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Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Telephone, Stagg 3878

sulaikyta^ 
kaltininkas

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

.ninijos Reakcionieriai 
Paėmė Kontrolėn Sovie

tų Valdomą Gelžkelį
TOKIO, Japonija. — Čia 

gauta pranešimas iš Char- 
bino, kad Chinijos reakcio
nieriai paėmė savo pilnon 
kontrolėn visą Chinų Rytinį 
Gelžkelį trečiadienio naktį.

Chinijos valdžia paskyrė 
savo direktorius į vietą su
areštuotų Sovietų gelžkelio 
direktorių. Tarp suareštuo
tų yra Sovietų vice-direkto- 
rius gelžkelių ir direktorius 
prekybos komisijos. Sovietų 
bankų ir prekybos veikimas 
sustabdyta Charbine.

Chinų Rytinis Gelžkelis j 
susisiekia su Trans-Sibiro

Nedėldienių

No. 164

Vadai Atidėjo New Or
leans Generalį Streiką

NEW ORLEANS.— Suti- 
kus gatvekarių kompanijos 

i direktorių tarybai tartis su

vardas Pogramcnaja), pas
kutinę Chinijos teritorijos 
stotį, kur susijungia su Us-| 
sūri Gelžkelių, kuris turi 
stotis Vladivostoke. Kita 
to gelžkelio šaka eina i pie
tus nuo Charbino i Chang
chun, susijungianti su Pie
tinės Mandžurijos Gelžke- 
liu.

Tą gelžkelį pabūdavo jo 
Rusija ir jį pilnai kontrolia
vo, bet Sovietai padarę nau
jas sutartis su Chinija spa
lių d.. 1920 m., ir gegužės 
31 d., 1924 m. Sulig tų su
tarčių gelžkelį iki šiol bend
rai operavo Sovietai ir Chi
nija. Gelžkelis apima 1,100 
mylių Chinijos teritorijoj. 38> 791 pHc Majst0 h.

dėti generalio streiko skel- 
jbimą ant toliaus. Taipgi

J atšaukė masinį mitingą, ku
ris turėjo įvykti ketvirta
dienį.

Unijos vadai taipgi įsakė 
streikuojantiems gatveka- 
riečiams griežtai laikytis 
indžionkšino, kurį išdavė 
teisėjas Wayne G. Borah 
prieš streikierius.

Keli desėtkai specialiai 
apginkluotų mušeikų šerifų 
pastatyta laužyti streiką.

Streikierius Charles Eng- 
lebracht tapo nuteistas ant' 
30 dienų kalėjiman už lau
žymą indžionkšino.

Sprogusi Granata Su
draskė 3 Vaikus

Lietuvoj

Tabako New Yorko 
Valstijoj

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Liepos (July) 12, 1929

Šimtai darbininkų, dirbančių Wetheri 11 maliavos kompanijos dirbtuvėj, Camden, 
N. J., kartais vos tik gali išgelbėti savo gyvastį ištikus eksplozijai ir gaisrui. Ne
senai toj išdirbystėj ištiko eksplozija. Darbininkai sako, kad nelaimės dažnai įvyks
ta del stokos atsargumo iš kompanijos pusės. Darbininkai verčiami skubiai dirbti.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasauli!

TEISĖJAS ATSISAKĖ paliuosuoti
GASTONIJOS STREIKIERIŲ VADĄ

Teismas Vadavosi Mušeikos Paliudijimu, Kuris Dalyvavo 
Užpuolime ant Streikierių Kolonijos

Birželio 24 d. Pakuonio 
valse., netoli Kauno pil. Mo
tiejus Kairiūkštis 15 m. ir 
jo brolis Vladas 17 m. besi- 
maudydarni Jesės upėj ra
do nuo karo laikų užsiliku
sią. vandeny granatą.

Kairiūkščiai rastą grana- • 
tą parsinešė namo į Girinin
kų k. ir pasikvietę kaimyną 
Joną Kurauska ėmė grana
tą daužyti. Neįstengdami 
granatos išardyti ja paslė
pė ir kita dieną vėl ėmėsi 
darbo. Pagaliau granata 
sprogo ir užmušė Vytautą 
Kairiūkštį, o Joną Kuraus
ka ir Vlada Kairiūkštį sun
kiai sužeidė.

Sužeistųiu vaikų sveika
tos stovis blogas.

Albany, N. Y.— Pasak 
New Yorko valstijos darbo 
departmento paskelbtų 
skaitlinių, New Yorko vals
tijoj prie maisto produktų 
ir tabako dirba darbininkų 
38,791. Į mėnesį tiems dar
bininkams algomis išmoka
ma $1,050,000.

Floridos-New Yorko Trauki
nys Nušoko nuo Relių

Trys Sužeista Susikūlus 
Laivams Laike Manevrų

Tokio. Japonija.—Antra
dienio naktį laike manevru 
susikūlė du japoniins kari
niai laivai Buno^o jūrų su- 
smaugoj, tarp Kiushiu ir 
Shikoku salų. Trys jūrei
viai, iu tarpe vienas oficie- 
rius, tano pavojingai sužeis
ti. Laivvnn 
nraneša, kad abu laivai, 
Mochidzuki ir Murakum'o, 
mažai apgadinti.

ROCKY MOUNT. N. C. 
— Suvirs 40 pasažieriu tano 
sužeista, keturiolika iš jų 
pavojingai, kuomet greita
sis Floridos-New Yorko pa- 
sažierinis traukinys. At
lantic Coast Line gelžkelio, 
nušoko nuo relių netoli En
field. N. C., pereitą trečia
dieni. Viena moteris taip 
labai sužeista, kad veikiau
sia. mirs.

Vieno vagono ratai suge
do ir del to i vyko nelaimė. 
Penki vagonai nušoko nuo 
relių ir per špalus buvo vel
kami apie 75 jardus.

ministerija

4 žuvo, 2 Sužeista Susikū
lus Traukiniams

New York.— Keturi žmo
nės žuvo, du sužeista, kuo
met Lake Cities ekspresas 
ketvirtadienį susikūlė į ta- 
vorinio traukinio vagonus 
už dvieju m vijų šioj pusėj 
Corning, N. Y.

Nankingo Reakcionieriai Sugrūdo Kalė ji 
man 186 Sovietą Viršininkus Charbine
TOKIO, Japonija. — Iš 

Charbino, Mandžurijos, 
gauta pranešimas, kad Čhi- 
nijos reakciniai valdininkai 
sugrūdo į kalėjimą dar 174 
Sovietų viršininkus ir dar
bininkus, dirbančius prie 
Chinijos Rytinio Gelžkelio, 
kurį pusiau valdo Sovietai 
ir Chinijos valdžia.

Dvylika telegrafistų, kal
tinamų “skleidime komunis
tinės propagandos,” tapo 
suareštuota antradienį, ka
da Chinijos reakcionieriai

paėmė kontroliuoti visą te
legrafo sistemą.

Tai yra vėliausia Chinijos 
reakcionierių provokacija 
prieš Sovietus. Imperialis
tinės šalys, kurios dabar 
kontroliuoja Chiniją, siundo 
Chinijos reakcionierius 
prieš Sovietų Sąjungą, kad 
išprovokuoti karą.

Kelios dienos atgal reak
cionieriai prie išlaukinės 
Mongolijos parubežio su
rengė demonstraciją prieš 
Sovietų Sąjungą.

DEL MOŠŲ AGITACIJOS FONDO
Suspendavo Chinijos Vice 

Konsulą del Opiumo 
šmugelio

Washington.— Dr. C. C. 
Wu, Chinijos atstovas Jung
tinėse Valstijose, suspenda
vo Ying Kao, Chinijos vice 
konsulą San Francisco iš 
priežasties jo pačios įsivėli
mo į opiumo šmugelystę. Ji 
kaltinama gabenime opiumo 
iš Chinijos.

CHARLOTTE, N. C.—'yra kaltas. Bet kaltintojų 
•ečiadienį teisėjas Shaw j pusė neturėjo gerų jrody- 

atmetė Tarptautinio Darbi- ' mų, vadovavosi vien tik mu-T 
ninku Apsigynimo advoka- Išeikos Roach liudijimu. ( 
to reikalavimą, kad būtų!Roach, nebūdamas policistu, 
paliuosuotas Delmar Hamp-įkartu su policija dalyvavo 
ton, Gastonijos streikierių i užpuolime ant streikierių 
vadas, kuris dabar laikomas i kolonijos. Dabar jis teisme 
kalėjime su 14 kitų streiko Į pridavė raštišką po prisieka 
vadų, prieš kuriuos sudary
ta suokalbis aštriai juos nu
bausti už streiko vadovavi- 
ma primetant jiems nužudy
mą policijos viršininko, ku
ris su policistais ir mušeiko
mis buvo užpuolęs streikie- 
riu koloniją nakties metu.

Hampton kaitinamas nu
žudyme policijos viršininko 
Aderholt.

Taūrptautinio Darbininkų i Carolina, birželio 27 d., ir 
Apsigynimo advokatas pa-i per spėką tapo atgabentas į 
reikalavo, kad būtų patiek-1 Gastoniją. Jį atgabeno 
ta nauji įrodymai del i Manville-Jenckes kontro- 
Hampton kaltumo, jeigu jislliuojama policija.

padarytą savo paliudijimą, 
kuris visai skirtingas nuo 
pirmesnio jo pasakojimo ir 
priešingas pirmesniam liudi
jimui. Bet nežiūrint to, va
duojantis tuo 
Hampton tapo

žmogžudystėj.
Hampton tapo suareštuo- 

jtas Gaffney miestely, South

Italijos Fašistai Iškilmingai 
Priėmė Amerikos LakūnusTiesa, kad šiuo tarpu mes turime keletą didžiųjų 

kampanijų: renkame aukas gelbėjimui Gastonijos strei
kierių, renkame aukas sudrūtinimui “Daily Workerio.” 
Aukaujame dar visokiems kitokiems darbininkų judėji
mo reikalams.

Bet mes turime žiūrėti į aukavimą ir aukų rinkimą 
kaip į paprastą apsireiškimą darbininkų gyvenime, kaipo 
į būtiną reikalą. Aukos yra būtinas reikalas. Tūkstan- 
čiai darbininkų-sudėję centą prie cento sudaro šiokią to-1 partijOs" skyrius San Fraji- 'vėrati^TušiieisU"del Stokos 
kią sumą rėmimui revoliucinio-judėjimo. Mes neturime !c.jgco reikalauja, kad vice: oazolino 
kitokio pinigų šaltinio. Tc-del mes turime priprasti prie j konsulo pati būtų sugražin-1 ” 
nuolatinio aukojimo ir aukų rinkimo. Turime išmokti 
kaip aukoti, kiek aukoti ir kada aukoti. Turime žinoti, 
kad mūsų judėjimui aukos visada reikalingos, kad nuola
tos reikia aukoti kiek galint. Kuomet darbininkas dirba, 
gali dolerį kitą paaukoti į menesį įvairiems revoliucinio 

i judėjimo reikalams. Nežiūrint kai^ maža auka nebūtų, 
bet per daugumą aukotojų susidaro nemaža suma.

Taigi, nors šiuo tsįrpu eina, aukų rinkimas įvairiems 
kitiems mūsų revoliucinio judėjimo reikalams, mes tuo

Meksikoj per 19 Metu Žuvo 
Nuo Karo 1,200,000 Žmonių

ROMA.— Trečiadieni, 9:-
30 vai. vakaro (4:30 vai. va-

MEXICO CITY.—Genero- 
las Candidp Aguilar, kuris 
buvo užsienio reikalu mirii- 
steriu prie Caranzos kabine
to. išleido atsišaukimą del 
palaikymo visoj šaly “tai
kos.” Jis sako, kad “krau
jo liejimas Meksikoj” turi

Atsišaukime jis nurodo, 
Išlipus kad nūn 1910 mntu suksimo 

benimą opiumo į šią šąli ; o Ilakūnams Williams ir Yan- prieš Porfirio Diaz dikta
tūra civiliuose karuose ir 
sukilimuose Meksikoj žuvo 
1.200,000 žmonių. Medžia
giniu nuostoliu padaryta už 
milionus doleriu, c.

merikos lakūnai atskrido 
čio orlaiviu Pathfinder iš 

Kuomintango , Ispanijos, kur jie buvo nri-

Anie du tūkstantiai fašis- būt sustabdytas, 
ta Chinijon ir teisiama su-! tų juos entuziastiškai nati- 
lig Chinijos įstatymų už ga- i ko orlaiviu lauke, 
i / —: * ; -
jeigu butų surasta kalta, Įcev iš orlaivio fašistinės 
turi būt nužudyta sulig Chi- valdžios viršininkai juos pa- 
nijos įstatymų, sako Kuo-i sveikino, 
mi n tango viršininkai.

pačiu sykiu esame priversti atsišaukti į lietuvius darbi- 91ZJ Valailflll IccIrtSliflp1 
ninkus aukų del Amerikos Komunistų Partijos Lietuvių VdlalIUįl IbbKI diliu

Orlaiviu be NusileidimoCentro Biuro Agitacijos Fondo.
Mūsų lietuviškam veikimui, mūsų komunistinei pro

pagandai šiuo tarpu labai reikalinga finansinė parama. 
Mes prašome kiek galint paaukoti. Mes raginame visas į 
darbininkiškas organizacijas parengti kokį nors paren-| 
girną Agitacijos Fondo naudai. Nekurios organizacijos 
turi nemažai pinigų ižduose. Gali paaukoti dolerį kitą.

Drūtinkime lietuvių revoliucinį judėjimą. Sudaryki- 
mes tvirtą Agitacijos Fondą, kad galėtume tinkamai va
ryti'savo darbą pirmyn įvairiose srityse.

Mes turime daugiau darbuotis, kad užkariauti nau
jas pozicijas lietuviškoj dirvoj. Mes turime vesti kovą, 
kad ištraukti mases darbininkų iš po fašistinių ir kleri
kalinių elementų vadovybės ir organizuoti jas į kovą už 
geresnį gyvenimą. Tam darbui mums reikia finansų.

Už tai mes kreipiamės į tūkstančius sąmoningų 
darbininkų prašydami paramos.

Draugai ir draugės, nežiūrint kokias kitas kampani
jas mes nevarytume, mes neturimeš užmiršti Agitacijos 
Fondą. Jeigu organizacija ar pavieniai asmenys paau
koja į tą fondą dolerį kitą, tai nereikia manyti, kad per 
pusmetį ar metus laiko nebereikia aukoti tam. tikslui. 
Turime dažniau prisiminti Agitacijos Fondą, nes tai yra 
vienatinis pinigų šaltinis vedimui mūsų lietuviško komu
nistinio judėjimo. Aukojant kitiems tikslams, paaukoki
te kiek galint ir į Agitacijos Fondą. Aukas siųskite 
AKP L. Centro Biuro Sekretoriaus vardu: J. Siurba, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

AKP Lietuvių Centro Biuras.

CULVER CITY, Cal. — 
Čia virš miesto skraido la
kūnai . L. W. Mendell ir R. 
B. Reinhart antraęankiu 
orlaiviu, dėdami pastangas 
padaryti nauja rekordą ilgo 
skraidymo be nusileidimo. 
Trečiadieni, 5:30 vai. ryto, 
jau suėjo jiems 215 valandų 
nuo pradėjimo sklaidyti, 
bet jie toliaus tęsia. Tikisi 
išskraidyti 300 valandų.

SAKO, HOOVERIS
PAEINĄS Iš ŠVEICARŲ

GENEVA, Šveicarija. — 
Šveicarijos spauda rašo, 
kad prezidentas Hooveris 
paeinąs iš šveicaru, kad 'jo 
protėviai buvę audėjai Ber
no apskrity.

Šveicarijos laikraščiai 
bar veda tyrinėjimą ir, 
koma, surandą daugelį
mių amerikonų, paeinančių 
iš šveicarų.

da- 
sa- 
žy-

Anglija Neįsileidžia Trockio

Londonas.— Vidaus rei
kalų ministeris Clynes ket
virtadienį pranešė atstovų 
butui, kad jis nusprendė ne
įleisti L. Trockio Anglijon 
apsigyventi.

žuvo 8 Mainieriai

Londonas. — Trečiadienį 
ištiko eksplozija anglies ka
sykloj, netoli Abergavenny; 
žuvo aštuoni mainieriai.

Paryžius. — Trečiadienį 
Franci ja ir Ispanija pasira
šė draugingumo iiyarbitra- 
cijos sutartį išrišimui ko
mercinio ginčo tarp abiejiy 
šalių. 1 \

Pats Mussolini taipgi bu
vo nuvykęs į orlaivių lauką 
ir laukė lakūnų, bet apleido 
orlaivių lauka už keliu mi- _ p .
mitu prieš orlaivio Path ’Daugiau Caro Laišku 
finder pasirodymą 1

Mokinys ir Lakūnas 
Užsimušė

Rochelle Park, N. J.—Ma
joras William Strong iš 
Arizonos, buvęs armijos la
kūnas, ir tūlas vyras besi
mokinantis lekioti, kurio 
vardas dar nesužinota, žu
vo, kuomet /orlaivio spar
nas nulūžo ir orlaivis nukri
to.

J 30 Valandų iš New Yorko j 
San Francisco

■ NEW YORK.— Boeing 
Air Transport kompanija 
antradienį pranešė, kad ji 
planuoja įsteigti pasažieri- 
nių orlaivių liniją tarp New 
Yorko ir San Francisco. Or
laiviai lėktų ir nakties me
tu. Į 30 valandų būtų gali
ma nuvykti iš New Yorko 
j San Francisco.

Santiago, Čilė.— Antra
dienio vakarą, Vallenar 
mieste, Čilėj, jausta smar
kokas žemės drebėjimas.

Mexico City.— Čia gauta 
pranešimas, kad Jalisco val
stijoj nusiginklavo ir pasi
davė valdžiai 1,000 sukilę- 
lių.

Atrasta Leningrade
| MASKVA.— Tik ką tapo 
atrasta Leningrade, Puški
no Muzėjuj, nemažai caro 
laiškų. Laiškai daugiausia 
rašyti giminėms tuojaus po 
kovo revoliucijos, pirma ir 
laike caro išgabenimo į Car- 
skoje Selo. Laiškuose kal
bama apie caro šeimynos 
galimumą pabėgti į Angli
ją

Sakoma, kad į muzėjų 
laiškus padėjo buvęs caristi- 
nės valdžios viršininkas 
grafas Benkendorf, 1920 
metais. Jam buvę prižadė
ta laikyti tuos laiškus slap
tybėj iki 1946 metų.

Bet dabar Sovietų inspek
torius tuos laiškus užėjo ir 
perdavė Valstybės Archyvų 
Departmental. Ten tie laiš- ■ 
kai dabar egzaminuojami 
su tikslu paskelbti spaudoj.

Blaivybes Agentą Teis Už 
žmogžudystę

Shawnee, Okla.— W. W. 
Thomason, blaivybės agen
tas, bus teisiamas už žmog
žudystę. Jis kaltinamas nu
šovime dviejų f ar merių lai
ke užpuolimo ant jų jieš- 
kant munšaino, liepos 4.

i
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I Lovestonui Persimetus į Priešų Abazą
--------------------------------------------------------------------- y

< Amerikos Komunistų Partijos proletariniai nariai yra poli
tiniai sveikas elementas. Tatai matome iš to, kaip jie atsiliepė 
j taktiką Jay Lovestono ir saujelės jo pasekėjų, kurie mėgino 
suskaldyti Partiją. Nežiūrint pereitų šešių metų frakcijų, ku
rios sutrukdė ideologinį narių lavinimąsi, vis dėlto nariai dabar 
parodo,, kąd jie suprato užtenkamai iš pamatinių Leninizmo dės
nių, kad drožt proletarinį smūgį kiekvienam, kuris bandytų pa-, 
niekinti Komunistų Internacionalo nutarimą.

Komunistų Internacionalo nutarimas prašalinti Lovestoną’ 
nuo darbo Amerikos Komunistų Partijoj, kol bus sulaužyta frak- 
cijinės linijos ir išsidirbs pastovesnė Partijos vadovybė, kaipo 
vaisius klasių kovos Jungtinėse Valstijose, tas nutarimas, buvo 
tėisingas, ką pabrėžia paties Lovestono vėliausi darbai.

Partijos Centro Komiteto Pareiškimas, tilpęs Daily Worke- 
ryj, pereitą pirmadienį, užrekordavo Partijos susimobilizavimą 
prieš visus bandymus suardyti josios vienybę. Iš faktų tame pa
reiškime matome, kad Lovestonas stengėsi apgint vokiečių rene
gatą Brandlerį, dešiniųjų gaivalų vadą, išmestą iš Vokietijos Ko
munistų Partijos! Lovestonas užgiria ir pakartoja šmeižtus de
šiniojo sparno,—būk Berlyno darbininkų didvyriška kova 1 d. 
gegužės tai esą ženklas “putšo” tendencijų, palinkimų daryti ne-, 
apgalvotus, bergždžius išsišokimus. Apie tą kovą Komunistų 
Internacionalas atsiliepia, kaip apie garbingą revoliucinį žygį;

- b Lovestonas ją smerkia, nepasitikėdamas darbininkų klase, ma- 
' tydamas vien tiktai buržuazijos galybę, prieš kurią jis stovi ran

kas nuleidęs, kaip suparalyžiuotas. Jis yra taip apjakintas, kad 
ū.ęmato darbininkų klasės augančio ko-vingumo, o mato tiktai 
buržuazijos galią.

Aštrėjančią klasinių kovų laikotarpyj iš Komunistų Parti
jos reikalaujama ris daugiau ir daugiau; artinasi kitas imperia
listinis karas,—kaip tik tokiu momentu Lovestonas ima ir nu- 

5- darda į atviro oportunizmo pakalnę.
Ir labai gerai, kad ta tendencija Lovestono ir saujelės jo ša

lininkų aikštėn išplaukė ir eksplodavo dabar, kuomet imperialis- 
I tai dar tiktai rengiasi į karą; daug blogiau būtų buvę, jeigu to

kia tendencija būtų likusi užslėpta iki imperialistinio karo pa
čiam išsiveržimui.

; : i i K \

Toliau. Kuomet dabar kapitalistinis pasaulis varinėja im
perialistinius suokalbius karo prieš Sovietų Respubliką, tai Love- 
storias tuo pačiu laiku prisideda prie Sovietų valdžios ir Komiri- 

| terno šmeižikų, skleisdamas trockinius išmislus ir plepalus. Kas 
iš to išeina? Nagi, tas, kad darbininkai neturėtų apginti Sovie
tų Sąjungą nuo imperialistinių užpuolkų. Ar tai nėra perėjimas 

B. K į abazą revoliucijos priešų? *
Bet panaši Lovestono nuotaika pasireiškė jau laike pastaro

jo Amerikos Kom. Partijos suvažiavimo, kuomet jis kokosuose 
šnekėjo apje “pūliuojančią votį” Komunistų Internacionalo Pil- 

i domajame Komitete; tokia jo bunto’tendencija dar storiau pa- 
kuomet Lovestonas spjovė ant Kominterno tarimo, įsa- 

lA ykančio jam laikinai pasilikti Maskvoj. Jis, nepaisant įsakymo, 
išvažiavo, ir paleido pasitikimiems sau žmonėms kablegramą, 
instruktuodamas paimt į savo rankas Partijos nuosavybę, už
grobt dokumentus ir kt.; o paskui, pargrįžęs Amerikon, užsuko 
savo pantaplinį paštą, kad demoralijyuot ištikimus Kominternui 
narius, ruošt Partijos skaldymą ir daryt iš tos Kominterno sek
cijos lovestoninę koloniją.

Už tokius ir panašius žygius Lovestonas tapo išbrauktas iš 
Partijos; ir nei vienas tikras komunistas del to neišlies nei vie
nos ašaros.

Jeigu Lovestonas vis dar norėtų figūruoti, kaipo “vadas,” 
tai tokių vadų kiekvienas darbininkas turi saugotis, kaip maro.

riasi, kad reikėsią susivię- 
nyt J muitine sąjungą kovai 
prieš vis didinamus Ameri
kos muitus.

“Niekada dar nebuvo taip 
plačiai, taip visuotinai kitos 
salys įpykusios prieš Ame
riką, kaip dabar” (del mui
tų), sako washingtoniškis 
senatorius demokratas Har- 
risonas, narys senatinės fi
nansų komisijos: “Visame 
pasaulyje šiandieną viešpa
tauja toks įspūdis, kad mū
sų valdžia pradėjo imperia
listinę 
ir prel 
tingą politiką, kaip impe
rialistinis karas.” Ir jis 
pranašauja, kad iš. priežas
ties tokių mujtų pradės boi-, 
kotuot Amerikos tavorus Vi
sas pasaulis.

Pereitais ritėtais Amerika 
išvežę ir išpardavė savo ta
vorų užsieniuose už $5,Q00,- 
000,000; iš užsienių gi Ame
rikon buyo įvežta tavorų už 
apie $4,000,000,000. Ameri- ( 
kos fabrikantai ir prekė j ai i 
norėtų į užsienius iškišti už 
desėtką ir daugiau bilionų 
dolerių savo tavorų, bet 
'kad iš užsienio į Ameriką 
būtų gabenama kuo mažiau
sia arba kad visiškai mui
tais būtų užkirstas kelias 
tūkstančiams užsieninių ta
vorų. Kai kurių produktų, 
pav., gumos ir tūlų kitų bū
tinų pramonei dalykų pati __  ______  ___ _
Amerika neturi.. Tiktai to- įį vienoj vietoj ne tbdel, kad 
kius jinai ir jaučiasi pri- Texas valstijos dvarininkai 
versta jsileist .Amerikon su (didieji farmeriai) juos m y-

wnrr-rTTj-i.I.-.J...... .  ...... 11 ...i________

APŽVALGA I
Ko Trokšta Geltonieji, 

Tą ir Sapnuoja
Išgyveno Ištisus Metus Vk 
Mėsa ir Dar Sudrūtėjo

olįtiką pramonėje 
oje, lygiai pragaiš-

kius jinai ir

vidutiniais muitais.
Kokia Nauda Darbo 

žmonėms?

VISO PASAULIO PLĖŠIKAS
Kitose šalyse pelnytis, bet 

joms neduot nei mažiausios 
biznio progos Amerikoje,— 
tuo tikslu' prez. Hooverio 
valdžią sijmanė nesvietiškai 

ų l muitus Jpakelt. O muitai 
į reiškia ve ką. Kuomet kitų 

šalių kapitalistai nori įvežt, 
\ pav., į Ameriką parduot sa- 

vo tavorų, jie turi mokėt 
Amerikos valdžiai tam tik
rus įvežamuosius mokes
čius, vadinamus muitais.

Jau ir taip Amerika ėmė 
gana augštus mokesčius už 
įvežamus iš svetur fabrikų 
dirbinius ir kitus tavorus. 
Bet paskutiniu laiku suma
nyta dar dvigubai trigubai 
augštyn pakelti tuos mui- 

: tus. Tą sumanymą jau nu- 
balsavo Jungtinių Valstijų 

o kuhgreso atstovų rūmas, ir 
K muitų pilius dabar telaukia 
■ sėn^to pritarimo.
K Wšetkai šalių Europoj, 
■r Azijoj, I Pietinėj Amerikoj ir

r<.

Meksikiečiai Darbininkai 
Pietinėse Valstijose

socialdemokratai stengiasi 
tą opiumą juo labiau įbruk
ti į žmonių galvas.

Taip, viena mėsa, be jokių 
kitų valgių, žmogus kali pui
kiai gyventi. Tatai įrodė Vil
li j am as Stefanssonas ir jo 
draugas R. M. Andersonas. Jie
du ištisus metus išgyveno vien

“New Yorko Times” (už 
liepos 11 d.) redakciniam 
straipsnyj rašo:

“Texas valstija taip trokšta^ 
turėti ateivių, kad į seimelį ta
po įneštas sumanymas, stojas 
už sudarymą apsunkinimų 
jiems iškeliauti iš valstijos. 
Iš paviršiaus tas išrodo para- 

i doksu, nes Texas valstija, vi
suomet stojo už imigracijos- 
apribavimą ir buvo derlinga 

1 dirva kldriifečių agitacijai -prieš 
svėturgifniuš. ’ Tačiaus nerei-

- kia eiti toli jieškoti išsiaiškini
mo. Ateiviai, kuriuos Texas 
trokšta pasilaikyti, yra meksi
kiečiai, ir sudaro didelę dalį 
laukų darbininkų,. Panašiai, 
kaip New Mexico, Arizonoj ir

■ Pietinėj Californijoj, farme- 
riai negali gauti kitokių dar-J 
bininkų. Jie sako, kad, jeigu 
meksikiečių imigracija būtų 
apribota kvotiniais pagrindais, 
tai jiems būtu didelė nelaimė.”

# . ” ųj-.
Tai yra gana reiksmmgas 

pasakymas. Meksikiečių 
pageidauja ir juos netgi 
bandoma, prievarta^ palaiky-

lėtų, kaipo meksikiečius, 
bet todėl, kad jie pigiai dir
ba; i

Lietuviški menševikų gel- 
tonlapiai nuolat birbiniuoja, 
būk tai “Vilnis,” tai “Lais
vė” einą į bankrūtą. Jeigu __________
jie to galėtų susilaukti, tai tik niėsa, ir gėrimui naudojo • 
sutiktų duot po vieną sau tiktai vandenį ir nesaldintą ir 
akį išlupt, arba po vieną!nebaltintą kavą ir arbatą.Abu- 
ranką sau nukirst,, arba po!du jaučiasi sveikesni ir drūtes- 
vieną koją išlaužt. Nete-!ni, negu pirmiau. Sustojo 
kus, mat, vieno iš minėtų į Andersonui ir plaukai slinkę. 
sąnarių, social-šmokas vis! Stefansonas yra garsus mok- 
tiek galėtų varyt senuosius Įsūnis tyrinėtojas šaltųjų šiau- 
savo •- 
platųjį kelią į skurdžių ki-' 
šenius užkirto “Laisvė” ir Į 
“Vilnis.” 
to, kad 
ir visus 
rjųs turi,

šmugelius, kuriems Tės kraštų, kurie amžinai guli 
1 1 • jpo sniego ir ledo užklodais.

-----  ------ - _- ( Jiedu valgė ne visai šviežią 
O dabar kas iš'mėsą, bet paprastai naudoja- 

social-mekleriai jnią iš šaldytuvų (cold stor- 
tilatonfus saha-Įft8e) mėsą. Jinai buvo verda- 

bet prie plataus bet . paviršutiniai; mėsos
A A _ tn rl m*tro m Irn n n n hnviešo gešefto prieit negali? vidurys likdavo aPyžali=-

Tie gaivalai išvien su tau
tininkais ir klerikalais inži- . , _ , ... . .
nieriavo teismiškas bylų by- v«- pi na. pasenki-
Ine nvipe “T nievp” ii’ “Vii mesa’ Apetitas buvęs pui- 

t ~ais.v£ 11 . įkus; viduriai dirbdavę, kaip
|llį. Prisiminkime tik jų nereikia geriau. Andersonas, 
šnipus Pilėnus (“Keleivio” |beje, buvo pradėjęs maitintis 

\ . Pet- liesinusia mėsa, be jokių rie-
todel kadrus, dr. Antonovus-Montvi- bumiį; nuo to ėmė nesveikuoti.

’■ - i dus ir kitus kitokius, ka bu- Bet kuomet sugrįžo prie mėsosI 7. v , • v- • • t 1 • * • t

atsitaisė.
šitaip tašo apie jųdviejų 

■patyrimus žurnalas Amerikos 
Daktarų Associacijos. Visus 
tuos metus Stefanssonas ir 
Andersonas buvo po griežta 
priežiūra Johns Hopkins uni

tai jų vienminčiai fašistai iversiteto mokslininkų. Jiems 
sudegino “Vilnies” raštinę, mebuvo duota galimybės gauti 
ir manė sau, kad bent Chi- kitokio maisto, apart -mėsos, 
caga paliks saugi social- Johns Hopkins universitetas 
šmokizmui. ' i^ur’ garsiausią Amerikoj me-

r, , / ii Idicinos skyrių.
i, matantį Taigi mokslinis patyrimas
kaip Laisve, taip Vilnis Įsunlu§a griežtųjų vegeterionų

: mėsa 
nuodas, nuodas ir dar 

nuodas.”

senajai ir naujai
Dabargi sako: 
minimo seimo 

su
tininkais ir klerikalais inži-

l’aip maitindamiesi, jie kito
kio valgio visiškai nenorėda-

Tinkama Pastaba
“Vilnis” (num. 157) rašo:
“Ir vėl Vitaitis sučiuptas už

1 liežuvio meluojant. Aha die
ną jis prisipažino, kad jis me
lavo, sakydamas, jog A. Bim
ba turi nusipirkęs palocius. O 
dabar, ‘T.’ nr.» 27, turi prisi
pažinti, kad bjauriai apmelavo 
AugŠčiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoje seimą. Anam 
‘Tėvynės-’ numeryj jis sakė, 
kad seimas suteikė sprendžia
ma baisa v v
valdyboms. 
'Peržiūrėjus
'protokolą, šito uesimato ir 
sprendžiamu balsu, užregistruo
ta tik senoji valdyba.1

“Bet tas fašisto šmotas pri- i! 
sipažino prie šito melo, kaip bendiadaibius), kun. 
ir prie ano, tik 1 
mes nutverėme už liežuvio iri 
pareikalavome įrodymų.

“Tai matote, į ką Vitaitis 
pavertė SLA. organą, 
išeina ‘Tėvynės” nė 
numeris be begėdiško, 
torjaus nukalto melo.
SLA. darbininkai nariai mo
ka algą—moka už melavimą!”

Vitaitis su Ko. priėjo liep
to galą: subankrutavo poli
tiniai, atgrubo naguą nuo

Nebe- 
vienas 
redak- 
O jam

ba; neorganizuoti- ir todėl skaldymo SLA. kuopų, tai 
. . , . vv. . i duodasi save išnaudoti, kaip stengiasi pulti . komunistus

Apsitverdami augsciausia | darbdaviai trokšta. Meksi- ir V.1SUS pažangiuosius SLA. 
muitų siena, Amenkos fa- kiečiai imigrantai šiandien Į ųarius.
brikantai galės pakelti šio
je šalyje savo tavorų kainas 
daug maž tiek, kiek pakelta 
muitu ant svetimu tavo r u.

V V V

farme-sudaro Amerikos 
riam ir geležinkelių magna
tam didžiausią šaltinį pi
gaus darbo. Kadangi grei-

nę mesa. Apetitas buvęs pui-

vo įtempę visas savo gyslas, turinčios riebalų, viskas greit 
kad teismų spaustuvais su-i-' 
trokšt “Laisvės” *ir “Vil
nies” gyvybę. Kuomet, ačiū 
gausiai darbininkų pagelbai 
delei bolševikų spaudos, so- 
cial-brudai atkando dantis,

vis randa atspirtį tūkstan- lakius tvirtinimus, būk 
čiuose savo draugų, skaity- esanti 
tojų ir pritarėjų. Ne iš- 
anksto sukrauti tūkstančiai, 
bet draugų gera valia, jų 
įvertinimas savo laikraščių 
tarn ąu j ančių i
klasės reikalams, jų gyvas 
atsiliepimas į savo spaudos

o i bedas, — štai kame yra tik-1 _ „ , . , 1 ,
“Keleivis” pazalatino, surik- roji, gyvoji Spėka, kuri ne-llies l)usIaP^s bet niekuomet 
damas, kad “Komunistai; leido ir neleis lietuviškiems |;>esu mątęs Atskalos uz apm°. 
Savinasi Baduolių Pinigus.” bolševikų laikraščiams gul- 
Juk tai nieko panašaus. A- ti ant bankrūto lentos. O 
pie tai šitoje vietoje jau bu- social-šlamštam jau 
vo rašyta, kaip paikai mūs būtų taip atsitikę, jeigu ne 
priešai stengiasi komunis-ijų parsidavimas republiko-i 
tus apmeluoti. B,ėda su jais, inams ir demokratams, jeigu.: 
kad jie nesusitaiko: vieni ne įvairios gešefto operaci-j 
skelbia, kad tuos pinigus jos,.su kuriomis jie nedrįsta ir kiu'mūsų 'amerik?ečių laZ

, Bet nepavyks jam 
i ir tas. SLA.. nariai darbi
ninkai pergerai pažįsta tą 
p,oną ir visą kompaniją.

Tuo būdu kas metai išlups f* r n kono-rese bus mr- u-l m 1 • .xlr« billonuj .lotai,, B A- XSlluTwio “voS“, »«• »
menkos daibinmkų ii fai- ]<votincs sistemos ir meksi- ISmeiztai 
meiių, nes jie bus pi įversti, ^ie^ianis (iki šiol jiem jo-1 
pirkt reikmenas beveik is- -
imtinai iš amerikinių fabri
kantų, mažne be jokių var
žytinių iš užsienio.

Kuomet kapitalistai užsima
no pakelti muitus, jie pasakoja, 
kad tuo būdu apsaugosią Ame
rikos rinką, nuo pigių svetimų

darbininkų MINČIŲ ŠMOCIUKAI
kvotinės sistemos ir meksi- Į Šmeižtai
VTe.ni nni a /iL-i eini iiom in_

jkios kvotos nebuvo), tai 
i sprendžiama, jog iškils ašt
riu susikirtimu: fabrikantu v v c

atstovai stos už apribavi
mą, o farmerių ir geležinke
lių atstovai — prieš. Kaip1 
greit meksikiečiai darbinin- 

........ . i kai pradės organizuotis ir 
dirbimų, ir per tai pasidarysią. povoį^ įajp greįį įįe paįyS 
daugiau darbų Amerikos darbi-, i<apitapstų atstovai balsuos 
mnkams. Tai, žinoma, yra pri-. deportavimus dabar “my- 
gavystė. Nes kiek kartų pra- j ]įmuju” meksikiečiu darbi- 
eityje buvo muitai bekehami, o 
nuo to Amerikoj darbų nepa
daugėjo, tik gyvenimo brange
nybė vis kilo ir kilo. Ne ge- Į 
riau į šios šalies darbo žmonių : 
būklę atsilieps ir dabar suma
nytieji muitai;
liepia į tarptautinę politiką, jau

Tėvynė” Aš vartau S. L. A. “TėVy-

'kainus biznių skelbimus. Ka
me dalykas? Juk turėtų būt 

senai skambučių, bet nėra. Turi 
a i prabilti ponai iš Pildomosios 

Tarybos?

skelbia, 
jau sunaudojusi “Laisvė” 
(taip fašistų “Vienybė” 
įskundė valdžiai), o kiti sa-

pasirodyti dienos šviesoje.
Tėvynė” yra laikraštis, kaip

' raščiai, 
gauna įplaukų, 
tinis “Tpvvnps

kitur.. baisiai pasipiktino, 
kad Jungtinės Valstijos pa
siryžo apsitverti chiniška 
aųgščiausių muitų ,siena 
prieš kitų kraštų tavorus. 
38 valstybės kąrčiai■ protes
tuoja prieš tokį Amerikos 
užsimanymą. Tarp protes
tuojančių matome Angliją, 
Frahciją^ Belgiją, Italiją, 
visas Centralities ir Pietų 
Amerikb'fe respublikas, Ka
nadą, Australiją ir įvairias 
kitas šalis. Sykiu su pro
testais skambu ir grūmoji
mai: jeigu Jungtinės Vals
tijos taip nežmoniškai kelia 
įvežamuosius muitus prieš 
mūsų tavol’us, tai ir mes tu
rėsime įvesti lygiai augštus* 
muitus prieš’ Amerikos ta-; 
vorus.

Europos kapitalistų ir jų 
valdžių ūpas labai del to 
įkaitęs. Jau įvyko kelios 
europinės konferencijos tuo 
klausimu; ir vis rimčiau ta-

kurie už skelbimus 
O gal dabar- 
štabas pasi- 
savo geriems

5" ii • * • i v z-v f\ i i vllllo 1 v VY JlvOko, kad tuos pinigus komu- Kaunas.—- Birz. 20 d. kap. tarnauia veltui
nistai sunaudosią kitiems 'Nastaras, bedarydamas ei- 
fondams be aukotojų žinios.
Gi ištiktųjų yra kaip tik at- 

virtinės kitų, bulai: visos suplaukę aukos 
socialdemokratai randasi Komiteto žinioje. 

Į šiomis dienomis papildė dar Tūliems aukotojams jau su- 
• grąžintos, o daugelis auko- 

esame eirdėie

Prūsijos Socialdemokratų 
Darbeliai

Be visos
. _ ; o kaip jie atsi- prfisįjos

- ■- -*1:_________ ________________

aiškiai matome iš nervuotų pro-į V|en^ bjaurų darbą.Esantie- v
testų kitų kapitalistinių yalsty-i jį Prūsijos valdžioje ir seime toju (kaip esame girdėję 
bių, !S jų kunknlmojancio ap, i jie balsavo už konkordatą' nuo^ Komiteto valdybos) jau 
mau«o ir keršto pries Ameu-įSU Vatikanu. Prieš balsavo pareiškė savo nuomonę, kur 
ką, kaip pries viso pasaulio ple-1 komunistai su kitom kai ku- jos turi būti pasiųstos.

Iriom atstovų grupėm, išviso
a sudarydami 172 balsu prieš i duoda du fnėnesiu laiko au- 

Laikraščiai praneša, 
Prūsijos 

premjeras, dėjęs dideliausių 
pastangų už supančiojimą 
Prūsijos žmonių konkorda
to : pančiais. ' • '■ ■ 1 ‘; 111

kitų varžymų, uždeda
mu- ant žmonių ranku ir ko- V L-
jųj konkordata’s žymiai pa
didina mokesčius palaiky
mui bažnyčios, pakeldamas. 
nuo 1,400,000 markių per tų.
metus į 2,800,000 markių, toki tamsūs klausyti tų po- 
Argi reikia dar didesnio įro- j nų troškimų.
dymo, kad socialdemokratai | " —------
(ir tai yra visam pasaulyj) 
vis labiau dešinėja ir reak- 
cionėja kiekvienais metais. 
Jeigu Marksas; kadaise pa
sakė, jog “Religija yra žmo
nių opiumas,” tai • šiandien 
save vadiną “marksistais”

šiką.
Visa tai nieko gero nelemia 

palaikymui ramių ryšių tarp 243. 
Amerikos ir kitų kapitalistinių j Rad Qtto Braun, 
valstybių. Kapitalistinės šalys, Į 
ypač didžiosios, imperialistinės 
iš pasiutimo varžosi ( Viena' su 
kita, kad paimt biznio monopo
lį pasaulyje^? x -t i -1 -r r t« ? t y i r

Visos MacDonaldų, ' Dawqsu 
ir kitų šnekos apie nusiginkla-

4 -j 4 , . i 1

vimą, visos nusiginklavimo kon
ferencijos yrą tiktai komedijos, 
kuriomis valdonai stengiasi; ap- 
monyti akis 
dii'bkntiems 
farmeriams.

Varžytinės 
šaulio rinkų, 
delei pasigrobimo žibalo šalti
nių, del vietų, kur pelningai ga
lėtų įvesti savo kapitalą, aštrė
janti muitų kova ir nepaliauja
mas ginklavimasis šimtą sykių 
geriau pasako, kur link eina 
kapitalistinis pasaulis,—linkui
naujo imperialistinio karo?

Tą privalo vis giliau įsidėmė
ti darbo minios ir ruoštis į tik
tai masinius žygius afdin'aričibj

proletariatui 
Valstiečiams

ir 
bei

pa-del užėmimo 
iriiperialistų kova

linį skraidymą, del neišaiš
kintos priežasties nukrito 
su aeroplanu ir užsimušė.

tėvynainiams ?

Man prisimena, kaip šių, i IVLrtll pi Ibilllvlld, K dip SIU
Kap Garo is iššoko su pa- įmetu pradžioje ponas vitaitis 
rasiutu ir laimingai nusilei-' 
do. Aeroplanas sudužo.

“Daily Workeriui” Dar
Komitetas, kaip žinome., 

kotojams, pareikšti savo 
nuomonę. Jie ■ turi pilną 
teisę atsiimti aukas atgal. 1

Kaip “Tėvyne,” 1 taip ir 
“Keleivis” trokšte trokšta, 
kad Amerikos darbininkų 
sudėtos aukos šelpimui Lie
tuvos baduol-iiį, bet. hfegkliųt 
jų sušelpti (nes fašistų val
džia neleidžia), būtų atiduo
ta rėmimui kraugerių fašis- 

. Bet darbininkai nėra

Džiaugiasi
So. Bostono menševikišt 

kas šlamštas džiaugiasi 
“Vienybėje” paskelbtu me-! 
lu, būk Maskvoje “areštuoti 
Amerikos komunistai.” Kaip 
žinoma, nieko panašaus ne
buvo ir nėra, nes tie komu- 

tauš- 
jau !'se-

Pintojoj Rugpjūčio, Tarptąuti- nistai, apie kuriuos 
rieja Raudonojoj jDienoj, krivai kiama “Keleivyje,” 
prieš gręsiantį neriją inVUeria- nai randasi Jungtinėse Val- 
iištinį pasaulio karą. stijose.

■>>

' “Daily Workeris,” .. A- 
merikos Komunistų Par
tijos organas, dar rapdasj 
sūnkidj finansinėj jjaųėty, 
nežiūrint, kad peri phsta^ 
rąsiaš; dvi savaites darbi
ninkai sukruto daugiai! 
rūpintis jo likimu. Dar. 
nesukelta užtektinai pini
gų, kad “Daily Worke
ris” galėtų išeiti šešių* 
puslapių, kaip iki šiol ėjo. 
Dabar šiaip taip verčiasi 
diena iš dienos.

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

i paskelbė “Tėvynėj” deklara- 
Įciją fašistinės lietuvių atstovy
bės Amerikoje. Tai buvo rei- 

ikalavimas, kad amerikiečiai 
'važiuotų atitarnauti smetoni- 
;nėn Lietuvon kariuomeninę 
'pareigą atlikti. Kitaip pilie- 
tystės netekimu buvo 'baugi
nami. Kiek p. Vitaitisgavo 
del smetoninės Lietuvop.. karei
vių iš a(nerikiečių liėtujdų,' pai
kas būtų viešai paskelbti. Mes 
norime žinoti, kiek mūsų liuo- 
biamas ponas yra fašistams

! pasitarnavęs ?

Kiek p. žifkas suorganizavo 
! narių? Atskaita parodo, kad 
1 viename Chicagos priemiesčių 
■atskyrė 12 narių nuo kuopos 
ir naują kuopą sudarė per 
tris mėnesius. Išlaidos: sau
sio $347.10; vasario $414.25; 
kovo $486.75. Graži suma pi
nigėlių iš milioninių ėdžių.

Taupumas mūsų Pildomo
sios Tarybos turi būt aiškūs. 
Jeigu poną Žuką palaikys per 
šiuos metus tame disorganiza- 
tyvyje darbe, Susivienijimui 
lėšuos tūkstančiai dolerių, o 
naudos jokios lYėbiis.

,, -■



Puslapls Trečias
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^ndencijos iš 
Lietuvos

Savo Jėgomis
KAUNAS.—Seniau mes 

kalaudavome iš administracijos, 
kad jinai išvestų iš politinių 
kalinių kamęrų tą ar kitą pro
vokatorių. Toki reikalavimai 
mažai ką gelbėdavo. Dabar mes 
jau pradėjome savo jėgomis va
lytis nuo provokatorių. Taip 
mes išvalėme Daukšį. O vėliau 
vienon kameron pakliuvo ii 
Šiaulių atvežtas Tauragės pučis
tas eseras (aušrininkas-moks

vei

Nepasiseke žvalgybai
KAUNAS.—Pas mus balan

džio mėnesy į kalėjimą atvarė 
žvalgybos agentą—Daukšį (tą 
patį Daukšį, kuriam Instenbur- 
ge frontovikai kaulus išmikli
no). Jį žvalgyba čion atsiuntė 
šnipinėti, žvalgyba, kad geriau 
sektųsi Daukšiai šnipinėti, pa
skelbė jį “L. f. Aide” garsiu 
“komunistu.” Girdi, tai buvęs 
vienas “aktyviausių komunistų 
kuopelių organizatorių.” Mes 
Daukšį pažinome provokato
rium esant ir parengėm jam 
karštą pirtį. Kaip mes jį vano
jome čia netenka kalbėti, bet po 
karštos pirties Daukšys tris die
nas nekėlė. ! Dabar girdėti, kad
Daukšį žada žvalgyba jau siųsti ’sjyink() 
• kitą kalėjimą šnipinėti.

normoš neatlikus užmokesčio 
neduos. O norma buvo tokia: 
trims darbininkams 24 metrų 
ilgio, 80 cntm. storio ir 1 me
trų pločio įšalusio grunto iškas
ti per 5 dienas. Nepavalgę, di
džiausiam šal’tyj darbininkai 
buvo priversti baigt normą, 
kad ir per dvi savaitines ki
taip nedavė nei cento uždirbtų 
pinigų.

TRUPINIAI Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Saulėnas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass.

Ponuliai,
. dalijančių Kūdikių

Pabalių durpyne j, kurią 
ploatuoja Amerikos elektros 
bendrovė, 13. V. atsidarė dar-Uos 
bai. Administracija paskelbė, 
kad jai reikalinga 30 darbinin- 

nurodytą vietą su- 
700 darbininkų.

i Taip gausiai norinčių dar- 
Ibo gauti darbininkų pasisiūly- 
,mu labai nudžiugo darbdaviai.
1 Darbdaviui renkant iš 700 dar
bininkų 30 reikalingų, darbinin- 
Įkai šaukė: “Ponuli 

’; mano vaikai badauja, 
-jmane dirbti.” O ponulis, g 

jaunuoliai visi priklauso prof- damas 
Ir po to, rodos, tuoj bu-I sąjungai, o senesniuosius sunku

Jis po gruodžio 17 d. 1926 m. 
komendanto nutarimu buvo 
siųstas į Varnius. Ten admi 
nistracijai teikė įvairias žinia.1 
iš internuotų gyvenimo, ypa 
tingai apie komunistus ir šiaij 
kairesnius darbininkus. Ne 
davė sutikimą žvalgyboj tar 
nauti.
vo paleistas iš Varnių koncen-i įtraukti į profsąjungą. Dirbtu- 
tracijos stovyklos. Putče daly-. vėj laiks nuo laiko pasirodo ko- 

— i 11 i • • • 1 * • _ • 1 _ 1 • • • 1 . 1 •

Netikęs Pavyzdys
KAUNAS.—Viniko kepurių 

lirbtuvėj senesnieji darbininkai 
Tetikusiai žiūri į jaunuolius.' 
Prie darbo neprileidžia. Be to,!

ševiku 
kit.”

Montreale gyvenantis drg. 
J. V. nuo brolio iš Lietuvos 
gavo laišką, kuriame tarp kit
ko rašo: “Mylimas brolau, tu 
stebiesi, kaip aš patekau į ka
lėjimą. Mat, šiandieną Lietu
voje patekti į kalėjimą—tai 
jokios reikšmės nesudaro. Bet 

į reikšmę sudaro, kaip žmonės 
j nepatenka į kalėjimą? Tur 

Pasigailėkit Ba- būt todėl, kad jauį netilpsta į
ka Įėjimus

eks-

-pasigailėk, 
priimk, 
glosty-I 

pilvą, atrėžė: “Man bol-| 
nereikia, badu pastip-

vavęs, norėdamas “nuplauti savo 
griekus.” Mes visa tai žino
jom ir pranesėm jam, jei jis 
ūmai neišsinešdins iš kameros, 
tai mes jį “iškraustysime. ” Ma- 
ciejauskas tuoj mūsų kamerą 
apleido. Buvo ir daugiau pana
šių susidūrimų, štai pavyzdin, 
iš Šiaulių atveža Kaunan ir pa
talpina į mūsų kamerą žinomą 
provokatorių Ruzgį. Jis tarna-

) žvalgyboj. Ot, tokį “paukš- 
lį” atgabeno mūsų kamerom 
es jį pažinome. Tuoj įsakėm 
.m nei žingsnio kameron ne
igti toliau, o sargui atidarius 
iris mes jo visą mantą ir jį 
irtu išmetėm iš kameros. Vė- 
au atėjo keli sargai ir jėga jį 
<raustė į mūsų kamerą. Mei 
į dar keletą kartų bandėm iš

kraustyt, bet sargai jėga jį at
gal grąžindavo. Galop visg‘ 
mes privertėm jį išeiti iš mūsų 
kameros. ' ‘

^Reikia mums su visais provo
katoriais ir jų sėbrais griežčiau 
elgtis.

munistiniai lapeliai, juos darbi
ninkai noriai skaito. Dabar 
organizuojame ratelį. Spalio 
revoliucijos šventę minėdami 
mes sustabdėme darbą 15 minu
čių ir vienas iš darbininkų pa
darė pranešimą apie tos šventės 
reikšmę darbininkų klesai.

'KAUNAS
Reakcija Siaučia 
atentato fašistai pradėjo 

areštus, daugiausiai
Daugelį palei- 

auš-

Montrealio lietuvių parapi- 
klebonas J. Mačiulionis 

“Draugo” špaltose sveikinda
mas savo parapijonis, sako: 
“Linkiu• savo žmonęliams tvir
to tikėjimo, kaip šventame Po
vile apaštale; kilnios doros, 
kaip šventame Kazimiere; di
delio patriotizmo, kaip gene
role Žukauske. Būkime Povi
lais, Kazimieriais1. Žukaus
kais!” Perskaitęs - šiuos žo
džius1 gauni suprasti, kad ir 
generolas Žukauskas jau 
trauktas į “šventųjų” sąrašą, 
ir bus parapijom] garbinamas, 
kaipo šventasai.

J. Čeponis.
------------------------ --------------

Draugysčių Adresai. Kurios

PITTSBURGHAS IR APIELINKĖ
Priešfašistines Tarybos Komitetas 

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

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

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

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

Fin. sekr. R. Bernužis, 911 Jones 
i Ave., N. Braddock, Pa.

Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Chas. Jakems, 1564 Turner 
““ “““ Tel. 72073.

Krasnauskas, 1568

Courtney, Pa.

PIKNIKAS
Rengia S. L. A. 92 Kuopa

Nedėlioję

Repos (July) 14,1929
STAR MINE GIRAITĖJ 

Courtney, Pa.
Prasidės 12 vai. dieną ir tęsis 

iki vėlai nakčia.
Skanūs Užkandžiai ir Gėrimai
Bus gera muzika ir kitokių 

pamarginimų.
ĮŽANGA VELTUI VISIEM

GARDNER, MASS.

Turi “laisve” už Organa

Pirm.
Ave., N. W.

Vice-pirm. A.
Quarry Ave.

Tarimu Rašt. K. Rasikas, R. R. 9, 
Box T17.

Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

į- Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 
i 159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
| 1130 Alpine Ave.
Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 

Walker Ave.; Ig. Medastavičius, 
Frank Žegūnas, J. Dambrauskas.

• Dženitorius Frank Žegūnas, 515— 
Į 11 th St.
Svetainės nuomuotojas A. Garba

nauskas, 1108 Elizabeth Ave.
Draugijos susirinkimai Įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą utarninką, sa
vam name, 1057-63 Hamilton Ave.Po 

masinius 
į tarp studentų.
I do. Areštuoti beveik visi
■ rininkai”. žvalgyba jokios kal
tinamos medegos pas juos nera

udo. Iš žvalgybos “aušrininkų” 
bylą perėmė karo valdžia, o 
areštuoti patalpinti karo kalėji- 
man (6 forte). Kaip girdėti,

darbai jų bylą sprendžia trejukė Uš

Viešųjų Darbų Katorga
ŠIAULIAI.— Šiaulių savival

dybės vedami viešieji
Bačiūnų lauke prie elektros sto-, Voldemaro, Musteikio ir Kubi-
ties. Dirbti skiriama norma, liūno.
kurios laiku jokiu būdu negali
ma atlikti.

Aušrininkai” atsidūrę žval- 
Ant darbininkų' gyboj ir dabar kalėjime patys 

prandų pastatė dešimtininkus,ine^^n0 kaltinti del jų arės-, 
tavimo. Vienas kaltina Volde- j 
marą, kitas Musteikį, trečias i 
Kubiliūną. Bet nei vienas ne
mato, kad jų areštavimo kalti
ninkas—fašistinė reakcija, kuri 
po atentato prieš Voldemarą 
gavo stiprią lazdą, kuria ji mu
ša visus, kas fašizmui nepatin- 

Šito “aušrininkai”, matyt, 
Pas j uos I bet Voldemaro,

no-

kurie skundžia bedarbius val
dybai, o ta nesumoka uždarbio. 
Darbai žiemą ėjo prie 27-30 
laipsnių šalčio. Jei darbininkas 
pasiskųsdavo, kad šaitanai in- ■ 
<inierius pavarydavo iš darbo, * 
nesumokėdamas uždarbio. Dau-l 
gumas darbininkų nušalo ran- jka. Šito “aušrininkai 
kas, nosis. Ėjo pas gydytoją. ! niekuomet nesupras. 
Tas davė receptus vaistams, ku- ne reakcija, 
rie kainuoja daugiau kaip 3 Ii- Musteikio arba Kubiliūno 
tus. Vaistinėj tų vaistų neduo- rai- x 
davo, pakeisdavo pigesniais,! — - -
kurie nieko negelbėjo. O iš su-1 Mieste plačiai kalbama, kad 
šalusių darbininkų v.sur tie fa-1 Voldemaras išsirašė iš užsienių 
šistąi tyčiojasi: “Nenorėjai baldų už 20,000 litų. Gera fa- 
dirbt, tai sudalai.” Išdirbę 5 šistams gyventi fašistų 
dienas darbimnkai gavo atlygi-!nėj. 
nimą: nuo 6 iki 30 litų. Po 
30 litų gavo dešimtininkų pa
taikūnai, kurie įskundė kitus 
darbininkus, kad jie nedirba, 
tinginiauja.’ Dešimtininkas Ber- 
žinskas įskųstiesiems numušė 
mokestį.

Gavę nepilną atlyginimą dar-j 
bininkai suėjo miesto valdybonj 
išstovėjo nuo S v. ligi 5 v. v. Į 
Burmistras pasikvietė policiją, i 
kad išvaikytų susirinkusius. 
Darbininkai nuėjo pas apskri
čio viršininką, kuris grąžino vi
sus vėl pas burmistrą ir pats 
ten atvyko su darbo inspekto-1 
rium. Alkaniems darbininkams 1 
abu fašistai ėmė aiškinti, kad i

Voldemaras Gyvena

Balsas

GARDNER, MASS.

PIKNIKAS SU KONCERTU
A. L. P. KLIUBO, GARDNER, MASS.

BUS NEDĖLIOJĘ

14 Liepos-rJuly, 1929
LIETUVIŲ PARKE

West Broadway Gardner, Mass.

Programos išpildyme dalyvaus keturi chorai: 
L. L. R. CHORAS iš Norwood, Mass. 
LAISVES CHORAS iš Haverhill, Mass. 
AIDO CHORAS iš Hudson, Mass. 
LIAUDIES CHORAS iš Lawrence, Mass.

Gera orkestrą šokiams. Graži vieta maudytis, tik pasi
imkit bathing siūtus. O valgių ir gėrimų mūsų gaspadi- 
nės parūpins kuoskaniausių. Kviečia RENGĖJAI.

P. S. Atvažiavę iš kitų miestų, imkite West 
Broadway ir, pavažiavę, rasite ežerą ir pikniką.

tėvy-

BOSTONO IR AFIELINKES 
ŽINIOS

SOUTH BOSTON, MASS.

kuo- 
bend- 
liepos 
ežero

Vietos progresyviškos 
>pos bei draugijos rengia 
'rai didžiulį išvažiavimą
14 dieną, prie gražaus 

Lake,” North Easton,“Sharon
Mass.

Tame 
Laisvės 
'choras ir vienų moterų choras. 
I Bus įvairių žaislų, 
'vadovaus 
ekspertas

Taipgi 
mėjusieji

Jeigu kas norės, ‘galės ir 
maudytis šiltame ežero vande
nyje.

išvažiavime dainuos
Choras, vienų vyrų

kuriuos 
mūsų žymus žaislų 
Benis Tamošauskas, 
bus lenktynių; lai- 
gaus dovanas.

MILWAUKEE, W1S
Liepos 14 d., Riverside 

Grove, įvyks didelis piknikas, 
kurį rengia Komunistų Parti
jos vietos skyrius. šokiams 
bus gera muzika. Bus ir pro
grama. Įžanga tik 35 centai. 
Visi vietos ir apielinkių lietu
viai būtinai turi dalyvauti šia
me piknike; nes savo dalyva
vimu paremsite tą partiją, ku
ri kovoja už darbininkų klasės 
reikalus. Juk tik Komunistų 
Partija ^ištikimai gina darbi
ninkų reikalus, tik ji darbuo
jasi, kad darbininkų streikai 
būtų laimimi. Todėl ir darbi
ninkai privalo ją remti, lanky
tis į jos parengimus.

Rengėjai.

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pirmininkas—IG. SAVUKAITIS, 
P. O. Box 262, Cuddy, Pa.

Vice-Pirmininkas—K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa.

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

Iždininkas—J. J ASADA VIČIUS,
538—3rd Ave., Parnassus), Pa.

Kontro).:
TAUROZAS,

31 W. Main St., Carnegie, Pa.
GIRSZTOFF,
524 Washington
Carnegie, Pa.
F. RODGERS,
312 Oregon St.,

Turtų 
J.

J.
Ave., Exten.

Pittsburgh, Pa.

P. L. A. KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

2— P. Franckcvičius, 3409 
Pittsburgh, Pa.

3— J.. Siurmaičiūtč, 315 
Carnegie, Pa.

5— V. Labutis, 121 E.
McAdoo, Pa.

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

7— J. D. Sliekas. 
Pittsburgh, Pa.

8— W. Stačinskas, 
Pittsburgh, Pa.

! 9—C. Stashinsky, 
ton, Pa.

Itf—J. ; Albauskis, __ _
Chicago Heights, Ill.

11— J. Barškietis, P. O. 
Pa.

12— J. Kinderis, 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R. 
Landing, Pa.

MOTERŲ PAšELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė K. Beniulienė, 16 Bun

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

‘GERAI PATAIKO!’

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
s MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:

I Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue,
■ Moline, Ill.
Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4th 

Avė., Moline, III.
Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—lOth Į 

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

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

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

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

Moline, III.

W. Carson St.,

Carothers Ave.,

Monroe Street,

1009 E. 74th St.,

215 Overbrook Blvd.,

2310 Sarah St., S. S.

Box 655, New Kensing-
1503 Wed th worth Ave.,

Box 441, Courtney,

Maplewood

D. No. 42,

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS

Naujos Valdybos Vardai ir Adresai: 
Pirmininkas K. Maziliauskas, 

593 Avė. 
Vice Pirmininkas A. Bočis, 

r 68 W. 10 
'Protokolo Sek. P. Janiūnas, 

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

625 Boulevard
Iždininkas F. Lukaitis, 

330 Broadway
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

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

348 Avė. C.
Maršalka L. Rimša, 

167 W. 20 St.

st.

st.

439

F.

Avė.

Rices

L.

14—G. U. Urbonas, 
Braddock, Pa.

815 Middle
1

St., N.

15—P. Kavaliauskas, 
qulppa, Pa.

300 Todd St.. Ali-

16—A. Besasparis, 
Aliquippa, Pa.

526 Beaver Ave., W.

17—T. Treinuuskas, 
Pittsburgh, Pa.

P. O. Box 163, East

19—J. Preikšą, Box 201, Minden, W. Va. I).
20— A. Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa.
21— J. Lingevičius, P.

ernport, Md.
22— P. Cibulskis, 7042 

peth, N. Y.
23— M. L. Balčiūnas,

Thomas, W. Va.
24— J. Kasparavičius, 

Youngstown, Ohio.
25— M. Garrison, 108 

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

Girardville, Pa.
27— M. Batutis, Box 24,
30—J. Leonaitis, 107

i Benton, Ill.
' Easton A. P. L. A. kuopa—M. Urba, 119 

Bushkill St.. Eastonj Pa. I
33— A. B. Shatkus, 1256 Sqribner Ave., 

Grand Rapids,
34— -J. Audiejaitis,
35— K. Bagdonas, 

okin, Pa.
36— K. Vaičiūnas, 

burg, Ill.
37— L. Aimanas, ] 

Shannon, Pa.
38— B. YuSkauskas, 

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

Ville, Ill.
40.—M. Andruškevičius, 172 Gertrude 

Akron, Ohio.
41— Juzč Guxevičienč, Box 400. Benld,
42— F. Miller, Box 264, Buckner, III.
43— S. M. Liesis, 134 Williamson St., 

ginaw, Mich.
44— L. Lasky, P^ O. Box 413, Zeigler, III.
45— Ig. Savukaitis, P. O. Box 262, Cuddy,

Pa. I
46— D. Simutis, Box 27, Blanfo'rd
47— J. Vaitkevičius, 

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, P. 

ville, Pa.
49— A. Matulevičius,

West-

Mas-

128,

Street, i

Division St.,
E. Mahanoy Ave., i

WilsohviBe, Ill.
N. puquoin St.,

O. Box 528,

Link Court,

P. O. Box

636 Samuel 1

S.

1256 Scribner 
Mich.
Box 113, Royalton, II). 

114 “ “■

P.

P.

N.

O.

O.

Box

Vine St., 
. i

Box 209,

Box

253, West Frank-

Collins-

St.,

III.

Sa-

568,

Ind.
5768 Addison Ave..

O. Box 246, Miners-

46 Ten Eyck St.,

K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai;

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 
land, Ave.

■ Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas
| 1946 Sharon Ave.
, Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran-
I done Ave.
■Iždininkas A. Vcgela, 7715 Dayton

Ave.
Iždo globėjai: Jieva Vegeliene ir Ona

Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

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

Ash-

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesj 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- 

-------- , -Įima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
Šimanskiene, 88 Vine myjj juos rūkyt, nen geriausia pa- 

’ " .------ . tinka .todėl kad malonūs ir dūmai
AROMATIŠKAI kvepj.”

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

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

! Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai- 

I vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
I Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko Jono—John’s Hand Made 

I Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my- 
j Ii 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 iidirbystes 
draugu cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
ru, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur | kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir lė
šas apmokame.

Adresas:

Naujoki; Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

CASTON R0PSEV1CH

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Sercdomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St., Camden, N

LIETUVIS GRABORIUS

Sham- 
n • I Harns- j

Castle LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ j
- • 'DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdybos Adresai:
Pirmininkas P. Kriščius, 

Terr.
Vice-pirm. B. Muleranka, 

St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 

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

Russell St.! ’
Ashley St. 
Staugaitis,

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdyboj Antrašai

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

255 Pine St. I
Fin. Raštininkas A. GRIGUTIS, 

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

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

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

Org. raštininkas J. KENTRUS, 
211 First St.

Maršalka J. KICEINA, 
259 Broadway.

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

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbiniųkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P.

J.

Norintieji ge- i 
riausio patar- I 
navimo ir už | 
žemą kainą, | 
nuliūdimo va- ? 
landoje šauki- į 
tės pas: |

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

W. 3rd St., So. Boston, Mass, 
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel., So. Boston 0304-W.
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$1,000 Tik Už 60 Centų ;
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio į 
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
sini kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukse* 
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 J 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 

] skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth-• | 11 Ut, J 1L J IU į jJ«4 VI U Tv 1 J IJ vj (IVldLlllU (UniSI

nmmiirnr n nru I jma), peršalimo, skaudėjimo po krū-MATHEW P. BELLAS I tin?’ reumatizmo, plaukų slinkimo,

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

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 kelia 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.

5043

236 Park

98 Cedar

481 Hud-

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

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna 

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

kas antrą

GRAB0R1US
j Patarnauju visiems be skirtumo
■ įsitikinimų, ir tolumas nedaro del 
I manęs skirtumo. Mano ofisas at-« 
įdaras dieną ir naktį. Darbą at-į 
• lieku gerai. Reikale kreipkitės pas Į 
|mane, o patarnausiu kuogeriausia. | 
! 734 Grand Street |
I ■
J BROOKLYN, * N. Y. I

DABAR SVARBIAU, NEGU PIRMA

KAIP PATAPTI JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU

Su priedu naujo įstatymo, įėjusio į galę su 
1 d. liepos šių metų.

Aiškūs nurodymai, kaip dabar reikia išsi
imti pirmas ir antras popieras. Be atidė
liojimo įsigykite ją ir naudokitės tais svar
biais nurodymais.

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

Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos

Ligos *
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir MšlaŽamės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekretai 1
(KAINOS YRA PRIEINAMOS)

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. TI NS 
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 

11 (K East 16th Street, N. Y. 
Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

liavoju Visokiom spalvom 
PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA.



1

Puslapis Ketvirtas P<—tad.,
X

T

SIEKAS
D. M. ŠOLOMSKAS

Visi dėvi “šilkus.” Visi 
“turtingi.” Vyrų: marškiniai, 
kaklaraikščiaif pančiakos iš 
“šilko.” Moterų jau ne tik 
viršutiniai drabužiai, bet ir 
apatiniai—“šilkas.” Bet labai 
daugelis ne tik iš tų, kurie 
puošiasi šilkais, bet net ir iš 
jo gamintojų mažai žino apie 
šilko gamybą ir darbininkų 
vargus, begaminančius “šil
kus.”

Daugiau, kaip keturi tūks
tančiai metų atgal (būtent, 
2,602 metai pirm dabartinės 
skaitlinės), Chinijoj, laike 
viešpatavimo i m p e r atoriaus 
Si-Ling-Chi pradėta šilkas ga
minti. Per tūkstančius metų 
šilkais puošėsi carai, karaliai, 
princai, kunigai, kapitalistai ir 
visoki turčiai. Apie šilką su
daryta daugybė keistų legen
dų. O dabar mergina užsimo
ka $1.00 ir jau turi “šilko” 
pančiakas. Jungtinėse Valsti
jose 1910 metais buvo paga
minta 24 milionai svarų “šil
ko,” 1914 metais jau 74 mili
onai svarų, gi dabar dar dau
giau, nes Jungt. Valst. paga
minama 75 nuošimčiai visapa- 
saulinės šilko 'pramonės 
dukcijos.

Žaliasis Šilkas
žalioji šilko medžiaga

pro-

arba 
kirmėlaitės veisiamos Japoni
joj ir Chinijoj. 84 nuš. žalio
sios medžiagos Jungtinių Val
stijų kapitalistai traukia iš 
Japonijos, 14 nuoš.—iš Chini- 
jos ir tik 1 nuoš.—iš kitur.

neturi. Buvo bandymai 
m. veisti, bet be pasek- 
ir tas brangiau atsieina, 
jo traukimas iš Tolimųjų

Jungt. Valstijos savo žaliojo 
šilko 
1776 
mių, 
negu
Rytų—kur darbo rankos labai 
pigios.

Japonijoj merginos, dirban
čios prie šilko, gauna nuo 22 
iki 35 centų dienai? (Tiesa, 
ten pigesnis pragyvenimas, ne
gu pas mus), šilko kirmėlai
čių virimo filatūrėse jos dir
ba, kaip vergės. Maistas dau
giausiai ryžiai ir tai prasčiau- 
sios rūšies, binzai ir kiek žu
vies. Veik į verdantį vande
nį rankomis atsargiai deda 
šilko kirmėlaičių kukonus, ir 
tas darbas turi būti atsargus, 
nes kitaip ištruks ta kirmėlai
tė ir bėgdama sudraskys šil
kus, kuriais ji yra apsivynio
jus. Buvo bandyta įvesti ma
šinos, 1 
sėkmingai darbo, kaip japo- 
niečių merginų pigios rankos. 
Užmušus tą gyvūnėlį, vėl at
sargiai rankomis nuvynioja- 
mas šilkas. Jis yra ne vieno-

bet jos neatlieka taip šalį.

Tekstiles Darbininkai ' 
i i * ■' < i

Paskiausi a p s k a itliavimai 
parodo, kad audimo (teksti
lės) prąmonėj Jungt. Valsti
jose yra 1,119,209 darbinin
kai. Jų algos minimutn, pa
gal valdžios statistikų, $18.4,6 
savaitei, arba $960.42 me
tams per visą šalį. 132,509 
darbininkai šilko pramonėj; 
468,352 marškonių audimų 
pramon., 186,668 pančekiniuo- 
se fabrikuose, 70e756 dažų fa
brikuose ir t. t.

Šilko pramonė Jungt. Vals
tijose greitai auga. Ypatin
gai Vennsylvanijoj, nes ten 
darbininkai n e o r g a n izuoti. 
1925 m. Penn. šilko pramonė 
pakilo ant 4jl ;nudš., kuomet 
New Jersey nupuolė ant 24 
nuoš. Paterson, N. J., kur 
buvo 'arti į80Q įvairių išliko fa
brikų-įr 40,0^0 dafbiiiinkųįjfa- 
brikų skaičius lalpąi sįimažęjo, 
nes ten darbininkai dalinai or
ganizuoti, tai darbdaviai per
sikėlė į Pennsylvania j ir pietų 
valstijas ii* PatersonO darbi
ninkų skaičius nupuolė iki J6,- 
368. Bet šilko produkcija ke
lis kartus pakilo imant visą

Išnaudotojų Pelnai
“The American Bankers As

sociation Journal” už kovo 
mėnesį, 1928 m., palygino

das—plonesnis ir storesnis. 28- vienuolikos ^kompanijų : šilko, 
30 dinerių storio šilko svaras 
turi apie 85 mylias ilgio, 
din. šilko svaras —iki 
mylių. Viena mergina 
metus laiko . pagamina 
334 svarus šilko.

EASTON, PA.
Visi A. L. D. L. D. 13 kuopos 

nariai privalo kuoskaitlingiau- 
sia susirinkti nedėlioj, 14 d. 
liepos, Vanderveer svetainėj, 
9-ta ir Washington St., 3 wal. 
po pietų. »

Yra atėjęs naujas A. L. D. 
L. D. leidinys, drg. Kapsuko 
parašyta knyga, “Caro Kalėji
muos.” Tai stebėtinai puikus 
ir didelis veikalas, todėl dabar 
geriausia proga gauti naujų 
narių. Draugai, pasidarbuo
kite ! Sekretorė.

keleriopai pakilo del intensy- 
vio darbo ir -’įvedimo naujos 
mašinerijos.

Bedarbes

Tarpiu* .
Vaisbos, Kultūros ir Dailės 

Mėnesinis Žurnalas, Su 
Spalvuotais Paveikslais

40 puslapių, didelio formato.
Prenumerata metams $1, vienas i 

numeris 10c; užsienyj—$1.50, 
vienas numeris 15c.

TARPININKAS
332 Broadway So. Boston, Mass.

Greitiriimo Sistema.
Greitinimo darbe produkpi- 

jos padidinimo sistema eina 
šuoliais, šilko pramonėj buvo 
dvejų staklių sistema, vėliaus 
trejų, dabar jau daugelyj vie
tų, įvesta ketverių ir įvedama 
6 ir net 8 staklių.

Alleiitowne Egypt Silk Co. 
buvo įvedus 6-ių staklių siste
mą, tačiaus prie esamos maši
nerijos darbas nėjo, vėl grąži
no ketverių. Ketverių staklių 
sistema plačiai gyvuoja Penn- 
syjvanijoj ir New Jersey val
stijose. • ■ ,
’ j 4

VaineYkos (siūlų sukikės) 
gauna darbą, vieton pirmiau 
savaitinio, dabar naują; Jų 
darbas sveriamas ir jeigu paJ 
daro mažiau, negu nustatyta 
skalė, rgauna mažiau mokėti, 
jeįgUj dąugiaū, tai kelip efen- 
tuš prideda. 'Reiškia, skubink 

’—kitaip alga sumažės;, kuri 
jau ir taip menkutė. '

V.orperiams apmoka j nuo 
vorpų. Tvisteriams Raipgi. 
Mašinįą taisytojams (loom fik-j 
šeriams) paskirtas skaičius 
mašinų taisymui. Audėjai jau 
nuo senai gauna mokestį nuo 
mastų. Kitur, kad dar la
biau sugriovus darbininkų so
lidarumą ir dar labiau paaks- 
tinus prie darbo; įvedama 
“honor 'roll”-*—garbės listas— 
kas gauna didžiausią algą, tas 
padedamas į tą “honor roll,” 
arba net suteikiama jam kelių

O šmotų dar-
ucnp ^lilCVUllCL O VU“ 

o darumą darbininkų tarpe.
Darbininkų p r o d u k ty v iš k u m as

dirbtinio šilko (rayon) ir pan- 
pelnus už 1926 ir

Pasirodo, kad dolerių dovana.
čiakinių 

28Q 1927 metus. 
ner tos kompanijos per 1926 me- bas jau ir taip griauna soli-per | 

apie ltus
; jau

. ’000

padarė $8,728,000, 
1927 metais $10,588,-

. __ pelno. “Amalgamat-
Chinijoj darbininkės mergi-je(j Corporation,” kuri tū

nos dar blogesnėj padėtyj, ne- I rį savo fabrikus Binghamton, 
gu Japonijoj. Maži vaikai 8- Hornell, New, York, Allen- 
10 metų dirba greta su moti- įwon Catasaqua, East Mauch

Jungt. Valstijose nuolatos 
yra iki vieno miliono bedar
bių proletarų. Tai nuolatinė 
rezervinė armija, kuri papildo 
išnaudotojų vergavietes. Be
darbių metais ji pakyla net iki 
6,000,000. Pagal A. D. F. ap- 
skaitliavimą, 1928 m. kovo mė
nesį buvo viršaus 4,000,000 be
darbių ir du kartus 
nai dirbančių.

Audimo pramonės 
kai ne liuosi nuo
1928 metais Philadelphijoj iš 
32,719 audimo darbininkų bu
vo 6,589 bedarbiai. O kaip 
kurių, unijų iki 50 nuoš. narių 
bedarbių.

Eastone ir Phillipsburge 
1928 m. gegužės mėnesį iš 
8,000 darbininkų šilko pramo
nės dirbo nedaugiau, kaip 
3,500 darb.' 
dar mažiau.
pirmiau dirbo 500 darbininkų- 
ir R. II. Simon 
miau dirbo iki 
sai uždarytos.

tiek dali-

darbinin- 
be darbių.

(Dabartinių laiku 
oieytock Co., kur

& Co., kur pir- 
1,000 darb., vi- 

Paterson, N.
U. už gegužę

1928 m. raportai rodė, kad 
■yra 500 ribino darbininkų be 
darbo ir 400 audėjų, kurie tik 
dalinai dirba. Iš 16,368 darb. 
kiekvienas šeštas darbininkas 
1928 m. neturėjo darbo. Ir 
kol viešpataus kapitalistinis 
surėdymas, tol 'gyvuos bedar
bės. (Daugiau bus)

i

DARBININKAI STOKITE

Į AUGŠČIAUSIĄ 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.

Keturi Skyriai Pomirtines:

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

5’<F

<♦)

REIKALAUKITE TUOJAU!<t>

<♦>

<♦>
Su pradžia Liepos visais A. P.

i ANGLIŠKAI-LIĖTUVIŠKAS J. MILIAUSKAS

<♦>

du <♦>

<♦>Wilkes-Barre, PaWilkes-Barre, Pa
<}>

Reikalaukit
<♦>

<

NEDĖLIOJĘ

25 Rugpjučio-Aug.,

Piknikas atsibus puikiausioje šios apielinkės vietoje

t
ipavą’dupja " dirbtinio

1
jf frt, 4 4

Šiame piknike dalyvaus Philadelphia, Brooklynas ir 
visa plačioji Scran tono ir Wilkes Barre apielinke

iš 
ir

J
f

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS

UŽIMA SAVI
(JULY), 1929

Turime tik keletą knygų. Greit niekur tos svar
bios knygos nebus galima gauti. Gi be žodyno 
neišmoksite anglų kalbos ir neišmoksite teisin
gai lietuvių kalbos.

pramone.

“LAISVES” NAUDAI

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

Kietuosius anglies kasėjai, audėjai ir kitų industrijų 
darbininkai rengia “LAISVĖ”

626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pt

d>

’>

Knygos, Kurios

L. A. veikai, 
kreipkitės į naują Centro Sekretorių:

j. i

PIKNIKĄ

Būtinai Reikalingos

•- Tikimės, kad bus daug svečių. išiMinęrsviUę,\ Sherian-’į 
doah, Mahanpy City ir iš kitų šios'apielinkės mieštų.?

į

gemnirki- 
.kYautirvių. 

mus ir per-

ir malkas, 
toliau kaip

<♦>

MENDELO

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

St *

Juos išdirba '

STANLEY PAUL 
526 N. 11 th St. Philadelphia^ Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi i’ 
per paštą išsiuntinejame, kaipo 

užsakymus (orderius).

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLES 
Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

nomis. Langai maži ir tie už
darinėti. Oras bjaurus. Or
ganizavimasis uždraustas/1927 
m. šanghajuj 55,000 šilko, dar
bininkų sustreikavo, tai reak
cionieriai jų vadams nukapojo 
galvas ir ant jiešmų pastatė 
prieš filaturų vartus įbaugini-1 fjpi, ? "_ ’i
mui kitų darbininkų.

Iš Chinijos ir Japonijos ža-J kompanijomis.

Chunk, East . Stroudsburg, 
Emus, Green Lake, Kutztown, 
Marietta, Northampton, Oly- 
phan ir York, Pa., taipgi Nor
folk, Va. 1928 melais per 
pirmuosius 6 mėnesius yra pa
darius pelno $474,000. (Tik

liasis šilkas, greičiausiais* lai-' 
vais Dollar Line, (kurie ant 
juodo kamino nešioja . $ baltą 
ženklą) vežamas į Ramiojo 
vandenyno pakraščius, o iš ten 
vėl greitaisiais traukiniais 
“Silk Special”—į Pennsylva- 

Įnia, New Jersey, iNew Yorko 
ir kitas valstijas. Kodėl? To
dėl, kad bent kokis suvėlavi- 

;mas reiškia didelius nuosto
lius, kuomet jie turi rinkas 
savo dirbiniams.

Kiekvienam Gyvenančiam Jungtinėse Valstijose 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
-. . L , „ ir

DUOS PUIKIĄ PROGRAMĄ
Rengėjai užkvietė Philadelphijos Lyros Chorą, Bro
oklyn© Chorus ir garsųjį oktetą Ufa. Atvažiuos vi
sas -'‘Laisves” štabas ir pasakys svarbių prakalbų.

vadinamoje

Valley View Park
WILKES BARRE, PA.

. Tas patsai .ir, <su . kitomis,
Y p a t i n g ai 

stambiosios įauga isreit^.i Ąpip 
tai plačių faktinių žinių pa
duoda drg. G. Hųtcbii^ savo 
knygoj “Labor and Silk.”

Dirbtinis */ŠiĮkąę” (Ray|>n)
Dirbtinis “šilkas-’ bu^o 'pra

dėtas gaminti Francijoj 18p2: 
m. Vėliaus jis persikėlė į An
gliją. Dvidešimts metų atgal 
į dirbtinio “Šilko” fabriką 
Manchesteryj, Anglijoj, žiūrė
ta, kaip į kokį juoką. O da
bar jau metinė pasaulinė ver
tė dirbtinio “šilko” siekia 
bilionus dolerių.

Su pagelba chemikalų 
tam tikrų medžių žievių 
brazdų padaromas “rayon" , 
arba dirbtinis, medinis šilkas. ' 
Jį audžia ir dėvi kaip tikrąjį 
šilką.

Dirbtinio šilko dirbime pir
mą vietą užima Jungt. Valsti- ■ 
jos, paskiau seka Anglija, Ita
lija, Francija, Vokietija, Belgi- , 
ja ir t. t. Daugiau kaip 200,- 
000 darbininkų tose šalyse dir
ba prie gaminimo dirbtinio , 
šilko. 1919 metais pasaulinė ii 
produkcija siekė 40 milionų i į 
svarų, o jau 1927 metais \ 
285,000,000 svarų. Gi 1928 Į 
metų viršijo 300 mil. svarų. Į 
Jungt. Valstijose 1928 m. bu- l 

Į vo 19 įstaigų su 26,341 algi- Į 
niu vergu. 1927 metais jie j 
pagamino 75,000,000 svarų, 
1928 iki 100 milionų svarą. :

Dirbtinio šilko dirbimu už
siima Du-Ppnt Co., kuri karo 
metu susikrovė milionus už a- 
municiją, paraką ir dinami
tą. Kaip dinamitą, taip’ ir 
dirbtinį “šilką” galima pada
ryti iš “nitro-cellulose.” Pa
gamintą “nitro-cellulose” del 
dirbtinio “šilko,” per vieną 
naktį galima paversti į me
džiagą pagaminimui dinamito 
ir priešingai. Taip kad dirb
tinio “šilko” fabrikos per vie
ną naktį gali būti paverstos į 
amunicijos fabrikus, ir jie 
tarnauja, kaipo prisirengimas 
prie naujo imperialistinio ka
ro. Ariįra,-' kilųfe1' karuij^arpe 
J urigt J ■ V Lįsti j ų 'i ir Japonijos,' 
tikrojo ' šilko / žaįieji ' šaltiniai 
J ungt. ‘ V aistij ų šilko pramonėj 
visai '^nutruktų,; tačiaus,; juos- 
ipayądupja " , dirbtinio J “šilfid” <

t 835 Puslapių

DABAR JO KAINA VISUR $15.00 
“LAISVĖ” PARDUODA PO $12.00

46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Al <Kl PvIK 332 WEST BROADWAY • ik U1 MllO So. Boston, Mass.
!* | Tel., So. Boston‘1662-1373

Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro , 
real estate; INSURANCE ir MORTGIČIŲ 
1 SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę • 

SOUTH ĖOSTONE
12 .šeijnynų medinis narnas, ‘visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į mėtus. Pre
ke $22,0(K. ' įmokėti nemažiau
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
randomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukipj, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini- 
mųį, Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

ūkiams. Kas turi pinigų del 
mortgičių, kreipkitės pas mus. 
Inšiurinam viską, reikalaujant 
duodam ir ant išmokesčio—bet tik 
Mass, valstijoj.

Mes visuomet turim 
nių—namų, ūkių ir 
Meldžiam kreiptis pas į. 
sitikrinti. I

Parduodam anglis 
pristatom į namus ne 
12 mylių nuo Bostono.

PARDUODAMLAIVAKORTES 
, ŲUŠIUNčrAM ^PINIGUS ' ;‘

m Parūpini įnyrtgičius. namams ir

DAR VIENA NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvė, 
kampine vieta. Rendos $820 j 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą; jieškoti'darbo. 
Naujai ištaisytas iš lauko ir iš 
vidaus. Kreipkitės tuojaus pas:

A. J/KUPSTIS
332 jW. Broadway 
So. Boston, Mass.

Tel.: South ,Boston 1662-1373 
■, , . ’»>•1 “ . ■ . ■■ ■•■••į . j . fi . 1 ., ’
iiiiiiiiiiiiiiiimilHiHHiįiiiiiiiiliiiiiuiiint  »••••• •• • •• •«•••••••

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį. 
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.
644 Drigga Avenue, Brooklyn, N. Y.

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik ii importuotų tabakų



Penktąd.y Liepos . 12? 192^

. / PLYMOUTH, PA į
--------- .

čia biskį parašysiu apie Le
high & Wilkes-Barre Coal Co;
11 šaftą, kuriame aš dirbu.

Pusldįfe Penktas

rVIETOS ŽINIOS Išdūrė Mokiniui Akį’ fshširinkime taipgi rinktos au-
• ;k0s del sušelpimo Liet, baduo- 

Aukojo I. Denderis, V.
Radžiūnas, J. Strižauskas po! 

$1.00; Lusas, M. Akielevičius, 
A. Eidukevičius, A. Staropols-

Jersey City, N. J.
Anglis kraunant į vagonėlius, kjs po 50c. j Kviraciejus, V. 
reikia sukraut augšČiau kraštų!Krakauskas, st. Valentinas, J. 
šešius colius, kaip išveža ant Veličlca po 25c; viso suauko- 
“brėkerio.” Bet žinant, kadita $6.00. A. L. D. L. D. 28 
reikia dar po žetne vežti apie kp aukojo $15.00 ir L. D. S. 
penkias mylias, tai mainieriai A 12 kp. taipgi aukojo $15. . _ 
krauna apie devymus colius|viso pasjųSta centraliniam ko- mas įvyks sekančioj nedėlioj 
augščiau kraštų, nes vežant mitetui šelpimo Liet. Baduo-....................................................
susikrato, o jei ant brėkerio ^40.50.

Vietinio Liet. Baduolių šel- 
įpimo komiteto

Sekretorius P. Bokas.
Kasininkas K. Sabutis.

Nuo Red. — Šis pranešimas 
buvo Liet. šelp. Bad. Komite
tui atsiųstas dar prieš likvida
vimu Komiteto,' bet Kom. re
dakcijai pridavė labai suvėluo
tai ir-todel tik dabar telpa pa
skelbimas aukotojų.

Susirinkimą!
Šiuomi .pranešu visiems A. 

L. D. L. D. 16 kuopos nariams, 
jog reguliaris kuopos susirinki-

ničnos Suknidšitivių Unijos va
dus, kurie šiomis dienomis pa
skelbė prigavikišką “strėiką,” 
o buvo išanksto susitarę su 
darbdaviais parduoti darbinin
kų reikalus.

Prieš tą feikerišką streiką 
kairieji paskelbė ’ tikrą kovos 
streiką. Ir jau 500 sukniasiu
vių, vadovybėje kairiosios uni
jos, laimėjo kovą keliosfe dar
bavietėse.

Keturvalakiai.— Birželio 
12 d. per pamokas, klebono 
aky vaizdo je vienas mokiny š 
—Jesevičiukas, išdūrė ki
tam mokiniui — Albinui Mi
liauskui akį. Sužeistasis at
vežtas į Mariamp'olę gydy
tis.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir 
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
ŽODYNĖLIS

nebūna viršaus šeši coliai aug- 
štumo, tai nukerta mokestį už, 
karą ant ketvirtos dalies. Bet} 
vis mainieriai nekrauna taip 
augštai, jei bosai, eidami per 
dieną, neragina angliakasius.

. Bet už tokį didelį vertimą 
daug d^t anglių ant vieno ka
ro, mainieriai pradėjo priešin
tis, nes mokestis ta pati, o an
glių reikia kraut daugiąu. Tai 
pradėjo į mitingus eit Ir verst 
uniją, kad tokį bosų puolimą

JS nimbe MYKOLAS M1ZARA 
kitą priemonę surado: įsakė’ --------- i
taip vadiriAmiėms “runeriams,” Į 1---------------- , , ---------
kad karų nerunytų iš “pleiso,” j burg, Colorado, numirė Myko- 
pakol neatrodo viršus karų } las Mizara, kuris jau senai bu- 
gana augštas. Mat, čia gc-}vo kankinamas reumatizmo, 
riau . bosams, jau jiems pa-Į nuo ko vėliau prisimetė ir kitos 
tiems nereikia raginti darbi
ninkus, bet darbininkas darbi
ninką priverstas raginti.

U. M. W. of A. 1 Distrikto 
suvažiavimas prasidės 15 d. 
liepoš, Wilkes-Barre, Pa. 18

> d. liepos paskelbė mainierių 
dieną ir turės pikniką tą die
ną. J. L. Lewis bus čia, kaipo 
kalbėtojas ir visi delegatai iš Naudžium ir Neviackais, velio-

I niš dalyvavo įkūrime bendro
vės, kuri pradėjo leisti “Lais
vę.” Porą inetų padirbėjęs

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

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA,

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

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas,

KAINA $1.25
“LAISVĖ”

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

liepos (July) 14 d., 12:30 vai. 
po piet, ukrainiečių svetainėje, 
160 Mercer St., Jersey City, 
N. J. Šis susirinkimas yra la
bai svarbus ir jame turėtų da- 
lyvaut kiekvienas kuopos na
rys bei narė; nes apart dau
gelio kitų reikalų turėsim at
likt sekamus darbus: (1) Iš
klausymas raporto iš nesenai 
įvykusios A.L.D.L.D. Antro 
Apskričio konferencijos; (2) 
Išklausymas komisijos iraporto 
iš įvykusio ąųtingo; (3) Pasi
dalinimas darbu prirašinėjimui 
į, kuopą, naujų .narių ; (4) An
kstyvas prisirengimas prie agi
tacijos ir vajaus mėnesių; (5) 
Teikimas materialės paramos 
Gastonijos streikieriams; (6) 
Skubus gelbėjimas Gastonijos 

‘streiko vadų, kuriuos kapita
listai suokalbingai apkaltino 
žmogžudystėje, ir jiems gręsia 
mirties bausmė arba amžinas 
kalėjimas; (7) Darbininkiškos 
spaudos rėmimas.

Taigi kaip matot, reikalų tu
rim daug ir visi gana svarbūs.

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

’ kas Tai yra
SKAITYKIT IR 

PLATINKIT 
LAISVĘ

S

už žemą

Street
PA.

(

Birželio 30 d., 1929, Walsen-

DABAR Trockis Jau Kontr-revo-

o;

Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck St.
pos U. M. W. A. Kankinamas

•i*
&

V . M UI, V VUCIU)

Bet p. C. sako, kad jis sveikatos jieškodamas, nuvyko
PIRMUTINĖ Ik SENIAUSIA AGENTŪRA

* ‘ f I

Buvo bebandąs ap- 142 Mirtie Avė., 151Jersey Cify, N. J.

O

O.

St. or Are.J. V. Stanislovaitis.
Stato.Miestai

Mesir
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žastis 
tėvo.

pasigy- 
Vėliau,

Fordo auto- 
Ten ir susi- “LAISVĖ”
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manydamas 
bet negalėjo.

Gerų Katalikų fcjarbĮeliai
Edvardas 

as lenkas, 
, pasiėmė
o Kaspa- 

7; d. lie-

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

fArma
manai pirkti farmą?
visokių; pradedant su vienu

už “netvarkų pasielgi- 
mat, demokratiškame

Knygelė iš 64 
pušį. Kaina 20c

liucionierių Abaze. Susiriesdami 
girią jį visi proletarinės revoliuci

jos priešai.

Socialistiniai” vadai L

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

Kampai Clermont Avenue 
TELEl’IIONEi JUNIPER

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

____________________  ORDER BLANK __________ _________ _
Siųsdami pinigus uu eavo adresu, užrašykite:

A8, žemiau pasirafięn, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kur} malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti. 
Vardas _____________________________________________

No.

ir draugai, 
šiame susirin- 
idant galėtu- 
atlikti visus

Paraše A. BIMBA 
Išleido tiiėnraštis “Laisve”

I INSURANCE
■ Aprauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams,
■ automobilių savininkams. Mes atliekam greitai įr gerai, darom biznį
■ vien tik didelėm kompanijom.
■ , K}ą xnąhai. daryti,' pirkti ar p

o

JUOZAS

ligos. Velionis turėjo virš 40 
nf amžiaus. Gimė Vilniaus 
Dzūkijoj—Savilionių kaime, 
Merkinės valsčiaus. Į Jungti
nes Valstijas pribuvo berods 
1904 metais. Gyveno Nashua, 
N. II., vėliau Bostone ir jo 
apielinkėse. 1911 metais sy
kiu su Valatka, Undžium,

konferencijos dalyvaus, 
pikniką unija duoda veltui ti- 
kietus nuvažiuot. Su važiavi
mo tikietais dar bus galima j prie jos, pasitraukė, ir dirbo 
laimėt, nes miltų ii* kumpių Į įvairiuose fabrikuose. Buvo 
bus leidžiama laimėjimui, šei-1 bebandąs įeiti į real estate biz
myna, turinti daugiausia vai- nį (iš sykio Worcesteryj, o vo
kų piknike, gaus apie $35 ver
tes miltų, 
įvyks ceremonijos.

liau Brook lyne), bet nesisekė 
.Fernbrook parke įr todėl jį metęs nuvyko į De- 

_ • i troitą, kur dirbo
. . Cappellini, buvęs I dist. pre-1 mobilių fabrike.
zidentas, norėjo kalbėt 5 d. lie- tuokė su Sofija Ivaškevičiūte 

Loomis lo- iš So. Bostono.
kale No. 2444, bet dabartinės reumatizmo, nuvyko į Denver 
distrikto mašinos sekėjai šukė- Colorado, 
lė muštynes ir neleido jam kai- dyti
bet.
turės greitoj atęityj masinį mi-jį Los Angeles, Cal. 
tinga.

S. L. A. 7-tas Apskritis tu
rės išvažiavimą 18 d. liepos
San Souci parke.

A. P. L. A. 51-mos kuopos 
nariai nepamirškite dalyvaut 
21 d. liepos, 10 vai. ryte, susi
rinkime, nes turime naują kon-

., kur išgy- 
! veno keletą pastarųjų metų, 
bet sveikatos pataisyti ir čia 
nepajėgė. '
sigyventi Arizonoj, vėliau New 
Mexico, tačiaus ir tas padėties 
neišgelbėjo-: sveikata sunyko, 
dirbti negalėjo, o čia prisime
tė dar dusulys ir todėl minėtą 

stituciją ir turime išrinkt dar- dieną numirė savo švogerio, M. 
bininkus į būsimą pikniką, ku- Shosky, namuose, mažam Wal- 

rugpjūčio, senburgo kaimelyj.
------- Velionis visą laiką buvo pa-

ris įvyks 18 d. rugpjūčio, senburgo kaimelyj.
Radzvilos ūkėje. Nekurie na- Velionis visą laiką buvo pa
risi jau stovi ant suspendavi- žangiu žmogum; ilga laika bu
mo, tai būkite šiame mitinge. I|VO nariu senosios LSS. ir So.

J. V. Stanislovaitis. Bostone buvo pasižymėjęs sce- 
Nedėlioj, 14 d. liepos, A. L. nos mėgėjų tarpe, vaidindamas 

N D. L. D. 97-ta kuopa rengia įLSS. 60 kuopos lošiamuose 
, pikniką ant Radzvillos farmos. j veikaluose. Pastaraisiais ke- 

Tai bus pirmas piknikas ant j letu metų, tačiaus, jokiose 
'šios farmos, ir komisija sten- į darbininkiškose organizacijose 

giasi, kad padaryLJpkuo ge
rinusį. Gėrimų ir užkandžių 
bus visokių. Bus ir gera mu
zika. Tad visi apielinkės lie
tuviai ateikite pasilinksmint. 
Parką lengvai rasite. Važiuo
jant Nanticoke ar Hanover 
gątvekariu iš Wilkes-Barre ar 

,z Nantheake reikią išlipt ant In- 
/ man Park arb^ No. 21 stoties. 
f Automobiliais*,pęr Lee Pąrk, 

pro kompAnicmas stubas, iki 
Inman Park. Visus kviečia

i 5 t Komisija. 5

veikti negalėj’o del prastos 
sveikatos.

Palaidotas liepos men. 2 d. 
Walsenburg© kapinėse. Pali
ko liūdėsyj savo žmoną Sofi
ją ir brolius Antaną, Bernar
dą, Aleksandrą ir Rojų; taipgi 
trys broliai—Povilas, Vincas 
Juozas—randasi Lietuvoje.

K-tas.
--- y—---- 7—: ?

' DURYEA, PA'

KAVALIAUSKAS

į 'U-l'-------------- U

a :S. L. 94 kp. randasi Wa- 
terburio ptiemjestyj Oakviile, 
Conn. Savo susirinkime, po 
apsvarstymui vietinių kuopoh 
reikalų, tapo pakeltas klausi
mas sušelpimui Liet, baduolių. 
Po apkalbėjimui nutarta su
rengti pikniką naudai Liet, ba
duolių.

Taipgi susirinkime surinkta; 
aukų viso $4.50. Varde Liet, i 
baduolių tariame ačiū už au
kas.

Ch. Bendler aukojo $1.00; 
P. Bobas, Alex. Morkevičius 
ir P. Sabataitis po 50c; V. 
Navickas, T. Dubauskas, V. 
Vasiliauskas, P. Podziūnas ir 
V. PūMdkas po 25c; su smul
kiais $4.50.

Liet. Ukėsų Politiško Kliubo

Bronis Jasalaitist 
Apalskutis’ ’ ir ‘ ' vfe 
pavardės nesužino] 
automobilių JVJarti 
riūno iš garadžiaU 
pos ir išvažiavo Nežinia kur 

 

Dabar policija jieško, bet dar, 
kol kas, nesrfrado.

Reikia primint, kad gerų ka
talikų vaikai, žėčlną nedėldienį 
eidavo į bažnyčią ir klausė 
kunigėlių pamokslų.

Sanoj.

$6,000,000 Senų Bumažkti 
Išsikeitė Naujomis

Nuo išleidimo naujų, maže
snių popierinių pinigų, į kelias 
dienas Didžiojo New Yorko 
gyventojai jau išmainė $6,O0(),- 
000 senųjų bumažkų ant nau
jų jų. •

Todėl , draugės 
kviečiu jus visus 
kime dalyvauti, 
mete tinkamai 
viršpažymėtus darbus.

Kitas dalykas. Nors man 
ir labai nemalonu, bet esu pri
verstas pasakyti, kad yra dar 
keletas tokių narių, kurie dar 
nėra pasimokėję metinių mo
kesčių už šiubs 1929 . metus. 
Todėl atkreipiu tų draugų aty- 
dą į šį faktą: kurie šį mėnesį 
neužsimokės metinių mokesčių 
už šiuos metus, tie bus su
spenduoti ir nustoš teises ga
vimui šiemet išleistų knygų. 
Todėl, draugai, atsilankykit į 

!šį susirinkimą ir užsimokėkit 
i metinius mokesčius, kad pAs-> 
Įkui nesusitrukdytų • knygų 
‘siuntinė j imąs*; » , j

A. L. D. L. D. 16 Kp. Seklį
M. J. Iškauskas,

Supjaustė ir Sudaužė Tris 
Kairiuosius Galvažudžiai, 
Pasamdyti Socialislu Vadų

G. W., arba Sukniasiuvių Uni
jos užsiundė savo samdytus 
galvažudžius ant demonstraci
jos tos unijos kairiųjų narių, 
ties 7th Avė. ir 37th St., New 
Yorke. Tie socialistams tar
naujanti riezninkai darbavosi 
peiliais, variniais krumpliais 
ir bliakdžekiais; perdūrė vidu
rius Max Freėdmanui ir surai
žė jam galvą; jis dabar ran
dasi kritiškoj padėtyj ligoninė
je. Jie bliakdžekiais baisiai 
sumušė, sukruvino kairįjį suk- 
niasiuvį Louisą Kapperį, 0 drg. 

i Celijai Helfgotaitei taip su
pjaustė galvą, kad reikėjo 
dvyliką dyksnių užsiuvinėti 
žaizdas. -

Tai buvo toks atviras krimi- 
nalis užpuolimas, kad net ko- 
misionieriaus Whaleno polici
ja, talkininkaujanti socialisti
niams lyderiams prieš kairiuo
sius, o vis tik turėjo Areštuoti 
razbaininkūs. Areštavo ketu
ris; du iš jų pastatyti po $7, 
kaucijos, o kiti du po $5,000 
iki teismo. Nors tuo pačiu lai
ku suėmė ir šešis kairiuosius 
neva 
mą;’
New Yorke kiekviena darbi
ninkų demonstracija, kad ir 
ramiausia, yra skaitoma “ne
tvariau pasielgimu.”

Areštuoti mušeikos prisipaži
no, kad nei vienas jų nėra siu
vėjas.

Kairioji Industrinė Adatos 
Darbininlcų Unija, atšijiepda- 
ma į tą naują pogromą^sušau
kė masiriį šuknf£šiuvių< mitin
gą Cooper Union’■ svetainėje, 
kad išdirbt tolesnius-planus kd 
vai prieš fabrikaptųs • ir jų J. į 
raukius kruvinuosius -kompa

Už Ką Jie 
Giria Jį?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje.

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

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, PA.

TELEFONAI:
Keystone- __Main 9669
Bell--------  —Oregon 5136

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, Sduth Bostone

už $5,200.

ir kiti
BOSTON OFFICE

18 Tremont StVeet 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel. Liberty 7865

skyriai
BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

PAVASARIO
GROCERNĖ IR BUCERNĖ

BARGANAI
pat N. Main Gatvės, parsiduoda

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

■ $3,500.
I CAMBRIDGE, MASS.
■ 3 šeimynų namas, 5-6-6 kamba-
■ riai, visi vėliausios mados įtaisy- B mai, priskiaitant 3 štymo pečius. 
B Randų neša į metus $1,440. Par- 
B siduoda už $12,000.
I DORCHESTER
B Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 
B kambarių namas ant geros gatvės 
B su visais Įtaisymais, 3 furnace 
B šilumos pečiai, pilnai paranduotas 
B ant metų gauna $1,368.00. Savi-
■ ninkas, norėdamas apleisti šį mie- 
B stą, parduoda tik už $10,000.

I 8 KARVĖS
B ant šitos 17 akrų farmos, gera že- 
B me, puikus pušynėlis, geri budin- 
B'kai, prie gero kelto ir tik 22 mai- 
B lės nuo Bostono. Parsiduoda už 
B $5,500. .•

I E. BRIDGEWATER
B Farma, 38 akerių, 8 kambarių na- 
B mas. Įtaisymai: miesto vanduo, 
B elektra, funace šiluma, barnė, 8 
B karvės, 2, arkliai, 50 vištų; visi 
B įrankiai žemės darbams, ant 'gero B kelio. Kaina tik $8,500.
I MONTELLO I
B 2 šeimynų, 5-5-3 kambariiį namas, 
B su visais įtaisymais, randasi į>rie

HYDE PARKE
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ir 1 akeris žemės, bamė del 3-jų 
karų ir kitokio padėjimo, vištinin- 
kas, apie 20 vaisinių medžių. Na
mas su visais modemiškais im- 
prūvmentais, karšto vandens šilu- 
momis. Apie 5 minutes ėjimo iki 
miesto centro. Randų neša $1,212 
į metus. Kaina $13,000, bet par
duos už geriaušį pasiūlymą. Prie- 

pardavimo—mirtis šeimynos.

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

SOUTH BOSTON
2 šeinlynų namas, po 6 kamba
rius, su višais m‘6dėrhiŠkais įtai
symais, 2' karų gąradžius, namas 
stovi puikioj vietoj, City lydint, 
priėpat byčių. Parsiduoda už 
$13,500.

RANDOLPH
Vištų farma, 4 akeriai, namas 8 
kambarių Sti visais, moderniškais 
įtaisymais. Vištiniskas del 1(000 
vištų. Parsiduoda pigiai.

tnąnai flaryti, pirktisąr parjluoti, yisiiorpet.pasit __
^“•eriątĮsi pątarįm4,\hes ittf0s!:!ne tik^perk'amN^arduodam,’ bet

bižhius, fa^aš'.fr /namus.
, • ;i *..Y« ..4 j . /

MkuMlO AGENCY.. r

' su mumis;

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
Cnifl (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-ui udh b vuiu i uvvaers bijOt Už 75c už baksą apsiginkluok 

nuo savo amžino priešo 1
I 3Y TaFk centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš uiuu LiclA įauo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė

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

■_ F. URBONAS
Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT J411

IIIQIIIQIIIQIIIQIIICIIIQIII
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA SU REPUTACIJA 

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

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

New York City

$10.00 LOTAI $10.00 Į
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- 
bųdavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų ; 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi

nių išmokėjimų., Didelis parkas, 9^8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N. Y. 

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

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiauaj laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 1 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOOL !| 
228—2nd Avė., cor. 14tn St„ N. Y. t



Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
'dalykai; vasarinių .vienetų, a-‘Gastonijos streiko daromus suokai- 
'gitacijos ir propagandos dat-,bivistnLongStMand‘''lietuviai darbi- 
bas. Vien tik Agitprop d i- ninkai ruoškitės j išvažiavimu. Už- 
rektoriai bus įleidžiami į šį su 
sirinkimą.

Penktad., Liepas 12, 192t
--------- — ...... -'".‘rrr,

Tarp. Darbininkų Apsigyn. Krutamieji Paveikslai Bus 
Kaip Gyvi, Pritaikius prie |_^ 
Jų Naujausią Išradimą

Išvažiavimas Sekmadienį
Neužmirškite, kad ateinan

tį sekmadienį įvyksta didžiulis 
išvažiavimas T a r p t a u t inio 
Darbininkų Apsigynimo Pleas
ant Bay Parke, Bronxe, nau
dai Gastonijos streikierių. Iš
važiavime bus keli žmonės nuo 
Gastonijos streikierių; smarki 
juodukų muzika, šokiai, paro
da su liepsnojančiais švytu
riais rankose, visokie sporto 
žaislai ir t. t.

Nauji Detektyvai ne Tiktai 
Prieš Kriminalistus, bet ir 
Prieš Darbininkus

Policijos k o m i s i o n ierius 
Whalen paskyrė 50 naujų po
licinių šnipų. Jie turės gyven
ti tokiose vietose, kur daugiau
sia spiečiasi plėšikai, žmogžu
džiai ir kiti kriminalistai. 
Naujieji detektyvai turės lan
dyti po bolines ir kitokias kri-

* minalistų užeigas, susidrau
gauti su jais; nuduoti, kad ir visi Komunistu Partijos 
jie patys esą to amato žmonės, inetų įr Jaunųjų IZ______
ir tuo būdu iškvosti piktadarių Lygos funkcionieriai turi būt 
slaptybes. j

Naujieji policiniai šnipai ne-;re> 7:3o vai., po num.

SPORTAS

yra 3 kambariai gyvenimui. Randa . 
tik $45.00 į mėnesį. Parsiduoda pri
einama kaina. Pardavimo' priežastį 
sužinosit ant vietos. Kreipkitės po 
No. 51. Camden St., Newark, N. J. 
Telefonas Michell 04.34.

(163-170)

Į LIETUVIU VALGYKLA f
I Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku į 

ir Amerikonišku Stilium į f ?

kandžių nesivežkite. Mūs gaspądi- 
nčs jau ruošia gėrimus ir užkandžius 
išvažiavimui. Komisija.

(163-164)

NEWARK, N. J.
Lietuvių Domei!

Liepos 14 d. įvyks Sietynu Choro 
išvažiavimas į Sharkey GroVe, Pine 
Brook, N. J'. Visus lietuviui ir lie
tuves kviečiame atsilankyti Į mūsų 
choro išvažiavimą ir sykiu su chorie- 
čiais linksmai laiką praleisti. Visi 
žinote, kad choras visus atsilankan
čius užganėdina, bet šį sykį rengėjai 

liko ' specialiai rengiasi prie šio išvažiavi
mo, tai jis bus geresnis, negu pir
miau buvusieji.

Specialis busas lauks 10 vai. ryte 
180 New York Avė. F 
abudu galus lūšnos tik $1. i Įangos

Kurie važiuosite savais automobi- j Įmokėti reikia $2,000; $10,000 
liais, tai būkite nurodytoj vietoj ir bankos pirmas mortgičius ant 
pažymėtu laiku, nes visiem; sykiu 3 metatnaujinamas. Neša 
smagiau bus važiuoti. % ....

Komisija. 60 nuos. ant jmokejimo.-

REAL ESTATE
I

NAMAI ŽEMĖS
.ŠARKIO-SCHMELINGO 
KUMŠTYNĖS VIS TIEK 

I ĮVYKSIĄ

pa-1 Nežiūrint, kad vokiečių 
čampionas Schmelingas

Brooklyno krutamųjų 
veikslų gaminimo studijose 
vo sėkmingai parodyta naujas suspenduotas už sutarties lau- 
išradimas, su kurio pagelba žymą su savo pirmuoju mana-, 
rodant judžius jie atrodo ne- džerium Bulowu, tačiaus Ma-' 
prisiploję prie drobulės, bet 
rodosi turį tam tikrą storumą 
bei apvalumą. Jie rodomi per 
du aparatu, įvairiuojant vie
ną po kito. Aparatai turi 
po du stiklu; vienas stiklas at
muša paveikslėlį su ultra-vio- 
letiniais spinduliais, o kitas be 
jų; vieną kartą vaizdas užsire
gistruoja kairiojoj, o kitą—, 
dešiniojoj akyj. Tuo būdu ro- deno Korporacijos kontrakto 
domi paveikslai daro įspūdį ti- su Šarkiu, jinai turėjo surast 

jie Šarkiui oponentą iki liepos 15 
;d. Nematydama galimybės 
į tatai padaryt tokiu 
laiku, Korporacija

krai 
būna

gyvų, ypač kuomet 
spalvuoti.

Kom. Partijos ir Jaunųjų 
Komunistų Funkcionierių 
Konferencija Šį Vakarų

bu-

dison Square Garden Korpo
racija tikisi, kad galima būsią 
kaip nors surengt Šarkio kum
štynes su Schmelingu rugsėjo 
mėnesį. Dabartinis Schmelin- 
go manadžeris Joe Jacobs pra
neša, 
vyks kur kitur, bet ne New 
Yorke.

Sulig Madison Square Gar-

ANT PARDAVIMO
augštų mūrinis namas 6 šei

mynų, po 5 kambarius ir mau
dyne, steam heat ir visi įtaisy
mai, storas ir užpakaly kam
barys ant Grand St. Randų 

Kelione busu Į neša $2,856. Kaina mažesnė, 
negu' penkius sykius randa.

4

417 Lorimer Street

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.

CLIFFSIDE, N. J.
įvyks daug 

žadantis piknikas naudai Gastonijos 
| streikuojančių audėjų. Pikniko vie
ta Cliffside pievoje, ties Cliff St. Va
žiuojanti busais arba gatvekariais iš
lipkite ant Walker St. ir eikite 
kairiai iki pievos, ten rasite 'pikniką. 
Važiuojanti automobiliais taipgi pa
sukite po kairiai Walker Stj ir va
žiuokite iki pievos. Visi darbininkiš- 

trumnui^1’ laikraščių skaitytojai, vietos ii’ 
L _ I apielinkčs, būkite šiame parengime, paprašė'nes tuomi paremsite streikuojančius 

Šarkį, kad pratęstų laiką. Šar-i kovotojus. Bus skanių užkandžių ir 
k» i • i i i • • i • i • i • ' crZirirmi Šokiame Knc mndinB nlc-if-is sutiko duot jai laiko iki 
liepos 22 d.

, -t i j i v v • i v. LI r r » 71 I ' L, Pkad ta kumsciakova }-i Ne(|6li(lji ]4 a Ii(ipos 
IrilV Vitui* Hot na NToW ^n/lnnlL. nU/nUzno nnii/b

ANGLIJA NORI ŠARKIO
vie" i Londono (Anglijoj) promo-

l gėrimų. Šokiams bus medinė plat
forma. Tat visi atsilankykite, sma
gumo irgi pakankamai turėsite.

Rengėjai.
(164-165)

Komunistų teriai Jack Callaghan ir Geor-
ge MacDonald nori gaut Šarkį, 
.....1 jis atvažiuotų Anglijonkonferencijoj, pėtnyčios vaka- Į<ac} 

v. ■ - - 26 kumščiuotis del čampionato sunesios jokių detektyviskų ble-lUnion Square, Partijos name, ane.i„ Phi1 
kių, nedarys areštų ir niekad :ant penktų grindų. C.. L„‘ 8 ' h 
nesilankys į policijos stotį. Jie ;aptariama planai delei sekmin- 
turės būt nepažįstami niekam g0 pravedimo vajaus už Tarp
te policijos, apart pačių augs-[tautinę Raudonąja Diena, 
čiausiij policijos viršininkų. !partijos rjnkimų kampanija 
Mat, yra daug tokių policmin- New Yorke ir kiti svarbiausi 
kų, kurie padeda piktada- da]ykai. 
riams atlikinėti kriminalinius Į ______________
darbus, slepia kaltininkus ar-!wp - 
ba praneša plėšikams ir ki-;””*® 
tiems kriminalistams, kuomet; Albert Savage (Slavickas), 
jiems gręsia areštas. -18 metų, 9431—20th St., mirė

Naujieji detektyvai bus šni- 9 d- liepos; bus palaidotas 12 
pais ne tik prieš paprastus kri- d. liepos, 2 vai. po pietų, šv. 
minalistus, bet ir prieš pikta-[Jono kapuose, 
dariams talkininkaujančius po- Laidotuvių apeigom rūpina- 
licipanus. . si graborius J. Garšva.

Bet tai dar ne viskas* Tie i ' —------ ' ’ ‘
šnipai stengsis įsiskverbti tarpi Mirė Marijona Talandzevi- 
kovojančių darbininkų, nusi- .čiūtė, po vyru Karunkevičienė, 
klausyti apie rengiamus strei- gyvenanti E. Mt. Vernon St., 
kus, apie veiklesnius darbinin- Shenandoah, Pa. Bus laidoja- 
kų kovotojus ir pranešti, kūrimą subatoj, 13 liepos. Ji tu- 

iš-iri čia daug giminių, gal kas 
norės dalyvauti laidotuvėse.

J. Labutis.

Čia bus
Jie sutik

tų atiduot Šarkiui 65 nuošim
čių visų už tikietus įplaukian
čių pinigų; o tikisi, kad tikie- 
tų įplaukų būtų apie $562,- 
500 išviso. Be to, jie duotų 
$5,000 kelionės lėšoms Šarkiui, 
taipgi ir nuošimtį už teisę ro
dyti tą kumščiakovą krutančiuo
se paveiksluose.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Pusiąpyj)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

IŠVAŽIAVIMAS

60 nuoš. ant įmokėjimo.-

C. W. KAHTER,
Savininkas

Grand St., Brooklyn, N.Y.

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.
A

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
135

FOR RENT
PASIRANDAVOJA šeši fornišiuoti 

kambariai. Kas nori, gali pirkti! 
visus fornišius ir randavoti kamba- ■ 
rius, randa pigi. Kambariai randa- i 
si prie vandenio, daug laivų prieina. 
Aš turiu darbą ant 
norėčiau parduoti. Galima daryti ge
rą pragyvenimą.

laivo, todėl

FRANKFORD PHI LADELPHIA
A. L. D. L. D. 149-ta Kuopa ren

gia pikniką nedėlioję, 14 d. liepos 
(July), 1929, antį Plungės Farmos, 

Prasidės 10-tą 
vai. ryte ir tęsis’ iki vėlai vakare. 
Bus gera orkestrą, kuri grieš lietu
viškus ir amerikoniškus šokius, 
gausite tokių valgių ir gėrimų, kokių 
kitur nėra.

Patogus davažiavimas iš Philadel- 
phijos ir apielinkčs. 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., persikėlę per upę 
Market St. ferry, imkite Burlington 
busą nuo Federal St. 
imkite ant Frankford 
St. Riverside busą. 
važiuokite Burlington 
bridge, N. J.

Cambridge, N. J.

Čia

Iš Frankford 
Ave. ir Bridge 

Automobiliais 
Pike iki Cam-

Rengėjai.
(16.3-164,)

rą pragyvenimą. G. M. Kanton, 420
West St., 3rd floor, New York, N.
Y. 147-74

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barbenanti ir mo

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

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

141—165

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus,
taisome 

Reika- 
S., 114 

Tel. 
?

GRABORIUS
Undertaker)

Į416

Tel., Triangle 1450 «
Lietuvis Fotografas;

i IR MALIORIUS i

TELEPHONE. STAGG 9105

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDŪLIŲ DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y. \ 
VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvertais ir Bubatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir eekmadieniaia tik 
sulyg sutarties.

Metropolitan Avenue!

(Arti Mary Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 232S

J. GARŠVA
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnoze 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. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

Graborius - lUndertaker

LAIDOTUVIŲ pIREKTORIUa 

 

Išbalzamuoja ir Ikidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kadetas veselijoms, 
krikštynoms ir sivažinejimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Tel., Stagg 5878

LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir — 

BEAUTY PARLOR

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

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

Visos narės ateikit, nes turim daug 
svarbiu reikalų apsvarstymui.

Org. O. S.
(163-164)

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Darbą atlieku 
Kreipkitės

JONAS
17.3 Bridge St.,

Nufotografuoja i 
ir numaliavoja Į 
visokius p a -| 
veikslus Įvai- ? 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau- I 
jina senus ir į 
kra javus ir ■ 
sudaro s u| 
amerikoniškais Į 

i f
gerai Ir pigiai |

šiuo adresu:

STOKES i■
C. Brooklyn, N. Y. j

*5

L.

gi- mokestį. MALONAUS PASIMATYMO(163-164)

užeiga

Maspeth214 Perry Avenue

ir
REIKALAVIMAI

įsitėmykite antrašą:
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir dauoiau.

NAUJA BUČERNĖTačiaus susirinkimas• į- konstitucijos., 
*• Tingini Izi

Giedra ar lietus

SALES—PARDAVIMAI

CENTAI

S

PARSIDUODA F O T O G RA F I J Ų 
STUDIJA puikioj vietoj, prie mie-i 

;sto parko, tarpe kelių bažnyčių, lie-

del pa* 
priimti.

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 078.3

MASPETH, N. Y.
A. L. D. L. D. 138 kuopos susirin-

$10.00
specialistai 

merginų

te užsimokėti šiame susirinkime me
tinę

MCKEES ROCKS, PA.
A. P. L.’ A. 2-ra kuopa, ’ Mc- 

Keesi Rocks, Pa., laikytam savo kuo
pos pusrųetiniam susirinkimę nutarė, 
kad sušaukt nepaprastą susirinkimą

lų. Gausit naują knygą.
Org. J. Kaulinis.

Taipgi 
grožybės 
vyrų.

Gerai
ANTHONY MOLLYN

578 Grand Stret
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.

reikia, ši jų pareiga tai, 
tikrųjų, bus svarbiausia.

Great Neckas Rengia 
Išvažiavimą Gastonijos 
Streikierių Naudai

Vieta—Bay Side Garden
riose, prie Nassau Boulevardo 
ir Hollis Ct. Blvd. Įvyks sek- 
madienyj, 14 d. liepos. Išva
žiavimo laikas—nuo 2 vai. po 
pietų iki sauleledžio.

Bay Side Garden vieta ge
resnė, negu kadaise buvus 
Glendale giraitė.

Programos išpildyme daly
vaus Great Necko jaunuolių 
choras, Velička ir kiti. Bus ir 
prakalbos. Bus žaislų. ir 
kitokių paįvairinimų.

Užkandžių ir gėrimų turė
sim Įvalias.

Važiuokit Nassau Blvd iki 
bus girios te abiejų pusių; tai 
ir bus kampas Hollis Ct. Blvd. 
Ten matyąit iškabą (sainą) — 

<lŠv£žia*v1iin*as:”
Ųi Rengim^>: Komitętas.

U- ■ .......... ...................................... ........... .................

f ‘ Visi linksmi > traiikime į
CLINTON PARK

Rengia Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubas

Nedėlioj, 14 Liepos-July, 1929
FOREST HILLS PARKE

Brooklyn, N. Y.
Važiuokite Jamaica eleveiteriu ir iš
lipkite ant Forest Parkway stoties.

i Išlipę eikite po dešinei į kalną.
I Apšvietus ir Sporto Programa: Sa-______
kys prakalbas R. Mizara, “Laisvės” j Binghamton, 

. . . .. , t • v „ I redaktorius, ir advokatas S. Bredes, 'Ateinant} sekmadieni, liepos Kliubo lyderis, r "
J., bus komunistų suvažia- Aldona Masiuliūtė ir tik dabar par- 

kandidatus važiavęs garsusis deklamatorius, ko
mikas J. Martišauskas.

Bus sporto lenktynės senų vyrui ir 
Bus pypkių rūkymas, 

zvano mušimas ir boliu mėtymas. 
Sporte atsižymėjusiems bus duoda
ma dovanos. Trys dovanos vyram ir 
trys moterim. Nuoširdžiai kviečia
me visus lietuvius dalyvauti šiame 
linksmame išvažiavime. Pradžia 2- 
rą vai. po pietų.

Kviečia Rengėjai.

Komunistų Suvažiavimas 
Nominavimui Kandidatų
14 d 
vimas nominuot 
šio rudens rinkimams. Kaip 
dabar numatoma, tai bus dar-[senų moterų, 
bininkiškai-atstovingiausias su
važiavimas. Delegatų tarpe 
matysime dražiausią skaičių 
įvairių tautų darbininkų iš 
dirbtuvių, tame skaičiuje bus 
ir stambus nuošimtis labiau-1 
šiai išnaudojamų negrų darbi-; 
ninku.

Po naujo Partijos persitvar- kimas bus pėtnyčioj, 12 d. liepos, po 
kymo, tikimasi, kad SU juo di- No. 7042 Link Ct., 8 vai. vakare, 
desne energija leisimės i rin. Visi nariį ateikU, yra svarbių reika- 
kimų kampaniją.

WILKES-BARRE, PA.
A. L. D. L. D. 4.3 kp. mėnesinis 

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

Visi nariai dalyvaukite. Bus rin
kimas delegatų i 12-to Apskričio kon
ferenciją, kuri įvyks 28 d. liepos, 

__  - , N. Y. Kuris norite 
gauti vėliausios laidos knygą ir ne- 

Deklamuos panele .pasilikti už Draugijos sienos, privalo- • M 4 • 1 r S* a* M • ■ V •____ 1 • V • • • 1 • _ _

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

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

tinis
pos,
Michigan Ave.
ryte.
yra svarbių reikalų. Su pirmą liepos 
iėjo galen naujoji konstituciją, prieš 
kurią mūsų priešai daug rėkavo. Tat 
ateikite ir susipažinkite, pamatysite, 
kad nauja konstitucija pagaminta 
gerovei ir augimui A. P. L. A.

Sekr. J. Povilaitis.
(162-164)

Iš Tarp. Darb. Apsigynimo 
17-tos Kp. Susirinkimo

Jis įvyko pereitą trečiadienį, 
vakare. Ar tai del kąršto oro, | 
ar del nežinojimo, narių atsi- , v-_ Kau sušauni įiepuprusva susummiiialanke nedaug; net gi protoko- Kubatoj> tai yra 13 d. liepos, kaip 7

Rengia
L. K. Mindaugio Draugyste

SUBATOJ E

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

šokiai nuo 5 P. M.
Geriausia Muzika Šokiams

ĮŽANGA 50 CENTŲ
KELRODIS: Grand St. arba 

Flashing Avė. 
Taipgi paėmę 
kalą iki Fresh 
Service nuo
parko. Parkas randasi kam
pe Maspeth ir B0tts ,AVe’s„ 
Maspeth, L. I., N. Y.

karai daveža. 
Myrtle Ave. lo- 
Pond Road Bus 
gatvekarių iki

lų sekretorius smarkiai pavė
lavo. '
vyko ir būtinus reikalus apta
rė. Kuopa ruošiasi prie išva
žiavimo, kuris įvyks rugpjūčio 
mėnesį (berods 11 d.) Forest 
Parke. Be to susirinkimas iš
rinko atstovą į Komunistų Par
tijos Antro Distrikto nominaci
jų konvenciją, kuri įvyks se
kantį sekmadienį New Yorke.

K-as.

Agitprop Direktorių 
Svarbus Susirinkimas

Visi Agitprop Komunistų 
Partijos vienetų direktoriai tu
ri susirinkt subatoj, liepos 13 
d., Workers School ofise, 2 
vai. po pietų. Bus svarstoma 
Tarptautinė Raudonoji Diena; 
rinkimų kampanija';, Darbinin
kų Mokyklos organizavimo

REIKALINGAS kriaučius prie taisy
mo ir prosinimo. Darbas nuolati

nis. Mokestis $5.00 už dieną., Del 
platesnių žinių kreipkitės laišku.-— 
Chas. Meilun, 25 Malta Ave., Ball
ston Šta., N. Y. (164-J67)
REIKALINGAS' pagelbininkaą prie 

paveikslų dirbimo, kad ir mažai ži
nantis apie paveikslų darymą. — 
Thomas Photo Studio, 204 Throop 
Ave., Brooklyn, N. Y. (164-165)

vai. vakare, kas link naujos A.P.L.A.
Taigi, visi 2-ros kuo- 

'.pos nariai kviečiami atsilankyti į šį 
susirinkimą, neš tai yra svarbus su
sirinkimas pačių narių gerovei, nes, 
kaip girdėtis, tai nauja konstitucija 
labai suvaržo” narių teises, kita—pa
didina mokestį, o pašelpą sumažina, 
ir nauja konstitucija įeina į galią 

[su pirma diena liepos be leidimo re
ferendumu, kas yra neleistina ir ne
teisėta. Taigi, visi 2-ros kuopos na- • .. . .

riai malonėkit susirinkti ko skaitlin- .tuvių, lenkų, rusų ir. italų apgyven-
ginusia, nes bus skaitoma nauja A. 
P. L. A. konstitucija ir bus svarsto
mas kožnas svarbesnis jos paragrafas 
ar atmest, ar priimt.

A. P .L. A. 2-ros Kn. Iždininkas 
FRANK IMBRAS.

PRANEŠIMAS
Didelis Greatneckiečių Išvažiavimas 

Bay .Side Garden Giriose
Prie Nassau Boulevard

Išvažiavimas yra rengiamas nau
dai del Gastonijos streikierių, kuris 
įvyks ateinantį sekmadienį, 14 d. 
liepos. Pradžia 2-rą vai. po pietų ir 
trauksis iki saulėleidžiui, d '. ,

Bus gera programa. Dainuos 
Great Necko jaunuolių choras, Ufa, 
Velička ir kalbėtojas, kuris aiškys

ta. Tai vienatinė lietuviška studija 
Newarke. Biznis įdirbtas per 25 me
tus toj pačioj vietoj. Randa pigi. 
Parsiduoda pigiai. Platesnių infor
macijų klauskite laišku ar ypatiškai.
M. Janulis, 201 Adams St., Newark,
N. J. (164-169)
PARSIDUODA “Coffee Pott” res

taurantas. Geroj biznio vietoj. 
Prie dokų ir dirbtuvių. Jei kas no
ri, tai priimsiu už partner), nes tu
riu du bizniu. Gera proga pirkti pi
giai. Kreipkitės, Columbia Coffee 
Pot, 131 Kent Ave., Brooklyn. N. Y.

(163-165)
PARSIDUODA grosernė ir delikate- 

sen, laikoma visokių daiktų, biznis 
senas ir gerki eina. Prie krautuvės

* 
4;

t 
/ - r

K, . • . '

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
IR MERGINOMS!

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

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir

mes esame 
srityje del

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

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

Stanley Garback
( Garbačauskas)

431 LORIMER STREET
Brooklyn, N. Y

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

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

J. IR O. VAIGINIŠ

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 J 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių, tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus.
Apynių
Aviečių uogų
Anižių seki ūkių
Brolelių
Bernardinų
Bezdų žiedų
Badijonų
čepronėlių
Čobrių 
čyščių ‘ 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogręičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.___

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių ’ Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiuklų
Kaštavo! ų šalavijų
Kmynų Seneso lapelių
Liepos žiedų šafronų
Lisnikų Trijų devynerių
Metelių Traukžolių
Medetkų Totorkų šaknų
Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Našlelių Pinavijų šaknų
Puplaiškių Trūkžolių
Panišanijos ir Valerijos Šaknų
daugybę kt. Šalmėčių ‘

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn,
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 3514




