
14 kitu Gastonijos strei
ko vadu uždarytas
Įėjime už didvyriška streiko 
vadovavimą, antradienį pa
siuntė pasveikinimo telegra
mą New 

J jan tiems 
ninkams.
vyriškoj 
kad vra panašumas tarp ių 
streiko ir Gastonijos darbi
ninkų streiko. Beal savo 
telegramoj sako:

“Nacionalė Tekstilės Dar
bininku Unija sveikina iūsų 
didvyrišką kova ir reiškia 
simnatiia netekime dviejų 
narių, kuriuos nužudė poli
cija. dirbanti su bosais, ban
danti sulaužyti ( New Or
leans gatvekarin darbininku 
streiką. Mes linkime jums 
pergalės, nepaisant tokio 
nat, policijos terorizmo, ko
ki mes Čią patyrėme. Mes 
žiūrime i iūsu streiką kaipo 
i dar didesni irodvma. kad 
pietinių valstijų darbininkai 
kvla prieš nepakenčiamas 
išnaudojimo sąlygas.”

Suorganizuota Naujas 
\ Lokalas

Miestely Homstead, N. C., 
kuris randasi netoli Char
lotte, darbininkai, dirbanti 
Leekville Woolen dirbtuvė
se, suorganizavo naują lo- 
kala Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos. Tarp 
darbininkų auga pasiprieši
nimas skubinimo sistemai.

38 Šalys Protestuoja 
ka j Prieš Kėlimą Muitų

Orleans streikuo- 
gatvekariu darbi- 
Sveikina juos did- 
kovoj. Nurodo,

Balboa, Canal Zone.—Du 
Amerikos armijos lakūnai 
užsimušė, kuomet jų orlai
vis nukrito prie Fort Clay
ton ir užsidegė.

TEISĖJAS IŠDAVĖ INDŽIONKŠINĄ 
LAUŽYMUI NEW ORLEANS STREIKO

Kompanijai Prižadama Valdžios Ginkluota Pagelba, Kad 
Ji Galėtą Streiklaužiais Operuoti Gatvekarius

NĘW ORLEANS, La. — pareiškė, kad unija prisilai- 
Fedefalis teisėjas Wayne G. kys indžionkšino, o jeigu 
Borah antradienį išdavė in- , darys kokį žingsnį prieš jį, 

i New Orleans jtai tik teismo keliu.
1 Indžionkšine teismas pa- 

prieš streikuojančius gatve-1 tVarkė, kad trys ramūs pi- 
karių darbininkus, 
nijai leidžiama

j | džionkšiną
i Public Service kompanijai
' rwinc afvoi Izi i c\ i o ki Ai n c? rrofvfl-

Socialistai Balsavo už Kon
kordatą su Popiežium

BERLYNAS.— Antradie
nį 243 balsais prieš 172 bal
sus Prūsijos seimas užgyrė 
konkordatą (sutartį) su po
piežium. Už konkordatą 
balsavo socialdemokratai.

Kompa- kietuotojąi gali būt leidžia- 
streiklau- ma prie Kiekvieno įėjimo į..,.;

WASHINGTON. — Ant
radienį valstybės depart
ments patiekė senato fi
nansų komitetui 38 šalių 
protestus .prieš Amerikos 
nroponuojamą muitų pakė
limą.

Amerikos valdžia protes
tus aplaikė nuo įvairių ša
lių per kelias savaites. Ma
noma, kad bus dar daugiau 
protestų iki galutinai bus 
prirengtas muito bilius ra- 
portavimui. senate.

NEW ORLEANS.— Ant
radienio vakarą darbo uni
jų taryba (Building Trades 
Council), kurioj priklauso Prieš reakcinę sutartį smar- 
35 vietos darbo unijos, pri
ėmė rezoliuciją paskelbti 
generalį streiką taip greitai 
kaip sąlygos/ pavelys. Su
virš 45.000 darbininkų. pasi
rengę išeiti į generalį strei
ką išreiškimui simpatijos 
streikuojantiems gatveka- 
riu darbininkams.

Šiandien šaukiama masi
nis mitingas įvairių darbi
ninku uniju. į ,
, Sakoma, kad darbo uni jų i (apie $672,000) 
tarybos vadai nirma kreip-1 -------- —
j 
paniios ir reikalaus iš kom-1 ___
nanijos atsakymo, ar ji su
tinka vesti derybas su 
streikieriais. i 
nanija atsisakvs vesti dery
bas, tai tuomet bus paskelb
ta generalis streikas.

> I

kiai kovojo komunistai.
Otto Braun, Prūsijos 

[premjeras socialdemokra
tas, dėjo didžiausias pastan
gas, kad konkordatas būtų 
užgirtas.

Sulig konkordato, Prūsi
jos metinis sumokėjimas 
palaikymui katalikų bažny
čios bus padidintas nuo 1,- 
400.000 markių (anie $336,-

žiais operuoti gatvekarius. kompanijos dirbtuves ir to- 
Prižadama federates vai- kiame skaičiuje išsiskirstę 
džios ginkluota spėka vyki- streikieriai gali pikietuoti 
nimui indžionkšiną, kad su- 
laužyti streiką.

Po pranešimo, kad teis
mas išdavė indžionkšiną,; 
William Ruth, prezidentas 
Namu Statytojų Tarybos,: 
pareiškė, kad jis toliaus tęs; 
planus sušaukimui savo or
ganizacijos narių del nubal- 
savimo paskelbti simpatijos 
streiką.

Jeigu bus nubalsuota 
skelbti streiką, tai 23,000 
tos unijos nariu išeis i 
streiką. Tuo būdu butu 
su tr u kdy ta s p r am on i n i s/vei - 
kimas šiame mieste.

Iš kitos nusės reakciniai 
gatvekariečių unijos vadai 
išsisukinėja, nenori vesti 
tinkamos kovos prieš in
džionkšiną. Gus Bievienu, 
sekretorius gatvekarių dar
bininkų lokalo 194, gavės 
instrukcijas nuo nacionalės 
unijos prezidento Mahon,'of America, Local 194.

ant kompanijos nuosavybės.
Tuo pačiu sykiu indžionk- 

šinas gali būt pakeistas ar
ba prie jo gali būt pridėti 
priedai bile kada sulig teis
mo nuožiūros.

Greitai po išdavimo in- 
džionkšino federalis šerifas 
Loisel pradėjo prisaikinti 
tūla skaičių mušeikų eiti še- t 4-
rifų pareigas ir vykinti 
streiklaužiška indžionkšiną.

Peticija, sulig kurios tapo 
išduotas indžionkšinas, bu
vo patiekta varde New 
York 'Trust kompanijos, 
kaipo globėjos. Chase Na-. 
tional Banko New Yorke ir 
Ramon O. Williams, šėrinin- 
ko iš New York. Indžionk
šinas atkreiptas prieš' gat- 
vekarių darbininkų uniją — 
Amalgamated Association 
of*Street and Electric Rail-, 
way Employes Association

sese

šEie’.mooo)’000 markn! [Motina iš Skurdo Sude- Sovietų Orlaivis Lekia į
sis prie Public Service kom-įNugovg pKšik Krautuvėj!
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gino Savo Kūdiki Kelionę po Europą
LOS ANGELES, Cal. —Philadelphia, Pa./— Ber- T , . , __ .

. .. , , nard .Blashband, 17 metų! Motėm Josephirie Valentu
ir jeieti kom-, amžiaus vaikinas, trečiadie-i metu amžiaus.Ipnsipazi-

Philadelphia,

Naujas Sovietu Kulkasvaidis 
Iššauna 150 Kartą per 

Minutą
MASKVA. — Raudonoji

Armija susilaukė naujo
Tarp kitų šalių protestus kulkasvaidžio gynimui dar 

prisiuntė Anglija, Franciia, binjnku respublikos.
[Belgija T4-ol.no Tomovnino - *-

jifl svaidį kas liečia šaudymo
greitumą ir patogumą nau
doti.

Jį išrado rusaą vardu 
Degtarjevas. Pagamintas 

1 išimtinai - Sovietų dirbtuvė
se. Sveria ^biskį - daugiau 
kaip 17 svarų, gi Lewiso 
kulkasvaidis sveria , suvirs 
30 svarų. Gali iššauti 150 
šūvių per minuta. Lewiso 
kulkasvaidis gali iššauti tik 
125 šūvius per minuta.

Naujais kulkasvaidžiais 
apginkluojami Sovietų kari
niai orlaiviai, kurie pir- 
miaus buvo apginkluoti Le
wiso kulkasvaidžiais.

Italiją, Ispanija, 
Austrija. Danija, Norvegi-

landija ir veik viąos Pietų 
Amerikos šalys. 1 ,

'Sako
ma, kad naujas ginklas vir- 

išina Lewiso išrastą kulka-

Perkūnas Užtrenkė 3
MEXICO CITY.— Judri-' 

tepee, Mexico valstijoj, ant
radienį perkūnas užtrenkė 
Trinidad Quiroz. Kiti du 
vyrai, Maximo Tapa ir Ma- 
'ximo Martinez, paėmė jo 
lavoną gabenti. Begabe
nant antras perkūno trenks
mas ir juos užtrenkė.

Amerikos Lakūnai Išlėkė 
Romon iš Ispanijos

Santander, Ispanija— A- 
merikos transatlantiko la
kūnai Roger Q. Williams ir 
Lewis A. Yancey orlaiviu 
Pathfinder išlėkė iš čia Ro
mon trečiadienį, 6:18 vai. 
ryto New Yorko laiku.

Pristigę kuro jie buvo 
priversti čia nusileisti.

Varšava.— čia tapovarsava.— čia tapo su
areštuotas tūlas vyras, ku
ris kėsinosi apiplėšti namus 
Amerikos finansinio dikta
toriaus Lenkijoj, Charles S. 
Dewey, kurįs dabar yra iš
vykęs į Sovietų Sąjungą.

nio rytą išsuko revolveri iš no- F uždege/vežimuką, 
ranku plėšiko ir nušovė jį! <.un1nm,e.1^u? njene" 

!siu kūdikis. Kųcbkis žuvo. 
Ji pasakojo policijai, kad 

del skurdo nužudei savo kū
diki. Ji sakė: . ♦

“Mes neturėjome pinigų, 
o kūdikiui reikeio nieno. 
Aš norėiau eiti dirbti, bet 
del kūdikio negalėiau. Ne
įstengiau nadėti kūdiki mik- 
lėtuvėj. tai aš maniau, kad 
geriausia kūdikį nužudyti.”

ant vietos.
Vaikinas miegojo krautu

vės užpakaliniam kambary 
ir išgirdo triukšmą krautu
vėj. Įbėgęs į krautuvę su
rado savo tėvą kovojant su 
.dviem plėšikais. Vienas plė
šikų išbėgo iš krautuvės, jo 
tėvas jį vijosi. Bernard 
pripuolė prie antrojo plėši
ko, ištraukė iš jo revolverį 
ir nušovė.

Tėvas atėjęs su policija į 
krautuvę rado plėšiką negy
va. Policija išaiškino, kad 
plėšikas buvo William File- 
viez, 26 metų amžiaus. Jieš- 
koma kitas plėšikas.
i i ■' i v

Išvyko Studijuoti Monkiu
Balboa, Canal Zone. — 

Keturi Amerikos mokslinin
kai, Dr. Herbert C. Clark, 
Dr. A. H. Shultz, Dr. Geo. 
B. Wislocki, ir L. H. Dunn, 
išvyko studijuoti beždžiones 
neapgyventuose Panamos 
raistuose, Chiriqui provin
cijoj. Jie išvyko laivu San 
Mate\į Poerto ArmuelleS.

Turi Mirti už Pačios 
Nužudymą

Chtester, Pa.— Antradienį 
čia džiurė surado kaltu Ra
fe F. King, 37 metų am
žiaus, nužudyme savo pa
čios. Jam paskirta mirties 
bausmė. 7

Suareštavo -100 Komunistą
SOFIA, Bulgarija.—Poli

ciją suareštavo apie 100 ko
munistų * darbininkų, kurie, 
nepaisydami valdžios už
draudimą, suorganizavo 
darbininkus ir surengė mil
žinišką demonstraciją pir
madienį prie Luline kalno, 
netoli šio miesto.

Pačios Užmušėjas Pasikorė

Wellsboro, Pa.— Patrick 
Johnson, 53 metų amžiaus, 
pirmadienį nuteistas kalė j i- 
man nuo dešimts iki dvide
šimts metų už nužudymą sa
vo pačios balandžio mėnesi, 
antradienį pasikorė kalėji
me.

’ Paryžius. — Pirmadienio 
vakarą buvo šalčiausia lie
pos 8-ta bėgy dvidešimts 
vienų metų, temperatūra 
siekė 43 laipsnius.

MASKVA— Trijų moto
ru orlaivis “Sovietu Spar
nai.” pabndavotas pastan 
gomis pačiu Sovietu S<r 
jungos darbininkų, trečia 
dienį išlėkė į keliohę po Eu
ropą.

Bus bandoma anlėkti 7.- 
000 kilometrų arba' 4.347 
myliu i 40 valandų, išle
kiant iš Maskvos i Berlyną, 
o iš ten i Muenchena per 
Roma ir Viena. Paskui grįš 
i Berlyną: paskui per Var- 
šavą atgal į Maskvą.

Lakūnai yra Gromovas ir 
mechanikas Rusanovas. De
vyni pasažieriai, jų tarpe 
keletas Sovietų aviacijos 
viršininku ir keli laikrašti- c 

ninkai.
Sovietu kitas orlaivis, “So

vietų Kraštas,” išlėks Aš 
Maskvos į New .Yorką |rug- 
pjūčio 15 d. Tikisi pasiek
ti New Yorką į 14 dienų.

’ -4----------------  -<
MacDonaldo valdžia Laimė

jo Parlamente

Londonas. — Antradienį 
parlamente įvyko susikirti
mas tarp MacDonaldo nau
jos valdžios ir konservaty
vų opozicijos del laisvos ! 
prekybos Anglijos imperi
joj. Konservatyvai prieši
nosi naujai valdžios politi
kai, taikomai panaikinti 
Baldwino (konservatyvų) 
valdžios pravestą politiką 
palaikymui apsaugos mui 
tus. Balsavime MacDonal 
do valdžia gavo 340 balsų, 
konservatyvai 200 balsų.

-V
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Lithuanian daily laisve 
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Uttauukiaa Cooperative g Sodety, Ina,
■very day except Bunday at 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
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Foreign Countries

—r...... ..............    '• ..........
SUBSCRIPTION RATES i
——. $6.00 Per year, Brooklyn, N. Y. .
-------- 18.00 Half year, Brooklyn,VN. Y,

_ $8.00
_ 14.00 Ne Tuo Keliu

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879
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Skundikai, Šnipai, Mūs Dienraštis ir 
Visas Judėjimas

Drg. skaitytojai esate ma
tę vakarykščiam mūs dien
raščio numeryj, kad fašisti
niai Judesiai įskundė kapi
talistų valdžiai Komitetą 
Šelpimui Lietuvos Baduolių 
ir dienraštį “Laisvę.” Įskun
dė “Laisvę,” kaipo pasilai- 
kytoją tų pinigų, kuriuos 
surinko KŠLB. perdavimui 
Lietuvos baduoliams, bet 
kurių nebuvo galima per
duoti delei esamos fašisti
nės reakcijos kalbam o j ša-

Jau kelios savaitės atgal 
vietines Brooklyn© fašistų 
lapas nėrėsi iš kailio šauk
damas, kad “Laisvė” nau
doja tuos pinigus, kuriuos 
žmones suaukoja Lietuvos 
baduąliąms^ Į jokius paaiš
kinimus fašistai- nekreipia 
domės. Matydami, kad dar
bininkai nebepaiso fašisti
nių tauškalų, bet vis auko
ja, “Vienybės” “didvyriai” 
pradėjo skųsti mūs dienraš
tį ir Komitetą valdžiai, tikė
damiesi tuomi užduosiu 
mums* smūgį. Jų vyriausiu 
tikslu; buvo: išplėšimas ko
miteto žinioje esamų pinigų 

prieš pačių aukotojų no- 
—' ir atidavimas jų fa- - << /» 1 t -1 ,rą 

šistiniąm fondam, kad tuo 
sustiprinus. Smetonos Kru
vinojo režimą Lietuvoj, ir 
sykiu sujungimas mūs dien
raščio su šmugelninkiškais 

į darbais-.
Kodėl fašistai taip siun

ta? Kodėl tasai skundimas 
ir pasalinis kandžiojimas?

Bf Mūs priešai iš kailio ne
riasi, matydami stiprėjantį 
mūs judėjimą. Mes palai- 

L kome du dienraščių — “Lai
svę” ir “Vilnį”; palaikome 
visą eilę organizacijų — na
cionalinių ir lokalinių — 
kurio's juda, veikią ir atlie
ka didelius darbus darbi
ninkiškos apšvietos, meno 
ir politikos srityj. Tas vis- 
kas dar labiau mus stiprina 

k ir mūs priešams kasa duo- 
į, bę. Fašistai su klerikalais

gerai * supranta, kaip mes 
palaikome savo didelius 
dienraščius ir išleidžiame 
kasmet gerų knygų. Jie ži

li no, kad mus masės remia;
kad mūs laikraščiai ir orga- 

f" nizacjjos stiprėja tik todėl, 
a kad už jų pečių Stovi mases 

g darbų žmonių.
f, Matydami, kad negalėsią 
F mus sumušti argumentais,
H negalėsią atitraukti darbi-
W.-jiinki|Į masių nuo mūs mė
liais <nf įstaigų ir veikėjų, 

mūs ; neprieteliai griebėsi 
& bjauriausių kovos priemo- K' • t* 4 i —

V
r

už nuvertintą fašistinio rę 
žimo. ■ i i • ;

džiame knygas ir atliekame 
kitus milžiniškus darbus tik 
ačiū tam, kad turime už sa
vo pečių mases žmonių — 

I darbininkų. Tuo pačiu sy
kiu, kaip fašistai mus 
įskundė, būk imame “Lais
vei” pinigus iš KŠLB., įvy
ko dienraščio piknikas, ■ ku
riame dalyvavo arti 5,000 
asmenų. Tai' suėjimas, ko
kio fašistai niekuomet ne
turėjo ir. nebeturės; tai pa
rama — moralė ir materia
le — kokios fašistų gaiva
lai nė sapnais nesapnuoja 
susilaukti. Apart to, kad 
liks gražaus pelno dienraš
čiui “Laisvei,” mūs chica- 
giškiam dienraščiui “Vil
niai” šitoj pramogoj sumes
ta arti 500 dolerių; ir virš 
pusė šimto dolerių angliš
kam dienraščiui “Daily 
Workeriui.” Tai buvo tar
si atsakymas mūsų priešam, 
kurie pranašauja mums 
mirtį.

Štai, kur keri ta paslap- 
| tis, * kurios • fašistai nesu
pranta, arba nusiduoda ne
suprantą !

Mes gyvuojam ir stiprė- 
jam todėl, kad imųs remia 
darbininkų masės. O jos 
mus remia todėl, kad mes 
einame su- ;masėmis, mūs 
spauda gina jų reikalus — 
kovoja už jų kasdieninius įr 
galutinus tikslūs.

Tegul tad fašistiniai, ele
mentai mus skundžia! Te
gul jie puola mūs įstaigas 
fiziškai. Jų sunaikinti jie 
negalės. Tik greičiau ati
darys akis tiem darbinin
kam, kurie per savo tamsu
mą, dar aplink juos sukasi. 
Savo tokiais judošiškais 
darbais jie greit atvarys 
tuos darbininkus pas mus.

O mes visus savo draugus 
ir prietelius -raginame dar 
labiau sunerti rankas, rem
ti savo įstaigas,' kovoti su 
fašistiniais skundikais ir 
puolikais. Nežiūrint visų 
skundų ir persekiojimų iš 
kapitalistų klasės ir jos 
agentų pusės, mes visvien 
laimėsime. Mūs ateitis!

Meluoja be 
Paraudimo

Brooklyn© fašistinis, lapas 
(num. 81) pirmam puslapy j, 
sieksinėm raidėm išspaus
dino žinią, kad “Maskvoje 
Areštuota Amerikos Komu
nistų Partijos Vadai.” Jais 
esą Gitlowfis, Wolfe ir Pop
per. Tai eilinis fašistų me- 
Įąį Gitlow'as ir Wolfe jau 
kelinta savaitė yra New 
Yorke. Gi Pepperis dešim
ti metai kai gyvena Mask-* 
voje: jo ten ir šeimyna. A- 
merikoje jis buvo tik laiki
nai atvykęs. Žiūrėsim, ar 
fašistų lapas turės drąsos 
atšaukti melą.

200 pūdų arba -apib 24 tūrius? 
Nei vienas žemės gyvūnas sa
vo dydžiu ir svoriu ■ negali ly
gintis jūrų karvei. Jūrų kar
vės skūra turi du sluogsniu. 
Viršutinis sluogsnis juodas ar
ba tamsiai pilkas, viėno colio 
storio ir stiprus, kaip korkinis 
nėedis; apatinis sluogsnis ’bai
tas ir storesnis už jaučio skū
rą. Jis pasižymi neapsakomu 
stiprumu. Po šiomis dviejomis 
skūromis visas karvės kūnas’ 
aptrauktas taukais storio apie 
keturius colius. Paskui jau 
seka mėsa. Kaip mėsa, taip 
ir taukai daug skanesni, negu 
mūsų karvių.”

Tų jūrų karvių, apie kurias 
mosklininkas -Stelleris kalba, 
jokių nuimtų fotografijų ne
pasiliko. Tik sugedusio laivo 
“Šventas Petras” vyriausias 
bfičierius nupiešė paveiksią.

Iš Stellerio aprašymų mato
si, kad jūrų karvės labai daug 
kuo skyrėsi nuo paprastų 
mums žinomų karvių. Nuq 
galvos iki bambos jos, panašios

IŠ NIKOLAJEVO, S. S. S. R
.'; į į > ______ ■ i ,' .• *

Mirė Draugas Stasys 
Kaminskas

Gegužės 21 d. Lietuvių Ko
operatyvas pergyveno liūde
sių valandas. Tai buvo diena, 
kurią draugas S KAMINSKAS 
atsiskyrė nuo mūsų šeimynos; 
ne tik nųb mūsų, bet ir nuo vi
so pasaulio proletarinės šeimy
nos. < Turėjo vos 40 metų am
žiaus. Paliko nuliūdime tris se
sutės: dvi Latvijoje ir vieną 
Minske, BSSR. Į Minską buvo 
duota telegrama, bet kuomet jo 
sesutė atvažiavo, jis jau buvo 
palaidotas.

Draugą Kaminską pakirto 
mirtis iš priežasties sūsižeidimo 
prie darbo, del jo paties neat
sargumo ir nepaisyhio, nežiū
rint v atkąrtotpio persergėjimo. 
Tai krintant storam sluogsniui 
molio.

Gegužės 23 d. 6 vai. vakare

IŠ LIETUVOS
žvalgyba Stengėsi

ŠIAULIAI.
sutrukdžius darbininkams 
gūžės šventę ir demonstraciją, 
dėjo labai daug pastangų ir 
rimtai ruošėsi, žvalgybininkas 
Smulkevičius savo1 'butan tam 
reikalui buvo parsivežęs dvi dė
žes bombų. Jau balandžio 10 d. 
prasidėjo areštai ir iki 1 gegu
žės viso buvo areštuota 130 dar
bininkų. Areštavo, visus, ką tik I 
žvalgyba įtarė, kad gali šiek 

ti kai kuriuos mūs veikėjus, tiek aktyvumo parodyti 1-sios, 
K juos skųsti (Šarkiūno skun- gegužės demonstracijos ruoši- 

dimaš Chicagojč), paga- me. “Bato” darbininkai už .1- 
į . liaus, brooklyniškiai juodie- sios geggužės šventimą buvo 3 

ji eleinentai pradėjo kovoti dienas neprileidžiami prie dar- 
1. prieš mus skundimais. bo.
t Takaus ir Čia jie nieko

nepešė. Šnipai pasiliko šrii- 
1 pais, O mūs įstaigos ir visas 
| judėjūnas eina savu keliu, 
g Muš laikraščių pasilaiky- 
i .mo paslaptis yra žinoma 

kiekvienam darbininkui, ku
ris šięk tiek protauja. Pa- 
laikojįe dtf dienrhščiu, išlei-

žvalgyba, ;kad
1 ge-

radęs daug 
dabar “neįtariamų ” as- 

Šnipai lyg šlykščiau-

Tarptautinio . Darbininkų 
Apsigynimo Kuopa

6 d. birželio buvo laikytas T. 
D. A. kuopos “Mopra” susirin
kimas. Mat, Lietuvių Koope
ratyve yra suorganizuota T. D. 
A. kuopa, todėl laikytame susi
rinkime, apkalbėjus Berlyno 
kruvinas skerdynes 1 d. gegu
žės, kur socialdemokratų lyde
ris budelis Zoergiebel, būdamas 
viršininku milicijos, sukoncen
travęs visas juodąsias spėkas 
užpuolė ramius darbininkus de
monstrantus ir pradėjo juos 
skersti. Apkalbėjus, nutarė 
tiems draugams kankiniams, 
paaukoti pusę dienos savo už
darbio. Turiu priminti, kad ne 
tik mūsų Kooperatyvo draugai 
pasipiktino tais kruvinais bu
delio socialdem. darbais, bet vi
si zavodai ir įstaigos ir aukojo 
dienos uždarbį nukentėjusiems 
draugams.

V. Bagočiunas.

įiy VV k N i 1 * JLX k WAX JI KZkJ J VU ptvil 1VU —

buvo į tiulenius, o nuo bambos i drg. S. Kaminskas tapo palaido- 
iki uodegai į žuvį. Dantų irgi Į tas Internacionalinėse kapinėse, 
neturėjo. Galvos skeletas pa-įšale kapo, kuriame guli keletas 
našus į arklio skeletą.

KaTj) tik Stellerio aprašy
mas pasirodė spaudoje apie 
tas karves, tuojaus visokie 
pramonininkai, bangžuvių šau
dytojai, pradėjo traukti į Be
ringo jūras. Jie ten taip be- 
gailestingai pradėjo naikinti 
jūrų karves, kad bėgiu poros 
desėtkų metų jų jau nebeliko. 
Mat, tie jūrų gyvūnai negalė
jo nei apsiginti, nei pasislėpti 
nuo užpuolusių ant jų pramo- 
nininkų-plėšėdrų, jeigu ,juos 
taip galima pavadinti.

Paskutinė jūrų karvė buvo 
užmušta ant Beringo salos 
1768 m.

Jeigu pramonininkai nebūtų 
buvę tokie plėšėdriški, jeigu 
valdžia juos būtų nors kiek1 
pažabojus? tai ir dabar rastųsi 
tie gyvūnai ir iš jų žmonija 
turėtų naudą. iBet viso pasau
lio kapitalistai . nekreipia jo
kios domės į4 tai,, kad palai
kyti'kpjdą nors :gyvūnų veislę. 
Jęigu tik jie iš"’tų gyvūnų turi 
naudą, tai1 išnaikina ' iki pas- 
kutiniari.; ; /'

Jūrų - karvių visame pasau
lyje pasiliko tik du skeletai— 
vienas Jungtinėse Valstijose, 
kitas—Sovietinėj Rusijoj. Ka
ro metu talkininkai, būdami 
Rusijoj, norėjo ir paskutinį 
skeletą išgabenti į užsienį, bet 
kokių tai būdu jis užsiliko.

Švenčioniškis.

desėtkų draugų komunarų, nu
žudytų baltųjų banditų. Lai
dotuvėse drg. S. K. dalyvavo 
minios, susidedančios bent iš 
keliolikos šimtų. Visi traukė 
link kapinių, orkestrai griežiant 
liūdesio maršą. ' Pribuvus ant 
kapinių, ten buvo traukiama 
paveikslai. Ant kapo ^pasakė 
trumpas prakalbėles dd. Juodis 
nuo Lietuvių Kooperatyvo ir 
Fuksmanas nuo Pramoninės 
Sąjungos.

Iš S. K. Gyvenimo
Susipažinau su drg. Kamins

ku 1918 m. Rochesteryje, N. 
Y. Ten man teko su juo ben
drai darbuotis darbininkiškame 
veikime. Jis darbavos pagal 
savo išgalės, bet 1919 m., ski
lus socialistų partijai, jis pasi
liko kairiajame sparne, tai yra 
Komunistę Pjartijoj.

.1920 metais jis išvažiavo į 
Lietuvą su šavo1 žmoha, kad ten 
pasidarbuoti del darbininkų la
bo, bet ten jam daug ko nepri
siėjo nuveikti, nes jo “ištikimo
ji” žmona neapkentė jo veiki
mo, nes ana skaitė tą už grieką 
ir ilgai nelaukus, nuėjo pas il
gaskvernį kunigą ir pakuždėjo 
į ausį, kad pastarasis apvalytų 
nuo griekų ir taip toliaus. ži
noma, tuojaus kunigėlis ėmėsi 
už $arbo ir pasiuntė “angelus 
sargus ’’-milicionierius, kurie 
nesigailėjo savo triūso. Išvertė 
viską augštyn kojomis, bet nie
ko nerado, tik paveikslus pa
saulinių darbininkų vadų: Leni
no ir Karlo Markso. Užteko 
to.

BRADDOCK, PA.
Ką Jie Pasakys 
Amerikos Darbininkams

New Yorko socialistai 
ruošiasi parsitraukti visą 
eilę Europos socialistų, ku
rie pagelbėtų pirmiesiem 
varyti agitaciją už jų kan
didatus į miesto adminis
traciją. Sulyg pranešimo 
“New Yorko Times,” pri-* 
bus' atstovai iš Vienos ir 
Berlyno miestų, kuriuos 
valdo socialistai.

Klysta Antro Internacio
nalo ponai, tikėdami, jog su 
europiečiais savo sėbrais jie 
galės apgauti New Yorko1 
darbininkus.’ Tučtuoj au 
tiem garbingiem' svečiam 

;l?ųs ' paduotas klausimas a- 
pie. 0.927 metų liepos mėne
sio įvykius Vienoje irk1929 
kietais 1 dienos gegužės mė
nesio įvykius Berlyne. Abie- 
jus -miestus valdo socialis
tai; ’ abiejuose buvo 
džiami darbininkai;
juose 
prieš

Nors čia lietuvių visai ma
žas būrelis, bet kad yra gerų 
žmonių, tai ant kožno svarbes
nio kilusio visuomeniško klau
simo atsiliepia. Kad ir šiau
rės lietuvių baduolių šelpimo 
klausimu irgi prisiminta.

Aukojo A. P. L. A. 14 kp. 
iš iždo $5.00; po $1: G. Ur
bonas, A. Chelkis, Ig. Sadaus
kas, M.’Sherman, M. Greičius; 

į po 50c: J. Balčikonis, E. Kun
drotas, J. Alksnis, .A. Kovai, 

į J. Vapseviče, J. Taujanskienė, 
U. Kizeviče, A. Baltrušaitis;

A. Urbonienė, G. Gal- 
Preidis. Viso $14.75. 
rinkėjai:

G. Urbonas.
Ig. Sadauskas.

Nuo red. — Pradėsimas ko
mitetui atsiųstas dar tuomet, 
kuomet jis nebuvo likviduotas. 
Bet komitetas pranešimą re
dakcijai pridavė tik dabar, to
dėl laipiname suvėluotą.

po 25c: 
la ii’ J.

Auku

Vilniaus plečkaitininkų 
Organas “Pirmyn” (num. 
13) rašo, kad tik viename 
Kauno mieste yra 800 ap
mokamų Voldemaro šaikos 
šnipų. Esą

...“Visuose gyventojų sluoks
niuose, pradedant darbininkais 
ir baigiant aukštaisiais ■■ Valdi-* 
ninkais, pilna Voldemaro agen
tų. į Ypatingai Voldemaras- 
stengiasi gąuti šnipų provoka
torių iš aktingesnių opozicinių; 
partijų darbuotojų, šnipams* 
gerai moka, net iki 15 milijo
nus litų išeina šnipams ir ben,- 

' drdi kovai su visokia opozici
ja.’ Čia įęiha ir papirkimai 
atskirų asmenų, kuriuos Vol
demaras žada iš opozicijos par
traukti savo logerin. Reiškia 
Lietuvos tvirkinimui Voldemcv- 
ras išleidžia, dnug. daugiau ne
gu nukentėjiisiems nuo neder
liaus šelpti. Sunkus vargas 
slegia Lietuvą, o jos pinigai 
eina šnipams ir įskudėjams ap
mokėti. Prislėgtas ūpas ir 
baimė, jaučiasi pas kiekvieną 
sąmoningesnį pilietį, visi bijo 
išsižioti, nes nežino, ar jo kai
mynas, draugas; arba . geras 
pažįstamas nėra šnipas. Ka
da! nors iškils visi šnipai į vir
šų* ir tada ne vienas stebėsis 
šnipų sąrašuose 
visai 
menų.
šieji parazitai teršia Lietuvos 

’ gyvenimą, šnipais laikosi visa
Voldemhro diktatūra.” ,

Kiekvienas sutiks, kad tai 
y Pa' pasibaisėtinas pinigų 
leidimas ir ačiū tam viešpa- 
tdujd bjddfdš1 fdšištiriiš1 tė1 
roras, kuris smaugia kiek-, 
vienų, darbininkų' pąsijudi- 
nimą. • Bet kokį receptą 
siūlo plečkaitininkai panai
kinimui to viso blogo? Ogi 
terorą pavienių asmenų. 
Paklausykit jų pačių žodžių.

“... Mušti šnipus yra kiek
vieno padoraus piliečio parei
ga. Kiekvienas nušautas šni
pas pašalina vieną niekšą ir 
sužadina ūpo įnetekusią visuo
menę. ' Kol dar nedaromas vi
suotinas sukilimas reikia šau
dyti šnipus, šaudyti yra ko, 
galima pasirenkant mušti. Jei 
viename Kaune yra 800 šnipų, 
tai kiek jų galima priskaityti 
visoje Lietuvoje? Reikia nuo 
jų gelbėtis, o gelbėtis galima 
tiktai šaudant šnipus ir ruo
šiantis prie diktatūros nuver
timo.,”

Tai yra ne tik kvaila ko
vos su fašizmu priemonė, 
bet netgi labai žalinga dar
bininkų judėjimui. Asme
niniu teroru niekuomet ne
buvo darbininkų ko,va lai
mėta, Nepasieks jos ir Lie-* 
tuvos darbininkai: ' Priešin
gai; tas, tik smarkiai pa
kenktų pačiam ' judėjimui. 
Fašistai gali išžudyti kėliaš 
dešimtis nekaltų darbininkų 
už vieno šnip'o patiešimą. 
Kokia1’ iš to nauda? Kam ji 
naudinga? Darbininkų prie
šam. Paiką ir žalingą ke
lią pasirinko Vilniaus socia
listai. Tai kelias nusivylė
lių, pesimistų. Juo darbi
ninkai neprivalo eiti. Kiek
vienas turi| suprasti, kad 
Lietuvos fašistų diktatūra, 
kaip ir visos kitos buržua
zijos diktatūros, bus nuver
sta tik masiniu darbininkų 
judėjimu, masine kova. Prie 
to veda Komunistų Interna
cionalas, prie to veda visų 
kraštų Komunistinės \ Parti
jos, jų tarpe ir Lietuvos Ko
munistų Partija', kurią pri
valo Lietuvos darbininkai 
sekti:ir. su >ja- išvien-kovoti

sker- 
abie- 

išstojo

SUMMERLEE, W. VA.
socialistai 

darbininkus.
tegul atvažiuoja tie 
čionai: New Yorko
ninkai pasakys, ką jie mano 
apie socialistus. Jie paga
linus pasakys, kad New 
Yorko ’ darbininkai nendri 
turėti policijos .viršininko 
vietoje antrą Zoergiebelį.

ponai 
darbi-

Jūrų Karvės

MŪS BENDRADARBIAMS
atėjus, 

parengimai 
To pasėka

suretėjo 
ir pra
yra ta,

Nors šitoj apielinkėj ir ma
žai randasi lietuvių, bet jie 
darbininkų reikalus gana gerai 
supranta.

Birželio 30 d. laikytame su
sirinkime A. L. D. L. D.A^3 kp. 
buvo renkamos aukos Gastoni- 
jos streikuojantiems audėjams.

Aukota iš iždo $5.00 ir pa
vieniai aukojo sekamai: P. 
Frajeras $2.00; J. Terevičius,

Tuojaus pagriebė ir nutęsė A. Jonikas, K. Stanevičius, S. 
į Kauno Sunkiųjų Darbų Kalė-'Šautuvas, K. Stasiškis, V. Sta- 
iimn knr ir nrqhikė nrti triin lneV1Ciene’ J* Raulmaitis pojimą, kui pialaike aili tujų ()(). Q RamanAuskien6 50 

eismo. c . vjso 5o Visiems au
kojusiems tariu širdingą ačiū.

J. Raulinaitis.

metų laiko, be jokio 
Tas atėmė nemažai sveikatos. 
Vėliaus nesurasdami jokio ap
kaltinimo, paleido. Sugrįžęs na
mon nerado savo žmonos nie-' 
ko; taipgi kuriuos ir turėjo ke-' 
lėtą dolerių sukišęs į butelį 
(bonką) ir paslėpęs žemėj, 
taipgi jau nerado. Tada su1 
draugų amerikiečių pagėlba jis 
nuvyko į Argentiną, bet verčia
mas sunkių aplinkybių vėliaus 
sumanė .vykti, į Europą. Atvy
ko į'Latviją, o ,iš Latvijos per-' 
šikėlė Į SSSR.' Atvyko į Lietu
vių1 Kooperatyvąk -čia jis įl
įstojo į Lietuvių Kooperatyvą.

Drg. Kaminskas dirbo visur 
pagal savo išgalės del labo dar
bininkų. Jis, deja, nepamatė 
savo darbų vaisiaus. Tu, drau-, 
ge, palikai didelę spragą darbi-1 
ninku eilėse ir neužbaigęs sa
vo darbo, užmigai amžinai. At
eis kiti draugai, kurie užbaigs 
tavo darbą ne tik Sovietų Są
jungoj, bet ir visame buržuazi
niam pasaulyj.

Nauja Grupė
3 d. birželio pribuvo į Lietu-' 

vių Kooperatyvą nauja grupė! 
iš Amerikos, * susidedanti iš 5 
šeimynų? Pas draugus matyt 
yra geras ūpas. Draugai išsi
reiškė: “Mes nesitikėjome, kad 
jau turite tokią puikią 
ve.

Vasarai 
įvairūs 
mogos. 
kad ^sumažėjo korespondenci
jų skaičius mūs dienraštyj. 
Sykiu sumažėjo ir skelbimų 
kiekis. . Turime apščiai laik
raštyj vietos. Ta proga pa
sinaudodami, raginame visus 
mūs. bendradarbius prie uo
lesnio ir atydesnio bendra
darbiavimo. Mes prašome:

1. Visus , korespondentus 
rašyti . daugiau žinių iš, dar
baviečių;; jos gaji būti ir il
gesnės, : apimantesnės dau
giau klausimų? , Jeįgu žiemos 
metu . tokioj i korespondencijų 
nęgalėdąvome sunaudoti, tai 
dabar bus proga. > Rašykit išį 
fabrikų. > ir ūkių (farmų) ; 
rašykit tuojau ir siųskit. (

2. Draugai, rašinėju straip
snelius, dabar prašom į fai 
kreipti daugiau do.mės. Jeigu 
žiemos metu del vietos stokos 
dažnai tokius rašinėlius pri
versti būdavom trumpinti, 
tai dabar jiem daugiau vie
tos turėsime. Rašykit viso
kiais klausimais. Keiskite 
savo mintis apie bendrus 
klausimus, liečiančius mūs 
judėjimą. .

3. Beletristai -apysakoriaį: 
dabar laikas jums pasirodyti 
su savo rašiniais. Dabar 
laikraštyj daugiausiai liuosos 
apysakoms vietos. Rašykit!

<fLaisvšsv Redakcija.

Labai daug išnyko nuo 
mes kamuolio visokių gyvūnų 
ir likusieji nyksta. Vieni pa
tys išnyko, nes negalėjo prisi
taikyti prie aplinkybių, nepa
jėgė kovoti už palaikymą gy
vybės, kitus žmonija išnaikino.

Nėtaip jau senai, anoj pu
sėj Ramiojo vandenyno, priei
nančio prie> Beringovo jūrų, 
buvo labai daug jūrų karyių. 
Bet !apie tų karvių gyvenimą 
mažjai turime1 žinią.' Apib jas 
piritas suteikė pasauliui žinių 
mokslininkas akademikas Stel
leris, sąkelevi's keliauninko Be
ringo, 1741 metaisj Kėliau-! 
ninku laivas sugedo prie Be-.1 
ringo sal,os; nuo cingos numirė ; 
pats Beringas. Ir,t°4e^ aka-1 
demikas Stelleris tik vienas 
tyrinėjo tas karves. Jis apie 
tai ve kaip tuomet rašė:

“Šie gyvuliai, (panašiai na
miniams raguočiams, jūrose 
gyvena bandomis. Paprastai 
patinėlis ir patelė 
neperskiriamai, o 
noši priešakyje jų. -Per visus 
ištisus metus'šie/'gyvūnai lai
kosi; ant salos didelėmis ban
domis ir visi gyventojai • ryti
nės Kamčatkos pakraščių ga
lėtų ^pasidaryti daugelį mėsos; 
ir tąrikų. Jūrų karvių dydis 
neapsakomas, nuo 4 iki .5 siek
snių ilgio. Ji sveria apie 1,-

ze-

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

merikos Komunistų Par
tijos organas, dar randasi 
sunkioj finansinėj padėty, 
nežiūrint, kad per pasta
rasis^ dvi savaites darbi
ninkai sukruto daugiau 
rūpintis jo likimu. Dar 
nesukelta užtektinai pini
gų, kad “Dąily Worke
ris” įgalėtų išeiti šešių

dirbtu-

vaikštinėja 
vaikai ga-

d. 
ka-

šaudo į Kalinius
ŠIAULIAI.—Gegužės 21 

sargas į priėjusį prie lango 
linį paleido šūvį, bet nepataikė.
Fašistai ir kalėjimuose uždary
tus žmones šaudo vien už tą, 
kad jie prieina prie lango.

. “Balsai ’b

T

♦

b nių prieš mus. Jie 1 bandė 
naikiptr mūs įstaigas fiziš*

1 kai .(padegimas “Vilnies” 
Chicągoje), bandė, insinuo-

Dabar šiaip taip verčiasi 
diena iš dienos.

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

Kroko dilius
Vytautas Durnysis

Satyros ir Humoro Meistras

TABOKIAUS RAPORTAI

RAPORTAS KETVIRTAS.

nepasakius savo 
pagrąsindama-J-tik 
nesakyk; ta kitai, 

ir joks “brodkeste- 
žinias taip greitai 
kaip visas svietas

prie Jievos. 
ko-

Šiemet Lietuvos patriotai mi
ni 500-tinį jubilėjų nuo Lietu
vos monarcho—Vytauto—gimi
mo. Jie vadina jį “Vytautu i 
Didžiuoju.” Brooklyne randa
si vienas Vytautas; kuris labai 
nori eiti “didžiojo” pėdomis. 
Tai “Durnybės” redaktorius. 
Kiekvienas patriotiškas didvy
ris, norėdamas tokiu būti, pir
miausia privalo įskųsti darbi
ninkų veikėją arba įstaigą. Ir ; 
va mūs Vytautas ima ir pasi
kėsina eiti “vien keliu dory
bės” : apskundžia kapitalistų 
valdžiai Komitetą šelpimui Lie
tuvos Baduolių ir dienraštį 
“Laisvę.” Už tai šis Vytautas- 
laukia medalio nuo Smetonos 
Kruvinojo ir kryžiaus. Deja, 
tie patys patriotai šitą Vytautą 
vadina, “ne didžiuoju,” 
durnuoju. Vis tiek titulas.

ikų liaudis pasigriebs prasjį|ėj0 Gintaro Gaudymas Waterbury, Conn—Neto-
autuvo ir kūjo, kuri lai- _____ h New Preston, Conn., uz- ‘GERAI PATAIKO!’
>tai iškėlęs Sovietų Są- ■ KLAIPĖDA __ Nesenai simuse lakūnai Martin
proletariatas, taip greit Itz - - * vnl1 nundotn Brown, 34 metu amžiaus, ir Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa,
latiesta IxUi Šių IliarcbC vci piautLd, Whiffnl 1Q mnfn užlaikytojas Restorano po num. 961
miestą. gaudyti gintaras. Dabar si Go.lcl.on 1J metų, Gran/st’t Brooklyn, n. y. “gerai

.J. K. D. r.tlinkn vionnc nariai nilkl’ltUS JU OTlaiVlUl. PATAIKOT PADARYT CIGARUS,(laioą atlieka vienas ganai------------- L:----------------------- kad . m6. laiko 500 J0HN.a

darbininkų
už to pjautuvo ir kūjo, kurį lai
ko augštai iškėlęs Sovietų Są-į 
jungos proletariatas, 
ji bus patiesta.

Krokodiliaus Šypsą

išrunijo

“Nekalto prasidėjimo para
pijos

“Kunigo Gaspadinė.”
Perskaitęs tokį piktą Jievos 

dukters laišką, jūsų Tabokius 
užsišnerpštė tabokos, pasiėmė 
popieros, plunksną ir parašė 
šitokį atsakymą:

“Klausyk tu, abliubenyčia!
Tu sudomiškai griešiji sa

kydama, kad aš lyginau da
bartines moteris
Aš tik padariau “figerį, 
kis Jievos sandėlis galėjo bū
ti pagal to dievobaimingo 
mokslinčiaus durną išvedimą 
apie žmogaus atsiradimą.

Tu giriesi, kad esi tiesi-tie- 
sutukė, kaip iš priešakio, taip 
ir iš užpakalio. Tai melas! 
Kur tu šiandien rasi tokį dur
ną kunigą, kuris tokią droby- 
ną laikytų sau už gaspadinę? 
Visos kunigų gaspadinės, kiek 
tik man jų teko matyti, yra ir 
iš stuomens ir iš liemens bran-' 
dingos, krūtingos, riebukės, 
rundinukės ir minkštos, kaip 
pūkinės paduškaitės. Ant to
kių leiterių, kaip tujei, dabar
tiniai kunigėliai pasistoję į- 
geresnes pasižiūri.

Kas link mieravimo... Tegul 
jau tave nekalto prasidėjimo| 
kunigėlis išmieruoja. Tabokius 
nėra matininkas ir jisai kolio-1 
nijas nematuoja. |

Daugiaus man laiškų nėra-j 
šinėk, nes aš vis tiek su tavim į draskančių gyvūnų už simbolą, 
nesiženysiu, nepaisant, kiek i reiškiantį tos šalies kapitalo 
pasogos tau kunigėlis duos, ir 
nekišk savo nosies į Tabokiaus 
biznį, nes jisai dar nėra įšven
tintas į kunigus ir gaspadinė 

nereikalinga!
Gud bai

Tabokius.”

Labai Lengva Mįsle
Klausimas: Kas pelnė tiek, 

kiek Zablackas ant muilo?
Atsakymas: “Durnybės’ 

įskųsdami Komitetą 
Lietuvos Baduolių?

SPECIALISTAI
Sykį dvi moterėlės susitiku

sios sekamai pasišnekėjo. Vie-' 
na sako: “O tavo vyrelis, kai-j 
minkėle, ką dirba?”

Antroji atsako: “žinai, tams-i 
ta, maniškis labai gerą darbą Į 
turi; kai tik mieste įvyksta ko- 
kis nors parodavimas gatvėse, 
tai jisai pardavinėja guminius 
baliūnėlius. O ką gi jūsų vyras 
veikia?”

Pirmoji: “Manasis daug svar
besnį darbą turi; kada tik j 
įvyksta saulės užtemimai, jis i 
visuomet pardavinėja -aprūky-Į 
tus stiklelius žiūrėjimui į’ tems- ! 
tančią saulę.”

■vis. Bet greitu laiku prie jo 
prisidės ir antras. Kaip ži- 

jnoma, Klaipėdos krašte gin
taras yra geriausias visam 
Pabaltijo pajūry. Randama 
gintaro dalis Apdirbama ir 
suvartojamą Lietuvoj, dalis 
— eksportuojama į užsie- 

| nius.

LIETUVIS GRABORIUS

CASTON ROPSEVICH

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

t

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 961- - - -- ------ GERAI
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi- 

I ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nen geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmąi 
AROMATIŠKAI kvepį.”

dėjai, 
pimui

lei-
Šel- TA J PRIVATINIS

DALYKAS

Imperialistų ir Fašistų 
Simbolai Baigęs Philadelphijos muzikos kon 

servatoriją, duoda lekcijas ant sniui 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j

pagelbą. Kreipkitės 'šiuo adresu;
4715 N. 5th Street

PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir ketvergaia:

121M So. 10th St.. Camden. N. J.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ į
162 BROADWAY Į 
Residencija:

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. * 
SOUTH BOSTON, MASS. !

Tel., So. Boston 0304-W. »

Mathew P. Bellas 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Imperialistiškais tikslais val
džios; atstovaujančios turčių 
klasę, ir simbolizavimui jų luo- 

!mo, pasirenka kokį nors iš

j galę.
| šiaurės Amerikos Jungtinės 
Valstijos savo simbolu turi

i smailabarzdį “Dėdę Šamą” ir 
! kumpasnapį erelį.
I Anglija turi storapilvį “Joną 
.Bull” ir liūtą.

Francija simbolizuojama

Andai, atsigulęs į lovą, jūsų 
Tabokius, ‘po visapusiško ap- 
mislijimo ir viso pakinko ta
bokos sužaživojimo, padarė 
išvedimą, kad reikia iš čia 
neštis. Jis savo išvedimą pa
matavo tuom, kad jo gasjJadi- 
nė neiškęs 
kaiminkai 
tu mekam 
ana kitaip 
ris” radio 
neišnešios,
sužinos, kad Tabokius nuogas 
įėjo į merginos kambarį ir jį 
visi pirštais pradės badyti. Ta
bokius, nenorėdamas savo au
toritetą nupuldyti del mergos, 
kaip pralotas Alšauskas bei 
kunigas Miežvinis,
iš to miesto ir apsistojo pro
vincijoj.

Pereitą haktį, naujoj vietoj, 
jūsų Tabokius miegojo, kaip 
kunigas, išleidęs savo gaspa
dinę į “šiltus vandenis.” Jisai 
pabudo tik tada, kada sugirg
ždėjo jo kambario durys, o 

» pro jas įlindo graži moteriška 
rankytė ir padėjo laišką ant 
šalia durų stovinčio stalelio.

Tai pastebėjęs Tabokius, 
drykt iš lovos, šmurkšt į keli
nes, šnirpšt į nosį tabokos, 
knapt akinius ant tautiškos 
nosies, capt už laiško ir pra
dėjo slebizavoti: “Em i es-mis, 
tė-ė-es-ter—Mister. Ta-ta, bė- 
o-bo, tabo, ka-i-ū, eskius—Ta-
bokius.” I Jam

Jūsų Tabokius, perskaitęs 
tuos žodžius, persitikrino, jog 
laiškas jam priklauso, atplė
šė jį ir pradėjo skaityti, kuris .v . - - .v n • r • v • gaiš pentinais gaidžiu, 
prasidėjo su šitokia įžanga: ISSlIierC IŠ bOCldllSnillO Kai-1

“Klausyk tu, kvailas asile! lio, Sulindo į Smalą 
(Čia jūsų Tabokius paėmė ge
rą niuką tabokos, išgėrė stik- ■

^Įą šalto vandens ir vėl pradė
jo skaityti) :

“Tu senas ‘bečleri,’ pasmir
dęs tabaku .durniau, kaip tu i 
drįsai lyginti dabartines m o-1 
teris prie Jievos ir išjuokti 
dievo darbą per savo bedieviš
ką gazietą “Laisvę?” Kibą tu, 
kvaily, apart savo tabakier-! 
kos, su merginomis nesi ture- į 
jęs jokios pažinties, kad lygi
ni jas prie Jievos visais atžvil
giais ?

“Tau, asile, reikia žinoti, 
kad pas dabartines moteris 
viskas eina mažyn, siauryn, 
ankštyn ir trumpyn. O jeigu 
tu, 'durniau ant durnių, nevie- 
rini, atvažiavęs gali išmieruo- 

iti, kad ir mane pačią, o per
sitikrinsi.

“Kibą tu akių neturi ar žli- 
esi, kad nematai, jog da

bartinės moterys eina vis 
plokštyn tiek iš priešakio, 
tiek .iš užpakalio. Jau dabar 
tokių “klomzių” veik ir nėra, 
kaip 'kad kitados buvo — per 
savo ketinę bematė kojų, o 
ant strėnų galėjai balną už
dėti.

Kada “Naujienų” Grigas dar 
nebuvo galutinai išsinėręs iš 
darbininkiško socializmo ska
ros, jis sakė tą, ką šiandieną 
sako bolševikai,—kad Susivie
nijimą Lietuvių Amerikoje tu-
įri kontroliuoti darbininkai, ku
rie sudaro milžinišką jo didžiu
mą, o ne tautiški saliūninkai ir 
bendrovių šmugelninkai.

Dabar ‘ gi Grigas geltonoj^01 tekus či.f?onui
. _____r -• . v. . . 4ini no Rnsnns rp

il-

savo nuogybėje turškiasi po 
smaluotą fašistinį dumblą ir 
atsiraugėdamas kvarkia, kad 
didžiuma Susivienijimo narių 
esą ne darbininkai, o “bolševi
kų klika.”

Socialistinių mėnesinių lai
kotarpį persirgus, ta “Naujie
nų” boba su ūsais ir barzda 
surado savo gyvenimo permai
nai prieglaudą name politinių 
prostitučių, pas fašistus.

“Tėvynės” Pašlemėko Dora, 
Cenzūra ir Nabagė Logika
“Tėvynės” redaktoriaus Vi- 

taičio protinis išsilavinimas ir
“Todėl užsidaryk savo ar-į gabumai nėra pasiekę laipsnio 

moniką, ba aš pikta, kaip įdū-jnei/ vidutinio korespondento.
kęs bulius, ir jeigu arčiaus gy
venčiau, tai tau visą snukį 
“sukukyčiau.”

'Courtney, Pa.

PIKNIKAS
Rengia S. L. A. 92 Kuopa

-v,™ yjiily) 14,1929
STAR MINE GIRAITĖJ 

Courtney, Pa.
Prasidės 12 vai. dieną ir tęsis 

iki vėlai nakčia.
^anūs Užkandžiai ir Gėrimai

i gera muzika ir kitokių
• pamarginipių.

JT ĮŽANGA VELTUI VISIEM

Tačiaus jis turi drąsos cenzū
ruoti ir fušeriubti komunisti
nių korespondentų raštus, kul
kas viršijančius jo paties pro
telį, logiką ir argumentų spė
ką.

Tas darbininkiškų Susivieni
jimo šaknų knisius yra toks 
nesumanus keverza, kad vie
noje špaltoje neva urzgia prieš 
fašistinę raštų cenzūrą Lietu
voje, o kitoje špaltoje pats 
cenzūruoja, išgraužta ( pažan
gesnio organizacijos nafio raš
tą ir dar prisega savo žioplų 
tauškalų ilgiausią uodegą, kai
po “redakcijos prierašą.”

Fašistiniai c e n zūruodamas 
kiekvieną darbininkišką mintį, 
jis yra toks pašlemėkas, kad 
vis tiek dar kvaksi politinio 
vištgaidžio balseliu, būk jis 
esąs laisvesnis už fašistinius 
Lietuvos latrus, ir tai po to, 
kai jis išlaižė tarpupirštes ko
jų pono Balučio, Kauni jos 
šizmo atstovo Amerikoje!

Tūloje mokykloje mokytoja 
aiškino vaikams biblišiką- 
ją pasaulio sutvėrimo isto
riją. Mažasis Kaziukas per
traukė mokytojos aiškinimą sa
vo pastaba: “Mano tėvelis-sa
ko, jog mes paeiname iŠ bez- mane, o gausite tikrai profesionalę
džionių.”

Mokytoja atsako: “Tai priva
tinis jūsų šeimynos dalykas ir 
kitiems mokiniams neįdomu, 
kam jūs giminingi.”

i BROOKLYN LABOR LYCEUMSULYG IŠVAIZDOS TEISIA
Teisme, kamantinėjant būsi

mus prisaikintus teisėjus, vie- Sales del Balių, Koncertų, Rankiotų, 
nas kandidatas pasisako negalė
siąs būt bešališku, es jau išsi
dirbęs savo nuomonę apie kalti
namąjį. Teismo pirmininkas 
dar sykį jį perklausia: “Tai sa-

yra kote, jog jau dabar, negirdė- 
ten j§s įrodymų, pasiryžęs smerkt 

įtariamąjį.”
Kandidatas: “Taip, jūsų gar-' 

be, vieno žvilgsnio į tą vyrą 
man užteko, kad įsitikinus, jog, 
jis tikrai kaltas.” Tai sakyda-j 
mas, kandidatas mostelėjo gal-į 
va į kitoj pusėj sėdintį asme-i 
nį.

Teisėjas: “Bet, žmogau, juk 
tas vyras yra prokuroras, o ne 
teisiamasis!’ ’

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais Įtaisymais. 

Keturios Bolių Alleys.
KAINOS PRIENAMOS

Lenkijos šlėktų simbolas 
i baltas vištgaidis (ar kokis 
| paukštis). Lietuviški\ patrio-j 
tai. biedni kapitalu, taipgi ir 
simbolu. Tiesa, senovės laikuo
se lietuviški kunigaikščiai turė
jo baltą kumelaitę, kuri jau la
bai nudėvėta. Mat, per kuni
gaikščių čigonišką meklerystę. 
ta kumelaitė ėjo iš rankų į 
rankas. Ja jodinėjo lenkai, šve
dai, rusai, vokiečiai ir jau gal 

i ar izvoščikui, 
^jei ne Rusijos revoliucija.

Iš tautiškos baltos kumelai
tės, tačiaus, teliko tik vieni kau
lai, čia reik kokio gyvūno fa
šistų simbolui. Bet kokio?

Kur didvyriai, ten ir galvos 
kaip puodynės, ir dar ne visai 
tuščios, žmonėse eina kalba, 
kad būk didžiuma moterų bijo 
to mažo gyvūnėlio peliukės. Net 
gi ir slonius (dramblys) bijosi 
jos. Nors tai gal nėra tiesa, 
betgi ta mintis tur būt buvo 
tautiškam didvyriui inspiracija.

’Ir štai Baltimorėje susirenka 
tautiški, ponai ir kunigai. Da
lyvauja ir fašistų valdžios at
stovas Balutis. Jausdamasis .... ________ , ..................
tautiškos dvasios pagavime, jis šiai įrodo, kaip puikiai ir tobu- 
savo spyčiuj bebrodkiastyda- (lai įtaisyta mūsų telefonų siste
mas, nutepė paveikslą fašistų ma. Juk mūsų mięste kas die-j 

ną esti 62,000 pašaukimų tele-' 
fonu ir tik po tris klaidas tepa
daroma kiekviename pašauki
me.”

i 949-959 Willoughby Avenue
Tel. 3842 Stagg

VILNA B A LSI S CHORAS
Kartą viename laikraštyje 

tilpo sekamas aprašymas tūlo 
artisto koncerto: “Ponas Geni- 
jukas ne tik pianu pats sau 
akompanavo, bet, reikalui esant, 
dainavo basso, kontralto ir te
noro solus. Publika užmirė ap
kerėta nepaprastais artisto ga
bumais. ”

NEPAPRASTA TOBULYBĖ
Vieno vakarinių valstijų mie

stelio laikraštis, 
vietinės telefonų kompanijos 
gerą patarnavimą,
kaip nurašė: “Visa kas aiškiau-

begirdamas

sykį štai

fa-

busimojo simbolo. Juo būsią 
narsi peliukė. Jis sakė:

“Vieną kartą dvi pelutės be- 
bėginėdamos kamaraitėje, neti
kėtai įpuolė į puodynę pieno. 
Na, ir nelaimė! Reik gelbėtis. 
Bet kaip? Abidvi plaukioja. 
Galop viena pavargo ir nusita
rė sau žūti, nusileisdama dug
nan ir žinoma prigėrė. O antro
ji ne. Plaukioja ir vis turi vil
tį išsigelbėti. Tik štai pasižiū
ri po jos kojomis Smetona ir iš 
Smetonos sviestas, o ji ant svie
sto stypt ir lauke—laisvėje.’’

Ot, tai toji narsuolė pelutė 
pono Balučio sutverta ir liks 
Lietuvos fašistų simbolu!

Caro imperijos simbolizavi
mui apart meškos, buvo dar 
dvigalvis erelis, kuriam bolše
vikai pjautuvu galvas nukirto.

Aš pilnai įsitikinęs, kad ir 
Lietuvos fašistų pelutei taip 
bus. Kaip tik greit Lietuvos

'LIKIMAS KALTAS
“Laisvas” senbernis, susiti

kęs nesenai apsivedusį savo 
draugą, sako: “Ir kaip tu galė
jai apsivest su tokia nepapras
tai riebia mergina?”

“Štai kaip buvo, Jonai,” ėmė 
aiškinti vedusysis. “Kai aš su 
ja susipažinau, tai ji buvo dar 
daug liesesnė. Tuomet aš nu
pirkau jai žiedą ir sutarėva ap
sivesti. Paskui, kai jinai ėmė' 
nepaprastai riebėti, tai aš no
rėjau pertraukt susižiedavimą, 
bet pasirodė, kad jinai jokiu 
būdu negalėjo numaut nuo įrie- 
bėjusio piršto mano duotąjį žie
dą. Tokiu būdu aš ir turėjau 
su ja apsivesti.”

Sumeškeriojo J. Burkus.

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

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

Sukulkime Žmogžudišką Suokalbį? 
prieš Gastonijos Streikuojančius* 
Audėjus '

16 DARBININKU
NARIAI NACIONALĖS AUDĖJŲ UNIJOS

YRA KALTINAMI ŽMOGŽUDYSTĖJE
JIEMS GRĘSIA ELEKTROS KĖDĖ

Kitiems Grūmoja Ilgi Metai Kalėjimo

už paliuosavimąKova
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.

I

Skubėkite į talką Tarp
tautiniam Darbininkų Apsi
gynimui.

Apginkite Nacionalę Au
dėjų Uniją.

Fred Bęal ir Vera Bush 
neturi būt numarinti.

74 streikieriai turi tuojaus 
būt paliuosuoti.

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

Skubotai Siųskite Aukas

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

New York, N. Y.

M. J. J. ūrbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Maes., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
pasitraukia. Taip 
pat drg. S. Rei- 

KauBo-ao, X.X-* Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan-

i miestuose parduoda;

John Naujokas 
kauskas, 214 
blieiltlliuuan, — ———-
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose paiuuuua; 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 iidirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur J kitus miestus 
biznieriams ir privatilkiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 15- 
ias apmokame.

Adresas:

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

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (ashh- 
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, N. Y.cionalizacijos, su skubinimo 

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

TI SUMOKSLAS 
GASTONIJOJ

Pietinių Valstijų Audėjų 
Kova Yra Reikalas Visos

Amerikos Darbininkų 
Klasės

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

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

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažamės Jdgos, 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 
sdc retail
^KAINOS YRA PRIEINAMOS) 
X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS. T
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR.ZINS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal

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

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIU5
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.
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Paraše A. BIMBA
Išleido Dienraštis “Laisvė”

Pašven- 
rankas 
sūnuje

Už Ką Jie 
Giria Jį?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje.

A. Adomauskas = L ., A ’, L

u UŽTYLI KUNIGAI

u?*

Ir Dievas nebeteko kantry
bes ir pabijojo, ka^ užpykęs ke
lionėje neišžudytų visų žydų. Įso nepaprastu žmogum, pusiau 
Dėlto pats Dievas nebenorėjo j dievu.

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

tai, kad jie nesutinka su Amalgameįtų uni-.

MOUNT ROYAL
J. MIKODUKAS

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

ROCK1ZMAS

HUNTINGTON, N. Y.

Tokiais gudriais menais, to
kiu * paslaptingumu mulkino 
tamsią minią ir darėsi jos aky-

džią. Kur jų toji dora?
Mergaitė vos sulaukusi 18, 19

S1U1VO1 petį oitivivui. xtacuiic owmxiiv uvxxo i

nupuolimas! Aš jos klausiau, kodėl ji tuo'

Puslapis Ketvirtas (. Ket irtad., Lit

DARBININKAI STOKITE

(Pabaiga) |dą, kad komunistas savo draugų gali rasti
Pusė po dešimtos vakaro jau aš radau-j visur, kur jis nepasisuks, kur jis nedaly

si pakalnėje, sėdentys ant suolelio. Tai bu- ,vaus. Jo draugai veda tam tikrą užbriež- 
vo momentas, kuomet mano širdis plakėją liniją Komunistų Internacionalo, visur 
nuo pavargimo, o jauna francūzaitė siūlino dalyvaudami ir save pasirodydami. Taip 
savo prekę pirkti. Tai buvo pirmas atsiti- ir mes, čia vandanfieji vietinį lokalą, uni- 
kimas mano gyvenime turėti reikalą su to-: jos biurokratams padarom nesmagumą, iš- 
kios rūšies pardavėja. Nedrįsau kalbėti, .kabindami Sovietų Sąjungos vėliavą. Lai 
nes buvau kaip užpultas iš nežinių; aš dai-ji plevėsuoja ir gązdina social-pardavikus, 
riausi, ar kas nemato tokio pošnekio apie nurodydama, kad ateis valanda,) kuomet 
lyties dalykus. Įsivaizduokite, kad tave ne tik unijos raštinėse plevėsuos raudoną, 
nepažįsta, nežino, o klausia: “Ar imtumjvėliava, bet ir miesto rotušėse!” susijudh-j 
mane į savo kambarį? Aš esu sveika pa- nusiainutyaigė ukrainietis.
nelė.” *

Koplyčių, vienuolynų pilnas miestas
Mes sutikome su jo nuomone.....
Atidarant pokilį, ';Visi Ahialgameitų 

Tos institucijos ’šako/' kad*’jos" dora 'sklei-'unijos viršininkai adresavo vietiniam lo- 
■ * kalui, kad čia šįokių, kad čia tokių (Mykė*

_........~..........   _ ? metų lių yra, kad perdaug raudoją, kad perdaug
siūlosi save parsiduoti.' Mane stebino toks Į kairųjį r t..t.,Jl\t. t.~ 
nupuolimas! Aš jos klausiau, kodėl ji tuo' •.J 
užsiima? Ji aiškiai atsakė, kad jos motina ^°. tai mokina, užtai kadpie yra komųnis- 
turi šešis vaikus, kurių ji viena yra vyriau-i; . v
šia. Tėvas tapo sužeistas fabrike ir, ilgai iJ0? bosais ir netarnauja .jiems taip nuze- 
sirgęs, pasimirė. JDabar aš veik viena pėl-Į JP^tai, kaip jie nori, kad jiems tarnautų, 
nau duoną, o kokie, girdi, čia Montreal1 Tol5s komunistų nusistatymas buvo peilis 
mieste uždarbiai. Pragyvent negali ir dar P°_ kaklu geltomemsiems vadams. Vienok, 

......... — ’ - ’ — musų draugai varė savo darbą pirmyn: 
jie vedė streiką ir aštrias kovas su fabri
kantais; jie nešė, galima sakyti, sunkiausi 
gyvenimo kovos persilaužimą prieš išnau
dotojus ir unijos biurokratūs ant savo pe
čių.

dažnai nedirbi. “Iš karto,” sako ji: “Buvo 
nedrąsu, geda, bet dabar lyg amatas. Aš 
manau, kad tamsta gėdinies manęs, aš ma
tau, kad neesi šio miestelio gyventojas, at
siprašau.” Ir nuėjo prie kitų vyrų, sėdin
čių pakalnėje ant suolelių; siūlydamosi sa
ve.

eiti su žydais, o prižadėjo siųs
ti angelą, kurs padėtų užkariau
ti pažadėtą žemę.

“Nes neisiu su tavim, nes esi 
tauta kieto sprando, kad kar
tais tavęs neišžudyčiau kelyje.” 
(Išėjimo 33 3.)

1 Sulig ’Dievo įsakymu buvo pa
daryta sandaro buveinė (san- 
daro skrynia). Kada Moze įei
davo į buveinę, ten šnekėjo su 
Dievu veidu į veidą.

** *■

“O Viešpats kalbėjo su Moze 
veidu į veidą, kaip paprastai 

fette'jąl Visada.” (32, 12-13.) . . .žmogus kalba su draugu. . . Ta- 
( Tokiu būdu įtikino Mozė Die- rė Mozė Viešpačiui: -liepi man 
va ir nulipo Mozė nuo kalno išvesti tuos žmones, bet nenu- 
dviem lentom nešinas.

“Ir, padarytas Dievo darbu: 
raštas ’taip jpat Dievo buvo len
tose išpjautas.” (32, 16.)

Nulipęs nuo kalno Moze, pa- 
Mes jautėniės, kad Čia mūsų draugus stabmeldystę neiškentė ii

“Jei kas 'esate Viešpaties, su- 
sivienykit su manim.” (32, 36.)

Susirinko prie jo žmonės iš 
Levi giminės. Ant kalno buvo 
permaldavęs Dievą, kad nenai
kintų žmonių, o čia pats įsakė 
skerdynę ir tat Dievo vardu. 
Tiek matyt jis su Dievu ir te
šnekėjo; ką norėjo, tą ir sake 
Dievo vardu:

“Kuriems, tarė: tą sako Vieš
pats Dievas Izraeliaus: Tegul 
pasideda vyras kardą prie savo 
strėnų: eikit ir grįžkit nuo var
tų iki vartų stovyklos, per vidų, 
ir tegul užmuša kiekvienas bro
lį ir draugą ir savo artimą. Pa
dare Levi sūnūs sulig Mozės 
kalbos ir krito tą dieną apie 
dvidešimts tris tūkstančius 
žmonių. Ir tarė Mozė: 
tėte šiandieną savo 
Viešpačiui, kiekvienas 
ir brolyje savo, idant jums bū
tų duotas palaiminimas.” (Išė
jimo 32,':, 27-29:) Į Į

Ir Dievas, .kaipržinoma gyrė
si Mozė, nenupeikė jo už tą 
skerdynę, bet palaikė Mozę, nes 
šis supykęs nuėjęs prie Dievo 
ir norėjęs atsistatydinti, prašęs 
Dievo, kad išbrauktų jį iš savo 
knygų, bet Dievas pasakęs:

“Kas man nusidės, tą r4š- f 
brauksiu iš savo knygų.” (Iš.

(Pabaiga)
“Meldžiu tegul nesako egip

tiečiai: gudriai juos išvedė, 
idant juos išmuštų kalnuose, ir 
išnaikino nuo žemės: Tegul nu
rimsta tavo piktumas, o būk 
gailestingas?- del' tavo žmonių 
piktybės. Atsimink Abraomą, 
Izaoką ir, Izraeliu, tavo tarną, 
kuriems pats savim prisiekei, 
tardamas: padauginsiu jūsų sė
klą, kaip dangaus žvaigždes, ir 
visą tą‘žemę, apie kurią kalbė
jau,-dūosiųį jūsų sėklai, o valdy
kite ;j.ąl visada.” ( . ■ '

I

| AUGŠCIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIŲ AMERIKOJE

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.

. IV.
Mes su drg. Z. ryt .dieną turėjome pri

būti taip pat pas draugus vienam pasikal- 
i bėjime. Mes rengėmės labai stropiai ir 
apie 2-rą valandą po pietų jau sėdėjome 
su drg. Z. pas draugą Sh. ir kalbėjomės

Aš skubinau namo, nes laikrodis baž
nyčios bokšte mušė jau vienuoliktą nakties. 
Parėjęs, išdėsčiau savo prietikius drau
gams, bes, mat, jau savo kambariuose tu- 

ET, ė •*
sistema ir jos supuvimą. Mes užmigome ’

'raiška role su^aukusiC tM VvėflTnksn^
Draugas Z. tiesiog sakė jiems pra- 
Jis mosikavo ranka; jis veido iš- 

ti tokiais tėvais dukterų, kur tekis likimas T™ Ts^^au?“ Nelnlu,“kokiose mVm 
šio suredymo galėjo patikti .r musiskes, įada jaįčiJausi esąs. B’t dide.
kaip tują jauną francuzaitę Mes tiesiog;ūsaigJh. plačiog bul.'n0S(: pl<ių pe2iu 
p akeikeme kapitalistmj ledą. ,įr stambaus sudėjimo nepakentė to mano

III. ♦ [draugo užsipuolimo.;! i < ; . ‘ ■ t; .
Bankietas. Mes visi tą naktį nemigę, | “Klausyk, draiige,” burbtelėjo pVo; 

vakare ruošiamės į unijos lokalo surengtą j ūsus. ; H
bankietą. Pats bankietas atsibuvo tikrai-1 “Pala, pala... Paklausyk, ką aš pa
liečių svetainėje. Nuostabu mums, ameri-! sakysiu,” stabdė Z. diktąjį, ūsuotą vyrą, 
kiečiams, buvo tas, kad, kaip rusai, taip ir i kurio žodžiai jau buvo besiverčią iš burnos, 
ukrainiečiai moka abidvi priimtas Kana-,bet nutrūkdavo, nes jį Z. sulaikydavo ir 
doje kalbas—francūzišką ir anglišką. Mes neduodavo kalbėti, 
taip stebėjomės iš tų žmonių, kad jie daug _ Mes kalbėjomės ilgai ir draugiškai, 
kuo skiriasi nuo Amerikos rusų ir ukrai- Ūsuotas vyras mus, amerikiečius, iš kart 
niečių. Ne tik ką savo apsiėjimu (manda- Ibarė, bet paskui sustojo. Mes jautėmės 
gūs), bet ir pažvalgose į šių dienų surėdy-1 lengviau A Mes vaikščiojompo Montrealio 
mą yra skirtingi; jie visi nusistatę prieš į miestą, ginčinomės' ir^ kalbėjome apie su- 
buržuazijos ir kapitalistų rėdą, kas Ameri-Įtvirtinimą darbininkiško judėjimo Mont- 
kos rusuose ir ukrainuose yra retenybė, ręal mieste. . Mes gavome patirti, kad ku- 
Mes kalbėjomės gana godžiai su tais žmo- nigas, užkariavęs didžiumą lietuvių Mont-.

‘ ‘ real mieste, po savo įtaka juos laiko ir iš
naudoja visokiais būdais. Mes taipgi užpuo- 
lėme Montrealio draugus, kad jie apsileidę, 
kad jie tinginiai. Tiesa, jie nuo to nesigy
nė, tik teisinos, kad nėra dirvos veikimui. 
Bet kuomet mes su Z. jiem pastatėme klau
simą: “Jeigu kunigas į savo parapiją su
traukia penkioliką šimtų, tai jum gėda ne
sutraukti iki šimto į Literatūros Draugi
ją;” jie, žinoma, neprieštaravo tam,’ bet 
griebėsi išsiukti, kad nėra kam, o jie, esą 
seni.

| Vienok, kaip-ten nebūtų, mūsų mori- 
himnus, o dabar jie uliavoja po raudona^ trealiečiai pasižadėjo veikti del komunisti- 

jnės idėjos. Tas ūsuotas ir diktas vyras 
davė suprasti, kad pas jį energijos yra, kad 
jis* prie gerų norų galįs daugiau ant savo 
plačių pečių panešti, negu nešė iki šiol. 
Mes pasispaudėm rankas ant stoties ir pa
linkėjome vieni kitiems su energija darbuo
tis del komunistinių idėjų.

Važiuodami trūkiu į Ameriką per 
, # Kanados lygius laukus, kalbėjome apię sa-

zišką, kaip mūsų ponai unijos viršininkai, vo įspūdžius, apie savo planus lokaluose; 
kurie linksma ant lūpų šypsą juokiasi, kuo-, apie savo nuožiūrą ir nusistatymą linkui 
met jiems orkestrą griežia tautinius him- > unijos biurokratijos. Mūsų nuomonės vy
nus! Mes darėme tą tikslingai, nes žino- riausiai sutiko, kad konvencija buvo tik 
jome, kad čia bus vienas kitas mūsų drau- laiko leidimas, gero del unijos narių nie- 
gų. Mes jautėme, kad atkreipsime jų aty- ko nežadėjusi ir nieko nedavė.

nėmis, nes jie mums patiko savo nusistaty
mu taip, kad mes radomės draugai vienos 
minties—komunistai, kur tarp mūsų užsi
mezgė draugiškumas ir . simpatija linkui 
vienas kito gana draugiška ir prielanki.

Pati svetainė buvo švariai išpuošta. 
Ant sienos kabojo Rusijos Tarybų valdžios 
vėliava su kūjo ir pjautuvo emblema. 
Mums buvo labai keistoka, kad raudona 
vėliava dabino svetainę, kurioje puotavo 
didžiuma delegatų social-patriotų—gelto
nųjų unijų vadų, kuriems tik kelios dienos 
atgal griežė amerikoniškus ir francūziškus I

____  T 1 . 1* • -I I

vėliava. Juk tai išjuokimas.
“Gal tiems ponams nepatinka, kad čia 

kybo Tarybų Sąjungos vėliava?” Paklau
sė rimtai mano drauga^ P., šalę jo stovin
čiojo ukrainiečio.

“Mes pakabinome,” sako ukrainietis, 
“kad žinotų, jog šiame unijos lokalo ban- 
kiete dalyvauja ir komunistų, kurie gerbia 
šią vėliavą, o ne amerikonišką ar francū

“Tėvynės” N27 tilpo kores
pondencija iš mūsų miesto ir 
sykiu informacijos, kaip sura
sti S.' L. A. 340-tos kuopos iš
važiavimą, kuris. įvyks 14 d. 
liepos. Bet “Tėvynės” redak
cija tas informacijas savaip iš
taisė’ir tas ištaisymas gali vi
sus suklaidinti. Buvo pasaky-

■ ta, kad ’ važiuojant Jericho

Turnpike—25A keliu, reikia 
važiuoti iki Depot Road ir 
sukti po kairei, o “Tėvynė” 
“Depot Road” išvertė sekamai: 
važiuoti iki Huntingtono gele
žinkelio ’stoties. - Tuo tarpu 
“Depot Road?, ir' Huntingtono 
gelžkelio stotis visai‘skirtingos 
vietos, ir žmones, , atvykę ' prie 
Huntingtono gelžkelio stoties, 
nieku būdu neįdės išvažiavi
mą surasti'.

Todėl meldžiame visus, ku
rie važiuosite į mūsų išvažiavi
mą, važiuodami Jericho Turn
pike—25A Road, važiuokite 
iki ? Depot Road ir sukite po 
kairei, r Išvažiavimo vieta bus 
palei /18 gatvę. Pradžia ; 104 
vai? ryte, v Bus gera šokiams 
muzika, bus įvairių pamargi- 
nimų. \ Būkite visi.

Huntingtono - Pilietis. *’

Knygelė iš 64 • 
pusi. Kaina 20c

rodai man, ką siųsi su manim, 
ypač kad pasakei: žinau tave 
iš vardo ir radai prie manęs 
malonę.;... j Parodyk man savo 
veidą, idant tave pažinčiau. . . 
Negalėsi regėti mano veido, 
nes žmogus manęs nematys, ir 
gyvens. Ir dar štai, sako, yra 
pas mane vieta ir stovėsi ant 
akmens. Ir kad praeis mano 
garbė pastatysiu tave uolos ply
šy ir uždengsiu savo dešine, kol 
praeisiu, ir atimsiu savo- ranką, 
ir pamatysi mano pasturgalį, 
bet mano veido negalėsi regė
ti.” (Išėjinjo 33, 11-23.) (Iš
eina taip, kad Mozė šnekėjo su 
Dievu veidu į veidą, paskui pra
šė Dievą savo vbidą parodyti ir 
galop tepamate tik Dievo nuga-

Dievas liepė Mozei padaryti 
iš akmens dvi lenti ir jis vėl 
užlipo ant kalno;, kur išbuvo 40 
dienų ir prisidirbęs ragus su 
lentomis nulipo | nuo kalno. Ra
gai visgi darė įtakos, žmonės 
nusigando ir bijojo prisiartinti!

“O kad nužengė Mozė nuo 
kalno Sinai. ... O nežinojo, kad 
jo veidas buvb 'raguotas... 
’. . ’. b matydami Aarbnas ir Iz- 
raeliaus sūnūs raguotą Mozės 
veidą, bijojo arti prisiartinti 
prie jo... O pabaigęs kalbą 
užsidėjo apt.savo veido uždan
gą, .kurį įeidamas prie Viešpa
ties ir kalbėdamas su juo, nu
siimdavo, kol išeidavo. . . bet 
jis užsidengdavo savo veidą, jei 
kada jiems kalbėdavo.” (34, 29-

Keturi Skyriai Pomirtinės: >

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300, 
Trečiame - $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 dovanu

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS

UŽIMA SAVC
(JULY), 192f

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

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks,

$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 reiks1'"’ o a-^ 1<I«r 
nupirktų '■JbTų ' z*J50 ar . xnesi-

riių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akenų prie j asu lot ’
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N. ., f 

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

Tel.: Greenpoint 9682

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Būdavo j ame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznj. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame 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.

t ‘

LABAI svarbi brošiūra. Joje nu
rodoma Trockio paklaidos revoliu
ciniame judėjime ir Lenino kritika 
jo paklaidų. Matysite\kodel Troc
kis taip pasipūtė po Lenino mir-L 

. ties, kad jau revoliucinėje Komu- - 
nistų Partijoje nebebuvo galima jo • 
toleruoti.

644 Driggi Avenue, Brooklyn, N. Y
Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

DABAR Trockis Jau Kontr-revo- 

liucionierių Abaze. Susiriesdami 
giria jį visi proletarinės revoliuci
jos priešai.

MENDELO

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL

526 N. 11 th St. Philadelphia, Pa.

Tai Tie Švelnūs Cigarai 
Kuriy Jūs Pageidavot

J MENDELO
j

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik ii importuotų tabakų.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą išsiuntinejame, kaipo 

užsakymus (orderius), i
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1., Liepos 11, 1929

LŪS ANGELES, CAL

LIETUVIAI!

PAS—

VIETOS ŽINIOS

(liepos Moterų Kalimų Skaičius
Sumažėjo, n Vyrą Pakilo

e Didžiojo New Yorko kalėji-

RUSIŠKA: PIRTIS TURKIŠKA

(

I.

&<&&&&

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

kuopų į-
Nors iš

© 1929, 
Phe American

MOTERIMS:
Panėdėliais ir 

utarninkaia

bankas 
visokio- 
abejoti-

u
9

mūsų 
parė- 
vietos 
atliks.

ko- 
kad 
bet

tik rei- 
ir išrink-

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktj 

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

nakties

Kp. Korpžp.
K. Valeika.

tą
D.

6021 St. Clair 
kurie dąr ne- 
“Caro Kalėji- 
ir Atsimini-

pasakiau, 
neblogas,

ir neapsirikau.
tikėtis didesnio, 

negu dabar

1928 metais 
skaičius paaugo 
moterų sumažėjo

didele. * , / : , (
ALDLD. 145 Kp. Koresp.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

Prigėrė 93
Per paskutinius šešis mėne

sius Brooklyne ir Queens pa
viete prigėrė 93 asmenys.

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 JR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas! Pulaski 1090

Mos išmokiname taisyti ir valdyti t 
automobiliais j trumpiausj laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienohiis ir 

i, vakarais. Informacijos dykai.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. < Nedėldiehiais nuo 11 iki 2 ' 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L.

• Tiknus ’ >
NEW YORK AUTO SCHOOL
228—2nd. A ve., cor.' 14tn St., N. Y.

=t .......

- A i - -v, . i > v jvyrai kaliniai irAr dar neaišku, jog buržua-! J
zija žiūri į socialistus, kaip į
sau artimus žmones?

FYTPM Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki r A 
jęuo g ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—76c J v vvBl’f

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

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

ir magesnis prūdas su sūrimi vandeniu
LAPUOTOS IŠS1PERIMUI VANTOS VELTUI

įmuose 1910 metais buvo 3,132 
740 moterų; 
vyrų kalinių 
iki 4,504, o

Pereitą sykį rašydamas 
respondenciją 
čia veikimas 
taip pasakęs 
Vienok reiktų 
platesnio, negu dabar yra. 
Mat, vietos progresyviai lietu
viai visi sugabūs ir bile veiki
me kiekvienas už save atsako.

Šioj korespondencijoj noriu 
ir faktais parodyti Los Ange
les veikimą.

Birželio 9 d. įvyko S. L. 
66 kp. piknikas. Kadangi 
pačią dieną pripuolė A. L. 
L. D. 145-tos kuopos susirinki
mas, tai buvo laikomas ryte, 
tame* pačiame parke, kur ir 
piknikas įvyko. Mat čia nėra 
tų prieža^tių, delei kurių pik
nikas negalėtų įvykti. Jeigu 
tą dieną įvyksta koks nors pik-

Puslapis Penkias

CLEVELAND, OHIO
• t • . ’ t e Labai P? Bell Ęhone, Poplar 7545

Birželio 26 d. įvyko A. L. D. 
L. D. 22 kuopos susirinkimas. 
Narių dalyvavo apie 40, dau
giau, negu paprastai susiren
ka. Buvo garsinta, kad šiame 
susirinkime dalyvaus ir svečių 
iš Chicagos—Andriulis ir Stan
čikas. Bet Andriulis negalėjo 
dalyvauti, buvo tik Stančikas-. 
Organizatorius Mažeika pra
neša, kad nieko negalėjęs nu
veikti, bet buvęs nuvykęs į 
Youngstowna, ir ten esanti 
kuopa silpna, todėl mūsų kuo
pa turi išrinkti delegatus į 
konferenciją, kurie turės nu
vykti anksčiau ir ten konfe- į 
rencijos dalykus sutvarkyti. 
Išrinkti septyni delegatai, ku
rie būtinai turi būti 14 d. lie
pos, 9 vai. ryte. Youngstowne.

Finansų raštininkas pranešė, 
kad kuopos ižde randasi $23.- 
44. Ateities žiedo vaiku

Pastangos Suklaidint
publiką daugiausia nupuola todėl, kad kiekvienas rūkytojas 
gali pats gauti faktus apie Lucky Strike, Tai yra extra, slaptas 
apkepinimo procesas — pritaikytas prie puikiausių tabakų, 
naudojamų cigaretuose — kCJ suteikia Lucky Strike cigare- 
tams viešai pripažintų viršenybę. Miiionai vyrų ir moterų 
visose gyvenimo srityse sutinka su 20.679*^ daktarais, kurie 
išėjo ant rekordo, sakydami, jog Luckies — ačiū apvalančiai 
kaitinimo pasekmei — mažiau teerzina gerklę.

•^Čia paduodamas 
skaitlines patikrino ir 
patvirtino LYBRAND, 
ROSS BROS. IR 
MONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų 
Patikrintojai ir Audi
toriai.

(PASIRAŠO)

Company. Incorporated

ir
ANGLIŠKAI-L1ETUVIŠKAS F. STANKUS
ŽODYNitlS

jūsų Grabonus-Undertaker

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bu

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas,

KAINA $1.25 
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

tą dieną įvyksta koks nors pn<-1 draugijėlės atstovas pranešė, 
nikas, tai toje vietoje turi į- kad nuo 12 d. gegužės drau- 
vykti ir susirinkimas, o paskui gijelės pamokos pertrauktos ir 
visi nariai dalyvauja piknike.! prasidės tik spalių mėnesį. 
Tode*l pas mus ir susirinkimai Pikniko komisija pranešė, kad 
būna skaitlingi.
rinkime dalyvavo 47.
kuopos prisirašė septyni nauji ( 
nariai — drdugai Polekai, J. 
Valantis, V. Sidara, J. Lankus, 
A. šereikis ir V. Ratkus. Fi
nansų raštininkas pranešė, 
kad kuopa turi 113 narių ir

Ir šiame susi-1 jau viskas prirengta 
Prieikia darbininkų, kurie 

ti.
Piknikas 22 ir 190 

vyko 30 d. birželio,
ryto diena buvo apsiniaukus ir 
lijo, bet į pikniką žmonių su
sirinko apie 250, tai išlaidos 
gal pasidengs. Draugas žeb- 

kad iki birželio 9 d. užsimokė- rauskas pasakė prakalbėlę
\ jusiu už šiuos metus yra 87.1 apie dabartinę Lietuvos bą- 

, Reikia tikėtis, kad ir tie, ku-] duobų padėtį. Paskui drg. Ma
rie dar neužsimokėję, užsimo-jžeika ragino visus tuos pini- 

Įgus, kurie buvo skirti baduo- 
[liams, pavesti streikuojantiems 
j angliakasiams arba priešfašis- 
♦iniam komitetui.

Sekantis kuopos susirinki
mas .įvyks -24 d. liepos, toj 
pačioj vietoj— 
Avė. svetainėj, 
gavote knygą 
muos—Užrašai 
minimai”, tai ateikite ir atsi- 
imkite.

22

kės. i
Užsibaigus susirinkimui, pra-j 

sidėjo piknikas. Gaspadinės^ 
buvo pagaminę įvairių valgių,| 
kuriais mėsėdžiai ir žolėdžiai; 
pasitenkino.

Birželio 23 d. įvyko rankų 
darbo paroda, kurią surengė

145 kuopos. Surengti parodą 
reikėjo nemažai padėti darbo, 
ypatingai moterims—šereikię- 
nei, Lingienei, Sliesoriūnienei ir 
Pečiulienei. Parodoj dalyva
vo M. šereikienė, J. Karvelis,
v. Savickiene, A. įingienė, L.| KųHe iš vietinių arba apje- 
Juozelskiėne, žiaunienė, Pečiu- linkėk miestelių atsilankote i 

*' Tienė, Juozapavičienė, Slieso- SAVEN ROCK, tai nepamirs- 
riūnienė, U. Deivienė, Dumšie^kite aplankyti lietuvišką įstai- 
nė -ir R. Levanukas. Buvo gą. Mes užlaikome visokių už- 
skirta penkios dovanos del tų, kandžių, 
kurie gaus daugiau balsų, tai 
V. Savickienė gavo pirmą, U. 
Deiviertė—antrą, šereikienė— 
trečią, Karvelis—ketvirtą ir R.
Levanukas — penktą. Apart 
parodos buvo ir muzikalė pro
grama. Taipgi buvo suloštas 
trumpas, be žodžių, veikaliu- 
kas, parodantis, kas pagami
na rankų dąilės darbus ir kas' 
paskui juos sunaudoja.

Dabar mes matėme “Laisvė
je” pranešimą, kad vasaros 

a metu dienraščio padėtis sunki. 
Ir turiu pasakyti, kad jau dau
gelis kalba apie surengimą 
kokios nors pramogos 
darbininkiškos spaudos 
mimui. Aš tikiu, kad 
lietuviai savo užduotį
Juk ir pereitais metais mes 
Savo spaudai padarėme $181 
paramos. Nors tai skaitlinė 
abejnai nedidelė,’ -bot palygi
nus “su lietuvių gyventojų

minkštų gėrimų ir 
patobias JURŲ MAUDYNES, 

Adresas: 410 Beach St., 
SAVEN ROCK 

New Haven, Conn.
(163—168)

Pjaustė Moteris, Nekęsdamas 
Visos Gražiosios Lyties

Kadangi merginos ir mote
rys nedavusios jam ramybės, 
o jis visų moterų baisiai neap
kentęs, tai jis ir perrėžė brit- 
va nugarą Karolinai Goodwi- 
naitei, telefonų tarnautojai, 19 
metų mergaitei, ant Broad
way, New Yorke,—aiškinosi 
areštuotas Carl Delaet; 23 me
tų amžiaus, negražios išvaiz
dos, valgyklų darbininkas.

Jį tuojaus apspito žmonių 
i'minia,' ėmė mušti ir kažin ar

/ skaičiumi, tąi reikės pripažįnti į ji^ nebūtų nulynčiuotas, jeigu į 
nebūtų' atbėgus policija, kuri i 
ir išgelbėjo jo kailį.

Kamantinėjamas, jis prisipa
žino, kad ketvertas metų at
gal jis peiliu sužeidė vieną 
moteriškę Detroite, bekeršy- 
damas visai moteriškai lyčiai.DONORA IR APIELINKeS 

LIETUVIAI!
Užmušęs Šešių Vaikų Motiną 
Ir po Lova Pakišęs

SKAITYKIT IR
PLATINKIT

LAISVĘ

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

kurios įsteig- 
Webster, Pa., 
del Šeimynų

už Labai

Gerai įsitėmykite šią žinią: 
Lietuvių Tautiškos Neprigul- 
mingos Kapinės, 

. tos 1916 metais 
Parduoda Lotus

ir Pavienių
Žemą Kainą

Nuo $15.00 iki $35.00
čia labai paranku ’, lietu

viams iš Donora, Monessen''ir 
Courtney. Visais reikalais 
kreipkitės į pirmininką:

JUOZAS STOCKUS, 
Monessen, Pa.

Rado užmuštą ir po lova pa
kištą Nellę McFaddenienę, 44 
metų amžiaus, gyvenusią po 
num. 23 Floyd St., Brooklyne. 
Jos vyras, stogų darbininkas, 
senai jau neturįs darbo, kažin 
kur prasišalino iš namų. Spė
jama, kad tai jis užmušė pa
čią. Užmuštoji buvo motina 
šešių vaikų, nuo 6 iki 23 me
tų amžiaus. , *

It’s toast
Nei Jokio Gerkles Erzinimo j

Nei Jokio Kosulį

The Lucky Strike 
šokių Orkestrą ir 
toliau kiekvieną suba- 
tos vakarą skleis savo 
muzikąt nuo vieno 
vandenyno iki kito, 
per N. B. C. radio 

tinklą.

nieks negali už
ginčyti teisingu
mą to patarimo:

“SIEK
LUCKY

VIETOJ SAL
DUMYNO.”

IT’S TOASTED

Vėl Bankas per Šmugelius 
Pražudė Miliūnus Pinigų

Nusibankrutavus Clark 
Brothers privatiniam bankui; 
154 Nassau St., New Yorke, 
dingo apie $4,000,000 žmonių 
pinigų, kaip praneša valdžios 
paskirti “risyveriai” 
mui To banko reikalų.

Pasirodo, kad ir šis 
užsiėmė šmugeliais, 
mi^ spekuliacijomis,
nais Šerais. Veikiausia dar 
paaiškės, kad 0 banko vedė
jai neužmiršo ir savo kišenių.'

Kapitalistų Laikraščiai 
Skelbia Socialistų Aukas

Socialistai nominavo A.
Shiplacoffą savo kandidatu į 
Kings pavieto prezidentus. Jis 
yra aršiausias kairiųjų • darbi
ninkų neprietelius*'ir kelis, kar
tus ' dalyvavo sudaryme ; bylų 
prieš komunistinius kovotojus.

New Yorko Times, didžiau
sias kapitalistų lai kr a š tis,

smulkmeniškai aprašo l
10) socialistų pradėtą rinkimų 
kampaniją, paduoda visų kan
didatų vardus ir paskelbia net 
vardus pavardes žmonių, ku
rie suteikė aukų delei socialis
tų rinkimų vajaus. ■

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

JUOZAS

iiiamaiiii

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA,

Bell___

PA.

TELEFONAI:
__Main 9669
i-Oregon 5136

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urbau’s Cold Powders
nuo savo amžino priešo 1

Ilrhn I SY TflllQ ccntai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš UI mu LiOA IcImo kj£ą amžiną žmogąus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE

GREENPOINT 1111

Avenue6102 Grand 
Maspeth, L.

Kampai Clermont Avenue 
TELEPHONE} JUNIPER 97»<

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

__ __________________ ORDER BLANK ------ - ----------------------
Siųsdami pinigus su savo adresų, užrašykite:

A6, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI už kurj malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas

No. —

Miestas

...........St. or Ave.

8t*te............. ..—-~
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKtA su REPUTACIJĄ 

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

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

New York City



VIETOS ŽINIOS

ANT PARDAVIMO
4

J. Nalivaika,
(162-3)

135

FOR RENT

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Jau Pervede PirmąsiasLais

AR BEŽDŽIONES RŪKYS?

pe

tį z-

SPORTAS

ir

antrašą:

NAUJA BUČERNE
D.

I

jis 
kali

nei
su

KELLY-DOBILAITIS 
VĖL BOKSUOSIS

neįvyktų 
susikirtimas

ABEJOTINA, AR ŠARKIUI 
TEKS BOKSUOTIS SU 
SCHMELINGU

ka- 
bet

REAL ESTATE
NAMAI ŽEMĖS

laivo, todėl 
Galima daryti ge- 

G. M. Kanton, 420

sutinkame, kaip broliai.
Jonas Naujokas.

Apgarsinimas yra kitoj vie
toj.

su Billy Freeman.
bandys atsiimti čampionatą iš 
Dobilaičio, ir todėl Kelly tu
rės apginti. Nėra abejonės, 
kad jis laimės. Mūšis 10 roun-

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

parduodu ameriko- 
lietuviams ir kitatau- 
John’s Cigarai O. K.,

kad nauja konstitucija

Šarkis su Schme- 
žymiausios bokso

Yorko Valstijos Atle-
Komisija suspendavo

tinis 
pos, 
Michigan Ave.

rugsėjo mėnesį New

“LA IS VĖS” 1 )I R EKTORIA M S
Ketvirtadieni, 11 d.

“Laisvės” 
torių 
te.

Sekr. J. Povilaitis.
(162-164)

išleistuvės. Kaip 
jaunas ir sugabus 
vedėjas apleidžia 
išvažiuot MHiaš į 

pamand-
Susirinko virš 100

Raudonieji vi- 
kad geriau te- 
tuojaus 
visiems

liepos, bus 
spaudos ‘Bendroves direk- 

ekstra susirinkimas. Visi būki-

; nau- 
ių, kuris 

14 '

“Aido”—šalinaitė 
iesti 

Kaip

Keli Gastonijos streikieriai 
dalyvaus Tarptautinio Darbi-;

tonsilai) ir sekantį penktadie-^al drūtesnių ar lengvesnių, ir $Į%¥llrull! relKil,ų. ou plmla 
nį boksuosis Kingston, N. Y., įa.r užtektinai kvepianti . teik- jėjo galėn naujoji konstitucija, 

---- — Pastarasis pranešti. 
r T Tk. T

$5.50, $8.50 ir
Taipgi mes esame 

grožybės srityje del 
vyrų.

Gerai įsitėmykite
ANTHONY MOLLYN

578 Grand Stret
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

Į Roosevelt Field orlaivinin
kystės mokyklą įstojo Marė C. 
Alexandriene, dviejų vaikų 
motina, atvykusi iš Virginia 
valstijos.

parsisiųsdina po 500 John’s Ci- 
garų bizniui, o apart orderio 
tai daugiaus nieko nerašydavo, 
todėl aš per laišką jo užklau
siau, sakydamas: Tarrlista, jau 
labai daug mūs cigarų parda-

Pereitą antradienį'! “L.” iš-'vgt>_ bet jokių pasargų nepa- 
leistuvę buvo užėjęs boksiniu- ^ar®te, gal kostumeriams-rū- 
kas Kelly-Dobilaitis, kuris jau i Rytojams kas nors nepatinka, 
pasveiko (jam buvo išpjautirej_ktų kokių permainų,

BROOKLYN, N. Y.
'■>? .Amerikos Lietuvių Darbimnkių Su

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

surengti} vakare.
SU Schmelin- Visos narės ateikite, yra svarbių 

reikalų.
A. Klučinienč, Sekr.

(162-163)

baduolių.
dalyvauti šiame piknike.
i___• y •____ _ t . v . i «

smagiai laiką praleisti.

Važiuojantieji 
persikėlę per upę

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika- 
S., 114 

Tel. 
?

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

PASIRANDAVOJA šeši fornišiuoti 
kambariai. Kas nori, gali pirkti 

visus fomišius ir randavoti kamba
rius, randa pigi. Kambariai randa- į 
si prie vandenio, daug laivų prieina. 
Aš turiu darbą ant 
norėčiau parduoti, 
rą pragyvenimą.
West St., 3rd floor, New York, N.
Y. 147-74

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

EAST NEW YORK, N. Y.
S. L., A. 322 kuopos pusmetinis 

susirinkimas bus ketverge, 11 liepos, 
pas Jakščius, 1148 Glenmore Avė. 
Pradžia 8-tą vai. vakare. Važiuo
jant Lefferts Ave. eleveiteriu, reikia 
išlipti ant Grant Ave. stoties. Visi 
nariai dalyvaukit susirinkime.

Komitetas.

PARSIDUODA grosernč ir delikate- 
sen, laikoma visokių daiktų, biznis 

senas ir gerai eina. Prie krautuvės 
yra 3 kambariai gyvenimui. Randa 
tik $45.00 i mėnesį. Parsiduoda pri
einama kaina. Pardavimo priežastį 
sužinosit ant vietos. Kreipkitės po 
No. 51 Camden St., Newark, N. J. 
Telefonas Michell 0434.

(163-170)Manevruose Lavinasi 
Kariaut su Pagelta 
Propagandos

Camp Dix, N. J., manevri- 
nėj kovoj tarp Mėlynosios ar
mijos ir Raudonųjų (įsiveržu
sių Amerikon) priešų, Raudo
nieji orlaiviai mėtys ne tik 
“bombas,” bet ir propagandos 
lapelius ant Mėlynųjų. Tuo
se lapeliuose, be kitko, bus 
dėstoma, kad 
sur ima viršų, 
gul Mėlynieji 
duoda, tuomet 
kuo geriausia.

Taigi, Amerikos imperializ
mas rengiasi ateinančiame 
re kovoti ne tik ginklais, 
ir propaganda.

40 nuošimčių viso savo uždar
bio, kurį Schmelingas gaus iš 
kumštynių Amerikoje. Atvy
kęs Amerikon, Schmelingas 
neužilgo atsisakė pildyti savo 
sutartį su Bulowu.

Sulig paskiausio kontrakto 
su Fugazy ir Bulowu, Schme
lingas turi boksuotis su Phil 
Scottu, rugpjūčio 7 d., Eb- 
bets Fielde, Brooklyne. Jeigu 
Schmelingas galutinai atsisa- 

~ Ikys kautis su Scottu, tai 
C daugiau visai negalėsiąs 
” tis New Yorko valstijoj.

Tuo būdu 
į i Schmelingo 

Šarkiu.
i ■ Kadangi 
lingu yra 
figūros dabartiniu laiku Ame
rikoj, ir jiedu galėtų sutrauk
ti daug publikos ir duoti gero 

pasi-ljai. lokių fabrikantų vardai į. h . n neiti \eh mėli n-. , « • v • •TTri* j i et i j (v j i c i o iii tv c t į ) u i l i o c 11 n i c 11 nbusiąįbus siunčiama i Washingtona, v . . . v. . i . . .x • j - x- t .... s go kivircius su jo pirmesmais-:D teisdarystes ministerija. ]v 1 . . 1r ... , • , manadzenais ir promoteriaisIki šiol geltonieji vadai bu- h. j bQsja |jma 
debuodavo n- valdžia, į nagus.garkį0 kumgįynes

;gu kokioj kitoj .valstijoj arba 
i Kanadoj , bet, sakoma, vei- 
! kiaušiai Bostone.

Kaip jau buvo minėta, Mad
ison Square Garden Korpora
cija, New Yorke, yra pasira
šius sutartį su Šarkiu, kad iki 
liepos 15 d. ta korporacija tu
ri surast Šarkiui oponentą ir 
paskirt vietą, kur įvyks jo 
kumštynės ir kiek raundų jos 
turės tęstis. Ta sutartis Šar: 
kini užtikrino $100,000 su- pri
vilegija gauti 25 nuošimčius 
visų pinigų, surinktų už tikie- 
tus.

Laikas jau trumpas, ir Mad
ison Garden Korporacija gaus 
suskubti, kad nereikėtų Šar
kiui išmokėt $100,000 visai už- 
dyką, jeigu iki minėtai dienai 
korporacija nesuras Šarkiui 
oponento.

Skundžia Valdžiai Kairiųjų 
Darbdavius

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Ed. F. McGrady, atstovas} 
Amerikos Darbo Federacijos, i 
talkininkas kompaničnos Suk-: 
niasiuvių Unijos socialistų va-; 
dų Schlesingerio ir Dubinskio, 
padarė viešą pareiškimą, kad 
bus surašinėjama vardai visų i 
tų moteriškų drabužių gamini
mo fabrikantų, kurie tiktai' 
duoda darbo siuvėjams, pri-i 
klausantiems kairiajai pramo
ninei Adatos Darbininkų Uni-

Tokių fabrikantų vardai

augštų mūrinis namas ant 
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 
imokčjimo.

C. W. KAHTER,

Savininkas
Grand St., Brooklyn, N.Y.

(J 62-167)

Lorimer Street417

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn; N. Y.

įduodavo tik kairiuosius dar-Į 
bininkus; dabar jie užves juo
duosius sąrašus ir prieš darb
davius, kurie tik priims į dar
bą “raudonuosius.”

Tuo tarpu pardavikiški suk- 
niasiuvių vadai derisi valstijos 
sostinėj su fabrikantais ir gu
bernatorium, kaip išnaujo pa- 
jungt išnaudotojams darbinin- 

dalyvaus Tarptautinio Darbi-jkus ir atsaukt streiką, kuris 
ninku Apsigynimo piknike, ku-.buvo paskelbtas su samdytojų 
ris įvyks ateinantį sekmadienį, žinia ir pritarimu.
Pleasant Bay Parke, Bronxe; 
prasidės 10 vai. iš ryto, tęsis 
iki vidurnakčio. Bus labai ge
ra muzikos, šokių, dainų ir 
sporto žaislų programa. Vi
sas pelnas skiriamas išvadavi
mui nuo mirties bausmės pen
kiolikos Gastonijos streikierių.

Visi Būkite Pleasant Bay 
Parke Ateinantį Sekmadienį

Dviejų Vaiky Motina Įstojo 
Į Orlaivininkystės' Kursus

W. Žuko Išleistuvės ir 
Kitų Priimtuvės.

F RANK FOR I) PH IL AI) ET. PI 11A

A. L. D. L. D. 149-ta Kuopa ren
gia pikniką nedėlioję, 14 d. liepos 
(July), 1929, ant Plungės Parmos, 
Cambridge, N. J. Prasidės 10-tą 
vai. ryte ir tęsis iki vėlai vakare.' 
Bus gera orkestrą, kuri grieš lietu
viškus ir amerikoniškus šokius. Čia 
gausite tokių valgių ir gėrimų, kokių 
kitur nėra.

Patogus davažiavimas iš Philadel- 
phijos ir apielinkės. Iš miesto 
(North ar South dalių) reikia imti 
busą ant 8-tos ir Market gatvių, su 
užrašu Burlington, N. J., ir juomi 
važiuoti iki Cambridge, N. J., stoties. 
Čia išlipę eikite po dešinei į mišką 
iki piknikui. Važiuojantieji per 
Camden, N. J., 
Market St. ferry, imkite Burlington 
busą nuo Federal St. 
imkite ant Frankford 
St. Riverside busą. 
važiuokite Burlington 
bridge, N. J.

GRABORIUS 
(Undertaker)

TELEPHONE. STAGG 0105

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

į 416 1Metropolitan Av

(Arti Mary Avenue)
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SP1NDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvertais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
uulyg sutarties.

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Pereita antradienį .
vės” salėje įvyko “Aido” ir į VWlaS Naujam llItUI 
“Lyros” chorų mokytojo Wal- 
terio Žuko 
žinoma, šis 
mūs > chorų 
Brooklyną, 
vakarines valstijas 
ravoti. 
abiejų chorų narių, kurie per 
vakarą linksminosi, šokdami ir 
įdainuodami.

Pagaliaus, prasidėjo pro
grama, kuri vyriausiai susidė
jo iš prakalbų—linkėjimų 
Walteriui geriausių pasekmių. 
Tarpe kitų pareiškė savo min
tis L.. Prūseika, Krasauskas, 
Paražinskas, Nalivaika, E. Jes- 

ovinas,
Kelly- 
vykęs 

r kiti.

Jau pervesta pirmosios plie
ninės vielos virš Hudsono li
pęs naujai statomam tiltui ties 
W. 179th St., New York,' ir 
Fort Lee, N. J. Tiltas lešuos 
$60,000,000. Nuo ‘vieno kraš
to iki kito bus 4,760 pėdų il
gio. Jo bokštai New Yorko ir 
New Jersey pusėse, y ra 635 
du augščio.

Po 13 Valandų Atgaivino 
Užsinuodijusį Gazu

Iš Frankford 
Ave. ir Bridge 

Automobiliais 
Pike iki Cam- 

Ren gėjai.
(163-164,)

PRANEŠIMAS 
Didelis Greatneckiečių Išvažiavimas 

Bay Side Garden Giriose 
Prie Nassau Boulevard 

Išvažiavimas yra rengiamas 
dai del Gastonijos streikierių, 
įvyks ateinantį sekmadienį, 14 d. 
liepos. Pradžia 2-rrą vai. po pietų ir 
trauksis iki sauleleidžjui.

Bus gera programa. Dainuos 
Great Necko jaunuolių choi'as, Ufa, 
Velička ir kalbėtojas, kuris aiškys 
Gastonijos streiko daromus suokal
bius ant 14 streikierių.

Visi Long Island lietuviai darbi-

kevičiūtė, Mizara, 
Dvariškis, boksininkas 
Dobilaitis, iš Detroi 
svečias M. Antanaitis 
Buvo nurodyta, kad mūsų cho- 
vedžiai neprivalo būti tik mu
zikos mokytojais, bet sykiu or
ganizatoriais ir sykiu tam tik
ros linijos—darbininkiškos — 
pravedė jais.

Buvo pakviestas kalbėti ir 
pats W. Žukas, kuris, atsisvei
kindamas su visais pareiškė, 
kad jis niekuomet nesiskirs su 
darbininkišku , judėjimu ; kad 
jis kur važiuoja, ten varys tą 
patį darbą, laikysis tos pačios 
politinės linijos, kokios laikė
si būdamas Brooklyne — bū
tent, komunistinės linijos. Už 
tai buvo1 apipiltas gausiais ap
lodismentais. i

Kadangi šitame vakarėlyj 
dalyvavo ir būsimi minėtų 
chorų mokytojai—“Lyros” E- 
reminas, o ...........
—Ltai ir jiedu buvo 
pasakyti keletą žodži 
vienas, taip ir kitaą/pareiškė 

 

geriausių linkėjimų Žukui ir 
ragino choriečius laikytis savo 
vietose, būti veikliais, nes vy
riausiai nuo jų pačių priklau
so chorų ateitis; chorvedis bus 
vienas ir kitas, o choras vis 
pasiliks savo Vietoj.

Nors tai buvo baisiai karš
tas vakaras, tačiaus susirinku
sieji išsilaikė salėje ramiai iki 
12-tai vai. nakties. Užbai
giant programą, abu chorai su
dainavo bendrai keletą dainų 
ir vakarą baigė “Internaciona
lu.”

Gražiai pasielgė choristai 
^surengdami- šitas išleistuves 
seno ir ‘priimtuves naujų mo
kytojų !

Už trylikos valandų po 
sinuodijimo gazu tapo atgai
vintas Carl Brignetti, 46 metų 
amžiaus, West 16th St., Coney 
Islande. Nuvežus ligoninėn, 
jam buvo pumpuojama į plau
čius deguonis (oxygenas) ir 
pritaikyta įvairūs kiti naujau
si gaivinimo būdai.

Trustai—Cigarų Fabrikantai 
giriasi, kad jų * cigarai vien 
tik mašinomis padirbti, žmo
nių rankos jdava'duotos.

Kad žmones nuo darbo pa
vaduoja, tai gal jų mašinomis'ninkai ruoškitės į išvažiavimą. Už- 
padarytus cigarus beždžionės (kandžių nesivežkite. Mūs gaspadi- 

‘ įneš jau ruošia gėrimus ir užkandžius
išvažiavimui. Komisija. I

(163-164) ;

NEWARK, N. J. i
L. D. S. A. 10 kp. susirinkimas , 

įvyks liepos 12 d., 1929, pas drg. 
Sukąuskienę, 566 South Clinton St., 
East Orange, N. J. i

Visos narės ateikit, nes turim daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. Į 

Org. O. S.
(163-164)

surūkys? Ar ne puikią pros
perity ugdina, pavarant žmo
nes darbininkus “šunims šėko 
pjaut.”

Bet Mūs Padaryti Cigarai
visi yra rankų darbo, mes ir 
žmonės tuomi gyvenimą užsi
dirbame ir todėl mūs cigarų 
rūkytojams labai patinka, tad 
teisybė ir štai pareiškimas:

Mr. Charles Novickas, Bay
onne, N. J., kuris užlaiko Re
tail ir Wholesale tabako ir Ci
garų krautuvę, tai jau per ke
letą metų veik kas mėnesis

. Štai jo laiškas: 
“Mr. J. Naujoke,' Naujokų 

Cigarų dirbėjai!
labai .geri, jie visiems, kas tik 
rūko, pątipka, ir amerikonai 
John’s Cigarus labai giria, esą 
už 10 centų niekur tokio ge
ro cigaro, kaip John’s, nega
lima gaut, už tai aš jų ir dau
giausia 
nams, 
čiams.
t. y. labai geri.

“Charles Novickas,
I “655 Boulevard, 

“Bayonne, N. J.” 
Mūsų dirbtuvė yra švariau

sioje miesto dajyje, t. y. prie
šais Viešą Brooklyn Public 
Library ir taip pat pražambiu

WILKES-BARRE, PA.
A. L. D. L. D.’ 43 kp. mėnesinis 

susirinkimas įvyks 14 d. liepos 
(July) kaip 9:30 iš ryto, Irving 
Theatre svetainėj, 206 S. Main St., 
Wilkes-Barre, Pa.

Visi nariai dalyvaukite. Bus rin
kimas delegatu i 12-to Apskričio kon-

Binghamton, N. Y. Kuris norite 
gauti vėliausios laidos knygą ir ne
pasilikti už Draugijos sienos, privalo
te užsimokėti šitame susirinkime me
tinę mokestį.

(163-164)

DETROIT, MICH.
P. L. A. 47-tos kuopos pusme- 
susjrinkimas bus nedėlioj, 14 lie- 
I. A. S. svetainėj, ant 24 ir 

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

yra svarbių reikalų. Su pirma liepos i 
, prieš 

kurią mūsų priešai daug rėkavo. Tat 
ateikite ir susipažinkite, pamatysite, 

. ked nauja konstitucija pagaminta 
JŪS Clgąrai gerovei ir augimui A. P. L. A.

DETROIT, MICH.
L. K. K. Draugijos piknikas 

bus nedėlioj,. 14 liepos, Preis Grove 
Parke, prie Goddard Road. Prasidės 
10 vai. ryte. Tai bus pirmas šios 
draugijos piknikas, tat bus pukiau- 
sias, nes turėsime šalto gėrimo ir 
skanių, užkandžių. Dr. PaleviČius pa
kalbės apie draugijos padėtį, ir ko
dėl Lietuvos valdžia neleido šelpti 

Kiekvienas narys turėtų- 
. r “ “ • Taipgi

kviečiame ir pašalinius atsilankyti ir
Rengėjai.

(162-163)

Nežinia, ar įvyks Šarkio 
kumštynės su vokiečiu Schme- 
lingu 
Yorke. 

New 
tikos
Schmelingą, kuomet jis atsisa
kė kumščiuotis su Phil Scottu, 
pagal Schmelingo padarytą.-___ _ ____ _____________ _
kontraktą su promoteriu H.'fegh School, t. y. gimnaziją. 
Fugazy- ir Bulowu. Bulowas, 
mat, buvo tas asmuo, kuris 
parsitraukė Schnjelingą Ame
rikon iš Vokietijos. Schmelin-. 
gas buvo padaręs Berlyne ^su
tartį su Bulowu, kaip su savo 
manadžeriu, ■ žadėdamas jam

Čion pat komercijos/mokykla. 
Pati dirbtuvė švari, saulė įei
na į visus langus. Vasaros 
karštyje elektros vėdykles; ne- 
dyvai, kad žmonės, kurie pa- riudu bizniu, 
deda mums darj&i cigarus, jau 
po 8 metus .ant. vietos dirba, ir

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA “Coffee Pott” res

taurantas. Geroj biznio vietoj. 
|Prie dokų ir dirbtuvių. Jei kas |io- 
|ti, tai priimsiu už partnerį, nes tu- 

. Gera proga pirkti pi- 
Kreipkitės, Columbia Coffee 

Pot, 131 Kent Ave.,'Brooklyn, N. Y.
(163-165)

i Tel., Triangle 1450 «

[Lietuvis Fotografas;
? IR MALIORIUS i

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:
$10.00

specialistai 
merginų

Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir — 

BEAUTY PARLOR

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

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

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

Nufotografuoja i 
ir numaliavoja Į 
visokius p a - | 
veikslus Įvai- ! 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau- | 
jina senus ir J 
kra javus ir 1 
sudaro su 
amerikoniškais

gerai ir pigiai

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Darbą atlieku
Kreipkitės šiuo adresu: .

JONAS STOKES I 8
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. į

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 0783

214 Perry Avenue

pažįstate mus, mes pažįstame Jus, bet 
senai matėmėsi. Būtų linksma pasi-

Jūs 
jau 
matyti.

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

užeiga

MALONAUS PASIMATYMO

del pa- 
priimti.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth

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 įvairiausiu tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų 
ir žemiau paduotus.
Apynių
Aviečių uogų
Anižių sėklukių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
Čepronėllų
Čobrių
čyščių
Dobilų
Daržų našlelių
Devynmečių mIu r
Dzingejių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514

enau is Lietuvos Įvairiausiu tikrai He
ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00.ir daujriau.

naropių

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 Pinavijų šaknų
Puplaiškių Trūkžoiių
Parušanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. Šalmėčių

f




