
t.

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedčldienių

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Liepos (July) 13 d., 1929No. 165 Telephone, Stagg 3878

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Komunistai ir Valstiečiai 
Laimėjo Rinkimus 

Finlandijoj
HELSINGFORS, Finlan- 

dija.— Pranešama, kad Fin- 
landijos seimo rinkimuose 
laimėjo Komunistų Partija 
ir Smulkiųjų Valstiečių 
Partija. Valstiečių partija 
taip pat skaitoma radikališ- 
ka partija. Jos atstovams 
bus pavesta sudaryti val
džią. Ar komunistai įeis į 
valdžią, dar nežinia.

Nuo Eksplozijos Išbyrė
jo Virš 1,000 Langų
RIDGEFIELD, N. J. — 

Vėlai ketvirtadienio vaka
rą ištiko didelė eksplozija 
sprogstančios medžiagos 
dirbtuvėj, kuri priklauso 
Hudson Fire Works kompa
nijai. Dirbtuvė tapo dali
nai apardyta. Dirbtuvė ran
dasi retai apgyventoj daly 
miestelio Moonachie Town
ship, Bergen apskrity. N. J. 
Nei vieno darbininko nebu
vo dirbtuvėj, kuomet eks
plozija ištiko.

Eksplozija supurtė apie- 
linkę per penkias mylias. 
Suvirš tūkstantis langų iš
byrėjo visoj apielinkėj. Fred 
Seilino, 9 metų amžiaus vai
kutis, kuris žaidė kieme, ta
po sužeistas langų stiklų.

Emil Yurilo iš Fairview, 
dirbtuvės savininkas, apro- 
kavo, kad nuostolių padary
ta už $55,000. Jis negalėjo 
išaiškinti eksplozijos prie
žasties. Manoma, kad gal 
koks jo priešas užtaisė 
ploziją.

KARO PAVOJOS CH1NIJ0J
Sovietinių Dokumentų Fabri- 

kuotojai Gavo tik po 4 
Mėnesius

. BERLYNAS.— Ketvirta
dienį užsibaigė teismas mo
narchist!] Vladimir Orlovo 
ir Peter Pavlonovskio. Jie 
buvo sugauti fabrikavime 
dokumentų prieš Sovietų 
Sąjungą. Kiekvienas jų ta
po nuteistas keturiems mė
nesiams kalėjimo. Bet ka
dangi prieš teismą jie po 
tiek atsėdėjo kalėjime, tai 
liko paliuosuoti.

Tai palyginamai mažą 
bausmę jie gavo.

Jie tapo suareštuoti, kuo
met bandė parduoti “New 
York Evening Post” atsto
vui Knickerbocker sufabri
kuotus dokumentus, kuriuo
se buvo bandoma įrodyti, 
kad senatorius Borah ga^s 
pinigų iš Sovietų Sąjungos.

Berlyno policijos viršinin
kai ketvirtadienį atsikreipė 
prie valdžios leidimo praša
linti Orlovą ir Pavlonovskį, 
kaipo nepageidaujamus sve
timšalius. Ar jie bus praša- 

ilinti iš Vokietijos, dar tik- 
■ r ai nežinra.

Generalis Streikas Rosario
LONDONAS. — Ramsay --------

MacDonaldas parinko du i Rosario, Argentina.— Čia" 
stambius kapitalistus, kaipo prieplaukos darbininkai pa- 
“■darbininkų draugus,” ap-' skelbė generalį streiką, rei- 
dovanojimui augštais aris- kalaudami pagerinti darbo 
tokratiškais titulais. Jis pa- • sąlygas.
rinko pakėlimui į perus I ------------------
(augštesnis arist. titulas) Lakūnai Iškrito iš Orlaivio

MacDonaldas Parinko
Stambius Kapitalistus 

Aptitulavimui

eks-

Du
-0-

Kapitalistai taiso kilpą penkiolikai Gastonijęs streiko vadų. Amerikos dar
bininkai dar gali juos išgelbėti.

IMPERIALISTAI CH1NIJ0J PLANUOJA 
KARA PRIEŠ SOVIETU SĄJUNGĄ

Suvirš 500 Sovietų Sąjungos Piliečių Sugrūsta į Kalėjimą 
Charbine; Išdrai ko Darbo Unijas

Ir UžsimušėSir George Croydon Marks, 
Colombia Graphapone Kom
panijos prezidentą, ir Sir 
William Warrender Mac- * virtadieni iš priežasties di- 
Kenzie, kuris skaitomas! delio vėlo anvirto orlaivis,

• Anglijos didžiausiu eksper- į kuriuo lėkė du Ispanijos ar
tu taikyme darbdavių su mijos lakūnai, kapitonas 
darbininkais. Esnuivil. leitenantas. Ca«tro|

Suteikiant tiems kapita- ir kapitonas Guerrero. Pas- 
listams augštesnius titulus, ta rasis veide orlaivi./ Orlai- 
MacDonaldas, sakoma, nori vini apvirtus iškrito iš or- 
padidinti “darbo atstovybę” 
Lordų Bute.

Meksika Išleido Naujus Pa
tvarkymus Bažnyčioms

Madrid, Ispaniia.— Ket-

laivio Esnuivil ir Cnstro. ar- 
|ti Gibraltaro. Orlaivis tuo 
tarpu buvo iškilęs 4.550 pė
dų augštumo. -Kapitonas 
Guerrero šiaip taip atitaisė 
orlaivi ir buvo priverstas 

nes blogas 
nusileisti 

netoli tos vietos; kur jo

Mexico City.— Meksikos J lėkti i Seville, 
valdžia išleido naujus pa-1 oras neleido iam 
tvarkymus del užlaikymo ;
Romos katalikų bažnyčių, draugai žuvo.
Valdžią sako, kad bažnyčios 
yra krašto nuosavybė ir kad 
kunigai yra skaitomi atsa- 
komingais jų užlaikyme.

Sandino Randasi Yucatanoj

T. D. Apsigynimas Leidžia Laikraštį Casio 
nijoj Atmušimui Darbdavį Mėly

GASTONIA, N. C.— Kad 
atmušti darbdavių melagin
gą propagandą, kurią jie 

i skleidžia per savo spaudą ir 
kitokiais būdais, Tarptauti
nis Darbininkų Apsigyni
mas pradėjo leisti savaitinį 
laikraštį “Gastonia Labor 
Defender.” Tas laikraštis 
kovos prieš darbdavių sklei
džiamus melus ir kels į vir
šų darbdavių sudarytą suo
kalbį prieš 15 streiko vadų.

Ant šios dienos šaukiama 
masinis darbininkų mitin
gas, streikierių kolonijoj. 
Kartu su laikraščiu dalina
ma atsišaukimai. Dvide
šimts aštuoni darbininkai 
penkiais. automobiliais važi
nėjo dalindami lapelius ir 
ląikraštį po Gastonijos ap- 

Į skritį.

Moteris Ellie Carpenter 
su dviem kūdikiais trečia-

Moteris Prisipažino 
Vagystės

Prie

Topeka, Kan. — šerifas 
Wayne Horning pranešė 
ketvirtadienį, kad 
Vivian Scraper, 25 
amžiaus, prisipažino, kad ji

moteris 
metu v
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dienį atvyko į streikierių buvo ta moteris, kuri api- 
koloniją. Ji gyveno pas sa- plėšė du Security Benefit 
vo gimines Belmont mieste-' Asociacijos darbininkus ant 
ly, bet darbdaviai jos gimi- $14,000, birželio 28 d. Jis sa-

TOKIO, Japonija.— Ket-,kymus Chinijos reakcionie- 
virtadienį reakcionieriai i riams pradėti ataką prieš 
pradėjo terorą Mandžurijoj’Sovietų Sąjungą.
prieš darbininkus, kad su-j Naujo karo pavojus didė- 
naikinti rusų darbininkų i ja. Pasaulio darbininkai
unijas. Policija puolė dar-paiku rengiasi prie Tarptau- 
bininkus, kurie kovojo, kad 1 -----
išgelbėti savo unijos įstai
gas. Atviras mūšis tęsiasi 
tarp darbininkų ir Chinijos 
reakcionierių kariuomenės 
gelžkelio stotyse ir ant gat
vių.

Šimtai chinų darbininkų 
kovoja petys į petį su savo 
draugais rusais darbinin
kais.

Pasak čia gautų praneši
mų, Chinijos reakcionieriai 
yra suplanavę pastatyti Chi
nijos Rytinio Gelžkelio ma- 
nadžeriu baltgvardietį Os- 
tromov, kuris buvo gelžke
lio manadžeriu prie caro 
valdžios.

Atėjus čia pranešimams iš 
Charbino, kad Chinijos re
akcionieriai užgriebė Sovie
tų kontroliuojamą gelžkelį, 
dabar labiau . paaiškėjo im
perialistų daromi planai iš
provokuoti karą prieš So
vietų Sąjungą.

Japonų Nippon Dempo 
Žinių Agentūra praneša, 
kad Chinijos valdininkai už
griebė veik visus 
Rytinio Gelžkelio 
jų tarpe telegrafo 
no susisiekimus, 
vietų darbininkai 
ninkai, 
gelžkelio, 
Suvirš 500 Sovietų darbiniu

tinęs Raudonos Dienos rug
pjūčio 1 d. Jie rengiasi tą 
dieną visam pasauly demon
struoti prieš gręsiantį nau
ją imperialistinį karą ir už 
gynimą Sovietų Sąjungos 
nuo imperialistų.

Išvystė Be Sparnų Vištas, 
Kad Galėtų Dėti Daugiau 

Kiaušinių
OMAHA, Neb.— Dr. R. 

T; Renvald, vištų auklėjimo 
specialistas, ketvirtadienį 
pranešė, kad po penkių me
tų eksperimentavimo jam 
pavyko išvystyti vištas be 
sparnų.

Jis sako, kad be sparnų 
vištos bus produktyviškes- 
nės — galės padėti daugiau 
kiaušinių. Normalės vištos, 
sako jis, kiekvienais metais 
sustoja dėti kiaušinius- lai
ke metimo plunksnų iš spar
nų. Naujos veislės višta, 
neturinti sparnų, gali dėti 
kiaušinius be perstojimo ap

skritus metus. Tokia višta
Skyrius padėti vidutiniai 300 

ir folp-fn’ kiaušiniu i metus, sako Dr. 
Visi So^ Renvald? ‘ <
ir 

kurie dirbo 
tapo prašalinti.

I

Svarstys Youngo Planą
LONDONAS.— Iš patiki- 

mų šaltinių sužinota, kad 
konferencija disjkusavimui j 
Young Plano del išrišimo; 
reparacijų klausimo prasi-1 Masiniam susirinkime kal- 
dės rugpjūčio 6 d. Tariaus bės Hugo Oehler ir Dewy

nėms pareiškė, kad jeigu jie 
neišvarys juos iš savo namų, 
tai jie bus pavaryti nuo 
darbo, nes ta moteris pasi
rodė kaipo “pavojinga bol
ševike” streiko metu prie 
Lpray dirbtuvių. Darbinin
kų Tarptautinė Pašelpa pa
ėmė savo globon 
su kūdikiais.

Šerifas dabar 
nufotografuoti 
streikierius. Sako, 
gynėjai nori nuimti jų fo
tografijas, tai lai išgauna 
leidimą iš teismo.

ko, kad ji neįtarė jokio kito 
asmens toj vagystėj. Pini
gai neatgauti.

Vivian Scraper yra persi
skyrus su savo vyru.

tą moterį

neleidžia 
įkalintus 

jeigu

Nelaimė Patiko Kitą Angli
jos Submariną

virši- e
prie Sovietu Valdžioj Dairiausia

H Dirba Jauni Žmonės / 
kų ir viršininkų suareštuota ■ MASKVA.— Sovietų Są- - 
ir sugrūsta į kalėjimą. I jungos valdžioj dirba dau- \ ’ , 

Sovietų viršininkas Gelž- giausia jauni žmonės, vyrai 
kelio Kontrolės Biuro, M. į ir moterys. Iš 1,130,000 
Chinchat, laikomas po areš-i valdžios darbininkų, du 
tu jo gyvenimo vietoj. Kiti ■ trečdaliai jų yra mm 17 iki 
Sovietų. viršininkai . buvo 34 metų amžiaus. Didžiu- 
priversti pasitraukti iš ofi- ma likusiosios dalies darbi- 
sų 10 vai. ketvirtadienio ry- ninku neturi 40 metu anR 
tą. 1 žiaus. $

Merida, Yucatan.—čia at
vyko ir laikinai apsigyveno 
Augustino Sandino, vadas‘dar nenutarta, kur tokia Martin, Nacionalės Teksti- 
Nicaraguos sukilėlių, kovo
jančių už Nicaraguos nepri
klausomybę nuo Wall Stree- 
to. Su juo kartu atvyko ir 
jo brolis Socrates Sandino.

Geneva, Šveicarija.—Čilės 
valdžia šiomis dienomis pa
siskolino $3.000,000 nuo 
Šveicarijos banku ir $2,000,- 
000 nuo Holandijos bankų. 
Paskola gavo ant 6 nuošim
čio Amerikos bankieriai 
reikalavo didesnių nuošimčių.

konferencija įvyks. į lės Darbininku Unijos orga-
Čia dedamos . pastangos, nizatoriai. Walter T'rum- 

kad konferencija įvyktų bull nuo Tarptautinio Dar- 
Londone. Sakoma, Franci-į bininkų Apsigynimo ir Al- 
jos imperialistai nelabai no-j fred Wagenknecht nuo 

” Darbininkų Tarptautinės 
Pašelpos.

Apskričio sveikatos virši
ninkas Ryan kasdien lanko
si streikierių kolonijoj, ra
mumo neduoda 
riams bandydamas 
priekabiu, kad 
streikierių koloniją, bet iki 
šiol jam nepavyko prikibti.

ri su tuo sutikti, bet Angli
jos valdžia stengiasi įkalbė
ti Franci j ai, kad konferen
cija turėtų įvykti Londone, 
nes jeigu ji kitur įvyktų, 
tai Anglijos kabineto na
riams būtų neparanku ap
leisti Londoną laike parla
mento sesijų, kurios dabar 
tęsiasi.

streikie- 
surasti 

uždaryti

9 iš Kiekvienų 10 Automobi
lių Padaryti Jungtinėse 

Valstijose

Valetta, Malta.—Penkta
dieni gauta. pranešimas, 
kad didžiausia Anglijos, sub
marina X-1 patiko nelaimė 
laike laivvno manevru Vi- 
•duržeminėse jūrose. Ištiko 
eksplozija. Bet f gyvasčių 
nežuvę. Submarinas esą ma
žai apgadintas.

Submarinas X-1 yra 
pėdų ilgumo. :

350

Prisigirde Rėčkoj
WASHINGTON. — Ket

virtadienį prekybos depart- 
mentas paskelbė skaitlines, 
kurios parodo, kad beveik 
devyni iš kiekvienų dešimts 
automobilių pasauly yra pa
gaminta Jungtinėse Valsti
jose.

Iš viso pasauly automobi
lių yra 32.028,500. Iš jų 
Jungtinėse .Valstijose paga
minta 28,551,500 arba dau- rėčką, įkišo galvą ir prigė- 
giau negu 90 nuošimčių. rė. Į

Armonk, N. Y.— Charles 
Harper, 67 metų amžiaus, 
pasiturintis farmerys, nu
sprendė, kad jam nebeapsi
moka ant svieto gyventi. 
Bet kaip pasidaryti galą? 
Jis priėjo prie išvedimo, kad 
geriausia prisigirdyti. Tre
čiadienį nuėjo į garadžiaus 
skiepą, prisileido vandens j

Apie 50 .komunistų jau ta- -----------------
po išdeportuota. Chinijos Amerikietis Studentas Lai- 
policija laiko apsupus įvai
rių Sovietų biznio organiza
cijų ofisus. Charbine.

Prisidengę riksmu apie ko- Galveston, Texas, kuris mo- 
munistų propagandos pavo
jų, imperialistų agentai de
da pastangas išprovokuoti 
karą prieš Sovietų Sąjungą. 
Užpakaly tų puolimu ant 
Sovietu Sąjungos piliečių 
stovi Europos ir Amerikos 
imperialistinės valstybės.

Nesenai Anglijos imperia
listų atstovas Sir Miles 
Lampson buvo atvykęs iš 
Pekino į Nankingą tartis su 
Nankingo valdžios viršinin
kais. Thomas W. Lamont, 
atstovaujantis Amerikos di
džiojo biznio interesus, ne
senai tarėsi su Nankingo 
valdžios atstovais Amster
dame. Iš to daroma išvedi
mas, kad Anglijos ir Ameri
kos imperialistai davė įsa-

mėjo Frakcijoj Dovaną
Paryžius.— Marx Block,

16 metų amžiaus, gimęs

kinasi čia mokykloj Lycee 
Pasteur, laimėjo pirmą do
vaną už geriausią pasižy
mėjimą matematikos moks
le. Ketvirtadienį šalies pre
zidentas Doumergue jam 
dovaną įteikė metinėse mo
kyklos ceremonijose.

Užmušė Darbininką
WASHINGTON, N. J.— 

Edison Portland Cement 
Kompanijos akmenyčioj, 
Oxford, N. J., krintantis 
akmuo užmušė darbininką 
George Rudy. Kiti penki 
darbininkai tapo sužeisti.

Rudy dirbo toj vietoj per 
septynis metus. Paliko 
žmoną ir 8 vaikus.

I
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PROLETARIATO PARTIJA IR SMUL 
KI0S10S BURŽUAZIJOS PARTIJA
Jau pirm pernai metų rinkimų kampanijos pasidarė 

aišku, jog Amerikos Socialistų Partija virto vidutinės 
buržuazijos partija. ; į

Komunistų Partija ryškiai tatai pažymėjo ir pasodėj 
jog Socialistų Partija visiškai nusikratė darbininkišįęąi- 
klasinio pobūdžio. 1 . .

Norman Thomas, buvęs socialistų kandidatas į pre
zidentus, dabar dedasi teoretiškų vadu social-ręformistų, 
ir pradėjo vajų, kad “davaryt marksizmą iki reikalingam 
šiam laikui tobulumui” (bring Marxism up todate).

Nuodugniai perskaičius jo ir jo mokinių straipsnius, 
matome, kad jo siūlomas marksizmo “pertaisymas” ne
turi visiškai nieko ‘bendra su marksizmu.

Kuomet jie diskusuoja apie dialektiką ir materializ
mą, prisieina tik juoktis; tose diskusijose pąsirodo, kad 
jie niekuomet nieko nesuprato apie marksizmo teoriją.

Bet jų straipsniai parodo, kad jie rašo vidurinei bur
žuazijos klasei; o tai programa, kurią Socialistų Partija 
jau yra praktikoje priėmusi. Ir tai bus jų vėliava atei
nančių rinkimų kampanijoj.

Lyg tyčia norėdami pabrėžt tokį savo programos po
būdį, socialistai pastatė savo kandidatais advokatus ir 
bažnytinius pamokslininkus. Jų kandidatų tarpe nėra nei 
vieno, kuris galėtų įrodyti, kad jis bet kada buvo ar yra 

f darbininku.
Toks dalykų stovis dar aiškiau, negu kada pirma, 

pabrėžia tą faktą, jog Komunistų Partija yra vienintelė 
darbininkų klasės Partija.

Komunistų suvažiavimas, ateinantį sekmadienį, lie
pos 14 d., Irving Plaza svetainėje, New Yorke, nominavi- 
mui kandidatų miestiniams rinkimams, atžymės griežtą 
klasinį skirtumą nuo socialistų nominacinio suvąžiavirįio?

Liepos 14 ^d. suvažiavimas aiškiau, negu bet ka^a, 
pastatys priekyje newyorkinę sekciją Komunistų Parti
jos, kaipo proletariato Partijos. O Socialistų Partijos 
nominacinis suvažiavimas pastatė juos prieky j dar ryš
kiau, nekaip kada pirm to, kaipo partiją smulkiosios bur
žuazijos. Mat, šiame kapitalizmo išsiplėtojimo laipsnyje 
Socialistų Partija nebegali gyvuot nepriklausomai, sava
rankiai, ir tegali politiniai egzistuoti tiktai tarnaudama 
stambiojo kapitalo reikalams.

Klasiniai sąmoningi darbininkai dirbtuvėse, unijose, 
broliškose savišalpos draugijose, nuomininkų (randau- 
ninkų) organizacijose ir kt., visi turi pasiųsti savo atsto
vus į komunistų nominacinį suvažiavimą, kuris įvyks at
einantį sekmadienį, liepos 14 d., Irving Plaza svetainėje, 
15th St. ir Irving Place, New Yorke.

Bi kuri darbininkiškai-klasinė organizacija gali ir 
turi prisiųsti savo broliškus delegatus į tą suvažiavimą.

Per Skausmus j Organizaciją
Daugiau organizatorių sau

kiasi Gastonijos audėjai, kreip
damiesi į kairiąją Nacionalę 
Audėjų Uniją. Tai neapsako
mai didelės svarbos žinia. Rei
kalaudami didesnio skaičiaus 
organizatorių, jie išreiškia ne
palaužiamą pasiryžimą sukurti 
masinę savo uniją Gastonijoj ir 
visose pietinių valstijų audyklo
se verpyklose. Atsikreipdami 
tuo reikalu į komunistų vado
vaujamą Nacionalę Audėjų 
Uniją, jie išreiškia gilų įsitiki
nimą, kad būtent ši kairioji 
Industrinė Audėjų Unija sąži
ningai atstovauja *jų reikalus ii’ 
teisingai vedė ir veda jų kovas.

Visi žinome, kokį apgulos sto
vį teko pergyventi gastonie- 
čiams; atsimenam galvažudin- 
gus policįjos ir mušeikų pogro
mus ir užpuolimus ant streikie- 
rių šėtrą, masinius areštus ir 
mirties teisman dabar statomus 
penkioliką organizatorių ir 
streiko vadų; prisimenam ir 
įvairias kitokias budelystes, ku
rias kentėjo ir kenčia Gastoni
jos audėjai.

Visa to" nepaisant, tačiaus, 
vėl ir vėl su pasiti- 

kl’eipiaši į kairiąją uniją, 
įsitikinę, ’jog ta unija da- 

tik galima, stovėdama 
kovos fronte už 

Tai ištikrųjų bran- 
imas, galima sakyt, 
ių audėjų krauju, ir 
ją klasinio, kietumo

jų reikalus 
gus paliudi 
rašytas pac 
tcztr.mentaf

dirbti prie ravų kasinio.' žmo
nai paliko vos 2 litu, su ku
riais ji .turėjo išmaitinti 7 vai
kus. “ĮVIęs gyvenome 'veik 
pusbadžiai — pasakoja pilnom 
ašarą akim motina.—Mano 
mažas Juozelis (11 men.) per 
tris mėnesius gavo tik litrą 
pieno. Norėjau eiti .ubagauti, 
bet nedrįsau. Kenčiau, o Juo-» 
zelio ir taip sveikata buvo blo
ga. Prašiau pagalbos, niekas 
man nepadėjo...”

“Kodėl pas mus tokiais žmo
nėmis niekas nesirūpina?” I 
Darbininkų vaikai, miršta 1 

badu, o fašistai skelbiasi pa- i t • • . • • 1 — z z w ••

BASTILIJOS PUOLIMAS
Liepos Menesio 14 Diena, 1789, Paryžiuj

Rytoj, liepos 14 .d., sukan
ka lygiai 140 metų nuo ta
da, kai Paryžiaus revoliu
cionieriai paėmė į savo ran
kas Bastiliją — kalėjimą, į 
kurį FVaricijos’ karaliai 'su 
feodalais kiŠo^ kiekvieną 
ėjusį prieš jų: interesus. Tai 
buvo pradžia Didžiosios 

šauliui turį įkūrę šavo “šel- Frančūzų Revoliucijos/ kir
pimo komitetą,” kuris prašo ri sukratė feodalizmą taip 
aukų iš Amerikos lietuvių šiurkščiai, kaip 1917 metų 
darbininkų ir1 sakosi remiąs Rusijos'proletarinė revoliu- 
visus lygiui! Mes sakėme ir 
sakysime: ne cento Smeto
nienės ir vyskupų “šelpimo 
komitetams,” nes jie remia 
tik tuos,; kurie turi; jie ne
sirūpina darbininkais ir 
biednaisiais valstięčiais; jie 
palieka jų“ vaikus mirties 
globai. . . x , ■

Amerikos lietuviai darbi
ninkai neturi duoti nė vieno 
cento fašistų ir klerikalų 
fondam, kurie siunčia pini
gus Smetonienės bei vysku
pų klikom, nes tosios aukos 
savo tikslo nepasieks; jomis 
tik bus sustiprinta 
nis režimas.

aųkų iš Amerikos lietuvių

fašisti-

Ką Tas Turi Bendro 
Su Sveikata?

1 ' '
Brooklyne pasklydo lietu

vių kalba lapeliai (“Apsau
gokite Savo Vaikus nuo 
Difterijos”), kuriuos išleido 
“New Yorko Lietuvių Dif
terijos Išverigiųio’ . Komite
tas.” Į > komitetą, apart 
penkių gydytojų, 'įveltas ir 
fašistukas Širvy dūkas. > .Ką 
tas subjektas; turi, bepdra 
su sveikata?’ įdėjimas dar
bininkų įstąigų skundiko 
vardo j komiteto sąstątą, 
pastarojo ne tik nekelia, bet 
puldo.

ir pasiryžimo. Panašus testa
mentas yra ir tie laukiančių 
mirties teismo audėjų atsišauki
mai iš kalėjimo į New Orleans 
gatvekarių darbininkų karingą 
streiką. Jie iš už plieninių 
štangų šaukia new-orleanie- 
čiams: Draugai, nepasiduokite! 
tęskite kovą, nepaisydami jo- / 
kių drausmių, jokių indžionkši- 
nų, kuriuos prieš jus leidžia 
Hooverio valdžios teisėjai!

Ir kas gali neatsiliepi į tokią 
liepsnojančią savo gastoniškių 
brolių kovos dvasią?

Aukokime Gastonijos pįrei- 
kierių apgynimui nuo elektros 
kėdės! Tuo pačiu padėsime ir 
visiems pietinių audyklų ver
gams jų koVoje už oi’ganižaciją 
ir jų batalijoje prieš kruvinuo
sius išnaudotojus.

Tyku apie Trockį
Kaip tik Trockis atsidūrė 

Konstantinopolyj, tuoj au 
plačioj kapitalistinėj span-, 
do j pasipylė gausybė įvai
riausių nesąmonių; rąšė 
kiekvienas laikraštis, ir 
kaip tik įmanydamas plūdo 
komunistus ir ypatingai So
vietų vyriausybę' Deja, 
greit persitikrino, kad tuo 
nieko nepasieks, tai nutilo. 
Pastaruoju laiku pradėjo 
melai piltis apie Amerikos 
“komunistų areštus” Mask
voj. Tai antras “blofas” ir 
eilinis melas. Bet , nepeš 
nieko ir tuojni. Sovietų vy
riausybė kaip gyvavo, taip, 
ir tebegyvuos, komunistinis 
judėjimas plėtosis, nežiūrint 
visko, o mūs priešai — me
lagiais buvo, jais -ir pasi
liks. ' • • ; ■

APŽVALGA

17 d. mirė mažas

Biednuolius!
“Lietuvos Žiniose” (num. 

142) t^lpa sekantis iš Ario
galos pranešimas — kores
pondencija:

“Birželio
darbininko Milkąusko sunejis. 
Milkauskai gyveno labai var
gingai, beveik badavo. Tėvas 
pavasarį pąlijkęs šeimą, išėjo

Imi; kąriuontenes būrius'ir įsi- 
verždami į didelį militarinį 
ginklų sandėly. ; i ‘ . ■ t t

i “Dvidešimtį Astuoni tū'ks-

- ........       f

PASTABAS
i . . . v ; yil s “Tėvynės” &). 27 tilpo'at-
Įtančjai šautuvų, sAle kanuolės, gišaukimas,' užvardyias “Lietu-
kardų ir durklų tapo triumfą- vos. Tauta Trokšta Savo laivy- 
liškai išnešta. Tuo pačiu lai-.nOt” Atsišaukimui padaryta 
ku pasklido žinios, kad kara- įžanga, po kuria pasirašo

tikriem distriktam šaukti' 
savo parapijinius seimelius, 
kuriuose šiek tiek turėjo 
balso ir buržuazija. Apmui- 
linimui žmonių akių, kara
lius pažadėjo 'šaukti visos 
šalies parlamentą. Paga- 
liaus buvo suteikta teisė 
įvairiom vietinėm savival
dybėm (seimeliam) priduo
ti savo skundus pačiąm ka
raliui ir šalies parlamentui 
apie sunkų vietinį žmonių 
padėjimą ir priežastis.

Kas iš Tų Skundų? (
Taip anksti, kaip sausio 

mėnesį (1789) įvairūs sei
meliai pradėjo gaminti savo 
nusiskundimus. Bet ką jie 
reiškia? Nusiskundimus 
gamina sausio mėnesį, kuo
met žmonės badauja, o par
lamentas susirinks tik gegu
žės mėnesį. Kokia iš to 
nauda? Vargdieniai trokš- 

. v - J . . į ta valgyti — duonos. Ir
viešpatavimą tokį gryną, i ačiu tam, nepaisant visų 
kaip jokia kita Europos sa" skundu, daugybėj atsitiki- 
lis. "

liškos armijos būriai, laikomi ■ “Lietuvos Pasiutinybė Ameri-

Amerikos Komunistu Parti
jos IV Distriktas rengia dide- 
lj pfSriiVą,:- fcW WkV W « 
rugpjūčio, Schafers Grove, 
Delevan Rd. Piknikas bus vie
nas didžiatisiu ir puikiausių, 
kokie tik kada buvo. Todėl 
rengėjai'prašo, kad ir lietuvių 
darbininkiškos . oj r g anizacijos 
tą dieną nieko perengtų, bet 
dalyvautų Partijos piknike. 
Visų lieiuyių darbininkų par
eiga paremti minimą pikniką, 
nes Komunistų Partija kovo
ja už darbininkų ,klasės reika
lus. /

Oist. Organizatorius.

šiurkščiai, kaip 1917 metų •• <a . •— 9 1

cija kad sukratė kapitaliz
mą. ‘ • -

' Didžioji Frančūzų Revo
liucija tai buvo buržuazijos 
revoliucija. Engelsas apie 
ją sako: “Francūzija — feo
dalizmo centras viduram
žiuose , pavyzdingoji šalis, 
kuri viena teturėjo paveldi
mos monarchijos formą nuo 
Renessanso laikų, — ta 
Francija per savo Didžiąją 
Revoliuciją sugriovė feoda
lizmą ir įkūrė buržuazijos

mų liaudis pradėjo pati sa- 
Francija prieš Revoliuciją vo rankomis gyvenimą tvar- 

Feodalinė Francija sočia- kytis: daugelyj vietų puolė 
liai dalinosi vyriausia į tris 
dalis: .(1) Kunigija; (2) 
ponija. — diduomenė ir (3) 
buržuazija, third estate, 
kaip angliška kalba raštuo
se yra sakoma. Prie pasta
rosios prisiskąitė stambes
nieji žemvaldžiai, namų sa
vininkai, miestuose, etc. Li
kusieji gyventojai buvo 
smulkieji žemės savininkai, 
ložininkai, ir paprasti dar- 
bininkaį, kurie neturėjo jo
kių teisių ir s,u jais niekas 
nesiskaitė.. Todėl francijos 
revoliucijos problema ir bu
vo, kaip suteikti nepriklau-, 
somybę ir vadovybę buržua-’ 
zijai. '

Feodalai su dvąsiškija en
gė Francijos valstiečius ir 

metus. 
Per du šimtu metų kraštą 
valdė monarchai, kilę iš 
Bourbonų šeimynos. Jie 
stovėjo pačioje viršūnėje

St. Denis priemiestyj, žygiavo 
linkui sostinės, ir, be to visko, 
kad pačios Bastilijos kanuolė 
tapo atsukta linkui St. Antoine 
bulvaro.

“Paryžiaus dome momenta
liai tapo nukreipta į minėtą 

į vietą, kuri ištikrųjų valdė la
biausiai apgyventus miesto dis- 
triktus. Visą rytmetį girdėjo
si tik vienas balsas: “Į Basti
liją!”. Bastilija 
karaliaus autoriteto simbolis. 
Viduramžiais jinai buvo kara
liška tvirtovė prieš maištinguo
sius feodą^iškus baronus. Ta
čiaus, nors frančūzų ponija se
nai liovėsi būti maištinga ir 
patapo vergiškai nuolanki, Ba
stilija ir šiuo tarpu pasiliko 
dideliu įmatomu apėmiu Fran- 
cūzijos karaliaus autoriteto.) 
Paėmimas Bastilijos, vadina
si, reikštų didžiausią smūgį ka
raliaus prestižui. Be to, į Ba
stiliją buvo kišami “nusikaltė
liai” be jokio teismo ir ten lai
komi.

“Ginkluotos minios susirin-|kad 
ko šioje vietoje iš visų pusių, 
iki didžioji tvirtovė rodėsi ap
gulta viso ginkluoto miesto. 
Prasidėjo pasitarimai su gu
bernatorium Delaunay, tačiau 
minia vis šaukė “Mes norim 
Bastilijos!” Darbas buvo pra
dėtas sunaikinimu didžiojo til
to, kuris buvo, sakoma, dviejų 
vyrų kirviais išardytas. Mi
nia žengė tolyn; antras pake
liamas tiltas .buvo atakuotas ir 

i smarkiai ginamas mažo karei- 
j vių garnizono.

“Daug puolančiųjų krito už
muštais ’ir sužeistais. Apguli
mas tęsėsi virš keturių valan
dų, kaip štai Frančūzų Gvar
dija, kuri, kaip buvo sakyta, 

;jau palinko prie revoliucijos, nigai.

kai.”
Išrodo, kad pasirašymas pil

nai atatinka tikslui.

šavo laiku šliupas ir Yčas 
rinko aukas įkūrimui Lietuvos 
laivyno. Susirinkę aukų ir 
pardavę Šerų, jie tikrai išva
žiavo į Lietuvą laivais.

Dabar jau Lietuvos buržu- 
i j-j v ijės moterys atsišaukia į ameri- buvo didehs kiečius aukų isteiginiu‘j laivy. 

no. Veikiausiai tos mpterys 
jau nori laivais atvažiuoti A- 
merikon, todėl reikalinga lai
vyno reikalams pinigų.

Kurie šliupui ir jo žentui 
Yčui aukojo ir pirko jų šėrus, 
dabąr. turėtų neužmiršti nei 
moterų, nes, veikiausiai, jų 
tarpe randasi šliupiūtė, Yčie- 
nė ir kitos.

Kompozitorius Mikas Pet
rauskas, kuris savo laikais 
skaitėsi “revoliuciniu” ’kompo
zitorium, dabar jau skelbia, 

savo “konservatorijoj”
mokina ir bažnytinių apeigų.

Progresuoja seni “revoliuci
onieriai” traukdami į bažny
čia.

darbininkus - ilgu

ant krautuvių ir kitokių įs
taigų, kur buvo maisto ir 
ėmėsi sau valgyti, jei tik 
gaudavo.

Gegužės mėnesio 5 d., 
1789 m., Versailės (mieste, 
pagaliaus, susirinko parla
mentas (States-General). i 
Tai buvo pirmu kartu nuo I 
1614 metų ir tai buvo pir-! 
mas žingsnis į sukilimą — 
pradžią revoliucijos. Pir
mose eilėse sėdi karalius su 
dvariškiais, ąntroj — vyrės-1

iprį|3UVOi su kanuolė. Garizo- apvogė Rymo katalikų bažny- * ’ aristo^i-atijaipomja, o, ket- matydamas pad6tį prasta. apvoge Kymo katal,lcų bazny 
virtoj. buržuazija, tarpe pa^g reikalavo gubernatoriaus1 

žesnių žemvaldžių atstovų, i 
Tuojau tarpe tų sk’‘/~"’‘: 
L . ■. A VZ » A VI A-A , r>x A/k A AA A. A A . ava •

kalavo sau lygios teisės vi-j10 padaryti.
sais klausimais ir sudarė iviai Pasidavė su ta išlyga, kad I 
SaVO Francijos AT __ T'Ui crvvvbės bus apsaugotos, i
Seimą. Karalius Liudvikas ipriešakyje šito dai.bo. ir kurie 
pasmerkė seimininkus, bet;pažadėjo kareivius palikti sau-

t..... > reikalavo gubernatoriaus
kurios. maišėsi jialis ir ma- [pasiduoti, bet senis Delaunay 

'velijo geriau matyti tvirtovę 
slųogsnių sugriautą ir pats žūti griūvė

kite’vaidų/buržuazija rei-isiuose. Tik jo draugai neleido 
Tuo būdu karei-

Popiežius pareiškė, kad į sa
vo armiją, kuri susidės iš 40 
oficierių ir 700 kareivių, pri
imsiąs ir buvusius jūreivius, 
nes ir apaštalas Petras 
žvejys.

Jeigu taip, tai reiktų 
ant kiekvienų dvylikos
vių po vieną Magdaleną, nes | 
tuomet apaštalų tarpe ir Mad- 
dalena trynėsi.

buvęs

paimt . .
karei- .

Be dievo valios žmogus nie
ko negali padaryti—sako ku- 

. šiomis dienomis vagys

čią Long Island City, išsinešė 
$1,000 pinigais ir kitų daiktų. ' '•

Matomai ir čia jie darbavo- > 
si su dievo pagelba, nes kitaip z ‘ 
nebūtų atlikę tokį darbą.

Nacionali bus apsaugotos., .<Balsas _
4 žmonių vadai, kurie stovėjo j j<as> vaikų

painiai supintos hierarchi- ’ pastarieji nepaisydami rei- gius, darė viską, kad apsaugo- 
jos iš ponų ir kunigų. Juolkalavo^ kraštui konstituci- [jus juos nuo minios rūstybės, 
tolyn, tuo žemutinio sluogs- 
nio gyvenimas darėsi nepa
kenčiamesnis ir baisesnis. 
Parazitiniai sluogsniai vis 
didėjo skaičiumi, o prie to. 
jų apetitas darėsi godesnių 
ir reikalavo daugiau prakai
to iš pavergtųjų. Augant 
gyventojų skaičiui, reikėjo 
daugiau reikmenų, o jas su
teikti galėjo tik laisva pre
kyba ir nevaržoma gamyba, 
kuri prie Kirtingais pan
čiais suvaržytos feodalinės 
šalies negalėjo klestėti. Dėl
to šalis nioko ir visas pa
dugnių : gyvenimas darėsi 
nepakenčiamu^

> Ypačiai laikai pasunkėjo 
1788 me,tais, ąpsijankius ša
lyje sausmečiui. iš visų 
Francijos kraštų.ęj,o,gąrsąi 
apie skurdą1 ir badą yargub- 
fnenėjeU' Sąušą\ vh^aVą' .pa
šėke baisiai šalta žiema, ku
ri čiupinėjo vUhgšūs iki mir
ties.

jos. Išalkusius masės žmo- Bet tarpe tūkstančių, kurie su- 
nių tarsi tik ir laukė to; jos sirinko ten, veikiausiai tik ke- 
virto į eiles su tais, kurie Retas buvo žinančių jų tikrąj_ą 
stoja už konstituciją, už i.!0...-
panaikinimą aristokratijai ........
privilegijų, etc. Kuomet ka
raliaus gvardijos ir dragū
nai pradėjo puldinėti masi
nes žmonių demonstracijas, 
■tai pastarieji tuojau klausi
mą bandė išrišti praktiš
kiausiai, būtent, ginklu. Bet 
juos feodalų valdžia laikėsi 
sandėliuose ir todėl reikėjo 
organizuotai, masiniai pul
ti sandėlius, valdžios na
mus;; jiepaisytį šventenybės ri
ir neliečiamybes išnaudoto
jų Vyriausybės įstaigų. Pir
mosiose liepos mėnesio die
nose jau įvyko visa eilė su
sikirtimų. Liepos mėn. 12 
dieną visame mieste ėjo 
aląrmavimas; šaukimas ma
sių D Vie ginkliį' ir kovos, o 
iš-vyriausybės "puses — or- 
ganiząvimas visų juodųjų'

1789 .pietų pavasarį pajėgų smaugti revoliuciją. 
Sunkmetis persimetė ; ur _į Bažnyčių .varpai skambino, 
miestu^; .milžiniškos.. mases. i§naudotojų masės degė pa-
bedarbių ir bevalgių valkio
josi gatvėmis. Šian iri ten 
prasicledinejo sukilimai. Sa
koma, kad laikei, keturių 
rhėnesių prieš paėmimą 
Bastilijos, virš 300 atskirti, 
sporadiškų (savaime iškilu
sių)! sukilimų apsireiškė 
ijiiėste ir kaipiė. Tas viskas 
kratė feodalizmo pagrindus 
ir karalius Liudvikas XVI- 
Lasiį su visa savo1 diduome
ne pradėjo galvoti ir rūpin

ais Išeitimi.' «Įūų kiėk"laiko

gieža. Paryžiuje buvo su
organizuota r apie iš 48,000 
piliečių kovos būriai.

Ant Bastilijos

Madrid, Ispanija.—Gene
rolas Castro Girona tapo 
nuteistas vieniems metams 
kalėjimo už dalyvavimą su
kilime Vatenoiav mieste^ u., Iprie^ tai ..buvo ' teista /tani

Istorikas E. Belfort Bax, 
savo veikale bangių kalba: 
The French Revolution) sa
ko: . r

“Sekantį rytmetį (liepos 
mėn. 14 d.) anksti, tarpe žmo
nių pasklido šūkis: įjkarinį li- 
gopbutį. Bėnt tenais bus gali
mą gauti ginklų. Ir tiesa, žmo
nės gavo atlyginiibo stijudinda-

Kaipo to pasekmė, 
Delaunay ir kai kurie šveicarų 
garnizono nariai krito nuo 
nių keršto.”

Šitaip buvo paimta ta 
šioji Bastilija, čia buvo 
džia to didžiojo istorinio lai
kotarpio Francijoje, kuris bu
vo atliktas masine pajėga, re
voliucija.

šiandien Francijos ir viso 
svieto buržuazija garbina Bas
tilijos paėmėjus;
rius.
diena švenčiama—tautine šven
te padaryta. Bet ,toj pačioj 
Franci joj kalėjimuose sėdi šių 
dienų revoliucionieriai; sėdi 
Marty su draugais komunistais, 
šiandien visam pasaulyj revo
liucionieriai persekiojami, kali
nami, žudomi. Buržuazija mums 
sako, kad tais laikais^ revoliuci
ja buvo reikalinga, o dabar ne. 
Taip, jdi buvo jinai reikalinga, 
nes suteikė galią pasaulį valdy
ti. O prolętarinė revoliucija tą. 
galią iš buržuazijos atims, nes| 
jos valdymas jau atliko savo1 
misiją—neatsako, kaip tuo lai- j 
ku neatsakė feodalistinė siste-1 
ma—ir todėl jis turi būti paša- [ 
liūtas. Minėdamas Bastilijos 
kritimą, kiekvienas darbininkas 
ir darbininkė turi atsiminti, 
jog šiandien buržuazinėse bas- 
tilijose kankinama daugiau re
voliucionierių, negu prie Liud-. 
,viko XVI ir todėl , jie reikia iš- ■ 
liuosuoti ' sukriušinant pačią 
buržuaziją.

žino

gar-
pra-

revoliucionie-
Francijoj liepos mėn. 14

7?. M.

Televizija dar prastai išto- ' '■ 
bulinta, ypatingai Europoj, 

i” rašo, kad per vely
ki parengime, drg. ' 

Prūseika buvo “Laisvės” sve- ■ 
tainėj ir žiūrėjo, kaip vaikai 
kiaušinius muša ir maumoja, 
bet nieko nesakė, nepamokino 
vaiku.

Balsiečiai tą įvykį matė, bet 
padarė klaidą delei televizijos 
neišsivystymų, nes tą dieną 
Prūseika buvo už 50 mylių nuo 
svetainės, kurioj įvyko paren
gimas. ’

Turime susirūpinti ir tele
vizijos patobulinimu, kad to
kių klaidų nepadarius.

Švenčioniškis.

“Daily Workeriui” Dar 
Reikalinga Skubi Pagdba
/‘Daily Workeris,” A- 

merikos Komunistų Par
tijos organas, dar randasi 
sunkioj finansinėj, padėty, 
nežiūrint, kad per pasta
rąsias dvi savaites darbi
ninkai sukruto daugiau 
rūpintis jo likimu. Dar 
nesukelta užtektinai pini
gų, kad “Daily Worke
ris” įgalėtų 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, tuojaus kiek 
galint paaukoti tam tiks
lui. Aukas siųskite tie
siog “Daily Workeriui,” 
26-28 Union Square, New 
York City. £

h



iepos 13, il929 ; . • Puslapis Trečias

Lavinimosi Kampelis
NUO. RED.—Iki šiol, turime 

pripažinti, mažai mūs laikraš
čiuose buvo kreipta domės į 
teoretinį lavinimąsi; permažai 
talpindavome teoretinių straip
snių marksizmo-leninizmo klau
simu. Tatai įvyko daugiausiai 
del to, kad mūs spauda—laik- 
raščiai- 
raštais. 
klausimus.

pažinti su 
yra didelis.
čionai kart

perdaug būdavo užimti 
liečiančiais bėgamus 

Bet reikalas susi-

minėtu klausimu 
Todėl mes dėsime 

nuo karto visą 
eilę Lenino, Markso ir kitų žy
mių revoliucionierių straipsnių 
įvairiausiais klausimais. Drau
gai, perskaitę juos, kas bus 
neaišku, klauskite, j tai bus 
duoti paaiškinimai. Visus ra
giname skaityti.

J. Stalin
KAS TAI YRA LENINIZMAS?

Vięni sako, kad leninizmas 
—tai; marksizmo pritaikinimas 
prie savotiškų Rusijos aplinky
bių sįlyfcų. Tame yra dalinai 
teisybės, bet tai dar toli gražu 
ne visa teisybė. Leninas tik
rai pritaikė marksizmą prie 
Rusijos';tikrenybės • ir pritaikė 
jį be galo puikiai. Bet jei le
ninizmas būtų vien tik mark
sizmo pritaikinimu prie savo
tiškų Rusijos aplinkybių, tai 
tuomet leninizmas būtų buvęs 
grynai tautinis ir tiktai rusiš
kas apsireiškimas. Tuo tarpu 
žinom, kad leninizmas yra 
tarptautinis apsireiškimas, tu
rintis šaknų visame tarptauti
niame plėtojimesi, o ne vien 
rus* 
nlnri 
savi

škame. štai kodėl aš ma- 
, kad tas pažymėjimas turi 
rje vienpusiškumo.
iti kalba, kad leninizmasi

y?a XIX šimtmečio 40-tų me
tų revoliucinių marksizmo ele
mentų atgyjimas, skirtingas 
nuo vėlesnių laikų marksizmo, 
kada jis būk tapęs ramiu, ne 
revoliuciniu. Jei pasišalinti

galeriją ir k-„ kas kainavo apie lių delegatų, kurie nori, kad 
būtų įvesta (diktatūra A. P. LĮ 
A. draugystėj.

Kuopos valdyba: 
Pirmininkas A. Yonelaitis. I 
Turto Raštiniu. J. Leonaitis. 
Kasierius F. Piksus.
Užrašų Raštin. V. Kunskis. I

$5,000. Pirmosios paskolos 
už $8,000 nuošimčiai mokėti; 
antrajai paskolai, apart nuo
šimčių, po $600 išmokėti su- 

' mos kas metai. Įplaukos tik 
už išrandavojimą svetainės ir 
knygyno. Pastaruoju laiku 
naujų šėrininkų kaip ir nebesi- 
rado, tad buvo atsikreipta į 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų bro
lišką draugiją prašant leng
vesnėmis išlygomis antrosios 
paskolos. Minėta draugija 
pusmetiniame susirinkime, lie
pos 2 d., nutarė suteikti tokią 
paskolą tik mokant po $200 
kas metai ir ant penkių metų 
laiko. Vadinas, individualam 
antriesiems skolininkams bus 

| atmokėta paskola ir nusikraty
ta tos sunkiosios piniginės są
lygos. Tai didelis žingsnis prie 
lengvesnio gyvavimo svetai
nės. Dabar labai reikalinga 

. svetainę malravoti, kas, be abe- 
! jo, bus padaryta.

ir susi-1 
sąlygose, '

Liepos 7 d. buvo surengtas 
piknikas, kuris puikiai pavy
ko; buvo daug publikos, nes

sas laikotarpis, negailestinga 
kova su kuriuo negalėjo nesu- 
daryt vieno iš svarbiausių le
ninizmo uždavinių.

Istorinės!,, Leninizmo Šaknys
Leninizmas išaugo 

dėjo imperializmo
kada kapitalizmo prieštaravi
mai pasiekė augščiausio laips
nio, kada proletarų revoliuci- V<]J 
ja liko tiesioginės praktikos '»'lu «razl d,enjl Ga™"' 

ta programa išpildyta. Albi
na Osipaučaitė, jos brolis ir 

•kiti plaukikai parodavime pui
kiai plaukiojo ir nardėsi po 
vandeni, o publika teikė nema
žai aplodismentų. Po parodai 
tapo įteikta dovanos visiems 
plaukikams. Virvės traukime 
vedusių su nevedusiais laimė
jo nevedusieji. Paskui Lie- 
tuvninkaitės orkestrą žavėti
nai griežė. Svetainei pelno liks 
virš šimto dolerių. Pasidar
bavusiųjų neminėsiu, nes kurie 
piknike buvo, tai ir matė, kas 
darbavosi.

klausimų, kada darbininkų | 
klesos prisiruošimo prie revo-j 
liucijos senoji gadynė susto
jo ir išaugo į naują gadynę 
tiesioginio šturmo ant kapita
lizmo.

Leninas pavadino imperia
lizmą “mirštančiu kapitaliz
mu.” Kodėl? Del to, kad 
imperializmas priveda kapita
lizmo prieštaravimus iki pas
kutinių ribų, už kurių eina re
voliucija. Svarbiausius iš tų 
prieštaravimų galima skaityti 

Tris prieštaravimus.
Pirmasis prieštaravimas — 

tai prieštaravimas tarp darbo 
ir kapitalo. Imperializmas— 

j trestų ir 
1 dvi sindikatų, bankų ir finansinių 
^tmų oligarchijų visuotina galybė 

\ Kovoj su 
> šia visuotina galybe paprasti 

darbininkų klesos kovos meto
dai—profsąjungos ir koopera-

nuo šio Markso mokslo kvailo ;taį monopolistinių 
ir nuvalkioto pask^tymo,: 
dalis, į revoliucinį ir 
marksizmą, tai reikia priba- į ppamonėš ‘ šalyse, 
žinti, kad net šiame visai n 
užtektiname ir nepakankam 
me pažymėjime yra dalis tei
sybės. . t Ji, ši teisybės dalis, tyvai, parlamcntariškos parti- 
yra tame, kad Leninas tikrai jos ir parlamentariška kova— 
atgaivino revoliucinį marksiz- pasirodė visiškai nepakanka
mo turinį, paslėptą 2-jo Inter
nacionalo oportunistų. Bet ta-'malonei, vos gyvuok po seno- 
me tik dalis teisybės. Visa • 
teisybė apie leninizmą yra ta
me, kad leninizmas ne tik at
gaivino marksizmą, bet jis- dar 
padarė žingsnį pirmyn, išplė
tęs marksizmą toliau naujose 
kapitalizmo ir proletariato ko
vos sąlygose.

Kas gi tai, pagalios, leniniz
mas?

Leninizmas—tai imperialis-

mos. .Arba pasiduok kapitalo

jVei ir grimsk gilyn, arba im
kis naujo ginklo—taip stato 
klausimą imperializmas milio- 
ninėms proletarų masėms.

(Tąsa bus)

DETROIT, MICH
rašy-Jau keletą sykių buvo 

ta, kad čia darbininkai neor- 
tinės gadynės ir proletarų re-’ ganizuoti, todėl darbdaviai 
voliucijos marksizmas. Ge- Juos išnaudoja. Daugelyje 
riau pasakius: leninizmas — dirbtuvių įvesta skubinimo sis- 
tai aplamai proletarų revoliu- tema ir darbas eina iš rankų į 
cijos teorija ir taktika, ypatin- Tankas, todėl darbininkai au
gai proletarų diktatūros teo- tomatiškai priversti skubinti, 
rija ir taktika. Marksas ir En- lBet kur nėra tokios sistemos, 
gč'lsas veikė pirmrevoliucinėj j tai darbdaviai vartoja kitokias 
gadynėj (mes turim omeny 
proletarinę revoliuciją), kada 
dar nebuvo pakilusio imperia
lizmo, proletarų prisiruošimo 
prie revoliucijos, kada proleta
rų revoliucija dar nebuvo tie
sioginis praktiškas neišvengia- 

, mumas. Leninas gi, Markso 
ir Engėlso mokinys, veikė im
perializmo gadynėj, išsiplėtu
sios proletarų revoliucijos ga
dynėj, kada proletarų revoliu
cija jau laimėjo vienoj .šalyj, 
sudaužė buržuazinę demokra
tiją ir pradėjo proletarinės 
demokratijos gadynę, sovietų 
gadynę.
* Štai kodėl leninizmas—tai 
tolimesnis marksizmo išsivysty
mas.

Paprastai pažymimas išimti
nai karingas ir išimtinai revo
liucinis leninizmo* charakteris. 
Tai visai teisinga. Tačiau 
šioji leninizmo ypatybė pasi
žymi dviejomis priežastimis: 
pirma, tuo, kad leninizmas iš
ėjo iš proletarinės revoliucijos, 
kurios atspudžio jis negali ne
turėt; antra, tuo, kad jis iš
augo ir sutvirtėjo susirėmi
muose su II-jo Internacionalo 
oportunizmu, kova su kuriuo 
buvo ir yra būtina pirmutinė 
sąlyga sėkmingos kovos su ka
pitalizmu. Negalima užmirš
ti, kad tarp Markso ir Engel-

BALTIMORE, MD
tarpeAnt Liberty gatvės, 

Fayette ir Baltimore gatvių, 
subankrūtijo kriaučių dirbtu
vė. Nors kontraktorius buvo 
italas, bet toj dirbtuvėj dau- 
giausiais dirbo lietuviai, kurie 
savo laikais patys turėjo kriau
čių dirbtuves, bet subankrūti
jo. Jie buvo susitelkę į tą 
dirbtuvę, bet ir pastaroji su- 
bankrūtino. Pirmiau, kada 
ten dirbo paprasti darbininkai, 
tai geriau uždirbdavo, negu 
kur kitur. Bet kuomet susi
spietė dirbti, buvę kontrakto- 
riai tai ir nudirbo.

Česnai tėvui pardavus savo 
dirbtuvę, dirbusieji pas jį dar
bininkai neteko darbo. Tuo
met keli jų susidėjo ir nupirko 
nuo Matusevičiaus dirbtuvę 
ant Dower St. Bet kaip ilgai 
jie dirbs, tai sunku pasakyti. 
Mat, kuomet česna valdė, tai 
jis nepaisė, kad kuris darbinin
kas ir šėrą turėjo, jeigu tik 
darbo neatliko tinkamai, tai 
atsidurdavo už durų. Bet da
bar visi jausis lygiais, tai ir su 
darbu bus kebliau.

Kurie pasiliko Česnos dirb
tuvėj, taipgi sako, kad prasti 
pyragai, jeigu tik kiek, tai ir 
liepia kraustytis laukan. Be
darbių pilna, tai ir bosai nosis 
riečia.

Pušyno Gvaizdikas.

Krušas, 99 Arthur .St-5 Maršalka F. 
Saulėnas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass.

Draugysčių Adresai, Kurios
Turi “laisvę” už Organą'

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

PITTSBURGHAS IR APIEL1NKĖ
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. seki*. E. K. Šiurmaitiene, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

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

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

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininke E. Beniulienė, 16 Bun

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

‘GERAI PATAIKOT’

Vine

CASTON R0PSEV1CH
Pirmininkas—IG. SAVUKAITIS, 

P. O. Box 262, Cuddy. Pa.
Vice-Pirmininkas—K. U RMONAS,

37 Norwich Ave., West View, Pa.
Sekretorius—J. GATAVECKAS,

109 Cress St., Carnegie. Pa.
Iždininkas—J. JASADA VIČIUS,

538—3rd Ave., Parnassus, Pa.
Turtų

J.

J.

Kontrol.:
TAUROZAS,
31 W. Main St., Carnegie, Pa. 

G1RSZTOFF,
524 Washington Ave., Exten.
Carnegie, Pa.
F. RODGERS,
312 Oregon St., Pittsburgh, . Pa.

p. l.~aTkuopv sekr 
ANTRAŠAI

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojasi Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
jų paTsitraukia. 
Taip pat drg. S.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Pirm. Chas. Jakems, 1564 ' 
Avė., N. W. Tel. 72073.

Vice-pirm. A. Krasnauskas, 
Quarry Ąvę.

Tarimų RaŠt. K. Rasikas, R.
Box 117. i ■ ; • i i • ,

Finansų Rašt.. A. Qąrbąųąu,skas, 1108' 
Elizabeth Ave.

Iždininkas; . D. Krasnauskas; 1529 
Hamilton Ave.

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

■ 1130 Alpine Ave.
Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 

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

Dženitorius Frank Žegūnas, 515-— 
11th St.

Svetainės nuomuotojas A. Garba- 
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

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

Turner

1568

R, 9,

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

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei' 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigaru viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur į kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

Naujokę Cigaru Dirbėjai
267 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

W. Carson St., 

Carothers 

Monroe

E. 74th 

Overbrook 

Sarah St., !

New Kensing- 

Wenthworth Ave., 

Box 441, Courtney, 

Maplewood Ave. 

D. No. 42, Ricca 

, 815 Middle St., 

300 Todd 

526 Beaver 

P. O. Box __

3409

315

E.

, 1009

215

2310

Box 655,

1503

2—P. Franckevičius, 
Pittsburgh, Pa.

3 —J. Siurmaičiūtė,
Carnegie, Pa.

5— V. Labutis, 121 
McAdoo, Pa.

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

7— J. D. Sliekas, 
Pittsburgh, Pa.

8— W. Stačinskas, 
Pittsburgh, Pa.

9— C. Stashinsky, 
ton. Pa.

10— J. Albauskis,
Chicago Heights, 111,

11— J. Baržkietis, P. O.

439

F.

Avė.,

Street,

St., 

Blvd., 

S. S.

Pa.
12— J. Kinderis,

Ambrkine, Pa.
13— Wm. Orban, R. 

Landing, Pa.
14— G. U. Urbonas, 

Braddock, Pa.
15— P. Kavaliauskas, 

quippa, Pa.
16— A. Besasparis, 

Aliquippa, Pa.
17— T. Treinauskas, 

Pittsburgh, Pa.
19— J. Preikfta, Box
20— A. Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa.
21— J.

c
22— P.

23— M.

25 —. ________
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambrauskas, 224
Girardville, Pa.

27— M. Batutis, Box 24, 
107

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant srnui- 
kos. 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.

IRTEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:

N.
I

Ali- j

W. | Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue, 
East i

201, Minden, W. Va.

st.,

Ave.,

1C3,

Lingevičius, P. 
ernpcrt, Md.

Cibulskis, 7042 
peth, N. Y.

L. Balčiūnas, 
Thomas, W. Va.

Kasparavičius, 
Youngstown, Ohio. 
M. Garrison, 
Buffalo, N. Y.

Moline, 111.
Vice-pirm. L. Samulcvičia, 325—4th 

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

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

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

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

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

Moline, III.

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

Box 528, We»t-

Court, | Mas- ! JTjn

O.' Box 128,

Samuel Street,

Division St.,

Mahanoy Ave.,

Wilsonville, Ill.
N. Duquoin St.,

O.

Link

P.

636

108 s.
E.

Girardville, Pa.
M. Batutis, 

30—J. Loonaitis,
Benton, III.

Easton A. P. L. A. kuopa—M. Urba, 119
Bushkill St., Easton, Pa.

33—A. B. Shatkus, 1256 Scribner Ave.,
Grand Rapids, Mich.

34—J. Audiejaitis, Box 113, Royalton, Bi.
35—K. Bagdonas, 114 N. Vine St., Sham-

okin, Pa.
36—K. Vaičiūnas, P. O. Box 209, Harris-

burg, III.
37—L. Aimanas, P. O. Box 568,

r
Castlo

Shannon, Pa.
38—B. Yuškauskas, Box 253, West Frank-
' fort, m.
39—Jos. Chiplish, 611 Vandalia St., Collins-

ville, Ill.
40.—M. AndruSkevičius, 172 Gertrude 

Akron, Ohio.
41— Juzė Guzevičicnė. Box 400, Benld,
42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43— S. M. Liesis, 134 Williamson St., 

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

Pa.
46— D. Simutis, Box 27, Blanford, Ind.
47— J. Vaitkevičius, 5768 Addison Ave., 

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

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

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS

Naujos Valdybos Vardai ir Adresai: 
Pirmininkas K. Maziliauskas,

593 Avė. A.
Vice Pirmininkas A. Bočis,

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

128 W. 49th St;
Finansų Sek. A. ArasimaviČius, 

625 Boulevard
st- Iždininkas F. Lukaitis, 
m.
Sa

330 Broadway
1 Iždo Globojas V. Vaclavičius,

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

348 Avė. C.
Maršalka L. Rimša,

167 W. 20 St.

Eyck St., Į j) j

ELIZABETH, N. J. 
Aušros Draugijos Valdybos

Pirm. S. K. MARKIS, 321
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211

Antrašai

Bond St.
First St.

K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash
land, Avė.

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

Prot. raštininkas B. BARKAUSKIS',' Filj- raš.t‘ J‘ Overaitis, 4689 Bran- done Avė.
GRIGUTIS, Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton

LIETUVIS GRABORIUS

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

413

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

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

MATHEW P. BELLAS
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

'gudrybes. Pavyzdžiui, prie 
i “benčiaus” dirba keli darbi
ninkai. Bosas prieina prie vie
no, kuris jam išrodo ištikimes
nių ir pasako: tu išrodai smar
kus darbininkas ir mes nutarė
me tau pakelti mokestį. Tik 
apie tai niekam nesakyk, dirbk 
gerai, prižiūrėk viską, tai vė
liaus dar daugiau gausi.

Darbininkas pradeda iš kai
lio nertis. Su juomi dirbanti • 
kiti darbininkai privalo vytis 1 
jį, nes kitaip bosas pradės rėk
ti, kad jie atsilieka, nepadaro 
tiek, kiek tas padaro.

Kad dar geriau tokį darbi
ninką paraginus prie darbo, 
bosas dažnai prie jo prieina, 
suduoda per petį, paklausia, 
kaip jam sekasi dirbti ir t. t.

Ir taip bosai suranda dar- mininkas atidarė susirinkimą, 
bininkų tarpe šunelių, o j tie 8-tą valandą vakare ir tapoj 
kankina darbininkus. Jeigu perskaitytas A. P. L. A. 22-ro, 
darbininkai būtų organizuoti, Seimo protokolas, I 
tai tokių apsireiškimų nebūtų

M. L. Balchūnas.

255 Pine St.
Fin. Raštininkas

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

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

nolia Ave., i 
First St.

Org. raštininkas J. KENTRUS, 
211 First St.

Maršalka J. KICE1NA, 
259 Broadway.

done Ave. NOTARY

A. P. L A. REIKALAI
Benton, 111

A. P. L. A. 30-ta kuopa lai- j 
kė ekstra susirinkimą 1-mą1 
dieną liepos, 1929 m., Jono 
Leonaičio svetainėj, Benton, 
III., del išklausymo A. P. L. 

'A. 22-ro seimo protokolo. Pir-

Ave.
Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona 

Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą

i KmVnnekac ncdėldienj kiekvieno menesio, Lietu- n J. Krakauskas, 3U0 gvetainėj> 25th St ir Dix Ave>> 
j 3 vai. po pietų.

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

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li- 

1 gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
i North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
i gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P.

236

98

481

Park

Cedar

Hud-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdybos Adresai:
Pirmininkas P. Kriščius, 

Terr.
Vice-pirm. B. Muleranka,

St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 

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

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

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna 

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

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis, 

kas antrą

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043GRABORIUS
(Patarnauju visiems be skirtumo 
į įsitikinimų, ir tolumas nedaro del 
įmanęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 

( mane, o patarnausiu kuogeriausia. 
į 734 Grand Street
? BROOKLYN, N. Y.

WORCESTER, MASS.
......................- r—■■

Lietuvių Svetainės Būklė
Suvienytom Lietuvių Drau

gijom, nuo laiko įsigijimo sve
tainių namo, buvo nepaprastai 
sunkokos piniginės sąlygos. 
Tik ačiū skaitlingai rėmėjų ar
mijai jos buvo panešamos, 

ir gerin- 
scenerijos

so, iš vienos puses, ir Lenino— mijai jos buvo par 
kitos, fgulij 2-jo Internacio-lNamą reikėjo taisyti i 

rialo pilno viešpatavimo išti-ti, įrengti estradą, see

kuris yra 
Į patalpintas organe “Laisvėj.” j 
į Mes, išklausę visą A. P. L. A. 
22-ro Seimo protokolą, 18 na- 
'rių dalyvavę susirinkime, visi 
'griežtai užprotestuojame prieš 
A. P. L. A. 22-ro Seimo dele
gatų sauvališką pasielgimą 
22-me Seime su nauja kons
titucija, kurią be kuopų žinios 
priėmė ir įvedė galion. Dėl
to mes vienbalsiai prieš tą sau- 
vališkumą protestuojam. Mes 
reikalaujame, kad būtų kons
titucija. talpinta organe “Lais
vėj” ir kad būtų konstitucija 
užgirta referendumo, o ne ke-

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikraitį 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik—|3; Pusei------ $1.K9
Pinigus siuskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Isidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 148, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

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.

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

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio ' 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas, i Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
a t gaut savo sveikatą. -

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų t 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asfch- 

(ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 

‘ pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
i skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
' širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai 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.

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
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

Specialistas nuo 25 Metų Atgal 
110 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 Fotografiste
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Stadija lytdara kiekvieną dieną Ir nedalio
mis nuo 9:30 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.



Puslapis Ketvirtas

Šilkas

IR
t

TRUPINIAI

DARBININKAI STOKITE
prie :

a 
o

Tel. ofiso 7806-W. Namų 7806-R 
DAKTARAS

JOHN S. STANESLOWt
LIETUVIS GYDYTOJAS ’ , 

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak 
Rytais ir Nedėliomis pagal sutart:

799 Bank Street 
(virš Banko) Waterbury, Conn.

Pennsylvania 
New Jersey 
New York....; 
Massachusetts

New Jersey valstijos dides-

šeštadienis,

Sudegė 33 Ha. MiškoD. M. ŠOLOMSKAS

J. Čeponis.

kia tikėtis,^kad ir kitose anglių 
kasyklų ribose pradės plėstis 
progresyvių darbas.

M. L. Balchūnas.

(Tąsa)
Vaikų Darbas

Jokiu būdu audimo pramo
nės darbininkas negali su sa
vo šeimyna pragyventi iš vie
no algos—šeimyna iš tėvo al
gos. Ponas J. Chittick, šilko 
darbdavių ekspertas, rašo apie 
audėjų algas: “Audėjas iš vie
nos savo algos negali užlaiky
ti šeimyną, bet kada jis gauna 
tris, tai gali labai tinkamai gy
venti.” Bet kaip tas tris al
gas gauti? Pas jį atsakymas 
lengvas: vyras, moteris ir vai
kas, kuris prie audimo pra
monės, jo išrokAvimu, jau ga
li pradėti dirbti 13 metų. O 
antras ponas H. Cheney, vice
prezidentas Cheney Bros. Silk 
Co., Manchester, Conn., jau 
net nevadina vaikų darbą dar
bu, bet padailina: “Junior Ed
ucation and Employment Com
mittee 
slas ir 
Ir tas 
geriau
darbo, jeigu ne fabrikas. . . O 
ir sveikatai tas naudinga.” ži
noma, tą “naudingumą” jis 
siūlo tik darbininkų vaikams. 
Nes, pagal išnaudotojų supra
timą, darbininkai ir jų vaikai 
tam tik ir gyvena, kad dirbus 
ant jų.

Kada suaugusių darbininkų 
bedarbių armijos trypia gat
ves kojomis, tuom kartu vai
kai, kuriems vieta dar mokyk
loj, yra fabrikuose prie darbo. | 
Ir šilko pramonėj vaikui že
miau 16 meti] didesnis nuo
šimtis, negu bile kokioj kitoj 
pramonėj, šilko pramonėj jų 
yra iki 10,000. Audimo pra
monėj proporcionaliai vaikų 
dirba sekamai.

Irų. Ir jos ten nuėjo ne iš per
tekliaus, bet vyro maža alga, 
iš kurios pragyventi negalima, 
nuvarė jas į fabrikas.

Scrantone merginos vainer- 
kos gauna ne daugiau, kaip 
$14 į savaitę. O Pennsylva- 
nijoj yra vietų, jų tarpe Allen
town, kad gauna tik $9.00.

1928 metais pagal oficialius 
davinius keturiose audimo 
pramonės vai. buvo sekamos 
moterų algos į savaitę.

Dirba

. į ųietus, taj n,et Pątersono dąr-japsiayalaį,: tų pasekmėj ansį- 
1 binihko' ‘alga j ' mažiausiai įafnt r ė įiš k iįirj ks, reūmatiz’rpo ipas 
$600, kas; motai yra mažespė,(daugelį., jr,'už tą vįską jmj- 

zerna alga. Net tokiame Pa
terson, N. J., kur pagal ap- 
skaitliavimus, augščiausia dar
bininkų alga, iš 136,000 mies
to gyventojų 1928 metais 
8,000 familijų buvo atsikreipę 
į, Paterson Charity Organiza
tion Sdciėty ;prašyda'mi pagel- 
bos, ir tai šilko pramonės dar
bininkai.

(Tąsa bus)

negu pragyvenimui reikalinga 
ir tai tada, kada darbininkas 
dirbtų • apvalai visus metus. 
Gi ’ paprastai audėjų darbo 
metai, proporcionaliai, suside
da ne iš daugiau, kaip 9 mė
nesių, nes apie 3 mėnesius pis 
turi išbūti be darbo del įvai
rių priežasčių. «

Audėjų Vargai

Audimo pramonės darbinin
kas, ypatingai audėjas, yra 
dalis mašinos. Jo funkcijos 
sujungtos su mašina. Jeigu 

tai

■ j Montyealo kelętas keleivinių 
“šociajistų’i rado prieglaudą 
po kunigo J. Aiačiulionio sijo
nu, na ir iš po sijono iškišę 
galvas sušunka: “Mūsų obal- 
sis: būk tikintis, būk doras, 
būk patriotas.”

1 Mat, jau tokia keleivinių lo-

MORGANTOWN, W. VA. 
APIELINKE

Alvytos valse., Panemu
nės miške kilo gaisras, ku
ris esant vėjui persimetė į 
gretimą Klibiškių mišką. 
Kol pavyko gaisrą likviduo- 

iti, ugnis sunaikino abejuose

miškuose 33 1 
stoliai dideli. į 
žastis nežinoma.

ir Apielinke
Birželio 16 d. progresyviai 

angliakasiai buvo surengę di
delį masinį mitingą Liberty te
atre. Lėwiso pasekėjai jau iš- 
anksto buvo susiorganizavę, 
kad sugriauti masinį mitingą, 
sukeliant riaušes, kaip ir pir- 
miaus padarydavo. Bet jiems 
savo tikslą’ nepavyko atsiekti. 
Kaip tik jie pradėjo lermą 
kelti, tuojaus buvo paprašyti 
nusiraminti, bet nepaklausius, 
tUfejo nešdintis, kuogreičiau- j 
šiai. Mat, jau ir progresyvių I 
tarpe susidarė galinga jėga ir 
užpuolikus gali savaip nura
minti.

Angliakasiai Čia labai pa
vergti, už pusdykį turi dirbti, 
todėl progresyviai, kurie dar
buojasi del jų pagerinimo bū
vio, turi geras pasekmes. Rei-

»UJ Ullg LUo nicvoilio..

jis negana dar lavintas 
mašina “protestuoja”, 
mašina sugedo, - tai “protes
tuoja” audėjas ir šaukia'me
chaniką. Dėstyti smulkmenas 
neužsiimsiu, nes tik audęjas 
supranta Ui, neš. 'jis ant savo, 
nugaros tą išbando. Per va
landų valandas • vaikštinėja 
aplinkui mašinas ir atlieka rei
kalingas funkcijas.' Ėrie di
džiausio ' tarškėjimo, čerškėji
mo ir atsiduodančio oro teikia 
dirbti ant kelių mašinų.

, žiūrėk kas nors 
su kita, trečia 
ilgiau padirbę prie 
darbininkai neprigir- 

ir visai girdėjimo ne
paprastai audimo dar-

• > . 1
Kunigai, rišdami p6ras, duo

da įsakymus, kad jbs turėtų 
kuo daugiausia kūdikių, nes 
dievas laukiąs didelių šeimy-.

< I 'J ; ' - 1

Pasirodo, kad ir 'dievas tar
nauja ' k abitai istąn^s, nes iš di
delių, šeimyąų tik' kapitalistai 
turi naudą. Juk kuomet dar
bininkas turi didelę šeimyną, 
tai ne tik jis skurde paskęsta, 
bet ir visa jo šeimyna. O 
skurdžius daugiausiai kapita
listai išnaudoja,

1AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas sava
Su-

Dau-

Penn.

monės darbininkų 1928 metais silpnėja. Tūkstančiai ii tūks- Keturi Skyriai Pomirtines:

L. A. reikalais

nors dalinai daibininkai oiga-<^a|s|.jju p^iovos Dępartmęn 
niZUOti. Taciaus, toli giaZU ii anlrnmnc eVnifli

Wilkes-Barre, Pa Darbą Į
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$21.46
17.71
20.89
18.01

Nau- 
biznj.

davi- 
ir sū

džiu
si Ik o

o

$17.48
.... 23.11
..... 21.11

.. 21.78

a
.s »’«/>
'c
£

$24.90
24.25 
2 5.,05 
22.69

’—Prirengiamasis mok- 
darbaviečių komitetas.” 
ponas sako: “Kas gali 
vaikus prirengti prie

$ 7.00 
16.00 
18.00 
25.00.

Kaip 
kunigų 
gražios

nėra užtikrintos nuo 
negeistinos “meilės” 

parapijonkų dukrelės; 
taip nėra’ užtikrintas Lietuvos 
fašistų gyvavimas.

644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.
Ridgewoodo Skyrius: 258 Grove St.

d>
>

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
.. A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

<!>
<

E’Sl N<V
S

$24.73
27.30
17.38
19.41

MENDELO
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL 
S26 N. 11th St. Philadelphia, Pa.

skaičius yra didesnis, negu vy-

Vaikų
Skaičius

Nuoš. 
tos 

pramonės 
darbininkų

Bovelnos ... ................ 21,875 5.8
šilkcF pram. ................ 10,000 8.0
Mezgimo ............... 7,997 6.7
Vilnonių ... ...............  7,077 4.3
Kitose audimo šakose 7,689 4.4

Viso vaikų

Moterys
54,649

Audimo Pramonėj
Audimo pramonėj moterų

Wilkes-Barre, Pa

nis nuošimtis darbininkų orga- tąisei vieną, 
(jau yra 
giausiai 
audimo 
di, kiti 
tenka.
bininkai yra nervuoti, nes įky
rus darbas nervų sistemą su
griauna. Regėjimas kiekvieno

nizuotas, negu Pennsylvanijos. j 
Todėl ten Šilko darbininkių al
gos kiek didesnės, negu 
darbininkių.

Darbininkų Algos
Pasiremiant oficialiais 

niais, kaip valdžios, taip 
rinktais įvairių unijų, šilko pra-

tančiai plonyčių siūlelių, ku- 
iriuos turi visus pridaboti. O 
'vietomis, kaip ve Eastone, 
'Bethleheme, Allentowne ir 
kaip kur kitur Pennsylvanijos 

. .. $.500 (valstijoj, \dirba' dar ir nakti- 

. . . . 12.00 Į mis. Traukia į plaučius dul- 

. . . . 14.00 . kes su įvairiais chemikalais 

.... 18.00 |ir laipsniškai naikina savo 
sveikatąr Daugelyj fabrikų 
nevalia langus atidaryti. Vie
nur darbdaviai draudžia, nes 
būk del to nega|ipią gerą dar
bą padaryti, kitur miesto “gy
ventojai užprotestuoja prieš, 
tą' peklišką bildesį. Eastohe( 

(vienam fabrikui langus užda
rė kunigas, nes jis būk negali 
su “dięvu” susikalbėti, del. to

proporcionaliai kas savaitė bu
vę sekamos algos.

Scranton, Pa., Kasyklų 
Apielinkėj

Vaikai į savaitę
Verpėjos .........
VainerkOs’-- ....
Audėjai ...........

Easton-Bethlehem-Allentown
Apielinke

Vaikai ..........................
Verpėjos ......................
Vainerkos ...................
Audėjai ....................

Paterson, N. J.
Vainerkos ....................... $18.00
Šilko audėjai ............... 30.00
Ribinų audėjai............... 35.00 pekliško bildesio.
Vorperiai vyrai.............  1 Džiova tai nuolatinis šilko
Vorpenai Moteiys. . .. ^5.00 į darbininkų sankeleivis < ir pa-

Patersono šilko daibininkų , |y(iovas jL1 didelio nuošimčio į
augstesne alga todėl, kad ten ]<apUS i 1909 mętaiš Jungtinių

jų alga negali pasivyti pragy
venimo skalę. Pagal pačios 
valdžios paskirtą “Darbo Biu
rą,” kuris apskaitliavo, kad 
šeimynai, susidedančiai iš 
dviejų asmenų ir trijų vaikų, 
reikia nemažiau kaip $2,000

Kietuosius anglies kasėjai, atidėjai ir kitų industrijų 
darbininkšti Wn£ia

“LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKĄ
šiame piknike dalyvaus Philadelphia, Brooklyiįas ir 
visa plačioji’ Sctantomo ir Wilkes Barre apielinke

25 Rugpjūčio-Aug
. DUOS PUIKIĄ PROGRAMĄ

Rengėjai užkvietė Philadelphijos Lyros Chorą, Bro- 
oklyno Chorus ir garsųjį oktetą Ufa. Atvažiuos vi
sas “Laisvės” štabas ir pasakys svarbių.- prakalbų.

Piknikas atsibus puikiausioje šio§ apielinkėš vietoje 
vadinamoje

Valley View Park
WILKES BARRE, PA.

■Tikimės, kad bus daug- svečių,iš ;Mjhėrsvįllf,- Shenąn-.- 
do’ah; Mahanoy City ir iš kitų šios apielinkėš miestų?.

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

.; * r. « ' s ■ » ■ '

tas paduoda sekamas ;skaitli- 
nes pagal darbavietę mirusių 
džiova: (

šilko pramonės 19.8 nuoš. 
vyrų ir 37.7 nuoš. moterų;

Vilnią audimo pramonės 22. 
3 nuoš. vyrų ir 29.3 nuoš: mo
terų ;

Bovelnų audimo pramonės 
j 21.1 nuoš. vyrų ir 29.7 nuoš. 
I moterų;

Kitų pramonių 15.5 nuoš. 
vyrų ir 27.4 nuoš. moterų.

) Tas parodo ypatingai dide
lį mirtingumą nuo džiovos

I tarpe moterų šilko pramonės 
| darbininkių.

“The Prudential Insurance 
(Co.” (Tai ligoj bei mirties ap- 
draudos kompanija “inšiūri- 
nas”) savo, raporte paduoda, 
kad iš jos narių, mirusių 
va, yra 38.8 nuošimčiai 

[darbininkai.
Sveikatos departmentas 

metais išegzaminąvo 404 
bininkus Pasšaicė, N. J., 
tarpe

1926 
dar- 

ir jų 
surado 25 sergančius 

džiova.
Nelaimių darbavietėj yra 

daugybė. Kiekvieną metą au
dimo pramonėj 31 darbininkas 
ant kiekvieno tūkstančio 'yra 
sužeidžiama. Vienas darbi
ninkas ant kiekvieno tūkstan
čio visiškai sužeidžiama, vie
nas ant 100,000 kas metai už
mušama. Daugelis netenka 
akių. Nes kapitalistams apei
na ne darbininkų apsaugoji
mas, o didesni pelnai.

Nemaloningoj padėtyj yra 
ir dažytojai—nudažanti šilką. 
Dažif fabrikas tankiausiai dir
ba dieną ir naktį. Oras karš
tas, kaip tropiškame krašte, 
iki 120 arba 140F. Garai už
dengia vieną nuo kito darbi
ninkus. Mašinos veikia. Oras 
pilnas dvokimo, nuo įvairių, 
che&ikalų gerklės /įde^imas^ 
įpląpčių; uždegimas, kraujo :už< 
nuodijimas,.; tai ■ labais tankios 
ffipe d ažy to j ų1 " 1 igos.- Per 
grindis^ nuolatos, bėga vanduo, 

“kad 'būti sausam, reikia ,’dėyeti 
guminiai batai5 arba medžio

Tel.» Greenpoint 9682

K. M.S

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbas r 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGA 

‘VARPO 
Kep

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $30\ 
Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000

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

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS

UŽIMA SAVO 
(JULY), 1929.

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

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pc

Varpas Bakęry, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchūnas. Savininkas. Tel. Stagg 6533

REIKALAUKITE TUOJAU!
Knygos, Kurios Būtinai Reikalingos
Kiekvienam Gyvenančiam Jungtinėse Valstijose

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir

H'

ANGLBKAI-LIETUVIŠKASŽODYNAS
i ;' ! 1 ■

835 Puslapių

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

Turime tik keletą knygų. Greit niekur tos svar- 
•bios knygos nebus galima gauti. Gi be žodyno 
neišmoksite 
gai lietuvių

anglų kalbos ir neišmoksite teisin- 
kalbos.

46 Ten Eyck St

Reikalaukit

“LAISVE”
Brooklyn, N. Y.

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

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

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

K. M. S.

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kuriu Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik ii Importuotų tabakų, i

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

užsakymus (orderius)*

1



I

, Puslapis Penktas’enis, Liepus 13, 1929

„ XIriVC. Čiltac Viatac tina’ kad iš’nąudojąntlgįlūmų
riyoaiup oiuaa jūrų šaltą vandenį lengvai ga

lima apšaldyti bile vietą, ypa
tingai tropiškas šalis, kur da- 

žmonės nuo šalčio jau turi bar europiečiai negali gyven
ti.

Ir kas keisčiausia, kad šis
a*psisaugojimus—apsivelka šil
tais drabužiais, apšildo savo ____ ~ _______ ,
gyvenimo namus, dirbtuves ir 'mokslininkų-tyrinėtojų pareiš- 
kitas visas įstaigas. Bet di
džiausia bėda su šiluma, nuo 
kurios negalima apsiginti. 
Ypatingai šiluma kankina ne 
tik gyventojus, bet ir augme
nis. Didžiausi Saharos plotai 
virtę tyrlaukiais, ten niekas ne
auga, viskas senai iškepę, iš
džiūvę. < ; •

šiuo klausimu darbuojasi 
daugelis mokslininkų. Jie no
ri surasti būdus, kaip galima 
būtų apšaldyti karštąsias vie
tas. • '

Savo laiku Francijos * inži
nieriai ištyrė, kad saulės spin
duliai tik jpavįršių vandens šii- 
šildo, o giliau nepersimuša. 
Pavyzdžiui, tūkstančio metrų 
gilumoj jūrų vandens tempe
ratūra turi tik penkius laips
nius šilumos pagal Celsijų. Jie 
patyrė, kad jeigu įtaisyti tam s y » • Y IX • •

ikimas ne svajonė, bet jau ban
domas gyveniman vykdyti. 

;Kuboj jau budavojama didelė 
elektros gamybai stotis, kuri 
ims jėgą iš jūrų gilumos. Ma
noma, kad dirbant po 12 va
landų į parą galima bus pa
gaminti ir 120 milionų kilo
gramų ledo.

Tyrinėtojai sako, kad šita 
stotis būsianti tik pirmu ban
dymu,' kad aiškiai parodžius, 
jog jų projektai ne svajonės, 
bet įvykdomi-gyveniman ir tu
rinti dįdėlęs ręikšmės. Pasta
čius daugelį tokių stočių šil
tuose kraštuose, galėtų pakei
sti temperatūrą, 
dideles triūbas, 
šalto .oro, griovęs 
vietą.

Dar daugiau, 
sako, kad ir

Išvedžiojus 
galima būtų 
siųsti į bile

Tyrinėtojai i 
gyvenamuosius i

VIETOS ŽINIOS
Sukniasiuvių-klokmeikeriŲ
Streikas Jau Parduota

važiuotojų nenukentėjo, nors 
ir daug buvo persigandimo ir 
sumišimo.

Darbininkų Apsigynimo
Būriai Prieš Samdomus
. •• ' t ■ ■ • • * » ’.

Mušeikas
Kairieji kriaučiai, laike

S! Komunistę Konvencija Prieš

1 Kairieji kriaučiai, laike mi
tingo Irving Plaza svetainėje, 
New Yorke, ketvirtadienį nu
tarė visur suorganizuoti dar- 

apsigynimo būrius 
prieš mušeikas, kuriuos sam
do kompanijos ir socialistiniai 
dešiniųjų vadai.

Labai Parankus Kišeninis , 
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 1

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS ■
I

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

geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas,

KAINA $1.25

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

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

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 už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

savo derybas viršininkai kom-, e - x • •• i 
paničnos 1. L. G. W.', arba Naują Whaleno Smpijadą 
Sukniasiuvių Unijos yadai su Į •____
vlis'd’Jipi i‘rPntanldu^hai^n’ Komunistų Partijos vietinio Galite Mulkiti Visus Žmo- 
vais delei stieiko uzba gimo. distrikto konvencijoj, Irving nes juį3 Laika Bet Neirali- 
Tas streikas veikiausia busiąs P]n7q SPkmadieni bus T A if- f- if- V g 1atšauktas ateinantį antradi^l®“? ■ te Mulkinti Visus žmones
nį.

Minėtose derybose, kurias
Albany sušaukė N. Y. valsti- !nįerįaus Whaleno policija kriu-1 Abrahamo Lincoln’o įsitikėjimas į 
jos gubernatorius, taip vadina-U. qirpikiiq kain hndplinoia demokratinffum^ buvo aiškiui, įrody- mu “bešališku” ’ tarnininku i?" stieikUs, Jtąip qud^liuoja tas ju jo posakiu: «pa|ite mul.
.nu uebdiibKu Ld-ipnuiiKLi |<ovon lseinancius darbininkus, kinti visus Žmones tūlą laiką, bet ne
buvo Raymond Ingersoll, K»U-į gus išdėstyta, ką reiškia tie 50 >{‘!ite„ ^ulkinti V1SUŠ žmones visą 
nantis $25,000 algos į metus, Wholonn nevirtu elnntn \ ikaino “nublikos atstovas” - Whaleno pa$Klltų slaptų j Smagu yra girdyti, kad Washing-

. P _ , _. ‘ P . slapčiausių šnipu’. Ši liauja tone yra vienas asmuo, kurio nesu-
moneje Derybos ėjo globoje Snipijada veiks taip',‘kaip vei-mulkina perdėti pareiškimai, kokius
leitenanto - g u b e r natoriaus ;kiaParmijos šnipai laike- karo. •'«<> u.1..
Lehmano. čia sukinėjosi ir Bet whalen0 šnipai vyriausia 
pagarsėjęs reakcionierius Wm. bus naudojami prieš daj-bįnin- 

kus. Jie, nuduodami esą pa
prastais darbininkais, skverb- 
sis į darbavietes, .landys po 
darbininkų susirinkimus, gau
dys kiekvieną žodį ir neš skun
dus augštajai policijai ir fab
rikantams; darys, žinoma, ir 
sužinias provokacijas.

Ši komunistų konvencija 
šaukiama, kad nominuot mūsų 
Partijos kandidatus į įvairias 
miesto valdvietes ateinantiems 
miesto rinkimams. Joj bus iš
dirbta planai, kaip sėkmin
giausia kovot prieš augančią 
kapitalistinę reakciją ir ųž 
darbininkų būklės pagerini
mą.

iškeltą aikštėn miesto demok
ratų valdžios šunybės: kaiP 
majoro Walkerio ir komįsio-

te Mulkinti Visus žmones 
Visą Ląiką 
—ABRAHAM LINCQLN.

Greenas, prezidentas • Ameri
kos Darbo Federacijos.

Į kelias dienas sukniasiuviai 
vėl per derybas liko parduoti.

tikras mašinas ir šaltąjį van-(kambarius galima bus apvėsin-1Tiesa, tapo išdirbta neva su-
denį iškelti paviršiun, tai mai-'ti, išvedžiojus į juos triūbas, 
nantis šaltam su šiltu vande-įkaip tlabar išvedžiotos del ši- 

di- 1 urnos.niu galima būtų pagaminti 
dėlę elektros jėgą.

Dabar tyrinėtojai 
skelbė, kad, remiantis 
čiu principu—keitimu 
šalto vandens, galima
ti net ir karščiausias šalis, 

4 kaip Saharą ir kitas. Jie tvir-

vėl
tuo 
šilto ir

atšaldy-

pa
pa-

Apšaldymas būsiąs 
labai pigus, nekaštuosiąs nei 
dešimtos dalies to, kiek kaš
tuoja apšildymas.

Taigi, greitoj ateityje mūsų 
visi trobesiai galės būti apšal-' 
domi, kaip dabar žiemos 
ku jie apšildomi. Net ir 
atmosfera, vasaros laiku, 
perkeista.

tartis, žadanti tūlus pagerini
mus darbininkams; bet tie ža
dėjimai tai tik akių •muilini
mas sukniasiuviams.

Pats fabrikantų
“Women’s Wear” 
bosai laimėjo teisę verst dar
bininkus dirbt šeštadieniais;

organas 
rašo, kad

Turėjo silpną' nugarą ir i,.„™ 
negalėjo gerai miegoti

Ponas V/. H. Mack. St. Iz>uis, Mo., gavo 
puikias pasekmes nuo Nuga-Tone. 
"Prieš vartojimą Nuga-Tone, 
silpną nugarą, negalėjau naktimis gerai mie
goti • ir turėjau prastą skonį savo burnoje. 
Dabar mano nugara nekankina manęs, pasi
taisė maso apetitas, aš miegu gerai nakti
mis ir neturiu to prasto skonio burnoje. Man 
neužtenka žodžių išgyrimui Nuga-Tone.”

Virš millonas žmonių įgavo savo sveikatą, 
stiprumą vartodami Nuga-Tone. Jie turėjo ' 
nesmagumo nuo prasto apetito, nevirškinimo, 
gasų viduriuose arba skilvyje, silpnus nervus 
ir kitus svarbius organus, neveiklias kepenis, 
inkstus ir pūslę, chrosišką užkietėjimą, gal
vos skaudėjimą, svaigulį, nemigę naktimis, 
jautimą visuomet nuvargdsiu ir panašius ne
malonumus. Jei jūs turit vieną šių trube- 
lių, jūs turėtumėt vartoti Nuga-Tone. pa
sekmės yra geros į keletą dienų. Visi gy- 
duolių vertelgos pardavinėja Nuga-Tone arba 
Jie gaus del jūsų iš olsclio vaistinė?.,

kels prieš tai- revoliuciją? Juk 
tai bus pasikėsinta prieš dievo 

ašJistu^jau:va^^’ P1^ J° pasaulyje įves-
1 ta tvarka, v *

NĖR
DAUGIAU
R AUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai“ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

^V/AND IMPRoj^

WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

90 Millbury Street
Worcester, Mass.

-yra gražių papuošalų vyrams, 
moterims ir vaikams—viršuti
nių ir apatinių, įvairaus pasi
rinkimo; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkamų ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, 
pančiąkų, marškinių ir kitko 
čia pirksite nepermokėdami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus “stailo” turime del 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai įsitėmykit antrašą:
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

laį_;reiškia, nebus 40 valandų dar- 
visa!^0 savaitės, už kurią būk tai 
bus kovoję Schlesingeriai, Dubins- 

kiai ir kiti unijos lyderiai. 
įSukniasiuviams neva ketinama 
pridėti $2 ar $3 į savaitę. Bet 
kadangi mažne visi jie yra ver
čiami dirbt nuo štukų, tai tik
renybėje nebus jokio uždarbio* 
pridėjimo.

Streikas buvo .tiktai socialis
tinių vadų manevras; jie veikei 
su stambiųjų fabrikantų žinia,! 
kad dar sunkiau pajungt dar-Į 
bininkus, ir vardan streiko iš
veržt iš -narių desėtkus tūks- ‘ 
tančių dolerių specialių moke
sčių (asesmentų). Ir pati su
tartis padaryta naudai trijų 
stambiausių fabrikantų sąjun
gų, ;pri:ęš savaranĮ<įų.s, ląmųl- 
kesilius' darbdavius; nepriklau
sančius prie tų sąjungų.

O dar nominacinė New Yor-’ 
ko socialistų konferencija per
eitą ketvirtadieni, Hand Schoo- 
lėje, ,p,ričmė rezoliuciją, kur 
sveikiną prigąyįkų^yądus už 
“garbingą streiko laipaejimą.”

Kairjoji Nącionalė Industri
nė Adatos iį)ąrbininkų Unija 
šaukią sukniasiuviųs bei “klok- 
meikerius*’ atmest tą humbu- 
gišką sutąrtį ir dėtis prie kai
riųjų unijęs. O kairiųjų uni
ja jau išreikaląvo 40 valandų 
darbo savaitę ir kitus pageri
nimus tiems sukniasiuviams, 
kurie klausė tos unijos komu
nistinės vadovybės.

M

Parduos jums* laivakortes ant visų Unijų 
3k į .visas pasaulib dalis.’

Išgaus jums pasus, vizas, sugrįžimo po- 
pietas (re-ęntry permits), ir visus kito
kius dokumentus, kurie reikalingi del ke-

< Jiavimo į užrųbežj.
Parūpins Prašymus (Affidavits) ir Peti
cijas į Washingtona, su kurių pagelba 
(galėsite parsikviesti savo gentis iš kitu 
calm

Komisionierius Moses Duoda 
Vėjų Neištikimiems Valdžios 
Žmonėms už Banko Šmugelį

MUSŲ UŽSIEN1IS
SKYRIUS

e. f ». ' -7 ,•

Pasiųs pinigus j visas dalis žemės pagal 
žemiausią dienos kursą.
Priims jūs pinigus taupymui ir mokės 3% 
kad ir už mažiausią sumą.
Visus .(reikalus galite ' atlikti vartodami 

‘ lietuvišką kalbą.

FIRST NATIONAL BANK
Kampas LACKAWANNA ir WYOMING AVENUES 

SCRANTON, PA.

Atdaras kožną dieną nuo 9 ryto iki 5 vai. vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 ryto iki 12 valandai dieną. 

: / • • f I ' ’ 1 ‘ '

kad darą tūli fabrikantai savo apgar
sinimuose apje savo dirbinių populia
ri šk urną.

Kas link tabako bile kokioj formoj, 
tai Andrew Melionui, iždo ministe- 
riui, nieko daugiau nereikia, kad su
žinot tikruosius faktus, kaip tiktai 
pažiūrėt į skaičių Jungtinių Valsti
jų Iždo štampų, kurias suvartoja 
fąbrikantai, lipdydami prie savo pro
duktų, bile kurį menesį.

Taip antai, Jungtinių Valstijų Iž
do Departmento skaitlinės už 1928 
metus ir už keturius pirmuosius me
nesius 1929 metų rodo, kad Lucky 
Strike suvartojimas pakilo augščiau, 
negu kąd visų kitų cigaretų, krūvon 
sudėjus.

Toks nuolatinis augimas yra ga
limas tik tame atvejyje, kur labai 
didelė didžiuma publikos pripažįsta 
neužginčijamą produkto pirmenybę 
prieš kitus.

Tatai išaiškina, kodėl virš 20,000 
gerai žinomų daktarų padeda savo 
parašus, pasisakydami, kad jie pa
tys savo naudojimui pasirenka Luc
ky Strikes prieš kitus cigaretus, ir 
rekomenduoja juos savo pacijentams. 
-t--------------------------------------------------

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKASKIŠENINIS ŽODYNAS
Susidedantis iš 18000 godžių

Kiekvienas žnogus, norintis iš
vengti klaidų ir nemalonumų 
lietuvių arba anglų kalbose turi 
įsigyti šį žodyųelį ir visada turėti : 

savo kišeniųje.

Stiprūs apdarai, kaina $1.25

SKAITYKIT IR
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

♦ ♦—G—e e—3—e o—3—■» ♦ 3—3—e e—3-^

į JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M UOTO J AS

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

O

o

o

o

o

46 Ten Eyck St.
“LAISVĖ”

Brooklyn, N. Y.

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

KAS TAI YRA

IIOIIIOHIDIDŽIAUSIA UFTUWy APTIĖKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

fnlrl Pnvrdors (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- uiucuib uni! rimam bij0< Už 75c už baksą apsiginkiuok 
nuo savo amžino priešo!

Urbi) | 3Y Talis ^5 centai už skrynutę) yra tai kanuolS prieš 
UIUU LiUA lauo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

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

Kampai Clermont Avenue 
TELEPHONE: JUNIPER 9791

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N.,Y.
__________  ORDER BLANK ____________________  

Siųsdami pinigus «u savo adresu, užrašykite:

151

No.

Miestas

o 
E

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT Uli

AB, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, ui kurį malonėkit »san 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOI.A, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardai  ..—------------------------------------------------------------- —— ---------———
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Morląndo tyrinėjimo komi
sijos narys, Moses, aštriai pa
smerkė Frank H. Warderj, N. | 
Y. valstijos bankų e;x-super- Į 
intendentą; paskelbė jį, kaip 
neištikimą valdininką, kuris su 
Ferrariu ir kitais City Trust 
Kompanijos Banko vedėjais 
prašmugeliavo milionus to ban
ko pinigų ir privedė jį prie 
bankrūto. Griežtą pasnąerki- 

' mą komisionierius Moses iš
reiškė ir teisėjui Ęrancis X. 
Mancųsui, kuris taipgi dalyva
vo banko pinigų suktybėse. 
Moses sako, kad teisėjas išsi
suka nuo bausmės tik ačiū 
tam, kad viešpatauja didelis 
palaidumas vykdyme įstaty
mų (suprantama, prieš augš- 
tuosius nusikaltėlius).

Gaisras Coney Islando 
Eleveiterio Traukinyj

ki-Nuo elektrikinio motoro 
birkščių užsidegė, medinis ele
veiterio traukinys,:? ties5' Bridge 
St. stočia Brooklyne. Tuo 
traukiniu vąžiąyo 5'0.0. moterų, 
vaikų ir vyrų į Coney Islan^. 
Policijai pašaukus gaisrinin
kus, ugnis tapo į kelias'.minų- 

Hes užgesinta.- Nei vienas iš

TROCKIZMAS
I

Parašė A. BIMBA 
" ‘ i

Išleido Dienraštis “Laisve”

Knygelė iš 64 
pusL Kaina 20c

Už Ką Jie 
Giria Jį?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 

; bi#šiūrdjė. įij

46 T^en Eyck St.

LABAI
rodoma

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

jo paklaidų. Mątysite, kodėl Troc- i 
i

kis taip pasipūtė po Lenino mir
ties, kad jau revoliucinėje Komu
nistų Partijoje nebebuvo galima jo 
toleruoti.

D kBAR Trocjkis Jau Kontr-revo? 

nierių Abaze. Susiriesdami 
jį visi proletarinės revoliuci-giria 

jos priešai. : / v

“LAISVĖ”
t k ■

Bioojclyp; N. Y
> I L • ‘

*
.' >/

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KyKL;A su REPUTACIJA 

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

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

New York City

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

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9C8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN * COMPANY, 206 ‘ Broadway, Room 244, New York, N.Y. 

Atdara taip'gi nedėliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento.

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

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

VIETOS ŽINIOS
,ke, subatoj. i

v A A VI A A. v A. VZ XX A "

j New Yorko Lietuvių Difte- nento pavardės;
įSalvatore, o pavardė nuskam
bėjo lyg būtų “Assi.”

'rijos Išvengimo Komitetas:
Dr.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Joseph F. Paulonis,
Pirmininkas

John Waluk
Edward Žukauskas.
John S. Message.
Anthony Petrick.Šaukiama Visuotinas Kelių Penkis Milionus Dolerių

Valandų Streikas 1 Rugp. Prašmugeliavo Clarke 
Bankas

Privatinis ęiarke Brolių 'mission Department of Health,Komunistų Partijos newyor- 
kinis distriktas šaukia visuoti-

Šis komitetas kooperuoja
Diphteria Prevention

su 
Com-

nento^pavardSs'^vardas X PAJIEŠKOJIMAI

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PAJIEŠKAU savo vyro Vincento Isū- 
no. Meldžiu atsišaukti tuojau ar

ba kas žinote, malonėkite pranešti jo 
j adresą. Mes gyvenam ant farmos 
pas kitus žmones, pas Plaugus. — 
K. Isunas, R. F. D. 2, Box 89, 
Terryville, Conn.

na streiką iugp l Tarptauti-Bankas, 154 Nassau St., New |City of New York, 505 Pearl 
prieš'Yorke, su $5,000,000, tapo nu-j^t.• - j--------- -------- -

.Greatneckiečiu Išvažiavimas I 
tiuujubiiutis seiėtis, uctvi- T » n i ’ 0 I !• 
neužtikrintas paskolas; |Įvyksta KytOJ, dekmaflieilĮ

Rytoj, sekmadienį, 14 d. lie-' 
pos, Great Necko draugijų ko
mitetas. rengia išvažiavimą 
Bayside-Flushing Garden gi
rioj, prie Nassau Blvd ir kam
po Hollis Blvd1., šalia Bayside,

nei Raudonajai Dienai , 
ruošiamąjį imperialistinį karą. ' bankrutuotas per jo viršininkui 
Planuojama, kad streikas tu- (šmugelius. Jie varė spekulia- 
rės tęstis kelias valandas tą c’Jas abejotinais šorais, davi- 
dieną. Tomis valandomis bus n®J° 1 -
surengta darbininkų demonst- kaštavo knygas, kad paslėpt 
racijos fabrikiniuose centruo- sav0 šmugelius ir t. t. Du iš 
se, iš kurių paskui darbininkai viršininkų areštuoti ir po 
sueis į vieną milžinišką demon-j ^^5,000 kaucijos pastatyti,; ki- 
straciją Union Square, Newi^J dvtejų dar jiesko.
Yorke 1 ' 10 DAnnliai varinėm izian.

Liepos 25 d., už savaitės 
pirm Tarptautinės Raudonosios 
Dienos, bus konferencija, 
rią šaukiama delegatai visų 
darbininkiškų organ izacijų. 
Jau dabar laikas pradėt rinkt 
delegatus; delegatų mandatai 
reikia pasiųst šiuo adresu: 
International Anti-Imperialist 
War Day Committee, 
Union Square.

PHILADELPHIA, PA.
Atsidarė Rusų Darbininkų Rdstoja- 

nas, kuriame galima gauti skanių ir 
•šviežių valgių už vidutinę kainą. 
[Kviečiame užeiti ir persitikrinti 

GREEN RESTAURANT
[800 Green Street, Philadelphia,

FOR RENT

HARTFORD, CONN.

Pa.

Kurie norit važiuoti į New Haven, 
į Apskričių pikniką nedėlioj, 14 lie- , 
pos, būkit ant So. Green Park. Hu
sas išvažiuos 9 vai. ryte. Ti-kietas 
$1.75. Komisija.

Mirė

f 
k-
i

1

PAJIEŠKAU gyvenimui draugės, 
merginos arba našlės, Amerikoj 

augusios ir mokytos. Su pirmū laiš
ku prisiųskite ir paveikslą. “The 
Neighbor,” Gen. Del., Detroit, Mich.

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

LIETUVIU VALG£KLA
Visokiu Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Lorimer Restaurant
J. MARČIUK1ENĖ

SAVININKE

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.PASIRANDAVOJA 2 ' kambariai.
Vienas didelis šviesus frontinis 

tinkamas vienam arba dviem inteli
gentiškiem vaikinam, kitas mažesnis, 
tinkamas vienam vaikinui arba mer
ginai. Kambariai garu apšildomi, 
yra elektra ir telefonas. Arti karų 
ir eleveiterio. Kreipkitės po No. 
31 Grove St., tarpe Broadway ir 
Bushwick Ave., prie Gates Ave. sto
ties, Brooklyn, N. Y. Telefonas Fox
croft 5819. (165-167)
IMSI RAN DA VOJ A 4 gražūs kamba

riai su elektra ir maudyne. Ran
da $22-23 į menesi. Atsišąukit. —1 
Winkor, 462 Bushwick Ave., Brook- !

Jyniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUSACLIFFSIDE, N. J.
Nedėlioj, 14 d. liepos, įvyks daug

Y .žadantis piknikas naudai Gastonijos
' ’ v. |streikuojančiu audėjų. Pikniko vie-Isvaziavimas prasidės nUO|įa Cliffside pievoje, ties Cliff St. Va- 

2 vai. ir tęsis iki 7 vai. vaka-ižiuojanti busais arba gatvekariais iš- 
rp įlipkite ant Walker St. ir eikite po

' . ' . [kairiai iki pievos, ten rasite pikniką.
Dainuos Great Necko jau- Važiuojanti automobiliais taipgi pa- 

nuolių choras. Bus ir prakal-'sukite po kairiai Walker St. Jr va- 
k i žinokite iki pievos. Visi darbininkiš-
U • i -i v ' .v'kų laikraščių skaitytojai, vietos irJei kas norėtų važiuoti is apielinkės, būkite šiame parengime, 
Brooklvno, tai važiuokit Flu- nes tuomi paremsite streikuojančius 
shing karu 
ir ten išlipę 
vardu, apie 
išvažiavimo 
išvažiavimo
Nurodymai

Vieta randasi šalia Bayside. 
Vardas Bayside-Flushing Gar
dens. Važiuokit Nassau Blvd, 

tir kaip pasieksit, kur girutė

Tie poneliai varinėjo viso
kias vyliugystes ir per paštą, 
siuntinėdami savo bloferiškus 

i ku- PasiPelnymo planus ir tuo bū
du surinkdami šimtus tūkstan- 

!čių dolerių.
Vidutinė už visa tai baus

mė būtų trejetas metų kalėji
mo ir $10,000 pabaudos. Va
dinasi, jeigu jie ir būtų nuteis
ti, tai žulikystės jiems būtų 
puikiai apsimokėjusios. Ta- 
čiaus, be abejonės, jiems ne
reikės atlikti nei vidutinės 
bausmės. Kapitalistiniai teis
imai gerbia didžiuosius plėši- 

38 i kus.

TELEPHONE; ^TAGG 9105

165 K

26-28

Mikolas Zaipbrauskas, 
m. am., 246 Monroe St., N 
Mirė Broad St. ligoninėje, 
d. liepos. Pašarvotas pas gra- 
borių, 734 Grand St.; bus pa
laidotas liepos 13 d., Mt. Oli
vet kapinėse. Laidoja grabo
rius Matthew P. Ballas-Bielau- 
skas.

Mirė iš nelaimės, kur sutry
nė jį vežimas prie dirbtuvės 
platformos. Po sutrynimo tik 
pustrečios valandos 
Jo darbas buvo 
žiojimo Nicosia 
moj, 49 Market 
ke. šitoj firmoj 
metus.

10

jūsų vaikui jau buvo 
toxin-antitoxin vaistų 

išventi difterijos?
ne, supraskite, tai skau-

GRABORIUS
(Undertaker)

gyveno, 
prie pieno ve- 
Bros. Co. fir
st., New Yor- 
išdirbo apie 8

Atgaivintas “Saužudys” 
Pyksta ant Gydytojų

Apsaugokite Savo Vaikus 
Nuo Difterijos! Šaukia 
Daktarai

Ar 
duota 
tikslu

Jei
dus apsileidimas, kuris labai 
gali pasibaigti bereikalinga 
tragedija.

Difterija perdaug mirtinga, 
perdaug pavojinga liga, su ku
ria nereikia imti jokios berei
kalingos rizikos. Ji žiauriai 

‘kerta vaikus tarp devynių mė
nesių ir dešimties metu am
žiaus. Jei. ji ir neužmuša, tai 
perdaug dažnai palieka ma
žuosius silpnomis širdimis, ar

dak-'Kings County ligoninėj __
tarai darbavosi 38 valandas h-Kam 
pusę, kol atgaivino Paulą Bri- 
grietį, kuris norėjo nusižudyt, 
apsinuodydamas gazu. 
met buvo atgaivintas, 
rai jo paklausė, ar jis 
giasi, kad išliko gyvas, 
neti griežtai atsakė: 
dar ne.” Jis pyksta 
jam neleido amžinai užmigt.

Kuo- 
dakta- 
džiau-
Brig- 

‘Ne ir
kam

IŠVAŽIAVIMAS
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. 
Išlipę eikite po dešinei į kalną.

Apšvietos ir Sporto Programa: Sa
kys prakalbas R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius, ir advokatas S. Bredes, 
Kliubo lyderis. Deklamuos panelė 
Aldona Masiuliūtė ir tik dabar par
važiavęs garsusis deklamatorius, ko
mikas J. Martišauskas.

Bus sporto lenktynės senų vyrų ir 
senų moterų. Bus pypkių rūkymas, 
zvano mušimas ir bolių 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.

Visi linksmi traukime
CLINTON PARK
Giedra ar lietus

iki Nassau Blvd. |^“jus'5 
eikit į kalną bul-|forma.’ 
pusę valandos iki 
vietos, kur rasit 
iškabą.
Automobilistams:

Bus skanių užkandžių ir 
| gėrimų. šokiams bus medine plat- 

Tat visi atsilankykite, sma
gumo irgi pakankamai turėsite.

Rengėjai.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS kriaučius prie taisy

mo ir prosinimo. Darbas nuolati- 
mis. Mokestis $5.00 už dieną. Del

yra iš abiejų pusių, ten bus iš-'platesnių žinių kreipkitės laišku.— 
kaba (saina): “Great Necko Cbas. Meilun, 25 Malta Avė., Ball- 
T . , . . ,, ston Spa., N. Y.Lietuvių Autingas." ?

Rengimo Komitetas.

TEATRASDAINOS-MUZIKA

DANGEROUS CURVES

REIKALINGAS' pagelbininkaš prie 
paveikslų dirbimo, kad ir mažai ži

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

REAL ESTATE

PASIRANDAVOJA šeši fomišiuoti 
kambariai. Kas nori, gali pirkti 

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

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
v at,ANDOS: 
10-12 prieš piet: 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
aulyg sutarties.

8

i 416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

terims plaukus kirpti. Pilnas kursas 
tik $25.00. Ateikite įsitikrinki- 
te. Lietuvis instru orius.
IMPERIAL BARBER COLLEGE, 

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

141—165

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika-

e»
Telephone, Greenpoint 232®

J. GARŠVADR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas yeselijoms, 
krikitynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

NAMAI ŽEMĖS *Brooldyno Paramount teat
re, Flatbush ir DeKalb Avės., 
nuo šios subatos rodoma ro
mantiškas kalbantysis ir dai
nuojantis judis “Dangerous 
Curves.” Vadovaujančią ro- 

vyrų' 
Svar-

L/UVUlllO Ullyllvliuo 0I1UH1XJ0. CV1 - . »

j kitais amžinais negaliavimais. %vai(Jina CJora Bow,
i Rizikuoti Jūsų Vaiko 

Gyvybė ir Ateities Laimė? 
Motinos ir tėvai — sveika

tos žinovai jum užtikrina, kad 
šie vaistai del difterijos, yra 
nepainūs, laisvi nuo visokio 
pavojaus, ir stebėtinai pasek
mingi gyvybę apsaugoti. Reiš
kia, reikės tik tris kartus, po 
sykį per savaitę, ateiti pas gy
dytoją 

Iskaudūs ir nepavojingi įleidi
mai toxin-antitoxin—ir 
pilna apsauga nuo šios 
vaikų ligos.

Virš 500,000 vaikų 
mieste jau gavo šių toxin-anti
toxin vaistu per paskutinį ke
letą metų ir nei vienas nėra 
nukentėjęs kokių blogų pasė
kų.

Tuojau eikite pas savo šei
mos gydytoią ir tegul iis iūsų 
vaiką įčiepiia prieš difterija.

.TFT NETURITE SAVO ŠEIMOS 
GYDYTOJO—eikite į artimiausią jū
sų gyvenimo vietai Bahv Health sto
ti. Jų sąrašą rasite čia žemiau, ir 
kiekvienoj jų gausite toxin-antitoxin 
vaistų įleidimą dykai.

MANHATTAN—nuo 10 ryto iki 12 
dieną: 325 Broome St.—utarninke, 
nėtnyčioj; 108 Cherry St.—uta min
ke, pėtnyčioj. subatoj: 2842 Eight 
Ave.—utarninke. pėtnyčioj. subatoi: , 
402 W. 37th St.—utarninke,. nėtny-i 
čioi: 35 W. ,139th St.—subatoj L-n

trys paprasti, ne

DO to, 
baisios

šiame

ir kankintoja.
vyrų rolėj—Richard

viliotoja 
blausioj 
Arlen.

Rudy 
necticut 
scenos vaizdelį “[ 
ance,” su dainomis, šokiais ir 
muzika. Gerai dainuoja Lau
ra Lane; dalyvauja visa eilė 
dailiu šokikiu, v v

ANT PARDAVIMOA
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. . fLandų 
neša $2,856. Kaina mažesnė, 
negu1 penkius sykius randa. 
Įmokėti reikia $2,000; $10,000 
bankos pirmas mortgičius ant

Neša 
60 nuoš. ant jmokėjimo..

C. W. KAHTER, | 
Savininkas

135 Grand St., Brooklyn, N.Y.
(163.-167)
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Vallee su savo Con-
Yankees duoda gražų

Radio Rom- 3 metų atnaujinamas.

GALINGAS ARGUMENTAS 
PRIEŠ KARĄ

Nuo liepos 13 d., šios suba- 
tos, rodoma krutamasis pa
veikslas “Fighting for the Fa
therland” (Kova už Tėvynę), 
Film Guild Cinema teatre, 52 
West 8th St. Vaizduojama 
baisios scenos iš pereito impe
rialistinio karo, 
skaitoma savaime galingu ar- ■ 
gumentu prieš karus. ,

Tą pačią savaitę, ir toj pa-Į 
čioj programoj taipgi pati e- PARSIDUODA FOTOGRAFIJŲ! 
kiama John Barrymore judžio 
vaizdelis “Dr. Jekyll ir Mr. 
Hyde,” parodantis dvilypį ta. 
žmogaus charakterį.

PARSIDUODA namas arba paran- 
davosiu namą ir biznį. Gera pro

ga, pasinaudokit tuojau. J. Tronecek 
100 Elm Point Ave., Great Neck, 
N. Y. '(165-167)

SALES—PARDAVIMAI
Paveikslas j PARSIDUODA grosernė ir delikates- 

isen. krautuvė, lietuviais, lenkais ir 
j rusais apgyventoje vietoje. Galima 
(taryti gerą bizni. 104 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. ' (265-270)

SPORTAS
BRONX—nuo 10 rvto iki 12 diena: | .•. onp, . w < ax t? r* m a nt a c < * 

428 E. 133rd St.—seredoj. subatoi; JUSI. HUP PM AIN Ab 
511 E. 149th St.—utarninke, subatoi; KUMŠČIUOSIS DEXTER 
700 E. 211th St.—seredoį, subatoi: PARKE ■ • 1 ■ ' 
464 E. Tremont Ave.—subatoi; 2380 i ,
Hughes Ave.—utarninke, petnyčibi, Panedelį, liepos lo d., « « • AX V . A ' J _ 1 1 1

Rengia
D. L. K. Mindaugio Draugystė 

SUBATOJE

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

šdkiai nuo 5 P. M.

. ki ———— mi —— mt —— m—imi —- nu —— m —— mu —- —— hm —— -> 

I Tel., Triangle 1450 |

I Lietuvis Fotografas;
IR MALIORIUS i

*5

Tel., Stagg 5878

LIETUVIŠKA
MOLLYN’S BARBER SHOP

— ir — 
BEAUTY PARLOR

& J -
1

■ jr

Nufotografuoja » 
ir numaliavoja į 
visokius p a - | 
veikslus įv.ai- ? 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau- | 
jina senus ir | 
kra j avus iri 
sudaro s u| 
amerikoniškais Į 

f 
gerai ir pigiai I

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Darbą atlieku
Kreipkitės šiuo adresu: ,

JONAS STOKES Į
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. į Kl ——• nu —. nil — iu, —— M'.' —— IMI — -HI •— N| — — UU —— W —— tu. _. .

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 0783

MALONAUS PASIMATYMO
PRANEŠIMAS MOTERIMS 

IR MERGINOMS!
Mes nupirkome dvi naujas ma

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

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir

Taipgi mes esame 
grožybės srityje del 
vyrų.

Gerai įsitėmykite
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
šalę aptiekos.
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UŽEIGA

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

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

del pa 
priimti

J. IR O. VAIGINIS
STUDIJA puikioj vietoj, prie mie- , 

;sto parko, tarpe kelių bažnyčių, lie
tuvių, lenkų, rusiį ir italų apg-yven-

Tai vienatinė lietuviška studija i 
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 Potį” re7-

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

(163-165)
PARSIDUODA grosernė ir delikate- 

sen, laikoma visokių daiktų, biznis 
senas ir gerai eina. Prie krautuves 
yra 3 kambariai gyvenimui. Randa 
tik $45.00 į mėnesį. Parsiduoda pri
einama kaina. Pardavimo priežastį j 
sužinosit ant vietos. Kreipkitės po 
No. 51 Camden St., Newark, N. J. 
Telefonas Michell 0434.

(163-170)

$10.00
specialistai 

merginų ir

antrašą:

214 Perry Avenue, Maspeth,

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų 
ir žemiau paduotus.
Apynių
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bczdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių dur: 
Džiugelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514

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

naropių

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų

Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiuklų 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų

Našlelių Pinavijų šaknų
Puplaiškių Trūkžolių
ParuŠanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. šalmėČių
ivo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką

Dex- 
subatoj; 1354 Webster Ave.—panedė- ter Parke, Brooklyhe, vakare,
lyi. ketverge, subatoj.

dieną: 385 Baltic St.—utarninke, pėt- boksininkas Justinas Hoffma- 
nyčioj. subatoj; 179 Bedford Aye.— nas, kuris yra išsidirbęs jau 
panedelyj, ketverge; 725 gana gera vardą tarp ameriko-
Ave.—panedelyj, ketverge: 9941 7
Flushing Ave.—utarninke. pėtnvčioi; 
85 Johnson Avė.—seredoj, subatoi; 
359 Manhattan Avė.—utarninke, nėt- 
nyčioj, subatoj; 570 Manhattan Avė.
—utarninke. pėtnyčioj; 176 Nassau 
St.—panedelyj, ketverge; 2166 Pit
kin Avenue—utarninke. pėtnyčioj; 
233 Suvdam St.—panedėlyi, ketverge, 
subatoj; 129 Ten Eyck St.—seredoj, 
subatoj; 423 Watkins St.—panedelyj, 
ketverge, subatoj. i

QUEENS—-nuo 10 ryto iki 12 die
na: Astoria—114 Fulton St.—4>anedė-
lyj, ketverge, subatoj; Corona—9744- 
43rd Avė.—utarninke. pėtnyčioj, Ru
bato j; Flushing—Public School 23— 
subatoj; Jamaica—1,65-08 Jamaica 
Ave.—subatoi; L I. City—13& Hun
ter Avę.—spbatoi: Maspeth—22 Mas
peth Ave.—seredoj. subatoj; Rich
mond Hill—8705-108tb St.—nanedėly, 
utarninke. ketverge, subatoj; Ridge
wood—753 Onderdonk Ave.—utamiirt

kumščiuosis vietinis lietuvis

nų, bet iki šiol mažai tebuvo 
žinomas tarp lietuvių.

Reporteris negalėjo gerai
B-

Geriausia Muzika Šokiams
ĮŽANGA 50 CENTŲ

KELRODIS: Grand St. arba 
Flushing Ave. karai daveža. 
Taipgi paėmę Myrtle Ave. lo- 
kają iki Fresh Pond Road Bus 
Service' nuo < gatvekarių j iki 
park oi 1 Parkas I randasi kam
pe Maspeth ir Betts Ave’s., 
Maspeth, L. L, N. Y.

RADIO, RADIO ir RADIO
Dabar visi taip kalba. Tuomi remdamosi ir Ambrozaitis 
labai nupigino kainas ant RADIO ir ant daugelio kitų 
muzikalių instrumentų, o RADIO užlaiko geriausios rū
šies. Prie kitų yra ir Gramofonų. Maloniai užkviečiame 
visus del persitikrinimo.

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 9942

NAUJA BUCERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET , 
Brooklyn, N. Y. f




