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Rosoff, Subway Kont 
faktorius, Sako, Sovie

tams Reikia Kapitalo
NEW YORK.— Samuel 

R. Rosoff, New Yorko po
žeminių gelžkelių (subway) 
kontraktorius ir gelžkelių 
finansierius, penktadienį 
sugrįžo iš Europos. Euro
poj jis prabuvo dešimts sa
vaičių. Ilgokai pabuvo i"

pats paeina iš Rusijos. Gi
męs Minske. Amerikon at
vyko būdamas 11 metų am
žiaus.

Jis sakė, kad Sovietų val
džia pasiūlė jam kontraktą 
pabudavoti požeminius 
gelžkelius ir įvesti vandens 
sistemą Maskvoj, kas ’__

mas Vers Ameriką Pripažinti 
Sovietų Sąjungą

WASHINGTON.— Sena
torius Thomas iš Oklahoma, 
kuris pereitais metais buvo 
nuvykęs į Sovietų Sąjungą 

' ; viso ir nuo to laiko įsitikino, kad
kainuotų $200,000,000. Trys Amerika turi pripažinti So- 
1__ 1 . A li d _____ būtų vietų Sąjungą del biznio iš-
išleista del požeminiu gelž-1 rėkavimų, dabar 
kelių, o likusioji dalis ($50,-! Hawley-Smoot muitų pake-
000,000) del įvedimo 
dens sistemos Maskvoj, 
labai esą reikalinga.

“Aš atsisakiau nuo 
kontrakto,” 
soff, “na
rnos 
gjo.
bai draugiškai atsinešė lin
kui manęsnr jie nurodinėjo 
man, kaip ateity Maskva 1 • • -w—«

van-! limo bilius, kuomet pataps 
įstatymu, sudarys būtiną 
reikalą pripažinti Sovietų 
valdžią. Kodėl? Senatorius 
atsako:

“Tasai muito įstatymas 
prives prie to, kad mes pra
rasime daug savo rinkų už
sieniuose. Europos šalys, 
kurių produktus mes ren
giamės neįsileisti į šią šalį- ’ pataps pramoniniu Europos-pakeliant,ant jų augštes-j 

centru. Sąlygos kontrakto nius muitus, organizuojasi 
buvo tokios, kad aš turiu atimti nuo mūsų europinius 
sukelti $100,000,000 grynais' manketus.
pinigais, o Sovietai suteiks ,! “Penkiasdešimts Ameri- 
darbo spėką ir medžiagą kos biznierių šią vasarą 
vertės kito $100,000,000. Aš apkeliaus Rusiją apžiūrėda- 
būčiau priėmęs kontraktą,Imi ten komercines galimy-

bes. Kuomet jie sugrįš, mes 
veikiausia išgirsime nuo jų 
raportą, kuris daug pasi
tarnaus pašalinimui pasku
tinės abejones kitų biznie
rių kas liečia paikišką poli
tiką, kurią Amerikos vai

tos šaltiniai visai mažai te- džia vedė per pastaruosius 
.paliesti ir jeigu Amerikos = dešimts metų linkui Sovietų 
ir Anglijos kapitalistai įdė-I Sąjungos.” z

jeigu Amerikos bankai su
tiktų suteikti kapitalo ir 
jeigu Jungtinių Valstijų 
valdžia duotų leidimą ame
rikonui budavoti “subway” 
Rusijoj.

“Milžiniški Rusijos gam-

tu ten savo kapitalo, tai Ru-! 
sija netrukus pataptų viena 
turtingiausiu šalių pasau
ly."

LAIMĖJO PENKIŲ 
DIENŲ DARBO 
SAVAITĘ

PITTSBURGH.— čia 15,- 
000 gerai organizuotų namų 
statytojų laimėjo penkių 
dienų (40 valandų) darbo 
savaitę. Tuo pačiu sykiu 
daugely dirbtuvių darbinin
kai dar dirba suvirš 83 va
landas j savaitę, po 13 va
landų į parą — naktinėmis 
pakaitomis.

MŪSŲ DIENRAŠČIO 
DU DIDELI POKILIAI

Be kitų, dienraštis “Lai
svė” šią vasarą dar turės 
du milžinišku pikniku Pa. 
valstijoj. Įsitėmykit die
nas ir vietas:

1. Wilkes-Barres apie- 
linkė — RUGPJŪČIO 25 
d., Valley View Parke. 
Tai bus pirmutinis, bet di
delis ir svarbus pokilis, 
kokio tos apielinkės lietu
viai darbininkai dar nėra 
turėję. Lai ruošiasi kiek
vienas ir kiekviena. Bus 
daug svečių iš apielinkės 
ir tolimų lietuvių koloni
ją- ’

2. Philadelphijoj—RUG
SĖJO men. 1 dieną. Phi- 
ladelphiečiai pereitais me
tais labai šauniai pasiro
dę, sutraukdami mases 
žmonių į mūs dienraščio 
parengimą, šiemet svie
telio bus dar daugiau. 
Ruošiasi Biooklynas, ruo
šiasi iš visų apielinkių 
lietuviai darbininkai.

Lai kiekvienas penn- 
sylvanietis įsitėmija ta
tai!

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Liepos (July) 15 d., 1929

SOVIETU SĄJUNGA NEGAUNA PILNU 
ŽINIŲ APIE ĮVYKIUS MANDŽURIJOJ

MASKVA. — Tiesioginis i mus; miestas randasi po di- 
: Sovietų Sąjungos susisieki- dele policijos priežiūra; 
į mas su Charbinu, Mandžu- faktinai karo stovis pa-
■ rija, • kur šimtai Sovietų skelbta. Du Chinijos gin- 
! gelžkelio viršininkų ir dar- kluoti laivai stovi Sungari 
i bininkų tapo prašalinta nuo upėj arti Charbino.
i vietų ir sugrūsta į kalėji
mą, nutraukta. L v

I reakcionieriai, veikianti su- 
j lig Anglijos ir Amerikos i 
j imperialistų įsakymų, nelei- 
įdžia Sovietų Sąjungai 
i smulkmeningai sužinoti a-
I pie padėtį.

Sovietų užsienių reikalų 
I skyrius deda pastangas, 
į kad kaip nors gauti plates
nes ir smulkmeniškas in
formacijas apie įvykius

■ Charbine. Kuomet bus pla- 
ičiau apie tai sužinota, tuo
met Sovietu valdžia nu
spręs. kokį žingsnį daryti.

Sulig paskelbimo Chinijos

OVltl c°s Lakūnai Išskraidė 10
Dienu be Nusileidimo
CULVER CITY, Cal. — 

Lakūnai Loren W. Mendell 
iš Los Angeles ir Roland B. 
Reinhart iš Salem. Ore., iš- 
skraidė virš šio miesto be 
persto j imo 246 valandas 43 
minutas 32 sekundas (su
virš 10 dienų). Penktadie
nį nusileido čia orlaivių' 
lauke 2:13 vai. po pietų 
(6:30 vai. vakaro New Yor
ko laiku). Sumušė visus il- 

užsienio reikalų ministerio go skraidymo rekordus. 
C. T. Wang, diplomatiniai; Paskutinį padarytą rekordą 
santikiai tarp Chinijos ir; (174 valandų,, Cleveland) 
Sovietu Sąjungos tapo nu
traukti.

i

Rugpjūčio Pirma
Tarptautinė Dar bininkų 

Diena Kovai Prieš Karą
Rugpjūčio Pirmą Komu

nistų Internacionalas nu
skyrė kaipo tarptautinę die
ną kovai prieš besiartinantį 
imperialistinį karą.

“Kaip darbininkai gali 
sumušti kapitalistų besiren- 
gimą prie imperialistinio 
karo? Kaip jie gali prisi-

New Orleans Streikas Tę
siasi; Derybos Vedamos

New Orleans.—Majoro pa
skirtas piliečių komitetas, 
unijų vadai ir gatvekarių 
kompanijos viršininkai dar 
tebeveda derybas del užbai
gimo streiko.

Sakoma, kad anksti šešta
dienio rytą 3 vyrai degan-i 
čia medžiaga apipylę val-

rengti gynimui Sovietų Sa- ^^jos indžionkšino kopijo- 
imperialistu mis n“hPy^

*" namo Gentilly sieną ir uz- 
šalyse degę, bet sargas greitai pa-

jungos nuo 
atakos?”

Dabar įvairiose 
darbininkai svarsto tuos 
klausimus. Komunistai ir 
abelnai kairieji darbininkai 
šaukia susirinkimus ir svar
sto, kaip tinkamai prisi
rengti prie Raudonosios 
Dienos kovai prieš karą.

Šiuo tarpu įvairiuose mie
stuose įvyksta tuo klausi
mu Amerikos Komunistų 
Partijos sušaukti susirinki
mai.

Visi darbininkai, visos 
darbininku organizacijos 
turi rengtis prie Rugpjūčio 
Pirmos.

Laimėjo Streiką
BUTTE, Mon.— Čia šešių 

didžiųjų skalbyklų darbinin
kai po šešių savaičių strei
ko laimėjo algų pakėlimą 
nuo $2 iki $2.50 j savaitę. 
Moterims darbininkėms mi
nimum alga iškovota $19 
į savaitę. Vyrų minimum 
alga $25 į savaitę.

ėjo į savo karališką 
rį, nerado auksinio 
dėlio ir 500 frankų.

Londonas.— Pranešama, 
kad penktadienį Belgijos 
karaliui besimaudant Ma- 
riakerke jūrose kas tai jį 
“aptaisė.” . Kuomet jis nu- 

kamba- 
laikro-

"istas Bu- 
davoja Palocių ParyžiujLenkijos ir Francijos AS£VSu r

Amerikon Paryžius. — Hubert T. 
Parson, prezidentas F. W. 
Woolworth Kompanijos,

; gatvekarių 
namo Gentilly sieną ir už

šaukęs ugniagesius ir na
mas tapo išgelbėtas.

Tame kaltinama streikie- 
riai. Bet čia greičiausia 
bus provokatorių darbas.

Radekas Prašo Priimti Atgal 
Į Komunistų Partijų

MASKVA.— K. Radekas, 
Smilga ir Preobraženskis, 
buvę stambūs Trockio opo
zicijos lyderiai, padarė pa
reiškimą, kad ant toliaus 
jie nieko bendro neturės su 
Trockiu. Pasmerkė Trockį 
už rašinėjimą kapitalistų 
laikraščiuose. Prisipažįsta 
prie savo klaidų ir prašosi 
priimti atgal į Komunistų 
Partiją.

Fašistai Apdovanojo Meda
liais Amerikos Lakūnus

Roma.— Penktadienį Ita
lijos fašistai Romos mieste 
su didžiausiomis iškilmėmis 
pbiėmė Amerikos lakūnus 
Roger Q. Williams ir Lewis 
A. Yancey. Apdovanojo 
lakūnus auksiniais meda
liais.

sumušė 72 valandomis 42 
i minutėmis ir 33 sekundo
mis.

Jų orlaivis Angeleno, va
romas antrarankiu Wrig1 
motoru, iškilo skraidyti'lie
pos 2 d., 7:29 vai. ryte. 

!Skrido viso 19,750 mylių. 
; Besibaigiant gazolinui kiti 
i orlaiviai priduodavo per 
'tam tikrus įtaisus.

Lakūnas Mendell pareiš- 
. v. ikė, kad inžinui priklauso vi- i uoeziaus. > gag kre(]įtas. Jokis orlaivio 

.............. ■ jinžinas pirmiau to nepada- I —— - -- irę.
Nusileidę abu lakūnai 

šypsojosi ir atrodė geroj 
sveikatoj. Gal būtų dar il
giau skraidę, bet jiems ne- 

apginkluotų, ir prirengtųfR į ti kfl ir to 
karui; kariuomene , atga-.nusileido. Lakūnai matomai 
henta prie pat rubežiaus. . , ja buvo ]ahai ir

“Sulig tų pačių Prapesi- į a)sj0 ai sukontro. 
imi rusų , baltgvardieeių H^ti J orlajvio Angeleno; 
Dulkai, kiniuos Mandzunjos dej negaiįma buvo kitam 

orlaiviui priduoti jiems ku- 
' ro.

Baltgvardiečių Armija Prie 
Sibiro Rubežiaus

Sovietų žinių agentūra 
Tass pranešė penktadienį, 
kad Mandžurijos reakcio-j 
nieriu armija, kurioj yra! 
nemažai gerai apginkluotųį 
rusų baltgvardiečių. atmar- i 
šavo prie rytinio ' Sibiro ir Į 
Mandžurijos
Tass savo pranešime sako:!

“Kartu su pasklidimu ži- Į 
nių apie užėmimą Chinijos: 
Rytinio Gelžkelio atėjo pra
nešimai apįe sukoncentravi-

PARYŽIUS.— Šeštadienį: penktadienį pranešė, kad jis 
iš,Le Bourget oriaivių,lauko . užbaigė visus planus pabu- 

d__ ji.....i sau palociauSj
Paryžiuj, ant Avenue Foch.|mą palei Sovietų rubežius 

‘ ■ Mandžurijos kareiviu, pilnai *

išlėkė. į New Yorką du oi-, tįavojįmuį 
laiviai, vienas francuzų,! ___
klausimo ženklas ?, ° ^‘.Palocius kainuos suvirš $1,- 
tas Lenkijos, Marszalek-!
Pilsudski. j ’

Lenkai lakūnai, majoras1 Tas parazitas nesenai pra- 
Ludwik Idzikowski ir majo- leido suvirs $1,000,000 pasi- 
ras Casimir Kubala, savo 
orlaiviu išlėkė 4:47 iVal. šeš
tadienio rytą (11:47 penk
tadienio naktį New Yorko 
laiku). Už 45 minutų vė
liaus išlėkė francūzų orlai
vis. Fl an ei jos orlaiviu išlė
kė kapitonas DieudOnne, 
kaipo^Forlaivio valdytojas, ir 
mechanikas Maurice Bel
lon tey

sau

budavojimui palociaus Sha
dow . Lawn vietoj, Long
Branch, N. J.

Sudegė 11 Vaikų Anglijoj

į

Išdeportavo 143 Sovietų
Piliečius iš Chinijos

SHANGHAJUS. — Čia 
gauta oficialis pranešimas 
iš Charbino, Mandžurijos, 
kad Chinijos reakcionieriai 
išdeportavo 143 Sovietų Są
jungos piliečius, kuine dirbo 
prie ’Sovietų kontroliuojamo 
Chinijos Rytinio Gelžkelio.

C. T. Wang, Chinijos už
sienių reikalų ministeris, 
savo išleistam pareiškime ■ ? 
bando puolimą ant Sovietų 
viršininkų pridengti šauks
mu apie “komunistinę pro-^ 
pagandą.” Jis bando įrodi
nėti, kad Chinija “nesant 
nedraugiškai” nusistačius 
linkui Sovietų Sąjungos. Ji 
norinti palaikyti “draugiŠA 
kus santikins,” bet netole
ruosianti “komunistinės 
propagandos.”

GILLINGHAM; Anglija. 
Penktadienį čia buvo su
rengta paroda, kaip kovoti 
su gaisru. Buvo sudaryta 
iš audeklo tam tikra stuba 
sudeginimui, kad parodyti, 
kaip gaisrininkai darbuoja
si. Klaunais apsirengę vai
kai, nuo vienuolikos iki ke
turiolikos metų amžiaus, 
dalyvavo parodoj. Tūkstan
čiai žmonių susirinkę tėmi- 
jo ir juokavo, , kuomet na
mas buvo uždegtas, nežino
dami, kad iš komedijos vir
to tragedija. Namas turėjo 
pradėti degti iš viršaus, kad 
spėtų pabėgti lošėjai, bet 
jis pradėjo degti iš apačios 
ir jame esanti vaikai tapo 
gaisro apsupti. Į penkias 
minutes gaisras sunaikino 
■^stubą” ir sudėgė vienuoli
ja yaiku.

Nežinia, kaip gaisras pra
sidėjo. Bet manoma, kad 
■į$rma laiko buvo padegtas 
Būnamas” ir del to nespė
ta apsisaugoti, n

komandieriai mano pasiųsti 
i Rusijos teritorija, yra su
jungti su Mandžurijos ka
riuomene, sukoncentruota 
prie rubežiaus.”
Sovietai Siunčia

I Pranešama, kad 
valdžia siunčia L. 
briakova, narį Sovietų Gelž
kelių Komisariato, pilnatei
siu atstovu į Charbiną ban
dyti diplomatiniai išrišti iš
kilusią problemą. Penkta
dienį jis išvyko iš Maskvos 
į Charbiną.

Japonijos žinių agentūros 
Rengo gauti pranešimai 
sako, kad du Sovietu virši
ninkai, Chinijos Rytinio 
Gelžkelio manadžerius ir jo 
pagelbininkas, penktadienį 

i išvyko iš Charbino į Sibirą 
su savo šeimynomis.

Pranešimai iš Chang
chun valstijos sako, kad ten 
Chinijos vyriausybė pilnai 
užėmė gelžkelį ir gelžkelio 
dirbtuves ir suareštavo ke
letą Sovietu viršininku: 
suareštuoti siunčiami į 
Charbiną.

Chang Ching-hui, Charbi
no distrikto gubernatorius, 
griežtai uždraudė laikyti 
bile kokius viešus susirinki-

Atstovą
Sovietų

B. Šėrė

Amerikos imperialistai, 
rengdamiesi prie karo, 
džiaugiasi, kad Californijoj 
lakūnai tokį žygį atliko.

Floyd Dell, Žymus Rašytojas, 
Gina Gastonijos Streikierius

NEW YORK. — Floyd 
Dell, žymus amerikietis ra
šytojas, prisiuntė telegramą 
Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynimui, 80 E. 11th St, 
New York, išsireikšdamas, 
kad teismas 15 Nacionalės 
Tekstilės Darbininkų Uni
jos narių, kaltinamų Gasto- 
nijoj, N. C., “sukels tokį ju
dėjimą visam pasauly, kaip 
sukėlė Sacco-Vanzetti by
la.”

Dell pasmerkia darbdavių 
suokalbį prieš Gastonijos 
streikierius ir pasižada dar
buotis gynime streikierių.

Cape May, N. J.— David 
S. Murray, 47 metų am
žiaus, penktadienį nusišovė. 
Jis buvo pasaulinio karo ve
teranas, sirgo. Paliko žmo
na ir du vaikučius.

v
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Evangelija ir Romikliai
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Nauji Muitai, ant Cukraus, 
žibalo, Geležies

Parazitiškos valdžios atstovai 
tvirtina, kad Lietuvoj prasideda 
puikūs laikai. Tautininkų par
tijos suvažiavime (kuris įvyko 
apie vidurį pereito mėnesio) 
Voldemaras tarškėjo apie tai, 
kad Lietuvos iždas pilnas, kad 
šalies ekonomika sveika, kaip 
ridikas.

geležies produktų, 
Delei to tujas A. Prusis 
Aide” rašė, kad 
augštesnių muitų kai-kuriems
užsienio dirbiniams gal ir atsi
lieps į vartotojų kišenių, bet 
tiktai laikinai.”

Pakėlimas muito ant cukraus 
reiškia ne ką kitą, kaip tą, kad 
į valstybės iždą įplauks pustre
čio miliono litų. -Taip apskaito 
patsai “Aidas.” Bet klerikalų 
“Ryto” apskaityYnu, pakėlimas 
muito ant cukraus (įvežama 24 
miliohai kilogramų kasmet) 
duos iždui apie keturis milionus 
lity,! Cukrus, žinoma, pabrangs, 
žmonės už jį brangiau mokės, 
bet bile ižde bus pinigų! Ketu
ri milionai už cukrų, du trys 
milionai už žibalą ir geležį. Tai 
vis extra įplaukos. Bepigu Vol
demarui girtis, bet tai yra ali
nimai žmonių. Apie cukrų' fa
šistų gažieta rašo, jog jį var
toja tik pasiturinti žmonės. Va
dinasi, biedniokams arbata yra 
prabangos dalykas Lietuvoje. O 
dabar, kada cukrus dar labiau 
pabrangs, tai arbata bus ir vi
sai neprieinama. >

“Augštas” gi gyvenimo stan- 
dardas Lietuvoje, jeigu arbata 
yra ne kasdieninis būtinumas, 
bet prabanga!

Padidinus muitus, fMistų val
džia gaus 6-7 milionus litų da- 
dėtinų įplaukų. Bet ar tai reiš
kia, .kad šalies ūkis kyla? Tai 
reiškia tik, kad Lietuvoje pa- 
b ran g s visa eilė tavorų. Ir taip 
jau Lietuvoj viskas yra bran
gu, . nes valdžia saugoja naminę 
pramonę nuo konkurencijos iš 
svetur. Dabar visa eilė pro
duktų dar labiau pabrangs. Už 
tai atmokės sodžių ir miestų 
biednuomenė.

j

Miškų Naikinimas
Kitas fašistinis laikraštis 

“Mūsų Rytojus” giriasi, kad 
šiemet Lietuva daugiau parda
vė, b mažiau pirko. Iš to reikia 
suprast, kad šaly daugiau pi
nigu atsirado. Jeigu Lietuvos 
eksportas padidėjo, tai jisai vi
sų pirmiausia padidėjo delei ne
svietiško miškų naikinimo. Ta
sai pats “Mūsų Rytojus” rašo: 
“miško medžiagos išvežimas, 
ypač ąžuolėlių rąstų žymiai pa
didėjo.” f Miškus naikina, kaip 
pasiutę, žinoma, iš to ižde at
siranda daugiau *milionų litų. 
Bet ar tai reiškia, kad šalies 
ūkis kyla? Nieko panašaus. 
Bet, gal būt, taip sparčiai nai
kinami miškai 
Pereitais metais
Žutėlis plotas, 
tuo,.kiek iškirto.
ko atželdinta Alytaus girininki
joj, o kitur—nieko.

Kuomet valstiečiams ar nau
jakuriams reikia gauti sienojų 
troboms statytis, tai sunkehybių 
atsiranda devynios galybės. 
Miškas brandus, o pinigų nėra.

tą fašistinis “Aidas” fašė: 
“mes nenorim būti antiparla- 
mentarizmo aklais dogmatikais. 
Mes nesakom, kad parlamentą 
reikia visiškai panaikinti iš val
stybių gyvenimo. Ir mūsų kon
stitucijoj parlamentas yra nu
matytas, jis turės būti ir pas 
mus.’ ’

Nuo 15 iki 18 Nuošimčių už 
Palūkanas

Nors ir gyrėsi Voldemaras 
tame pačiame tautininkų suva
žiavime, kad krašto gyvenimas 
yra stabilizuotas, kad valstybės 
finansų žvilgsniu Lietuva “stovi 
pirmoje vietoje pasauly” (me
luok,‘bet žiiiok ir čienią!), bet 
vis tik, ir tas ponas turėjo pri
sipažinti, kad “laisvų kapitalų 
pinigų pavidale krašte vis dar 
tebėra maža. ” • Gi atviresni fa
šistai tame pačiame suvažiavi
me turėjo pripažinti, kad už 
skolinamus pinigus Lietuvoj 
reikia mokėti iki 15 nuošimčio.

Fašistų “Aide” tūlas as.piuo 
nesenai sušuko: “Nestatykim 
paminklą Vytautui, neleiskime 
milioną litų! Mes juk mokame 
po 15-18 ir daugiau procentų už

Tai buvo pasakyta suramini
mui socialdemokratų, liaudinin
kų ir krikščionių. Tiešijo, va
dinasi. Tačiaus, Voldemaro at
siskaityme prieš tautininkų su
važiavimą nič-nieko nesakoma 
apie seimą. Ties suskilusiu 
parlamentarizmo loviu stena 
buržuazinė opozicija—Krupavi- 
čiai, šleževičiai, Kairiai. O fa
šistai iš jų visų juokus krečia. 
Jei jie kada duos seimą, tai tik 
tokį, kurį jie kontroliuos. ■

Kultūros Fronte
Buržuazinė Lietuva 

ideologiniai. Jai visi 
iro. Liberalų “Liet, 
konstatuoja: “dabar
paplito bulvarinių veikalų su 
kriminaliniu turiniu ir seksuali
nėm tendencijom.” Visuomeni
nis gyvenimas apmiręs. Kleri
kalų “Rytas” dejuoja, kad šaly
je auga kriminalinių prasižen
gimų skaičius. Tuo pačiu sykiu 
pasireiškia buržuazinės kultūros 
stagnacija, merdėjimas. Dingo 
visa eilė storų žurnalų—Skaity
mai, Gairės, Baras, Pradai ir 

kreditą. Mūsų ūkininkai negaliį žygiai; subankrūtijo “Meno 
Kultūra.”

Naujai pasirodęs dienraštis 
“Dieną”—fašistiniai bulvarinio 
turinio. Tas taip pat žlugo, 
praslinkus mėnesiui laiko. Tik
tai valdžios pinigais leidžiamas 
“Aidas” truputį panašus į laik
raštį. Kiti laikraščiai—nepa
gydomi džiovininkai.

Kad parodyti savo ištikimybę 
fašistam, “Liet, žinios” pradeda 

So
vietų Sąjungą! Tam laikraščiui 
išrodo, kad ‘fašistai perdaug 

Sovietų Są
jungą! Toliaus jau’ ei
ti negalima. Krikščionių kova 
prieš smetoninius pasireiškia, 
tur būt, tuomi, kad Moterų Ka
talikių suvažiavime nutarta už
sistoti už. . .gyvulius. Su žmo
nėm, kaip su žmonėm, o gyvu
liams reikia palengvinti būvis.

Išsigimusiai ir mizernai išro
do buržuazinė opozicija—jos 
spauda, jos visas “kultūrinis 
frontas.” Su ta opozicija tau
tininkų valdžiai neveik kovoti. 
Ji, po truputį atrankioja jai 
naudingesnius gaivalus. Ji pa- 
siėrhė (nusipirko) Vileišius, 
Kemėšius, šliupus, Mironus, 
Dailydes.

Buržuazinės opozicijos oraku
lai užsieniuose svaidosi keiks
mais ir perkūnais. ' Plečkaiti- 
ninkai rėkauja savo “Pirmyn,” 
“revoliucionieriai” leidžia savo 
“Laisvą žodį,” o Gabrys “Tau
tos Sargą.” ši į užsienius pa
bėgusi opozicija argumentuoja 
tulžim ir labai aštriais žodžiais. 
Bot tai yra avantiūristai, ku
riuos tankiai negalima atskirt 
nuo provokatorių^ Jų akcija, 
pradėta Rygoje 1927xmetais, vi
siškai subyrėjo, palikusi neska
nų kvapą. Jų (akcija Vilniuj ei
na už Pilsudskio pinigus. O 
Gabrio filipikos fašistams visiš
kai nebaisios,! kūlei jtios globoja 
popiežiaus atstovas Bartaloni 
tuzinas vyskupų. . .

• • •

L. Pruseika.

atsėti savo laukų.” Taigi, Lie-; 
tuvoj yra tikrai lupikiška kre
dito sistema! O atsiminkite, ką 
sakė tautininkai 1926 m. pabai
goje, kuomet jie nuvertė socia- 
listų-liaudininkų valdžią! Jie 
sakė tuomet, kad kredito siste
ma bus reorganizuota ir kad 
valstiečiai mokės už kreditą 4- 
5 proc. Kol saulė užtekės, rasa 
akis išės. Fašistų valdžia re
miasi spekuliantais, o spėkų-
liantams gera, kol jie gali lup- nertis iš kailio, puldamos 
ti 15-18 nuošimčių. Tai tikras 
ekonominis pragaras.

Del Voldemaro filipikų tauti- orientuojasi , Į 
ninku suvažiavime liberalų 
“Lietuvos Žinios” dejuoja, kad 
nei ministerių pirmininkas, nei 
patsai suvažiavimas “nepatiekė 
jokios programos.” Liberalai, 
mat, laukia iš fašistų eleksiro 
šalies ekonomikai ir politikai 
gydyti. Programa yra, tikra 
fašistiška programa: speku
liuok, lupk 18 proc., remk bur
žujus, slopink darbininkus, da
ryk konkordatą su popiežium, 
kirsk miškus, didink muitus.

Ši programa jau sužavėjo li
beralų partijos pirmininką Vi
leišį ir jisai dūmė į fašistų aba
zą. Patsai “Liet, žinių” redak
torius P. Dailydė jau nuėjo 
bernauti fašistams.

Bendrai galima pasakyti, jei 
ne miškai, jei ne muitai, jei ne 
amerikiečių siunčiami doleriai 
savo giminėms, tai lito kursas 
jau būtų sprogęs.

Vilnius, Seimas
Kalbėdamas tautininkų suva

žiavimo dalyvių vakarienėj A. 
Smetona apznaifnino, kad “jisai 
turi Vilnių savo širdyje.” Jei 
tai reiškia Vilniaus užkariavi
mą, tai Vilnius jau užkariautas. 
Bet tai daugiau nieko, kaip pa
triotinė retorika. Jei pas Sme
toną politikos stimuliantas yra 
širdis, ,tąi pas Voldemarą lai
kas. Tautininkų suvažiavime 
tasai Mussolinukas paklausė: 
“Ar lietuviai prisiartino prie 
Vilniaus atgavimo?” Į tai jisai 
atsako: “Laikas suduoda Lenki
jai smūgį po smūgio; laikas 
dirba Lietuvos naudai.”

Kitokio išvedimo iš to negali
ma padalyti, kaip tą, kad rei
kia Laukti, o laikui bėgant Vil
nius bus. Tačiaus, Voldemaras 
nepasako, kiek reikės laukti— 
šimtą metų ar milioną? Ko
kiu būdu laikas artina Vilniaus 
klausimo išrišimą, tai fašistinės 
klikos sekretas. Nielcas apie tai 
neturi mažiausios nuovokos. 
Spekuliavimas laiku yra pa
prastas blofas.

Apie seimą. Delei rinkimų 
pasekmių į Anglijos parlanlen-

Virš 240 Valandų Ore
—t——

Culver City, Cal.— Apie 
10 vai. penktadienio rytą 
lakūnai L. Mendell ir R. B. 
Reinhart orlaiviu Angeleno 
jau buvo išskraidę virš šio 
miesto be nusileidimo su
virs 240 valandų ir dar to- 
liaus tęsė skraidymą, dėda
mi pastangas išskraidyti 
300 valandų; •

APŽVALGA
Lietuviai
Darbininkai Svetur

Visuose. pasaulio kampuo
se šiandien rasime lietuvių 
darbininkų. Visur matosi 
šiokis tokis bruzdėjimai, 
veikimas. Imam iš “Balso” 
(num. z12) kai kurias žine- 

jles. Iš Afrikos draugai ra
išo:
I I

“Mes Johannesburge (Pietų 
| Afrikoj) gyvenantieji lietuviai 
; darbininkai turime draugiją 
j Lietuvos politiniams kaliniams 

remti ir turime sudėję Š0 sv. 
sterlingų (apie 1500 litų), bet 
nežinome, kaip tas aukas įduo
ti kaliniams. ' Mes bandėm 
siųsti Lietuvos politiniams ka
liniams pašalpą per Mopr’ą, 
bet del pasiųstų pinigų aptu
rėjimo mes jokios žinios nesa
me gavę. Mes galėtume žymiai 
daugiau lėšų surinkti, bet ne
žinodami, kaip jas galime 
perduoti Lietuvos kalėjimuose 
laikomiems draugams ir nuo 
aukų rinkliavos susilaikome.”

“Balso” draugų ratelis. Ben
drai dabar mūsų ratelio dar
bas gerai vystosi. Mes jau 
daugelį vietos darbininkų 
įtraukėme į Raudonosios Pa
gelbės organizaciją. Gręitu 
laiku šaukiame visuotiną (vie
tos lietuvių darbininkų susi
rinkimą. Tikimės, kad šiame 
susirinkime mums pasiseks 
daugumą lietuvių darbininkų 
įtraukti Raudonosios Pagelbos 
organizacijon, o be to ir steng-

> simės padidinti “Balso” 
gų ratelį.”

Iš visko matosi, kad 
lietuviai darbininkai 
skystai išsklaidyti po 
pasaulį, tačiaus veik

Ir prie kokio idiotizmo ne
priveda tamsūnus tas tikėji
mas? Juk ir romikliai' darė ' 
tą remdamiesi ne kuo kitu, 
kaip tik vadinamu šventraščiu, 
kuriame visokių nesąmonių 
pripasakota. Juk šventraštyje 
liepiama išsibadyti akis, nusi- 
pjauti liežuvį, apsikurtinti, nes 
tie organai veda žmogų į pik
tą pagundą. Tokius šlamštus 
reiktų uždrausti tamsūnėliams 
skaityti, nes jie tiek naudos at
neša, kiek paduotas bedžionei 
skustuvas (britva).

Švenčioniškis.

Seniau Rusijoj buvo religinė 
sekta, ‘ vadinama romikliai. 
Sektos nariai, kad geriau die
vui įtikus, išsiromydavo. To
kia sekta skaitėsi nelegale, 
valdžios persekiojama.

Po revoliucijos, įsisteigus 
Sovietinei valdžia, niekas ne
sitikėjo, kad Rusijoj dar gy
vuotų romiklių sekta.. Vienok 
pasirodė, kad gyvuoja.

Netoli Leningrado tapo su
sekta romiklių sekta iš penkio
likos žmonių. Tos sektos na
riai varė slaptą agitaciją, kad 
tik prikalbinus daugiau narių 
kaip vienos, taip ir kitos ly
ties. '

Kada jie atsidūrė teisme ir 
juos pradėjo klausinėti, kas 
prigundė išsiromyti, tai jie visi 
pradėjo tvirtinti, kad jų nie
kas prie to darbo negundė, 
niekas neagitavo, kad jie ne
turėjo jokios religinės sektos

Kas Tautininkams Rūpi

Liepos‘-7 d. laikytame susi
rinkime S. L. A. 35 kp., kuria
me buvo išduotas raportas de
legatų iš buvusios konferenci
jos del Lietuvos baduolių, de- 

_____ ____ ~____ 'legatai paaiškino, kad buvo 
ir net vieni kitų nepažįstą, ne-1 pranešimas, jog Lietuvos ba- 

[duolių centrinis šelpimo komi
tetas likviduojamas del tos 
priežasties, kad Lietuvoj nelei
džia jam savystoviai šelpti ten 
baduolius, neigi leidžia orga
nizuotis patiems baduoliams, 
kad pašelpa jiems tinkamai 
būtų išdalinta. Gi Amerikoj 
surinktas aukas jokiu būdu 
negalima siųsti fašistams. Ir 
kad ši konferencija suorgani
zavo vietoj Lietuvos baduolių 
šelpimo komiteto, priešfašisti- 
nį komitetą, kad tuomi pagel- 

Kyla; bėjus Lietuvos darbininkams 
Klausimas, kaip ga- kovoti prieš kruvinąjį fašizmą. 

Įėjo būti, kad pirmiau sakė, Po delegatų paaiškinimo, nu- 
evangeliją ir dėvėti tautiečiai, fašistų ber- 

19-to nai, 'sukėlė didžiausį triukš- 
išsi-imą. Atsistojo ant sykio keli ir 

romyti, o dabar jau sako, kad'rėkė visokiais balsais. K. De- 
nemoką skaityti.

Romikliai susimaišo. Paga- 
liaus, pradeda aiškinti, kad 
akys silpnos ir nemato raidžių. 
Čia suteikiama sprindinės rai
dės, bet ir tų negali skaityti. į 
Pasirodo, kad ištikrųjų jie ne-i 
moka skaityti.

Dalis liudininkų pas tardy-'kai, tai tuojaus būtų suspenda- 
toją pasakojo, kad romikliai(vę ar kitokias bausmes dėj 
turĮjo organizaciją, kad jie Bet kuomet taip nekultūring 
vare agitaciją už savo sektą ir pasielgė tautiečiai, f“* 

akuratnume ir darbų mo-,t. t. Bet teisme pradėjo gin- leistina.
tis, sakyti, kad per savo tam- kad ir tos dienos tvarkos vė
sumą taip liudijo. Paaiškėjo, dejas darė 
kad ir dalis liudininkų padarė j buvo duotas sumanymas, kad 
suokalbį užsiginti ir už netei-jvisi triukšmadariai būtų nu- 
singą liudijimą tapo patrauk- bausti pagal S. L. A. konstitu- 
ti teisman. Kiti patvirtino tą ei ją, tai turėjo būti padaryta, 
patį, ką sakė ir pas tardytoją. Ir reikia pasakyti, kad atei

tyje tie triukšmadariai turės 
susivaldyti. Kas gi nežino K. 
jDemikio, kuris ėjo 20 metų 
Imokyklon ir savo vardo neiš
moko pasirašyti, o triukšmą 
kelti ir koliot visaip narius 
specialistas: Vadinasi, vieną 
amatą D. išmoko. Nepaisant • 
triukšmadarių, raportas buvo 1 
priimtas" didele didžiuma bal- ’ 
su ir atstovas išrinktas į prieš- 
fašistinį komitetą.

Visi S. L. A. nariai, ypatin
gai mainieriai, turėtų lankyti 
susirinkimą skaitlingai ir ne
duoti triukšmadariams valios.

Pasirodo, kad tautininkams 
.'nerūpi Lietuvos baduolių šel

pimas, bet rūpi sušelpti, Sme- 
’ tonienę ir visus fašistus, kurie 

smaugia Lietuvos biednuome- 
nę. Amerikos lietuviai darbi
ninkai turi kovoti visur ir vi
sados prieš tokį elementą.

S. L. A. 35 Kp. Narys.

nors 
yra 
visą 

visur 
jie randa būdus ir priemo
nes klasinio darbininkų 
dėjimo stiprinimui, jei 
trokšta.

Perspėja del Negrų 
Izoliavimo

Nesenai Clevelande
į buvo Nacionalio Susivieniji-

TZ ,. v. . _ mo del Pakėlimo Juodvei-
Karaliaučiuj (Rytų Pru- džių iš eilgs 20-ta metinė 

suose) Lietuvos politinius i konferencij'a, kurioje tapo nvvi i n’vn n f 11 n n •• j t i. i _ • sz 1 •   _ • Aemigrantus persekioja so
cialdemokratų valdžia su 
Kauno fašistų konsulu Bud
riu. Apie tai pažymima:

“Karaliaučiaus lietuvių dar
bininkų kolonija suruošė au
kų rinkliavą politiniams kali
niams. Rinkliava dar tęsia
ma. Karaliaučiuj daugumą 
lietuvių kolonijos sudaro! poli
tiniai emigrantai iš Lietuvos. 
Politinių emigrantų būklė la
bai sunki, nes Prūsų social- j 
demokratiškoji valdžia 
meilindama Voldemarui 
iš Rytprūsių politinius 
grantus, bet varo ne iš 
visus, o po vieną.
starųjų 4 savaičių laikotarpy 
jau du politinius emigrantus 
išvarė visai iš Vokietijos, o 
vieną iš Rytprūsių. Poljtemi- 
grantų išvarymu čia labai uo
liai rūpinasi Lietuvos konsu
las Budrys. Bet nepaisant 
sunkios padėties rinkliava vyk
sta sėkmingai.”

Franci jo j, kaip 
randasi nemažai 
darbininkų. Ten 
pu trankosi kun. 
čius, kurs pasigyrė “Ryte 
suorganizavęs 
mieste “lietuvių darbinin
kų draugiją,” kuri, sako 
“Balso” korespondentas, 
“jau visai subiro, nes drau
gijos pamatai buvo sudary
ti iš keturių persenusių da
vatkų, kurios kunigėliui iš
važiavus visai susipainio
jo. ..” Ir žemiau apie viller- 
uptiečius sekančiai rašoma: [

“Artinantis 1-jai gegužės 
mes nutarėme tinkamai tą sa
vo šventę pažymėti. Villerupte 
ir Husini (Franci jo j) gyve
nantieji lietuviai darbininkai 
padarėme aukų rinkliavą su
šelpti Lįetuvos kalėjimuose 
laikomus draugus. Mes Fran
cijoj gyvenantieji lietuviai 
darbininkai siunčiame drau- 

j gams atsidū rusiems1 fajšistų 
kalėjimuose širdingiausius lin
kėjimus. Taip pat linkime 
Lietuvos proletariatui geriau
sio pasisekimo kovoj del fašis
tų valdžios nuvertimo ir 
ninku ir valstiečių valdžios su
darymo Lietuvoj.”

Randasi lietuvių darbinin
kų ir Liuksemburge, kur 
jie turi suorganizavę pBal
so” draugų ratelį. Vienas 
draugas pažymi:

“Liuksemburge ir Eše gyve
nantieji lietuviai darbininkai 
1-ją gegužės veik visi dalyva
vo bendroje vietos darbinin
kų demonstracijoj, 
tyvumo 1-ją

žiną. A*
Užklausus, kas juos išromi

jo, jie pradėjo pasakoti, kad 
skaitydami .evangeliją, priėję 
prie apaštalo Motiejaus 19-to 
skyriaus ir tuomet nusprendę, 
kad reikia išsiromyti, nes ki
taip neatsikratysi nuo piktos 
pagundos.

Duodama jiems evangelija 
ir liepiama parodyti ta vieta, 
kuri juos privedė prie išsiromi- 
jimo. Tuomet jie pareiškia, 
kad nemoka skaityti, 
juokas.

priimtas “atsišaukimas į A- 
merikos žmones.” Alsiau7 
kime, tarpe kitko nurodo
ma:

“Mes šiuomi pakartojame 
mūsų pakvietimą ir persergė
jimą, padarytą 1924 Ameri
kos Darbo Federacijai: ‘Argi 
ne laikas, kad juodveidžiaį ir 
baltveidžiai darbininkai veiktų 
išvien? Argi ne laikas baltų
jų darbininkų unijoms liautis 
‘blefuoti’ ir juodveidžiams dar
bininkams liautis pjaustyti jų 
nosis ir spjaudyti į veid.us?’

“Esamoji juodveidžių dar
bininkų padėtis yra baisi. Ne
paisant viso padaryto progre
so 
kėjime, jie susiduria šu sunkiu 
lenktyniavimu, ypačiai pietuo
se, ir tradicinis negrų darbi
ninkų darbas nyksta. Tas žei
džia negrus darbininkus, bet 
jis tuomi atsiliepia ir į baltuo
sius, kadangi negrai, keršyda
mi savo konkurentams, ‘ske- 
bauja’ ir parsiduoda daug pi
giau. Kuoveikiausi žygiai rei
kia daryti šita kryptimi.”

Be reikalo tie džentelma- 
nai aušina burnas, maldau- 

Villerupto[darni iš ADF. to, ko jie nie-
nesiruošia duoti. Tuomet dėdė ne tik jam neda- 

Kaįiitalistai džiaugiasi pasi- ve pusę savo turto, bet išvijo 
dalinimu darbininkų į tau- iš na^nų.
tas ir rases, nes jiems dau
giau progos juos išnaudoti (tus išsiromyti. Bet visiems bu-

mikis iškoliojo S. L. A. narius 
vagimis ir kitokiais nekultūri- 
niais žodžiais. Tą patį dare 
ir Kvietkus. Argi leistina S. 
L. A. nariui koliotis visokiais 
nekultūriniais žodžiais? Ne. 

iBet tie tėvynainiai rėkė, kiek 
(tik galėjo. Na, jei taip būtų 
(pasielgę progresyviai, bolševi-

žinoma, 
lietuvių 

šiuo tar- 
Krupavi- 

V

Teisme paaiškėjo, kad ro
miklių galva M. Pivdunenas 
prikalbino savo giminaitį And-j 
rių Pivduneną, 16 metų am-Į 
žiaus, išsiromyti ir už tai ža
dėjo atiduoti pusę savo turto. 
Andrius sutiko. Dėdė išvežė 
jį į kitą kaimą ir ten išromijo. 

• Sugrįžo Andrius ligujistas.

deracijos vadai pildo viską, 
ko kapitalistai trokšta, to
dėl jie neorganizuos nė Į 
juodveidžių. Ta misija teks ■ 
suvaidinti naujom darbinin
kų unijom, kurias organi
zuoja pažangieji darbinin
kai, su Komunistų Partija 
priešakyje.

2,000 Lietuvių be 
Darbo Latvijoj

Kauno krikdemų organas 
“Rytas” (num. 134) prane
ša: ■ ■

“Valdžios parėdymu vi
siems svetimšaliams nuo 1 lie
pos draudžiama uždarbiauti. 
Visi svetimšaliai, norėdami 
Latvijoje uždarbiauti, be leidi
mo apsigyventi Latvijoje, dar 
turi išgauti leidimą darbą su
ieškoti, už jį algą gauti. Tokių 

' svetimšalių esą 17,000, tarp jų 
pora tūkstančių ir lietuvių. 
Visi jie dabar vargsta apgulę 
prefektūrą, leidimų maldauda
mi, nes be jų pasiliktų ir be 
duonos. Leidimus policija iš
duoda tik darbo inspektoriui 
sutikus.

so prie tokios sektos.
Romiklių išvaizda 

T jokio gyvumo nėra,
Į kaip “išspaustas lemenąs, vy- 
irams ūsai ir barzda neželia, 
akys tartum užgesę, jokio 
spindėjimo nesimato, kalboje 
didžiausia apatija, bet užsi
spyrimas didelis, neprisipažįs
ta prie kaltės, ginasi, kad ne
priklauso prie romiklių sektos.

Gydytojai, apžiūrėję And
rių ir kitus romiklius, pripaži
no, kad jie sunkiai sužeisti ir 
kad toks sužeidimas galėjo 
užsibaigti mirčia.

Teismas keturius nuteisė 
ketverius metus kalėjimai! 
paskui penkeriems metams 
trėmimui, atimant trejiems 
metams teises ir konfiskuo
jant turtą. Kiti kaltinamieji, 
kurių tarpe buvo ir penkios 
moterys, po dvejus metus ka
lėjimai! ir paskui penkeriems 
metams ištrėmimui.

Hanford, Cal.— George ) 
Dobordie, biednas farmerys, 
tėvas trijų mažų vaikų, nu- 
sinuodino iš skurdo. Nega
lėjo užlaikyti šeimynos, todėl 
nusprendė nusižudyti.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Tai gana keistas parėdy
mas. Latvija yra ūkio šalis 
ir su pirma diena liepos 
-mėnesio — pačiam vidurva- 
saryj — jau baigiasi uždar
biai. Tas parodo, kad ir 
Latvijoj ekonominis krizis

Liepos 15 d.:
—Vienoj, Austrijoj, 

užpuolė ant darbininkų 
stracijos — daug užmuštų ir
sužeistų; sukilimas paskandin
tas darbininkų 
valandas, 1926.

—Jungtinių 
ninkai nukovė 
liberalų kareivių, 1926.
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YONKERS, N. Y

Lavinimosi Kampelis
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Saulėnaš, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass.

Bucharest, Rumunija. — 
Ketvirtadienį dar dešimts 
asmenų suimta sąryšy su 
fašistų suokalbiu padaryti 
perversmą. Viso uždaryta

Puslapis Trečias

MOTERŲ PAšELPINĖ DRAUGYS- H 
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai: GERAI PATAIKO!’

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—perdaug būdavo užimti 
raštais, liečiančiais bėgamus 
klausimus.

liečiančiais
Bet reikalas susi-

J. Stalin

Liepos 3 d. įvyko A. L. D. 
L. D. 172-ros kuopos mėnesi
nis susirinkimas. Narių atsi
lankė mažai. Tačiaus, daly- 
kai svarstyta rimtai. Birželio KcllČJlllie 38 asmenys. 
30 d. įvykusio išvažiavimo ko- \ 
misija—A. žiurinskas ir A. 
Radzevičius, raportavo, ] 
pelno liko virš 50 dolerių. Vie
tos publikos buvo mažai, 
iš kitų kolonijų atsilankė 
mažai—buvo iš Cliffside, 
J., Tuckahoe, Irvington ir 
tur. Vietinių buvo mažai 
|del, kad tą dieną kunigas. Ci-j 
ibelis buvo sukvietęs savo ipa-j 
rapijonus j susirinkimą.

Į dažnai tą padaro, kad tik už- 
ikenkus darbininkiškų organi- 

po leninizmo lopšinė, proleta- zacijų parengimams.
rinės revoliucijos teorijos ir Kadangi išvažiavimas pavy- 
taktikos tėvynė? ko ir kuopai pelno liko, tai iš

Del to, kad Rusija buvo vi- kuopos iždo paskirta $5 “Dai- 
sų šių imperializmo prieštara- ly Workeriui” ir A. Misevi-1 
vinių susinėrimo punktas. ;

Del to, kad Rusija buvo la- ryta $7.00 ir del Lietuvių Ap- 
biau nėščia revoliucija, kaip sigynimo fondo $5.
bent kuri kita valstybė, ii- tik Pinigai perduoti Ig. Karlo- 
ji del to turėjo galimybūsNš-. nuL l<ad perduotų, kur reikia, 
rišt revoliuciniu būdu šiuosį Kuopa taria širdingą ačiū į 

prieštaravimus. i visiems, kurie buvo atsilankę
Pradėsim nuo to, kad carų'mūsM išvažiavime ir tuomi pa- 

Itusija buvo lopšinė prispaudi-m*18-. Mes “'K1 tuoml Pa’ 
mo—ir kapitalistinio, ir kolo-lclu ats|lygms'ime. 
nialio, ir karinio,—paimto jo| „ , Korespondentas i.
nežmoniškiausioj ir barbariš-l Nuo • red—Pinigai gauti 
klausioj formoj. Kam nėra|Pelduol,> kur relkia- 
žinoma, kad Rusijoj kapitąlo! 
visagalybė susivienydavo su i 
carizmo despotizmu, rusų na
cionalizmo agresyviškumas — 
su carizmo budeliškumu san- 
tikiuos su ne rusų tautomis, 
eksploatacija ištisų rajonų — 
Turkijos, Persijos, Chinijos — 
su šių rajonų užgrobimu ca
rizmo, su karu del užgrobi- 
__ .* Buvo teisybė Lenino, ka
da jis sakė, kad carizmas tai 
“kariniai feodalinis imperializ
mas.” r' ' 
miausivi, pakeltų į k,—..... v A , .. _ _
.(ketvirtainį), i m p e r i alizmo ‘^1S aic
pusiu susimetimAs į viena vic-! k>aidukai^ls po

/įa ‘ ‘ |Draugijų 29c; M. Turla 20c<;
Toliau.

minėtu klausimu
Todėl mes dėsime

nuo karto visa

pažinti su 
yra didelis, 
čionai karts 
eilę Lenino, Markso ir kitų žy
mių revoliucionierių straipsnių 
įvairiausiais klausimais. J 
gai, perskaitę juos, kas 
neaišku, klauskite, Į tai 
duoti paaiškinimai. Visus 
giname skaityti.

KAS TAI YRA LENINIZMAS?

Antrasis
įvai- 

impe- 
kovoj 
šalti-

Im-

Drau-
> bus
i bus

ra-

kad Draugysčių Adresai, Kurios
bet
ne-
N.

Turi “laisvę” už Organą

to-

Jis

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

PIITSBURGHAS IR APIEL1NKĖ
Prješfašistinės Tarybos Komitetas 

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

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

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

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

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

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

Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun-jTaip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
v. A v > • I J ■ I J rvzx 1 Ia 1 II “  * « a. a —ker Avė.; Pirm. Pagelbininkė O. 

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

Pirmininkus-IG. SAVUKA1TIS, 
P. O. Box 262, Cuddy, Pa.

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

Sekretorius— .1. GA'l’AVECKAS,
109 Cress St., Carnegie, Pa.

Iždininkas—J. JASADA V1C1US, 
538- -3rd Ave., Parnassus, Pa.

Turtų
J.

;čienė aukojo $2, tai viso pada

(Tąsa)
Prieštaravimas — 

tai prieštaravimas tarp 
rių, finansinių grupių ir 
rialistinių valstybių jų 
del žaliosios medžiagos 
nių, del svetimų žemių,
perializmas—tai išvežimas ka
pitalo į žaliosios medžiagos 
šaltinių šalis, pasiutusi kova 
del monopolinio valdymo, tų 
šaltinių, kova del naujo iš
skirstymo jau išskirstyto pa
saulio, kova, kurią veda 
ypatingu pasiutimu naujos 
finansinės grupės ir valsty
bės, ieškančios “vietos pa
saulyj,” prieš senas grupes 
ir valstybes, tvirtai įsikabinu
sias į užgrobtą. Ta pasiutusi 
kova tarp įvairių kapitalistinių 
grupių svarbi tuomi, kad ji į- 
ima į save, kaipo neišvengia
mą elementą, imperialistinius 
karus, karus del svetimų že
mių užgrobimo. Šis dalykas, 
savo keliu, svarbus tuomi, kad ! rj-— 
jis veda prie neišvengiamo mo? 
imperializmo susilpninimo, prie 
kapitalizmo pozicijos susilp
ninimo aplamai, prie proleta
rinės revoliucijos prisiartini
mo laiko, prie praktiško šios 
revoliucijos neišvengiamumo.

Trečiasis prieštaravimas — 
tai prieštaravimas tarp viešpa-Į Toliau. Carų Rusija buvo 
taujančių “civilizuotų” tautų1 didžiausias rezervuaras v.aka- 
saujelėš ir šimtų milionų ko- rų imperializmui ne tik tuo su- 
lonialių ir priklausomų pašau- pratimu, kad ji duodavo lais- 
lio tautų. Imperializmas —(Vą kelią užsienio kapitalui, tu- 
t^i plačiausių kolonijų ir pri- rinčiam savo rankose tokias 
klausomų šalių šimtų milionų sprendžiamas Rusijos šalies 
gyventojų begėdiškiausias iš-j ūkio sakas, kaip kuras ir me- 
naudojimas ir nežmoniškiau- talurgija, bet ir tuo suprati- 
sias smaugimas. Viršpelno iš- mu, kad ji galėjo pastatyt va- 
čiulpimas — tai toks buvo šios karų imperializmo 
eksploatacijos ir šio smaugimo Į milionus kareivių, 
tikslas. Tačiau, < 
damas šias šalis, imperializ- jusią kraują 
mas prispirtas statyt tenai frontuose Anglų-Francūzų ka- 
gelžkeįius, fabrikus ir dirbtu-! pitalistų pasiutusio pelno gy- Zv * m « w z-. 1 » w • L. ' • •
centrus. Proletarų klesos pa
sirodymas, vietinės inteligen- vien 
tijos atsiradimas, tautinės s;
monės atbudimas, pasiliuosavi- j buvo 
mo judėjimo sustiprėjimas — agentų 
tai šios “politikos” neišven- Itojų si 
giamos pasekmės. Revoliuci-!už pas

GREAT NECK, N. Y

j.

Kontro).:
TAUROZAS,
31 W. Main St.,

GIRSZTOFF,
524 Washington 
Carnegie, Pa.
F.« RODGERS,
312 Oregon St.,

Carnegie, Pa.

Ave., Extcn.

Pittsburgh, Pa.

P. L. A. KUOPŲ SEKR.
ANTRAŠAI

W. Carson St.,

Cai'ctherB Ave.,

Monroe Street,

E. 74th St.,

215 Overbrook Blvd.,

2310 Sarah St., S. S.

Box 655, New Kensing-

1503

is 409

ir i

| Surinktos aukos A. Petrau
skienės deb Lietuvos baduolių. 
Bet Lietuvos baduolių komite- 20—a.

tui likvidavus, jos paskirtos į 
Gastonijos streikieriams. |22~

Aukojo sekamai: J. Kirve
lis, J. Masiulis, K. Lipskis, K. 
Gutauskas, M. Adomonis, A.

Carizmas buvo neigia- įVelikienė ir O. Skridulienė po 
kvadrata'$U Plakstis 50c; J. Stadu-

U. Punzevičienė 10c.
Visiems aukotojams tariu 

širdingą ačiū. \
Aukos Surinktos Gastonijos 

Streikieriams
Aukojo sekamai: A. Talan- 

dzevičius, F. Marcinkevičia ir 
F. Griškevičia po $1; F. Li
deikis, K. Lukauskas, O. Kli- 
maitienė, V. Pusčius, F. Klas- 

gynįmui tauskas, P. Beeis, A. Bečienė, 
________ Atsiminkite G. Petkus, _____  , 

eksploatuo-Į12 milionų Rusijos armiją, lie- Matulevičius, F. Abekas po 50 
imperializmo c.; J. Kriaučiūnienė ir D. Kas- 

mauskas po 25c
Visiems aukotojams širdin- 

ačiu.
D. Kasmauskas.

Petkienė, M.

2— P. Franckcvičius, 
Pittsburgh, Pa.

3— •J. Siurmaičiūtč, 
Carnegie, Pa.

5— -V. Labutis, 121
McAdoo, Pa.

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

7— J. D. Sliekas, 
Pittsburgh, Pa.

8— W. Stačinskas, 
Pittsburgh, Pa.

9— C. Stashinsky, 
ton, Pa.

10— J. Albauskis,
Chicago Heights, UI.

11— J. Barškietis, P. O.
Pa.

12— J. Kinderis, 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R. 
Landing, Pa.

11—G. U. Urbonas, 
Braddock, Pa.

15—P. Kavaliauskas, 
quippa, Pa.

į 16—A. Bcsasparis, 
Aliquippa, Pa.

17—T. Treinauskas, 
Pittsburgh, Pa.

19—J. Preikšą, Box 
Botyrius, J 
Lingevičius, _ 

ernport, Md.
P. Cibulskis, 7012 
peth, N. Y.

23— M. L. Balčiūnas, 
Thomas, W. Va.

24— J. Kasparavičius, 
Youngstown, Ohio.

25— M. Garrison, 108 
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambrauskas, 224 
Girardville, Pa.

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

Benton, Ill.
Easton A. P

Bushkill St..
33— A. B.

Grand Rapids,
34— .1. Audiejaiiis,
35— K-. Bagdonas, 

okin, Pa.
36— K. Vaičiūnas, 

burg, III.
37— L. Aimanas, 

Shannon, Pa.
38— B. Yuškauskas, 

fort, III.
39— Jos. Chiplish, I 

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

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

ginaw, Mich.
44»— L. Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, 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 Eyck St.,

E.

1009

439

F.

Wcnth worth Ave.,

Box '441, Courtney, 

Maplewood Ave.

D. No. 42, Rices

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

i MICH. 
Valdybos Adresai

Pirm. Chas. Jakems, 
Ave., N. W. ~ ' 

Vice-pirm. A.
, Quarry Ave.

1564 Turner 
Tel. 72073. 
Krashhuskas,' 1568 

, mutiny nvt, i . , į

Tarimu Rašt. K. Rasikas, R. R. 9,
Box 117. . . ,

Finansų Rašt. A. Garba'nauskas/1108 
Elizabeth Ave. K

Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

•Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 
I 159 Hamilton Ave.: E<1. Laimas,
I 1130 Alpine Ave.
' Trastisai: A. Daukšas, sekr., 11311 
Į Walker Ave.; I,g. Medastavičius,
Į Frank Žegūnas, J. Dambrauskas.
[Dženitorius Frank žegūnas, 515— 

11 th St.
i Svetainės nuomuotojas A. Garba- 

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

CASTON ROPSEVICH

815 Middle St , N.

300 Todd St., Ali-

526 Beaver Ave. w.
P. O. Box 163, East

201, Minden. W. Va.
Box 237, Burgettstown, Fa. nrnt 
s, P. O. Box 528, West- 1 

k— !
Court, Mas- ; Fin.

O. . Box 128,

Samuel Street,

Division St.,

Mahanoy Ave.,

Wilsonville, Ill.
N. Duquoin St.,

L. A. kuopa—M. Urba, 119 
Easton, Pa.

Shatkus, 1256 Scribner Ave.,

Link

P.

636

E.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, III. 
VALDYBOS ADRESAI:

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

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

;. Sekr. A. Trepkus, 349—10th 
St., Moline, III.

_ Sekr.—K. Shimkus, 135—36th
| St., Moline, III.
| Iždininkas M. Milienė, 502—4th Avė.,
| Moline, III.
Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 

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

Moline, III.

IR

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

užlaikytojas 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 
keliolika šimtų 
jų parsitraukia. . 

John Taip pat drg. S.
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, 

į Taip pat progresyviškas lietuvis, 
: užlaikytojas genera) 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- 

Į gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugi; cigfor 
tik pakeliantį 
rą, kuris vis

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

*
J

Mich.
Box 113, Royalton, 111. '

114 N. Vine St., Sham-

P. O. Box 209, Harris-

P. O. Box 568, Castle

, Box 253, West Frank-

611 Vandalia St., Collins-

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

Naujos Valdybos Vardai ir Adresai: 
Pirmininkas K. Maziliauskas, 

593 Avė.
Vice Pirmininkas A. Bočis, 

68 W. 10 
Protokolo Sek. P. Janiūnas, 

128 W. 49th

A.

St.

St.

625 Boulevard 
st.( Iždininkas F. Lukaitis,
ui.
Sa-

330 Broadway
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius, 

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

348 Avė. C.
Maršalka L. Rimša,

167 W. 20 St.

. on —— m —— nt, —- na —— tu. —— nr nu——— utį —— — r.—»tji 

LIETUVIS GRABORIUS Į
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■ų viršminėtais vardais, 
įpirštą, o gausite ciga- 
Irems 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:

Naujoku Cigarų Dirbėjai
267 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

B

S

s

JONĄ4-
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Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
ž e m ą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki -

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

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

y

R

pramonės ir prekybos 'nimui.
Toliau. Carizmas buvo ne 

____ imperializmo sargybos 
ą-išuo Europos rytuos, bet jis dar1 

___ > vakarų imperializmo! 
ira iščiulpimui iš gyven-| 

neišven-1tojų ’šimtų milionų nuošimčių j 
Revoliuci-,už paskolas, duotas jam Pary-i 

nio judėjimo stiprėjimas viso-'žiuj ir Londone, Berlyne il
ge be išimties Kolonijose ir už- Briusely j. 
kariautose šalyse tatai liudija Į Pagalios, carizmas buvo iš- 
kaip ant delno. Tatai svar- tikimiausias vakarų imperia- 
bu proletariatui tuo žvilgsniu, įlizmo talkininkas pasidalinime būtinai dalyvaukite šiame su- 
kadangi tas iš pamatu paker- Į Turkijos, Persijos, Chinijos ir sirinkime, nes susirinkimas 
ta kapitalizmo pozicijas, per-Įt. t. Kas nežino, kad imperia- Vra svarbus. A. L. D. L. D. 
keičiant kolonijas ir priklau-! listinis karas buvo carizmo ve-i 
somas šalis iš imperializmo re
zervo į proletarinės revoliuci
jos rezervą.

Tai toki bendrai imant svar
biausi imperializmo prieštara
vimai, perkėičiantieji seną 
“žydintį” kapitalizmą į mirš
tantį kapitalizmą.

Reikšmė imperialistinio ka
ro, prasidėjusio 10 metų at- 
jgal, yra tame, be kitko, kad 
jis surinko šiuos visus priešta
ravimus į vieną kamuolį ir rpe- 
tė jį ant svarstyklių, prisku
bindamas ir palengvindamas 
revoliuciniams p r o 1 e t ariato 
mūšiams.

Kitaip pasakius, imperializ
mas privedė ne tik prie to, kad 
revoliucija liko praktiškas ne
išvengiamumas, bet ir pie to, 
kad susidėjo prielankios sąly
gos tiesioginiam šturmui prieš 
kapitalizmo tvirtoves.

Tai tokios tarptautinės ap
linkybės, pagimdžiusios leni
nizmą

Viskas tai gerai, pasakys 
mums, bet kam čia Rusija, ku
ri nebuvo ir negalėjo būt kle- 
sikiška imperializmo šalis ? 
Kam čia Leninas, kuris pirmu

čiausiai dirbo Rusijoj ir Rusi
jai? Kodėl būtent Rusija ta-

f T">T

gai ELIZABETH, N. J.
1 Aušros Draugijos Valdybos Antrašai

MATHEW P. BELLAS

Ash-

NANTICOKE, PA.
susi-A. L. D. L. D. kuopos 

rinkimas bus liepos 16 dieną, 
i 7-tą valandą vakare, pas drg. 
‘Juškauską, 227 Center St., 
Hanover, Pa. Visi draugai

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

255 Pine St.
Fin. Raštininkas A. GRIGUTIS, 

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

228 Clark PI.
Iždo globėjai. K 

nolia Avė., ir 
First St.

Org. raštininkas 
211 First St.

Maršalka J. KICEINA, 
259 Broadway.

Pociūnas, 221 Mag- 
J. Krakauskas, 300

J. KENTRUS,

12-tas Apskritis yra nutaręs ir, “VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL- 
damas talkoj su Antantes im- pastaruoju laiku varomas va- 
perialistais, kad Rusija buvo Jus gavimą daugiaus narių, 
pagrindinis šio ‘karo elemen- Kuopoms paskirstyta kvotos, 
tas? Į1’'"1’ 1.... ; :

Štai kodėl carizmo ir vaka- gaut naujų narių, 
rų imperializmo reikalai susi- 
verdavo 
niodavo 
reikalų 
vakarų 
kinti su ________ ____ a___ . ,
go ramsčio Rytuos ir tokio tur- nepaisyti organizacijos 
tingo jėgų ir ištekliaus rezer-.Padččia? Mes visi priklau- 
vuaro, kokia buvo senoji, ca- som Prje A. L. D. L. D. ir ji 
rištinė, buržuazinė Rusija, ne- Ua organizacija, todėl 
išbandžius visu savo jėgų tam, ,v’s^ naria.i turime lygiai ja rū- 
kad vest mirtiną kovą su re-ĮPinVs’. kad ^,ar?ais 
voliucija Rusijoj, idant atgai- skaitlingai............  -

t _____ - _ . ' v •» i Iri w-» v-1

vint 
nra,

tarp sąvęs ir susivy- 
į bendrą imperializmo 
kamuolį. Ar galėjo 
imperializmas susitai- 
nustojimu tokio galin-

iįc-'.

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 
land, Ave.

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

i Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran-
| done Ave,
'iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 

Ave. '
Iždo globėjai: Jieva Vegeliene ir Ona 

Guntarienė.
Į Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Lietu- ■ 
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., į

. 3 vai. po pietų. į

i LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
! DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų! 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 

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

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

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

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

L?

PUBLIC

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

<1 Stag

5043

NOTARY

Telefonas:

l

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.

D R. Z I NS 
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 

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

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

Valdybos Adresai:
236 ParkDYBA 1929 M., BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta-1 
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, .715

98 Cedar

i kiek kuri kuopa turi būtinai 
Kitos kuo- 

kampaniją ir gau-i
narių. Plymouth North Montello'St.;' Kasierius D. Pa- 
išpildė savo kvotą. I go jis, 75 Intervale St.: Kasos Glo-

I bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P.

pos veda 
na naujų 
kuopa jau 
Nanticoke 
pradėjo darbą.

'mas daiktas taip apsileisti ir

kuopa dar nei ne- 
Ar tai gali-

Tad sekantį susi- 
ir palikt carizmą? ž?no'-/inkim4 ne tik kad ateikite vi- 
kad nej Įsi, bet dėkite pastangas gauti
Tačiau iš to išeina išvada, !na^.^ nar^T !r a^ivesti į susi- 
kam rūpėjo mušt cariz- 
tas neišvengiamai kelda-

kad 
mą, 
vo ranką prieš imperializmą, 
nes kas versdavo carizmą, tas 
turėjo nuverst ir imperializmą, 
jei tikrai rūpinosi ne tik su- 
mušt carizmą, bet ir pribaigt 
jį iki galui. Revoliucija prieš 
carizmą, tuo būdu, susiartinda
vo ir turėjo išaugt į revoliuci
ją prieš impeiįalizmą, į 
letarinę revoliuciją.

(Tąsa bus)

pro-

481 Hud-

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

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis,

kas antrą

I GRAB0RI6S i
i . ■ 1
(Patarnauju visiems be skirtumo I 
• įsitikinimų, ir tolumas nedaro del 
įmanęs skirtumo. Mano ofisas at
idarąs dieną ir naktį. Darbą at- 
į lieku gerai. Reikale kreipkitės pas | 
įmanė, o patarnausiu kuogeriausia. ?
i 734 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

s

H

rinkimą. Nei mažiausios abe
jonės nėra, kad kiekvienas 
gali gauti nors vieną narį ar 
suaugusį ar jaunuolį. Būtinai 
dalyvaukite visi sekančiame 
susirinkime.

M. Žaldokas.

Ventimiglia, Italija.—Tre
čiadienį čia atvyko buvęs 
Afganistano karalius Amą- 
nullah su savo šeimyna. Jis 
vyksta į Romą.

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.S0
Pinigus siuskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Jsidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenoa Aires, 

Argentina.

DABAR SVARBIAU, NEGU PIRMA

KAIP PATAPTI JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LI A VO J U VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Stadija atdara kiekvieną diena Ur nedClio- 
mis nuo 9:30 iki 5 val.’po pietų

MARGARETA VALINGUS
Room 32, Weitzcncorn Bldg, 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

i
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Puslapis Ketvirtas

SILKAS
D. M. ŠOLOMSKAS

Pirmadien., Liepos 15, d

(prieš algų nukapojimą. Re- 
įakcionieriai puola vadus, in- 
frėmuoja “bombų” metime J. 
Ettor ir Arturo Giovanitti ir 
įgrūda į kalėjimą. Tik strei
kui pasibaigus pasirodė, kad 
bombas tarpe streikierių dė
liojo W. Wood, prezidentas 
American Woolen Co., kuris, 

_ ___ rodosi, 1926 m. patsai sau ga- 
1835 į lą pasidarė. Lawrence darbi

ni. vėl Patersone" 2,000 bovel- minkai streiką laimi, netik at- 
nos darbininkų sustreikavo įgauna nukapotas algas, bet 
prieš darbo valandas 
saulės tekėjimo iki nusileidi
mo,” reikalaudami 11 valan-i 
dų darbo dienos. Apie tą pat | 
laiką streikuoja audimo pra-. 
monės darbininkai: Lowell, i 
Mass.; Dover, Fall River 
Taunton, Springfield ir Phila
delphia.

.1840 metais pirmoji šilko 
dirbtuvė įsikūrė Paterson, N. 
J. Ir, laikui bėgant, ten pasi
darė Jung. Valstijų šilko pra
monės centras, dabar vėl puo
la žemyn.

Prasidėjo - didis 
1878 metais Patersone, kuria- ninkai įvairių tautų taip, kaip 
me vadovavo J. P. McDonnell, (ir Lawrence: 
prezidentas 
bor Union.’ 
kovos lauke išstovėjo 14,000' 
bovelnos darbininkų.
liaus, streikas likosi sulaužy- mus, tai jie eina į Haledon per 
tas, privežus s t r e i k 1 a užių 1 tiltą ir ten laiko, 
francūzų iš Kanados.

Fall River 5,000 
pramonės darbininkų 
kavo prieš algų 
1884 m. Ir per 18 savaičių talistų klasė, 
kovojo už savo reikalus, vie
nok darbininkai likosi nugalė
ti.

Darbininkai matydami, kad 
prieš juos kovoja sujungtomis 
spėkomis išnaudotojai, polici
ja ir visas valdžios aparatas, 
pradėjo organizuoti savo uni
jas: Horizontal Worpers As
sociation, Ribbon Weavers 
Union, Loomfixers and Twist
ers Union ir daugelis kitų ma
žų šilko darbininkų unijų, bet 
tais laikais kovingų.

1912 ir 1913 metais apima 
dideli streikai Lawrence, 
Mass., vilnonių audinyčių dar
bininkus ir vėl Patersono šil
ko darbininkus. Tais laikais 
vadovauja kovinga I. W. W. 
unija, kaip vienur, taip ir ki
tur, streiko priekyj stovi Bill 
Haywood. Lawrence, Mass., 
streikuoja iki 20,000

(Pabaiga)
Trumpa Klasių Kovos 

Peržvalga

Pirmas Jungtinėse Valstijo
se tarpe audimo pramonės 
streikas prasidėjo Paterson, N. 
J. 1828 metais, kada vyrai 
verpėjai, vaikai ir moterys pa
skelbė streiką. Tai buvo bo
velnos darbininkų kova. ‘___

■ — ■ ......... ........... .................. .. ■ ..............r

Pawtucket, Valley, West Ho
boken ir t. t. Ji LaWrenęe tu
ri net iki 30,000 narių, Allen- 

Įtown 1,250 narių ir t. t. Bet 
užviešpatavusi po karo audi
mo pramonėj bedarbė susilpni
no A. T. W. U. ir, pagaliaus, 
1921 m. jos Patersono lokalas 
susijungė su A. S. W. unija, o 
Allentowne 1923 m. iškriko.

Associated Silk Workers li
nija Patersone, kol ėjo su ko
munistais, augo. 1924 m. ji 
turėjo iki 13,000 narių didžio
jo streiko metu. Streikas tę
sėsi arti 6 mėnesių, paramą 
teikė visi kovingi darbininkai 
iš visų centrų; baigėsi dalinu 
laimėjimu.

1926 metais prasideda mil
žiniškas streikas Passaic, N. J. 
Jis apima 16,000 darbininkų. 
Pirm streiko sąlygos buvo bai- 
sėtinos. Per ištisus 12 mėne
sių eina baisi kova. Kiekvie
ną dieną darbininkai turėjo 
išlaikyti policijos puolimus. 
Streiko vadas Albert Weisbord 
be saiko buvo areštuojamas ir, 
pagaliaus, net $50,000 kauci-

Volicija el-

sustreikavo (gauna nukapotas algas, 
nuo dar ir iškovoja pridėjimą.

Apie Patersoną tais laikais 
patsai Bill Haywood savo už
rašuose sako: “Paterson, tai 
šilko miestas Amerikoj, jis pa- 
budavotas arti uodų apsiaub
tų balų New Jersey. Tai vie
ta šilko fabrikų ir dažų fab
rikų, kur yra nuo 20,000 iki jos pareikalavo. 
25,000 darbininkų. Ten nėra.gėsi brutališkiausiai, net kapi- 
parkų darbininkų apgyventuo- talistinių laikraščių reporte- 
se kvartaluose del vaikų žai-Irius ir judžių kamerantus 
dimo, nei daržų, nei tinkamų | mušdavo buožėmis ir 
vietų, kur motinos galėtų su- ’-------- 1-1 '
(teikti savo vaikučiams tinka- 

treikas mu oru pakvėpuoti... Darbi-

italai, 
International La- armėnai francūzai, 
Per 16 savaičių Į žydai iš visų šalių ir 

Paterson o policija 
Paga- darbininkams laikyti

sirijonai, 
vokiečiai,

neleidžia 
susirinki-

W. U. of A. Masinis išnaudo
tojų puolimas atves darbinin
kus prie organizavimosi ir prie 
klasių kovos. Išdavystės iš 
reakcinių vadų pusės atves 
darbininkus prie klasinės uni
jos N. T. W. U.

1928 m. rugsėjo 22-23 dd. 
atsibuvo New Yorke suvažia
vimas, kuriame dalyvavo 169 
delegatai iš 21 miesto nuo 
įvairių audimo pramonės dar
bininkų; jų tarpe buvo iri šil
ko pramonės delegatai iš Eas
ton, Allentown, Bethlehem, 
Wilkes-Barre, Scranton, Nan
ticoke, Old Forge ir Luzerne. 
Ten likosi įkurta nauja dar
bininkų kovinga unija. iNa- 
tional Textile Workers Union 
of America—Nacionalė Teks
tilės Darbininkų Unija Ameri
koj, tai yra klasių kovos uni
ja ir ji dabartiniu laiku va
dovauja kovoj Gastonia strei
ke. Jos obalsiai: Prieš algų 
kapojimus ir už didesnes į al
gas. Prieš greitinimo sistemą. 
Už 40 valandų savaitę ir 5 
dienas savaitėj. Prieš viršlai
kio darbus, o kur jie yra, už 
laiką ir pusę jų apmokėjimą. 
Už lygų apmokėjimą vyram ir 
moterim. Prieš šmotų darbą, 
už savaitinę algą. Prieš vai
kų darbą. Prieš naktų 
bą, ypatingai vaikų ir

daužė 
kameras taip, kad judžių ir 
laikraščių reporteriai buvo pri
versti naudoti šarvuotus auto
mobilius bei orlaivius gavimui 
žinių. Streiką vadovavo- ko
munistai per sudarytą bendrą 
frontą. Darbdaviai atsisakė 
tartis su komunistais, siūlyda
mi priimti U. T. W. uniją. 
Streiką vadovaujanti draugai 
užleido pirmenybę del U. T. 
W. unijos. Kada 1928 m. va
dai iš U. T. W. unijos atsisakė (no ir 
priimti į konvenciją delegatą i pratęs praletariatas. 
nuo Passaico lokalo, tai tas! 
U. T. W. unijos lokalas atsi- Į 
metė nuo jos ir prisidėjo prie 
kovingos unijos N. T. W. U. of 
A.

1926 metų pabaigoj, išnau
dotojai Allentown, Bethlehem, 
Easton ir Phillipsburg darbi- ' 
ninkams nukapoja. algas nuo , 
10 iki 20 nuoš. Darbininkai i 

! neorganizuoti, atsispirti nega-į 
Į Įėjo. Eastono Komunistų Par- 
jtijos vienetas išleido kelis at
sišaukimus ir surengė eilę pra- 

A. Weisbordo prakal-

Bill Hay
wood saukia: “Kas sutvėrė tas 

audimo, visas pasaulio grožybes, kas 
sustrei- apsupa mus? Darbininkų kla- 

kapojimą sė. Kas turi tą viską? Kapi-I 
Kova ėjo už 8;

valandas ir prieš 4 staklių sis
temą. Streikas pralaimėtas, 
bet darbininkai daug patyrė, 
ką reiškia solidarumas ir kla
sių kovos reikalingumas.

1919 m. vėl Patersone susi
organizuoja dvi naujos unijos: 
U. T. W. U. vadai išbraukia 
apie 300 kovingesnių audėjų, 
kurie prieš vadų norą kovojo 
už 44 valandų savaitę; jie su
organizuoja naują uniją po 
vardu: Associated Silk Work-1 kalbų.
ers Union of America, kuri vė-jbos buvo kartą sulaikytos per 

(policiją, jos rengtos antru 
kartu. Prasidėjo streikų eilė. 
Septyni fabrikai, vienas po ki
tam, streikavo nuo 4 savaičių 

Dalis streikų 
dalinais darbininkų 

jie sulaikė išnau- 
užsimoji-

liaus, dirbdama bendrai su 
kairiuoju sparnu, kovojo prieš 
išnaudotojus, tačiaus, 1928 m. 
išsigimė į reakcinę.

1919 m. kuriasi kovinga u- iki 6 mėnesių.
Amalgamated 'Textile baigėsi

Viena laimėjimais, 
tekstilės industrijoj dotojų tolimesnius 
Veda streikus: Law- mus.

Patersone, Allentown,

nija:
Workers su obalsiu: 
galinga 
unija!”

darb. rence, Persirito streikų 
per kelias vietas, 

.garsiai nuskambėjo

dar- 
jau-

yra apie 30’0,000 neorganizuo
tų audimo darbininkų, dau
giausiai bovelnos fabrikų, juos 
organizuoja N. T. W. U. su 
pasisekimu.
Vals. su šilko darbininkais
Pennsylvania 1919 m. turė

jo 53,152 šilko darbininkus, o 
1925 m. jau 60,809 darbinin
kus.

New Jersey valstijoj 1919 
m. buvo .32,326 darbininkai, 
gi 1925 m. jau liko tik 28,196. 
Nes ten ėjo organizavimasis, 
išnaudotojai pradėjo nešdin
tis į Pennsylvania j ieškodami 
pigių rankų. Patersone (jis 
yra N. Jt valstijoj) 1919 m. 
buvo 21,836 šilko darbininkai, 
gi 1928 m. jau tik 16,368. 
New Yorko valstijoj 1919 m. 
buvo 13,342, tie,k pat iT 1928 
metais. • ,

Connecticut, valstijoj 1919 
metais buvo 11,254 darbinin
kai, o 1925 m. 9,979.

Massachusetts valst. 1919 
m. buvo 5,697, o 1927 m. 6,- 
479 darbininkai.

Nors kai kuriose valstijose 
darbininkų skaičius kiek su
mažėjo nuo 1919 m., bet ka
pitalistų pelnai nesumažėjo, o 
dar padidėjo, nes jie privertė 
darbininkus intensyviau (grei
čiau) dirbti ir daugiau paga
minti tavorų; jie

ir kita’s audimo pramones, 
kaip tai bovelnos ir vilnos, nes 
vienaip ar kitaip jos yra su
rištos su šilko pramone. Vie
nur vorpas (metmenų ritimas) 
yra šilko, o ataudai vilnų, bo- 
velnų, bei dirbtinio šilko ir tt. 
Ir tas pagamintas “šilkas” tar
pe nešiotojų eina kaip tikras 
šilkas.

Savo 11 metų prityrimus iš 
vilnų ir šilko audimo pramo
nės istorinėmis žiniomis, sta
tistikomis ir taip medžiagą pa-

pildžiau d. Grace Hutchins 
rinktais faktąk "K knygą . 
bor and Silk”, kurią rekoiį'* 
duoju kiekvienam ne tik s 
pramonėj dirbančiam, be 
taip sąmoningam darbini: 
perskaityti, kuris tik vai 
anglų kalbą.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

DARBININKAI STOKITE

Į AUGŠČIAUSą PRIEGLAUDA 
UETUVIŲ AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpns kas savait<

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

nuolių. Už apmokėjimą 6 le-'darbininkams algas
gališkų, krašto švenčių, 
yra darbininkų klasės 
ir prie jos vienu ar kitu keliu 
darbininkai ateis. Vienok tas 

5 kelias yra ne vienodas, vienur 
itiesiog organizuojasi lokalai, o 
kitur darbininkai ateis tuomi 

i keliu, kuriuomi atėjo Paterso- 
Passaico klasiniai susi- 

Pietuose

eilė dar j

Tai 
unija,

n u kapoj o 
ir nuo to 

daugiau 
Pemįsyl- 

dabar per

kapitalistams lieka 
pelno. Pavyzdžiui, 
vanijoj darbininkas
6 valandas tiek pagamina pre
kių, kiek 1919 m. per 9 va
landas; New Jersey darbinin
kas pagamina j 6*/|. vai. tiek, 
kiek 1919 m. į 8 valandas ir 
tt.

Kalbėdamas kiek paliečiau

Norint būti sveiku ir stipriu— 
GALĖTI SUNKŲ DARBĄ DIRBTI — VALGYK 

W IBWWh /OS

Keptuvei

fili

■fr

6
$

Į šių Draugijų priimama lygiomis teisėmis vyra 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

Keturi Skyriai Pomirtinės:
į f 

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

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

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS

UŽIMA SAVO 
(JULY), 1929.

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

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

Tel.: Greenpoint 8682

K. M. S.
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

Maliavojame budinkus iš viršaus: ir iš vidaus. Dari 
atliekame greit ir tinkamai.

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

* K. M. S.

ypatingai 
kovos ai

das New Bcdfordo, kur 26,000 
I darbininku buvo kovos lauke, Ii daugelis jų išstovėjo iki 26 
savaičių. Fall River streikas 
buvo kiek trumpesnis, tačiaus 

į jis kovingas. Paterson, N. J., 
(spalių mėnesį, 1928 m. sustrei- 
ikavo iki 3,000 šilko darbinin- 
ikų už 8 valandų dieną ir al- 
;gos pakėlimą ir unijos pripa
žinimą. Bet laike šio streiko 

buvusi 
of A. 

išėjo 
:prieš kairįjį sparną ir komu
nistus, kas privedė prie loka- 
lo skilimo ir kovingų darbinin
kų prisidėjimo prie N. T. W. 
U. of A. Dabartiniu laiku ei
na milžiniška kova Gastonia, 
N. C., kur išnaudotojų klasė 
deda visas pastangas sulaužy
mui kovingų darbininkų dva
sios, mėto juos laukan iš na
mų ir drasko darbininkų šė
tras, kuriose jie gyvena su sa
vo skurde esančiomis šeimyno
mis.

Kaip Yra Organizacijos 
Reikal ai

Iš 1,110,000 audimo pramo
nės darbininkų, esančių Jung
tinėse Valstijose, dabartiniu 
laiku organizuotų į įvairias 
esamas unijas yra tiktai viso 
5%; 1928 m. buvo organizuo
tų į įvairias unijas tik 40,000.

Iš 132,500 darbininkų, dir
bančių prie šilko, iki šiol orga
nizuotų yra mažiau, kaip 3%. 
Reiškia, audimo pramonės 
darbininkai.. neorganizuoti.1 Pa
skuti n i u z 1 ai k u ■sm arkiaipr ad ė- 
jo’;1 augti organizavimas pie
tuose'N. T.' W.?U.' of A. loka
lų pr. eina organizavimas 'Eas- 
(tone ' ir Phillipsburge '• įHU.' T.1

■■
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“LAISVĖ”.
46 Ten Eyck St

šiame piknike dalyvaus Philadelphia, Brooklynas ir 
visa plačioji Scrantomo ir Wilkes Barre apielinkė

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

Tįkimės,. kad bus'daug svečių iš Minersville, Sherian- ’ 
doah^ Mahanoy City ir iš kitų šios apielinkės miestų.

Kietuosios anglies kasėjai, audėjai ir kitų industrijų 
darbininkai rengia

“LAISVES” NAUDAI

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 
ir

pasirodė, kad seniaus 
kovinga A. S. W. U. 
surcakcionėjo, griežtai Knygos, Kurios Būtinai Reikalingos

Kiekvienam Gyvenančiam Jungtinėse Valstijose

644 Driggs Avenue, Brooklyn, N.

Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

> 
4>

>
<b

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

užsakymus (orderius)

ANGLIŠKALLIETUVIŠKASŽODYNAS
PIKNIKĄ

Juc-s išdirba

STANLEY PAUL 
526 N. 11 th St. Philadelphia, I

Piknikas atsibus puikiausioje šios apielinkės vietoje 
vadinamoje

Valley View Park
WILKES BARRE, PA.

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

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

v

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavo!

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

/Brooklyn, N. Y

MENDELO
•«•«<! a.. Padirbti iš suderintų 

Havanos Tabakų
Vidurys vien tik iš importuotų tabak
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ŽEMES ŪKIO DARBININKU GYVENIMAS
Fašistų Valdžia “Rūpinasi” 
žemės ūkio Darbininkais
Dar ne gana to, kad fašistai 

uždarė visas darbininkų organi
zacijas; negana nė to, kad ir 
mieste ir kaime darbininkams 
numuša algą ir meta į gatvę be 
kompensacijos ir be užmokes
čio. Fašistai ruošiasi dabar 
visiškai pririšti žemės ūkio dar
bininkus prie dvarininkų > ir 
buožių "žemes, ruošiasi padaryti 
darbininkus tikrais baudžiau
ninkais. štai “Gerovė” (fašistų, 
laikraštis) pranešė, kad fašistų 

» valdžia ruošia naujo įstatymo 
projektą, sulig kuriuo žemės 
ūkio darbininkai galės apleisti 
darbą (pas buožę ar dvarinin
ką) tik del svarbių priežasčių, 
būtent: del blogo buto, užkre
čiamų ligų. Buožės ir dvari
ninkai galės išmesti darbinin
kus, kada tik tie “nenorės” 
dirbt, “uliavos” ir tt. Nusprę
sti, kaip darbininkai dirba, ko
kį maistą jie gaunA ir kitus la
bai opius darbininkams klausi
mus turės tie patys fašistai, 
darbo inspektoriai ir teismai.

Tą įstatymą fašistų valdžia 
nori išleisti tik tam, kad žemės 
ūkio darbininkus visai pririštų 
prie buožių ir dvarininkų že
mės. Buožės ir dvarininkai ga
lės išmesti lauk darbininkus, 
kada tik norės (kaip ir dabar 
daro), o pastarieji bus, kaip 
baudžiauninkai, — vidurmetyje 
negalės apleisti buožių, nes fa
šistų darbo inspektoriai ir teis
mai visai gins ne darbininkų,! 
bet buožių ir dvarininkų reika
lus. Jie niekados nepripažins, 
kad darbininkai gauna blogą 
maistą, blogą butą ir tt.; tokiu 
būdu žemės ūkio darbininkai, 
kad ir blogiausiose sąlygose, 
bus priversti pasilikt dirbt pas 
buožę.

Miesto ir
turi išvien, susiorganizavę, ko
voti prieš 
ninkus, buožes ir visus išnaudo
tojus ir prieš fašistų valdžią. 
Tik tokioj kovoj, komunistų 
partijai vadovaujant, darbinin
kai galės numesti buržujų jun
gą. Tik nuvertus fašistų val
džią ' ir įkūrus darbininkų ir 
valstiečių valdžią, bus padary
tas galas tokiems įstatymams.

kaimo darbininkai,

fabrikantus, dvari-

Ten, Kur “Nėra” Bado
Į Buržuazinė spauda labai daug 
I tauškia, klaidindama darbinin
kus, kad, girdi, Mariampolės, 
Vilkaviškio, šakių rajonuose 
trūkstą ūkininkams darbininkų, 
ir ragina šiaurės Lietuvos dar
bininkus “emigruoti” į šiuos 
rajonus dirbt pas buožes. Kad 
šie rajonai nuo nederliaus ne
nukentėjo, tai tiesa, bet netie
sa tąi, kad ten trūksta darbi
ninkų. Pavyzdžiui, Naumiesty 
bedarbių randas * kasmet, žie
mos laiku buvo apie 400, skai
tant su moterimis. Bedarbių 
skaičius Naumiesty kasmet di
dėja. Esant ir augant bedar
bių skaičiui, be to,—esant neor
ganizuotiems darbininkams, jų 
ekonominė būklė kas kartą da
rosi vis sunkesnė. Atlyginimas 
už darbą kas metą mažėja, nes 
darbininkai siūlosi vienas už ki
tą pigiau savo darbo jėgą par
duota Apie 50 bedarbių yra 
tokių, kurie laikinai dirbo pas 
buožes. Kada buožės atsivežė 
iš šiaurės Lietuvos pigesnių 
darbininkų,, nes jie sutiko dirbt 
už pusę atlyginimo, tai ir vieti
niams darbininkams buožės pa
reiškė: “Jei nesutiksit dirbt už 
pusę kainos, — galit sau eit.” 
Pastarieji, žinoma, nesutiko vel
tui dirbt ir atsidūrė bedarbių 
eilėse.

Darbininkų pas mus pakanka. 
Yra net badaujančių bedarbių, 
tą fašistai slepia. Buožės nori 
fašistų pagelba nežmoniškai 
naudoti darbininkus, jie nori, 
kad mes eitume dirbt tik “už 
pilvą.” Buožės net per krivulių 
susirinkimus (valsčiaus susirin
kimus) tariasi, kaip parsiga- 
bent darbininkų iš šiaurės ir 
priversti ir vietinius už dyką 
tarnauti. Tie šiaurės Lietuvos 
darbininkai, kurie patys duoda 
save apgauti, užsinerdami iš- 
naudojimo kilpą ant kaklo, ir ban didžiuli plieno kūjį į 
kitus atiduoda Į buožių jungą, gas. su kitais darbdavių 

kai- gals—ungarais.

ir iš apielinkės draugų ir drau- kiojimui kairesnių darbininkų 
gių atsilankė skaitlingai, ir 
piknikas pavyko visais atžvil
giais gerai. Rengėjams pelno 
liko $55.00. Visiems, 'kurie 
atsilankė į pikniką, tariu ačiū.

Iš Lyrięčių Išvažiavimo
Liepos 7 d. Lyros Choras tu

rėjo . draugišką išvažiavimą 
ant Kučinsko Farmos. Mat, 
nekurie choro draugai turi au
tomobilius, tai nepatingėjo nu- 
vežt ir kitus $raugus ir drau
ges į išvažiavimo vietą. Suva
žiavę ant farmos, vieni ėjo 
maudytis į netoli esantį van
denį, kiti susėdę sode po se
nomis obelimis draugiškai šne
kučiavo ir taip linksmai bėgo 
laikas. Bet kuomet oras kiek 
atvėso, tuomet prasidėjo žais
lai ir dainos. Ir nei nejutom, 
kaip pasidarė tamsu. Visi pa
tenkinti šiuo draugišku išva
žiavimu, linksmi važiavom na
mo.

Lyros Choras yra pertrau
kęs laikyt pamokas nuo lie
pos 8 d. iki rugpjūčio 5 d., 
kuomet yra labai šiltas oras.

Paskutiniu laiku į chorą yra 
įstoję šie jaunuoliai: F. Sora- 
kiūtė, J. Kučinskas ir M. Kuz- 
mitskaitė. Pastaroji apie mė- 
nesis laiko, kaip atvažiavus iš 
Lietuvos ir yra S. Kuzmitsko 
sesuo, kuris taipgi nuo pat at
važiavimo priguli prie choro, 
dalyvauja dailėje, atsižymi 
kaipo turintis gražų balsą; 
taipgi ir jo sesute turi gražų 
soprano balsą ir labai mylinti 
dailę. Linkėtina kad drg. 
Kifzmitskaitė, gyvendama šio
je šalyje, dalyvautų darbinin
kiško

visų tautų, o tam geriausiai 
patarnauja socialistai-defnok- 
ratai stu monarchistais. Apie 

Įjų veikimo būdus ir planus vė
liau parašysiu, o tuom tarpu 
baigdamas pabrėžiu, kad ga
lutinas jų kovos būdas—(ne
gaunant išdeportavimui prie
kabių), tai yra ekonominis 
boikotas, gainiojant iš darbų, 
kad prašalinus lauk iš darbo

minių. Tame juodame abaze 
ir lietuvių dalyvauja nemažai, 
kurie gaudo lietuviškas raudo
nas žuvytes, sudrumstę Mont- 
realio politinę atmosferą.

Tobulėjimas t a r p t autinio 
špionažo paslapčių kovoj prieš 
darbininkišką judėjimą ir jo 
pavienius narius verste verčią 
darbininkus jieškot ir apsigy
nimo būdų. Matau reikalinga,

kad draugai iškeltų savo prity
rimus ir sumanymus dei apsi
gynimo ir aš tam prisideda
mas, iškėlęs patyrimus ir iš
dirbęs planus, galėčiau patiek
ti atskiroj 
svarstymo 
gams.

Bell Phone, Poplar 7545

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone 

ir kiti skyriai
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel. Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

brošiū raitoj del a p-. 
ir kritikos drau-

Perkūno Kirvelis.

LIETUVIAI!
• .♦

Kurie iš vietinių arba apie-' 
linkės miesteliu atsilankote i 
SAVEN ROCK, tai nepamirš
kite aplankyti lietuvišką įstai
gą. Mes užlaikome visokių už
kandžių, minkštų gėrimų ir 
patogias JŪRIŲ MAUDYNES,

Adresas: 410 Beach St.,
SAVEN ROCK 

New Haven, Conn.
(166-170)

priversdami dirbt pigesne 
na, arba net pusvelčiui.

“Balsas” •

LEE PARK, PA.

meno srityje.
Kalnų Ragana.

MONTREAL, CANADA
Darbdavių Machinacijos Ko

voj prieš Kairiuosius
Darbininkus

’Netikėtai gavęs katorginį, 
gyvybę užmušantį, ilgų valan
dų darbą viduj šapos, kelioli
kai dienų laiko, paleidau dar- 

šta li
ve r-

tikra

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 M t. Vernon Street
• PHILADELPHIA, PA

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai’*' 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

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, 
pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirksite nepermokėdami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus “stailo” turime del 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai jsitėmykit antrašą: 
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

Veikimas ir Tautininkai
Nesenai turėjo A. L. D. L. 

D. 229-ta kuopa pikniką ant 
Lenevięiaus ūkės. Piknikas 
buvo gana pasekmingas, žmo
nių buvo daug ir visi iki vėlu
mai nakties linksminosi. Kuo
pai liks nemažai naudos.

Liepos* 7 d. įvyko susirinki
mas S. L. A. 68 kuopos; na
rių lankėsi nedaug. Tarpe ki
tų tarimų buvo išduotas rapor
tas iš įvykusios konferencijos 
del Lietuvos baduolių. Disku- 
suojant Lietuvos baduolių pa
dėtį ir kad Lietuvoj neleidžia 
Lietuvos fašistinė valdžia sa- 
vystoviai šelpt baduolius, bet 
darbą varyti bendrai su Sme
toniene, kuri, žinoma, sušelps 
tik ponus, ponias, prabąščius 
ir minyškas, o ne Lietuvos ba
duolius, atsirado ir tokių na
rių, kurie dar vadinasi save so-1 
cialistais, kurie burnojo viso
kias nesąmones ir prisimygu
siai gynė Lietuvos fašistus. 
Jiems, mat, daug meilesni Lie
tuvos fašistai, negu darbinin
kai. Tas jau aiškiai parodo, 
kaip mūsų broliai tautininkai 
ir socialistai galutinai sufašis- 
tėjo.

Amerikos lietuviai darbinin
kai, ypatingai S. L. A. nariai, 
turi pradėti vesti griežtesnę 
kovą prieš fašistinį elementą, 
nes patys darbininkai sudaro 
didelę didžiumą pačiame susi
vienijime.

Nuo trenskmo pasikėlė 
perkūnija. . Pridavęs buto ant-Į 
rašą, tyčia dirbau smarkiau už 

[kitus del išbandymo, koki kitą1 
gaus paliuosavimui priekabį, ( 

i nes iš keliu vietų jau buvau '1 
vis paliuosuotas, kaipo nesku- j 
binantis dirbti. Turėdamas 
nemažai patyrimo ir žinių,1 
kad darbdaviai visada suuosto, | 
kas per vienas naujai įstojęs' 
darban, per buto savininką ir. 
jo nusistatymą, nesitikėjau iri., 
čia ilgai dirbti. Už -kelių die
nų prieina formalias ir sako, 1 
neskubėk ir visai pamažu 
dirbk. % Aš dirbu vis kaip dir- I 
bęs ir gerai sekasi. Jis vis 
pataria neskubėti visai ir jo 
klausant, tai man reikia jau 
beveik tik dairytis, kuomet ki
ti visi dirba tvirtai. Forma
lias pradėjo šnairuoti, negau
damas priekabių. Už keleto 
dienų prieina ir vėl sako: eik 
į ofisą, o darbdaviui matant, 
kaip dirbau, sako, kad aš men
kai dirbu. Gavęs atskaitą, li- 

_ kau vėl atleistas iš darbo, ku- 
*rį už kelių dienų ir taip būtu
mėm užbaigę.

Čia kasdieną turi dirbti virš
laikio po 2-3 vai., o taipgi ir 
kitur, jei nori pasilaikyti, dar
be, nesi bolševikas ar jų sim- 1 
patikas ir nieko neveiki darbi
ninkų labui.

Patyriau ir faktai rodo, kad 
Montreale labai puikiai veikia 
tarptautinis špionažas perse-

“Laisvės” Piknikai:
WILKES-BARRE, PA.

25 Rugpjučio-August
Valley View Darže

SHENANDOAH, PA
Birželio 30 d. įvyko pikni

kas ant Šatrijos kalno, kuris 
buvo rengtas bendrai darbi
ninkiškų draugijų. Kuomet 
šioje apielinkėje siaučia bedar
bė, tai buvo manyta, kad ir 
šis parengimas nebus sėkmin
gas. Bet išėjo priešingai, kaip 

[buvo manyta. Diena pasitai
kė graži, ir kaip vietinių, taip

PHILADELPHIA, PA.
1 d. Rugsėjo-Sept.

Laurel Springs, N. J.

Visi klasiniai sąmoningi 
darbininkai, būkite patys ir 
atsiveskite kitus į šiuos pik 
nikus.

PAVASARIO
GROCERNĖ IR BUČERNĖ 

geriausioj apgyvento j lietuvių ir 
lenkų apielinkej. Biznio apyvar
ta siekia iki $1,300 į savaitę; 
daug tavoro ir pigi randa. Del 
nesutikimo tarpe partnerių pri
versti greitai parduoti. Kaina tik 
$3,500.

CAMBRIDGE, MASS.
3 šeimynų namas, 5-6-6 kamba
riai, visi vėliausios mados Įtaisy'- 
mai, priskaitant 3 štymo pečius. 
Randų neša Į metus $1,440. 
siduoda už $12,000.

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 

kambarių namas ant geros gatves 
su visais Įtaisymais, 3. furnace 
šilumos pečiai, pilnai paranduotas 
ant metų gauna $1,368.00. Savi
ninkas, norėdamas apleisti šį mie
stą, parduoda tik už $10,000.

BARGANAI

Par-

pat N. Main Gatves, parsiduoda 
už $5,200.

HYDE PARKE
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ir 1 akeris žemes, bamė del 3-jų 
karų ir kitokio padėjimo, vištinin- 
kas, apie 20 vaisinių medžių. Na
mas su visais moderniškais im- 
prūvmentais, karšto vandens žilu
momis.
miesto centro.
į metus.
duos už geriausį pasiūlymą. Prie
žastis 
tėvo.

Apie 5 minutes ėjimo iki 
Randų neša $1,212 

Kaina $13,000, bet par-

pardavimo—mirtis šeimynos

FARMA
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu 

ir sieks iki 500 akerių:

JUOZAS KAVALIAUSKAS

8 KARVĖS
ant šitos 17 akrų farmos, gera že
me, puikus pušynėlis, geri budin- 

” kai, prie gero kelio ir tik 22 mai- 
lės nuo Bostono. Parsiduoda už i 
$5,500.

E. BRIDGEWATER
Farina, 38 akerių, 8 kambarių na
mas. Įtaisymai: miesto vanduo, 
elektra, funace šiluma, barnė, 8 
karves, 2 \arkliai, 50 vištų; visi 
įrankiai žemes darbams, ant gero 
kelio. Kaina tik $8,500.

MONTELLO
2 šeimynų, 5-5-3 kambarių namas, 
su visais įtaisymais, randasi prie

50 vištų; visi

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

SOUTH BOSTON
2 šeimynų namas, po 6 kamba
rius, su visais moderniškais Įtai
symais, 2 karų garadžius, namas 
stovi puikioj vietoj, City Point, 
priepat byčių. Parsiduoda už 
$13,500.

RANDOLPH
Vištų farma, 4 a^eriai, namas 8 
kambarių su visais moderniškais 
įtaisymais. ViŠtiniskas del 1,000 
vištų. Parsiduoda pigiai.

INSURANCE
Apdrauda yra reikalinga visiems namų savininkams, biznieriams, 

automobilių savininkams. Mes atliekam greitai ir gerai, darom biznį 
vien tik su didelėm kompanijom.

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, farmas ir namus.

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

KAS TAI YRA

TR0CK1ZMAS
Z •>

)
Paraše A. BIMBA 

Išleido Dienraštis ‘‘Laisve”

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

Knygelė iš 64 
pusi. Kaina 20c

. Už Ką Jie 
Giria Jį?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje. ;

46 Ten Eyck St.

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

“LAISVĖ”
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone____—2----------.Main 9669
Bell----------------------------Oregon 5136

IISIII IIIOII

Kas yra žmogaus amžinas priešai 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo, 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
(Miltelius nuo šalčio) jokių žalčių ne- UI uitu Wtu L U AKI b b5j0> Už 76c už baksą apsiginkluok 

nuo savo amžino priešo!

Urbo Lax Tabs, (25 centai už skrynutę) yra tai kanuolS prieš uiuu LiuA Iclud amžijFią žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, ROMEO PA TIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS
G102 Grand Avenue 
Maspeth, L. L, N. Y.

Kampas Clermont Avenue 
TELEPHONE! JUNIPER »79«

-Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bot tie, kurie vartoja

151 Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y. 

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
_______________  ORDER BLANK ___ ______  

Siundjitni pinlų-nn »u adresu, užraSjkite:

A6, žemiau paulraJęn, elunčiu jumu VIENA DOLERJ, už kur| malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COL1> POWDERS ir URBOLA, tu visais nurodymais, 
kaip vartoti.

No.
Mieeta*

si. or Are.
__ Stato

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0174 M0KYKLA SU REPUTACIJA 

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York Cityv 
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią. į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
sytu visokių iš'dirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe-. 
cialės klases moterims. Leidimas ir užgančdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINKI!'! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58ih 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 
j 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 taipgi nedėliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujami maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento.

LIETUVIŠKA AUTOMO 
BILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausi laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijoą . dykai. IĮ 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai,, vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. :
Tikniis
NEW YORK AĮJTO SCHOOL | 
228—2nd Avė., cor. 14tn St., N. Y. 'i
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VIETOS ŽINIOS
Iš Darbininkių Susivien 
Kuopos Susirinkimo

Nuo Laivų Didjūryj 
Susikalbės su Amerika 
Ir Europą

Ant plaukiančio 
laivo “Berengaria” 
naujausi bandymai 
bevieliniu telefonui 
kad nuo viduryj didjūrio esan
čių laivų galima bus radio te
lefonu susikalbėt su Amerika, 
Europa ir kitais sausžemiais. 

Daug išduota žingei- Visi, kurie matė ir girdėjo tuos 
1 prisaikdinti,

Pereitą ketvirtadienį įvyko 
Darbininkių Susivienijimo Pir
mos Kuopos susirinkimas. Na
rių atsilankė vidutiniai, nors, 
žinoma, palyginus su narių 
skaičium, tai permažai.

Delegatės į Priešimperialis- 
tinę konferenciją išdavė rapor
tą. Jos pažymėjo, jog konfe
rencija buvo didelė ir intere
singa.
džių raportų apie Amerikos i bandymus buvo 
imperialistų žygius. Buvo pa- • kad niekam neišduos paslap- 

, brėžta jų darbai aiškioj kon-Jties apie tą išradimą.
kretėj formoj su įrodymais | 
skaitlinėmis. Ypač žingei
dūs buvo raportai apie A- 
merikos imperia listų elgi
mąsi su Lotynų Amerikos 
mažųjų šalių gyventojais. De
legatės varde kuopos pažadėjo 
paaukoti 5 dolerius padengi
mui-lėšų siuntimui delegacijos'pai. 
į pasaulinį kongresą. Kuopa 
nutarė delegačių pažadėjimą 
išpildyti.

Rezignavus dabartinei pro
tokolų sekretorei A. Kliučinie-j 
nei, jos vieton išrinkta T. Še
rienė.

Kuopa buvo surengusi vaka
rėlį, khrio pelnas buvo skiria
mas Lietuvos baduoliams. Da
bar, likviduojantis Komitetui 
Šelpimui Lietuvos Baduolių, 
kuopa nutarė pusę pelno skir
ti Gastonijos streikieriams ir 
pusę—Agitacijos Fondui. Taip
gi dr-gė Bepirščiūtė buvo su
rinkusi ant blankos $8.45 tam 
tikslui. Tad nutarta, jog tas 
aukas paskirtų pusiau sulyg 
Komiteto nurodymo—pusė Ga
stonijos streikieriams ir pusė 
Priešfašistiniam Komitetui.

Delegatės į rajono konferen
ciją išdavė raportą. Konfe
rencija nutarė, kad kiekviena 
kuopa turi laikyti lavinimosi 
susirinkimus, jei ne kas mė
nuo, tai rečiau, bet turi laikyti 
tokius susirinkimus. Būtu, ge
rai, kad mūsų kuopa būtų pir
mutinė vykinimui šio tarimo.

Nutarta nominacijos blan
kas palikti kitam susirinkimui 
ir pakviesti nares laiškais į se
kamą susirinkimą.

21 d. liepos, Forest Parke į- 
vyks kuopos išvažiavimas. Ne
pamirškite atsilankyti.

Norma.

Milioną dolerių žmonių pasi
dėtų pinigų Clarke Brothers 
Banke, New Yorke, viršininkai 
užrašė savo pačioms ir kitiems 
giminėnis. Jie žinojo, kad sa
vo šmugeliais ijie jau baigia 
banką bankrūtuot; todėl, pirm 
negu suktybės iškils viršun, 
banko vedėjai pervedė milio- 

Amerikon ną dar esamų pinigų savo pa- 
padaryta čiukėms ir kitiems artimiems, 

su radio 
Pasirodo

Aidiečiu Žiniai
Antradienio vakare 8-tą 

landą “Laisvės” svetainėj 
Nyžks svarbus susirinkimas vi
sų lošėjų, kurie turi paėmę ro
les operetėj “Kornevilio Var- 

.” Būkite visi.
Komisija.

va-

> —kaip dabar paaiškėjo, bety
rinėjant Jungtinių Valstijų 
prokurorui C. II. Tuttle’u i 
n u b a n k r ūtuoto $5,000,000 
banko dalykus. Tai buvo 
privatinis bankas, po num. 154 
Nassau St. Tie bankininkai 
garsinosi duodą pusšešto nuo
šimčio už pas juos padėtus pi
nigus. Tai yra didesnis nuo
šimtis, negu kad bankai pap
rastai duoda. Tuom jie ir pri
traukė didelį skaičių depozito- 
rių, ypač iš darbininkų ir šiaip 
neturtingų žmonių.

Du banko partneriai, James 
R. Clarke ir. J. F. Bouker bu
vo areštuoti ir po $25,000 kau
cijos paleisti iki teismo. Kiti; 
du partneriai, Hudson ir Phil- 

ilip Clarke’ai, negaudami kau- 
Icijos, jau pora dienų sėdi ka- 
I Įėjime.

jau sutvėrimais, kaip ir patys 'PARSIDUODA F O TO G RA FI JŲ 
kriminalistai arba loš žioplių^.s*uį?IJApuik,(1);’1YiejOJ’prvl.en'!!c’ 
..... . ... į ;sto parko, tarpe kelių bažnyčių, lie-

rolę, taip kad galėtų įsitrint tuvių, lenkų, rusų ir italų apgyven
ta. Tai vienatinė lietuviška studija 
Newarke. Biznis įdirbtas per 25 me
tus toj pačioj vietoj. Randa pigi. 
Parsiduoda pigiai. Platesnių infor
macijų klauskite laišku ar ypatiškai. 

pakėlimą tarny- M. Janulis, 201 Adams St., Newark,
O kad tokius praneši- (161-169)

po Ii cm anų i 
atkeršyti plėšikai

tarp piktadarių ir Jšgaut jų 
sekretus. Už pasekmingus 
pranešimus policmanams ko
misionierius žada piniginį at
lyginimą bei 
boję, 
mus duodančiam 
negalėtų 
žmogžudžiai »ir kitokie krimi
nalistai, tai komisionierius už
tikrina didžiausią slaptybę,— 
kad niekas o niekas daugiau 
apie tai nežinosiąs tiktai vie
nas atsakomingas šnipų virši
ninkas.

Kaip jau buvo pirmiau mi
nėta, komisionierius Whalenas 

slaptingiausią krimina- 
biurą, paskirdamas 50 
gudriausiu šnipu, kurie 
žinomi nei patiems po- ma'k?to"

licmanams. |ku i ' '.
Buvo taipgi nurodyta, kad Neighbor, 

tie šnipai bus naudojami dau
giausia prieš darbininkus, kad 
išanksto sužinot, kokios kovos 
yra planuojama * prieš kapita
listus ir jų valdžią.

PARSIDUODA groserne ir delikąte- 
sen, laikoma visokių daiktų, biznis 

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

(163-170)

PAJIEŠKOJIMAI

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

lizino 
naujų 
nebus 
licmanams.

PAJIEŠKAU gyvenimui draugės, 
merginos arba našlės, Amerikoj 

Su pirmu laiš- 
įku prisiųskite ir paveikslą. “The 

Gen. Del., Detroit, Mich.

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

.J.  «               K—,ų;
| Telephone, Stagg 4409

į A. RADZEVIČIUS Į
i GRABORIUS i
■
I (Undertaker) n

FOR RENT

Išvažiavimas A. L. D. L D 
1 Kp. ir L. D. S. A. 1 Kp. 
Sekmadienį

I TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS ■ 

221 South 4th Street t 
X-SPINDŪLIŲ DIAGNOZA 3 

(Priešais Brįfige Plaza) R 
BROOKLYN, N. Y. h

VALANDOS: 
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. -«
Ketvcrgnia. ir aubatomia iki 0 v*I. K 
Penktadieniais !r aeknitulieniaia tik j 
sulyg sutarties.

416 Metropolitan Avenuel
I

(Arti Mary Avenue) !

PASIRANDAVOJA 2 kambariai.
Vienas didelis Šviesus frontinis 

tinkamas vienam arba dviem inteli
gentiškiem vaikinam, kitas mažesnis, 
tinkamas vienam vaikinui arba mer
ginai. Kambariai garu 
yra elektra ir telefonas.

c.v. ir eleveiterio.
Del 31 Grove St. 

kreipkitės laišku.— Bushwick Ave 
Ball- tics, Brooklyn, N. Y. 

(166-168) croft 5819.

REIKALAVIMAI
apšildomi, 
Arti karų 

Kreipkitės po No. 
tarpe Broadway ir 
prie Gates Avb. sto- 

Tele fonas F0x- 
(165-167)

PASIRANDAVOJA šeši fornišiuoti 
kambariai. Kas nori, gali pirkti 

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

REIKALINGAS kriaučius prie taisy- 
I mo ir prosinimo. Darbas nuolat i- 

jnis. Mokestis $5.00 už dieną. __
; platesnių žinių 1 
i Chas. Meilun, 25 Malta Avė.,

Nemokėkite Barzdaskučiams l^dni^ATi^ :fo™s,uotaS 

Po $7 už Barzdos Nuskutimą Ii'yčk'st.” 

Ir Veido Išpucavimą į
Barzdaskutis James May, i 

1,100 'Sixth Ave., New Yor-i 
ke, išreikalavo $7.35 iš R. I 
Clarko už barzdos nuskutimą > 
ir veido išbraukymą. Clarkasl 
pasiskundė magistratui Far-i 
relliui. Barzdaskutis buvo pa-! 
šauktas teisman ir priverstas •

Viktorą Veiverį, 11 Metą j 
Vaiką, Sužeidė Automobilis

Automobilis sužeidė Vikto
rą Veiveriuką, 11 metų vaiką 
Prano Veiverio, gyvenančio 
po num. 418 Lorimer St., 
Brooklyne.

Kuomet diena buvo labai 
šilta, tai Viktoras su savo vy
resniu broliu Juozu buvo iš
važiavę ant miesto ekskursi
nio laivelio. Pargrįžus laive
liui, jie išlipo Metropolitan 
Avė. prieplaukon, ir ėjo namo; 
beeinant So. Pirma gatve per 
Havemeyer jie matė Dodge 
troką važiuojant, bet nesitikė
jo, kad jis suksis į So. Pirmą, 
o kuomet pamatė, kad sukasi 
tiesiai ant jų, mėgino pabėgti, 
bet gatvė buvo tirštai pilna 
žmonių ir bešokdamas atgal 
atsimušė į žmones esančius už
pakalyj. Tuom kartų troka." 
su kairiuoju pryšakjo ratu par
mušė jį ir pagavo po ratu kai
riąją koją. Troko valdytojo 
pagelpbininkas ištraukė vaiką 
iš po rato ir paliko ant gatvės. 
Vaiko didesnysis brolis pagrie
bęs įnešė į vaistinę, kur vai
kas gavo pirmą pagelbą. Ve
žikas, palikęs norėjo nuvažiuo
ti, bet žmonės paėmė jo nu-, 
merį ir tik tą patėmijęs jis su-į 
stojo ir laukė, ligi policmanas 
pribuvo. Sužeidimas neišrodoį 
labai pavojingas: kairės kojoS| 
pėda suspausta, ar kaulai su-j 
žeisti, dar nežinia; bus sužino
ta vėliau, ką X-spinduliai pa
rodys. X-spindulių paveikslą 
ėmė penktadienį Greenpoint 
ligoninėje: pasekmės bus žino- Šninas ant Šnino Joja ir 
žeistasis vaikas randasi namie, i Šninas šnipą Šnipu 
ne ligoninėje.

Vaiko tėvas yra laikrodinin
kas, kurio biznio vieta randa
si ant Lorimer St., prieš pat 
“Laisvės” redakcija.

ž. R.

Neužmirškite, kad ateinantį
sekmadienį, 21 d. liepos (Ju-<'ma pirmadienį liepos 15 d. Su-
]y) jvyks didžiulis išvažiavi
mas Forest Parke, rengiamas 
bendrai Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 1 kp. ir Amerikos Lie
tuviu Darbininkių Susivieniji
mo 1 kp. Brooklyne.

Bus gera programa, kuri su
sidės iš dainų, prakalbos ir vi
sokių žaislų. Seni ir.jauni tu
rės progos parodyti savo gabu
mus visokiuose žaisluose.

Mūsų gaspadinės jau ruošia 
įvairius gėrimus ir užkandžius 
išvažiavimui.

Todėl, kas gyvas, į parengi
mą.
Širdingai kviečia Komisija.

Sugrąžino $429,000 Atecai, 
Meksikos Maišto Kasieriui

/

Federalė vyriausybė sugrą
žino $429,000 Salvadorui Ate- 
caį, turtingam ispanui kasyklų 
savininkui, kuris, pervažia
vęs iš Meksikos į Jungtines 
Valstijas, siuntinėjo pinigus 
klerikalams ir dvarininkams 
sukilėliams 
prezidento Gillo valdžią. At
ecai dabar leidžiama išvažiuo
ti į Ispaniją. Bet amerikinės 
valdžios globoje dar pasilieka 
$168,000. Sako, kad šie pa
starieji pinigai priklausą vie
nam Torreono bankui, Meksi
koje. i Tą banką sukilėliai iš
plėšė ir pervedė pinigus į Sal
vadoro Atecos žinybą, kaipo 
sukilėlių iždininko.

Hamburg-American Linijos 
Laivu Atplaukia Vokiečių 
Sunkiasvoris Čampionas

Hamburg-American garlai
vių linija praneša, kaęl laivu 
“Albert Bailin’’ šiandien at
važiuos Amerikon Dr. Ludwig 
Haymann, tikrasis Vokietijos 
sunkiasvoris bokso čampionas. 
kuris yra supliekęs Schmelin- 
gą.
Atplaukia Anglų Boksininkai

Iš Anglijos atvyksta du žy
mūs kumštininkai, Smith ir 
Gypsy Daniels, kuris per “na- 
kautą” nugalėjo Maxa Schme- 
lingą Europoj (pernai ar už
pernai,—tikrai nepamenam).

prieš Meksikos Lyriečiy Domei
Lyros Choro mėnesinis susi

rinkimas ivyks antradieni lie
pos 16. National Hali, Mas-

Visi nariai būtinai dalyvau
kite, nes yra dauęr svarbiu rei
kalų apsvarstymui. Taipgi at- 
siveskit ir nauju nariu.

Pradžia 8-tą vai. vakare.
Lyros Choro Sekr.

I
REAL ESTATE

NAMAI ŽEMĖS

ANT PARDAVIMO
augštų mūrinis namas 6 

mynų, po 5 kambarius ir mau- 
sugrąžint Clarkui $7. Barzdą,- i dyne, steam heat ir visi jtaisy- 
skutis bandė teisintis, kad jis!maŲ štoras ir užpakaly kam- 
kaip ten specialiai pucavęs j barys ant Grand St. Randų 
Clarkui veidą, kad panaikint ’ neša $2,856. Kaina mažesnė, 
perdidelį įdegimą nuo saulės. | negir penkius sykius randa. 

————————— ; įmokėti reikia $2,000; $10,000
BANKO ŠMUGELIO TY- bankos pirmas mortgičius ant 
RINĖTOJAS NETYRINE-į3 metų atnaujinamas. Neša 

60 nuoš.j ant įmokėjimo.

C. W. KAHTER, 
Savininkas

Grand St., Brooklyn, N.Y.
(163-167)

JO KAIP REIKIANT
Jau kuris laikas eina tyrinė

jimas nušmugeliudto $4,000,- 
000 City Trust Banko. Kaman
tinėjimus vedė Morelando ko
misionierius Robert Moses. 
Rodėsi, kad bus ištiktųjų ima
mi į naga šio banko pakrik- 
dymo kaltininkai. Bet dabar 
N. Y. valstijos generalis pro- 
.kuroras-padėiėias R. S. Conk- 
Įlin sako, kad Moses praleidęs 
'63 klausimus, kuriuos reikėjo 
pastatyt Ferrariui. valstijos 
banku ex-sun erintendentui 
jWarderiui ir kitiems sukčiams, 
nėr kurių kaičią ir vagystes li
ko pranardvta apie $4,000,000 
žmonių pinigų.

Paplaka
Policijos k o m i s i o n ierius 

Whalenas atsikreine i 18,000 
Didžioio New Yorko policma- 
nu. / Kurie tik nutėmys krimi
nalistus bei jų lizdą, lai pra- 
neša\tam tikram slaptam šni- 
nijados biurui. Slančiu-slan- 
čiausi šnipai bus pasiusti ištv- 
rimui. Jie apsimes esą tokiais

y

4 sei-
KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
1___
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452.

DAKTARAS IR CHIRURGAS
Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy- g 
mo būdai. 3

135

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
PARSIDUODA gerai Įrengta groser

ne, apgyventa lietuviais, lenkais ir 
rusais. I.ysas išsiduoda ant ilgų 
metų, biznį galima daryti gerą. Par
duosiu už labai žemą kainą. Atsišau
kite Į “Laisves” ofis. (166-168)
PARSIDUODA groserne ir delikates- 
sen krautuve, lietuviais, lenkais ir 
rusais apgyventoje vietoje. Galima 
daryti gera bizni. 104 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. ’ (265-270)

Brooklyn LABOR LYCEB
KMRBIN’NKŲ (STAIGA-

Gulės dėl Balių, Eondtertų.
Įlietų, Vestuvių, Susirinaimų k tA 
Puikus steičius su naujaisiais 
wain. Keturios bolių alleyn.

KAINOS PRIEINAMOS.

$4$—959 Willoughby ik}
Tat *845? 6ta.«wr.

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

KIŠENINIS ŽODYNAS
Susidedantis iš 18000 žodžių

Kiekvienas žmogus, norintis iš
vengti klaidų ir nemalonumų 
lietuvių arba anglų kalboVe turi 
įsigyti šį žodynėlį ir visada turėti 

savo kišeniuje.

Stiprūs apdarai, kaina

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St.

$1.25

Brooklyn, N. Y.

Mes budavojame naujus namus, 
taisome senus, visokį darbą atlieka- 

’ ’ ' ' " taisome
Reika- 

S., 114 
Tel. 

?

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

NEW YORK CITY į 
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki; 

;8 P. M. Nedčliomis 10 iki 1 P. M. c

Tel., Stagg 5878
LIETUVIŠKA

MOLLYN’S BARBER SHOP
— ir —

BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
IR MERGINOMS!

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

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir

Taipgi mes esame 
grožybės 
vyrų.

Gerai
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
sale aptiekos. Į

srityje del

įsitėmykite

$10.00
specialistai 

merginų ir

antrašą:

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 bučernėse, 
pritaikysiu savo patarna
vimą prie visų ir rūpin
siuos, kad mano krautu
vėje visada būtų šviežia 
mėsa.

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

»nil—— tN!—MU—— IHI—— l.li—— - UM-—IMI—— II. —— UU —-t — Ui—

1 Tel., Triangle 1450 . j

[Lietuvis Fotografas į
S IR MALIORIUS

t
Nufotografuoja , 
ir numaliavoja Į 
visokius p a - Į 
veikslus ivai- ? 
riomis spalvo- į 

mis. Atnau-1 
jina senus ir? 
kra j a v u s iri 
s u d a r o s u I 
amerikoniškais j

• 
erai ir pigiai I

® Kreipkitės šiuo adresu:
j JONAS STOKES Į
| 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I r ___ .................  *

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsaindo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.' 
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 0783

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

; užeiga

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

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.

/KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daujriau.

Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bczdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero ■ šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Scneso plokščiukių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų /šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijos šaknų
ŠalmėČių

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

mane, o aš visados kuo^reičiausiai išpildysiu jo reikalavimą. .

PETRAS KUNDROTĄ ~~
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514




