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SOVIETAI NUTRAUKĖ RVSIUS SU CHINIJA
Paryžiaus Policija Užpuolė

dyti. Kaltinimus grand n* i i- i f
džiurei pridavė Gastonijos Didele AmeHKOIlU Grib

rn, kad

nčių darbininkų 
n

miesto advokatas John Car
penter sulig įsakymo teisėjo 
Shaw.

Kaltinimai yra paremti po 
prisieka padarytais raštiš-

MacDonaldas Atvyks 
Amerikon

nuos $25,000,000.
bus didesni už bile

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

pė Atvyko Maskvon ki% sensaciją, lyg kad ji bū- 
1 _____ tų pasiekus mėnulį ir sugrį-!

Mokslininko Darbas Nuėjo 
Vėjais

MASKVA.— Trečiadienį 
čia atvyko didelė Amerikos 

specialiu

vietų nota nuiodo, kad . taij (įįejj dienraščiai, kaip"' 
yra veidmainiškas Chinijos I 
stengimasis pateisinti savo 
bjauri] darbą areštavime

kais liudijimais (affidavits), biznierių grupė 
kuriuos pridavė Tarptauti- traukiniu, kuriame įrengti

Sako, Gastonijos Majoras 
Kaltas del Aderholto 
Nušovimo

GASTONIA, N. C.—Unit
ed Press korespondentas 
rašo, kad tūlas šerifas išsi
reiškė jam, jog nekurie po- 
licistai buvo girti ir j ieškojo 
triukšmo, kuomet jie paba
rė užpuolirfią ant Gastoni
jos streikierių kolonijos 
birželio 7 d. Kadangi neku
rie paleistai ir mušeikos 
buvo girti, tai ir įvyko susi
šaudymas. ‘‘Jokio kito as
mens negalima kaltinti del 
mirties policijos viršininko 
Aderholt, kaip tik majorą,” į 
pareiškė šerifas. “Jis yra 
medvilnės dirbtuvių savinin
kas ir bijojo, kad streikas 
nesiplėstų.”
Džiurė Tyrinėja Mušeikas

Trečiadienį Mecklingburg 
apskričio džiurė pradėjo eg
zaminuoti liudininkus sąry
šy su padarytais kaltini
mais prieš mušeiką Roach 
ir Gastonijos policistą Gil
bert, kad jie naudojo pavo- esamą laivą, 

jingus ginklus su tikslu žu-1 ------

Pirmas Lietuvių

Nedėldienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit % 

Pasaulį!

J. V. Turės Du Greičiausius 
ir Didžiausius Laivus 1

BOSTON, Mass.— Joseph 
• A. Sheedy, prezidentas lai
vų kompanijos United 
States Lines, trečiadienį čia 
pareiškė, kad už trijų metų 
kompanija pabudavos du di
džiausius ir greičiausius lai
vus. Kiekvienas laivas kai- 

Laivai 
dabar

visi patogumai. Dabar at
vyko 79 nariai. Dar 26 tos 
grupės nariai atvyks greitu 
laiku.

Trečiadienio vakarą So
vietų Vakarinis Prekybos 

.Butas juos pavaišino.
Amerikonai apie mėnesį 

Abu jie liudija, kad už ko-i J^o ,praleis važinėdami po 
kių trijų valandų prieš po-' 
licijos užpuolimą ant strei-: 
kierių-kolonijos Roach ir '

nis Darbininkų Apsigyni
mas. Tuos liudijimus pada
rė Pedro Melton, kuris už
laiko minkštų gėrimu stotį 
prie automobilių kelio, ei
nančio iš Gastonijos į Char
lotte, ir E. Hensley, apsi
lankytoj as prie jo stoties.

Rakieta, Paleista į
Mėnulį, Susprogo Ore “i"'8

WORCESTER, Mass. — 
Rakieta, kurią profesorius 
Robert H. Goddard iš Clark 
Universiteto tikėjo nušauti 
į mėnulį, trečiadienį po pie
tų susprogo ore, už 238,856 
mylių nuo mėnulio. Bet 
kuomet ji eksplodavo už ke
lių tūkstančių Apėdų ore, tai 
šioj apielinkėj ji sukėlė to-

PARYŽIUS. — Besiren
giant darbininkams prie 
Rugpjūčio Pirmos, Franci- 
jos policija pradėjo puolimą 
ant darbininkų įstaigų, kad 
nedaleisti darbininkams su
rengti anti-karines demon
stracijas.

Trečiadienio vakarą poli
cija užpuolė komunistų laik
raščio “Humanite” raštinę. 
Suareštavo penkis asmenis.

Taipgi ant kelių kitų ko- 
munffetų įstaigų padarė už
puolimą ir suareštavo kele
tą asmenų.

vietai Koncentruoja 
Spėkas Prie Chinijos 

 

Rubežiaus

testo mitingai prieš Chini- 
įjos militaristus. Buvo su.- 
fvirš 20 mitingų, kur desčt- 
1 kai tūkf?
Į dalyvavo, riT^ąįsant, kad 
I mitingai buvo arR gVerh^jų. 
sušaukti.

pareiškia, kad Chinijos Atsakymas į Sovietų Notą Veid- 1 ^.^nEtų, fašistų 
mainiškas; Chinijos Atstovams Įsakoma Apleisti Rusiją :ir socialdemokratų ’ spauda 

- ---- — , , . veda kampaniją prieš So
čius Sovietų teritorijoj, So- vje^ Sąjungą, kuomet di- 

Xai 
“Frankfurter Zeitung,” 
į“Vossische Zeitung,” “Ber- 
, liner Tageblatt,” “Koel- 
nische Zeitung” ir “Deut- 

Nota nurodo, kad ^aJ]’;sche Allgemeinp^Zeitung” 
kingo valdžia labai gerai sutinld^ kad Sovie-
no, jog Sovietų valdžia ture-. tų Sąjungos .įnešimas 
jo imtis iepi esi jos pi iemo-, ųn|<ui Chinijos yra taikaus 
nių tik prieš nereikšmingas ,• jr jQS reiięalavimai
grupeles šnipų, opiumo Par-1 teisino-j

Naujoj Notoj Sovietai Praneša, kad 
Atšaukia Visus Atstovus iš Chinijos, 

Sustabdo Gelžkelio Komunikaciją

MASKVA. — Trečiadienį 
Sovietų Sąjunga nutraukė 
diplomatinius santikius su 
Chinijos reakcine valdžia.

Sovietų valdžia viešai pa
skelbė savo atsakymą į Chi
nijos notą, prisiųstą atsaky
mui į Sovietų protesto notą 
del atakos ant Svietų atsto
vų Chinijoj. Naujoj notoj

| Sovietų Sąjungą, studijuo 
darni padėtį.

Jų kelione surengė Rusų-1 
Gilbert buvo girti ir jieško-1 Amerikonų Prekybos Butas 
jo priekabio, įstūmė Melto- ir American Express Kom- 
ną į upelį, kur Gilbert metė PamJa-
į jį akmenis, o Roach erą-1 ’ Kiekvienas delegacijos na- 
sino jam revolveriu. Paskui rys užsimokėjo po $1,000 už 
jiedu užpi 
Roach iššov 
orą.

užpuolė Hensley. dienų kelionę. .
iššoVė kėletą šūvių į i Delegacija labai patenkin

ta, kad Sovietų valdžia ne
ėmė taksų už įvairias jų at- 

r sigabentus daiktus.
Pabuvę Maskvoj, vyks įSovietai Aplaikė Nuo Anglų

Pakvietimą Prisiųsti Atstovą Leni"grad^ Paskui i kitus
Y svarbesnius pramoninius

1 PPTtfY’l'ię

MASKVA.— Sovietų už- _____ 
sienio reikalu ofisas trečia-
dienį aplaikė per Norvegi- Ragina Rengtis Prie Karo 
jos legaciją Anglijos užsie-Į --------
nio reikalų ministerio Ar-' 
thur Hendersono notą, ku
rioj Anglijos valdžia išreiš
kia norą pradėti vesti dery
bas del atnaujinimo diplo
matinių santikių ir pataria, 
kad Sovietų Sąjunga prisių- 
tų savo atstovą į Londoną 
tartis tuo klausimu.

Sovietų valdžia dar nieko karo iki karas bus “nelega- 
nepareiškė tuo klausimu. ! lišku padarytas.”

WASHINGTON. — Ant
radienį karo sekretoriaus 
pagelbininkas pulkininkas 
Patrick J. Hurley sakė pra
kalbą studentams piliečių 
militarinio lavinimo stovyk
loj, Fort Myer, Va. Jis pa
reiškė, kad Amerika turi 
būt gerai prisirengus prie ii h • i____• i__  a__ i__

žus su pranešimu apie 
”žmonių gyvenimą” ant mė
nulio.

Rakieta, varoma eilės eks- 
ploduojančių gazų, buvo pa
leista iš bokšto ant A. H.

i War
j išbandyti jos lėkimą. Ji pa-, 
kilo keletą tūkstančių pėdų. 
Sprogstamieji gazai susi
maišė ir visi kartu ėkšplo- 
davo. Pasireiškė didelis 
trenksmas, nuo kurio apie- 

! linkėj • langai sudrebėjo. 
, Liepsnojanti rakieta nukri- 
| to.

Kai kas pamanė, kad or- i 
laivis eksplodavo ir nukrito. 
Moteris, kuri gyvena netoli 
eksperimentavimo wetos, 
telefonavo Worcesterio po
licijai, kad nukritęs orlai
vis.

Du ambulansai tuojaus 
buvo pasiųsta į Auburn. 
Worcesterio orlaivių lauko 
lakūnas tuojaus orlaiviu iš
lėkė jieškoti “susikūlusio” 
orlaivio.

Iki policija ir ambulansai 
pribuvo į Ward farmą, keli 
šimtai žmonių susirinko. 
Profesorius Goddard 
pagelbininkai stovėjo 
nukritusios rakietos. 
dard tik tiek pasakė:

“Aš dariau del valdžios 
slaptus eksperimentus radio 
lauke.” ’ ;

ir jo 
prie 

God-

Londonas.— Anglijos val
džia planuoja išleisti $5,- 
000,000 kasmet išvystymui 
kolonijų gamtos šaltinių.

ŠI VAKARĄ 8 VAL
Darbininkai! Jūsų tėvynei, 

viso pasaulio darbininkų tėvy
nei grąsina karu Chinijos mili- 
taristai, įrankiai Amerikos ir 
pasaulio imperializmo. Organi- 
zuokitės dirbtuvėse, unijose ir 
masiniai dalyvaukite šį vakarą 
protesto demonstracijose, kurios 
įvyks įvairiose vietose New Yor
ke ir Brooklyne. Kelkite obalsį 
kovos prieš Wall Streeto val
džią, kuri remia Chinijos impe-

i Sovietų valdžia sako, kad 
jau išnaudota visos priemo- 
|nės išrišimui ginčo draugiš
kai būdu.

I

Nota pažymi, kad visa at-
LONDONAS.— Sulig čia sakomybė už visas pasek- 

gauto pranešimo iš Rygos, mes puola ant Chinijos val- 
Sovietų Sąjunga koncen
truoja savo spėkas prie 
Mandžurijos rubežiaus, kad 
atmušti imperialistų pla
nuojamą at,aką.

Pranešimas sako, kad So
vietų generolas Budenny at
šauktas iš vakacijos.

i Kapitalistinė spauda jau j vietų viršininkai bus atšauk- 
pradėjo skleisti žinias, būk j ti.iš Chinijos Rytinio Gelž-

džios. Taipgi pranešama, 
kad visi Sovietų diplomati
niai ir* konsulariniai virši
ninkai ir visi Sovietu val
džios komerciniai atstovai 
bus tuojaus atšaukti iš Chi
nijos.

Toliaus pareiškia, kad 'So-

Sovietu kariuomene ban
džiusi pereiti Amūro upę 
šiaurinėj Mandžurijoj, bet 
Chinijos spėkos ją atmušė.

Sovietų Sąjunga nesiren
gia pradėti karo ir nedaro 
jokio puolimo. Bet tuo pa
čiu sykiu ji priversta mobi
lizuoti savo spėkas, kad ap
sisaugoti nuo atakų, kurias 
rengia Chinijos militaristai 
sulig pasaulio imperialistų 
padiktavimo. Chinija jau i 
turi sumobilizavus desėtkus 
tūkstančiu kareivių prie Si
biro rubežiaus; turi sumobi
lizavus pulkus baltagvar
diečiu, kurie laukia progos 
veržtis į 'Sovietų Sąjungą.

* Esant tokiai padėčiai, So
vietu Sąjunga turi mobili
zuoti savo spėkas.-

davėjų, baltosios vergijos 
agentų, šmugelninkų ir ki
tokių kriminališkaU prasi
žengusių chinų. O prieš ki
tus Chinijos piliečius jokių 
represijų nedarė.
Atakavo Sovietų Muitinę
Pranešama, kad Chang 

Hsueh-liang valdžia Man- 
! džurijoj (kurią remia Nan
king© valdžia) toji aus tęsia 

i puolimus ant .-Sovietų įstai- 
jgų. Chango policija parų- 
bežiniam mieste Pogranič- 
naja bando Įsiveržti į Sovie
tu konsulatą, bet nepavyko. 
Vėlai trečiadienio vakarą 
Chango policija apsupo So
vietinę muitinę ir bandė įsi- 

! veržti, bet ir vėl nepavyko.
Tas parodo, kad Chinijos

Londonas. — Pranešama, 
kad Ramsay MacDonaldas, • 
Anglijos “socialistinis” 
premjeras, atv 
nes Valstijas pasitarti su 
prezidentu Hooveriu.

Išvykimo laikas^dar nenu- 
skirtas.

Wall Streeto valdžia žada 
jį iškilmingai priimti.

Londonas.— Iš priežasties 
kaitros, įvairiose Anglijos 
vietose pradeda stokuoti 
vandens.

kelio, kad visos gelžkelio 
komunikacijos tarp Sovietų 
teritorijos ir Chinijos bus 
sustabdyta ir kad diplomati
niams ir konsulariniams 
Nanking© valdžios atsto
vams bus įsakyta tuojaus 
apleisti Sovietų Socialistinių reakcionieriai nenori taiky

tis su Sovietų Sąjunga, bet 
visokiais būdais stengiasi 
išprovokuoti ( karą. Aišku, 
kad jiems įsako tai daryti

Respublikų Sąjungą.
Sako, Chinijos Nota 

Veidmainiška

Sovietų nota sako, kad Europos ir Amerikos impe- 
pasilaikys Ralistai, kurie daro planus 

sunaikinti darbininkų res-'
Sovietų valdžia
visas teises, kokios jai pri
klauso sulig Pekino-Mukde- 
no sutarties, padarytos 1924 
metais.

Nota pareiškia, kad Chi
nijos valdžios atsakymas į 
Sovietų protesto notą yra 
veidmainiškas ir pilnai ne
atsako į Sovietų reikalavi
mus.

Atsakant į Chinijos kaltu v Pranešama, kad antradie- 
nimą, būk Sovietų valdžia 
persekiojanti Chinijos pilie-

Kėsinosi Nužudyti Austri
jos Kanclerį

Viena, Austrija.— Anton 
Leitner, bedarbis, ketvirta
dienio rytą tapo suareštuo
tas už kėsinimąsi nužudyt 
Austrijos kanclerį Ernst 
Streeruwitz. Kuomet kanc
leris išėjo iš raštinės, Leit
ner išsitraukęs revolverį 
puolęs prie jo, bet policistas 

.ištraukė iš jo revolverį ir 
' suareštavo. -

12 žuvo Gelžkelio
Denver. Col.—Praneša 

publiką. | kafį dvylika asmenų žuvo,
Darbininku demonstraci-; kuomęt Rock Island nasa- 

ios tęsiasi visoi Sovietu Sa- ž’Pr'r"'s traukinys No. 5, 
iuneoi. Visur darbininkai j einantis, i vakarus iš Chica- 
reikalauia darvti griežta Q*os’ nuvirto i Lnndsman 
žingsni prieš Chinijos mili-: nnph*. netoli Stratton. Col., 
taristus.

Berlyne Demonstracijos

nio vakarą Berlvne įvyko 
milžiniški darbininkų pro-

už 150 mvlin mio Denver, 
i anksti virtadienio rvta. 

tiltas neišlaikė 
traukinio ir traukinys i>riu- 
vn irunę. Du vagonai naši 
nėrė.

VISI DARBININKAI DALYVAUKITE DEMONSTRACIJOSE PRIEŠ IMPERIALISTU ATAKĄ ANT SOVIETU SĄJUNGOS!
rialistų karinius planus. Ginki- per kelis metus organizavo ka- kad imperialistai daro’žingsnį
te Sovietų Sąjungą! pitalistines valstybes aplink So- sunaikinti Sovietų Sąjungą.,

Prie to su viso pasaulio darbi- ,vietų Sąjungą, dabar aiškiai da- * Imperialistai instruktavo savo 
ninkais rengkitės prie Rugpjū- .ro žingsnį pradėti karą prieš agentus, kurie yra Chinijos val-
čio Pirmos, prie ^Raudonos Die- darbininkų ir valstiečių respub- r1—— ~
nos kovai prieš gręsiantį karą. 
Visi darbininkai tą dieną meski
te darbus 4 vai. po pietų ir da
lyvaukite anti-karinėj demon
stracijoj, Union Square, New 
Yorke.

Pasaulio imperialistai, kurie

liką. Provokacijos Chinijoj, 
areštavimas ir deportavimas 
Sovietų atstovų ir darbininkų, 
dirbančių prie gelžkelio, bjaurus 
laužymas sutarčių, mobilizavi
mas tūkstančių kareivių prie 
Sibiro rubežiaus, aiškiai parado,

džioj, užduoti Sovietams pirmą 
smū^į Mandžurijoj ant Sibiro 
rubežiaus, turėdami viltį, kad 
Raudonosios Armijos spėkos tuo 
budu bus susilpnintos prie Fin- 
landijos, Lenkijos ir Rumunijos 
rubežiaus, kad Europos imperia
listai galėtų užduoti Sovietų Są-

jungai smūgį vakariniam fron
te. Jau per kelis mėnesius An
glijos imperialistų spėkos mobi
lizuojamos Indijoj ir laukia pro
gos pradėti puolimą ant Sovie
tų.

Pasaulio darbininkai turi su
stabdyti imperialistų rengiamą 
ataką ant Sovietų Sąjungos!

DEMONSTRACIJOS SEKA
MOSE VIETOSE

šį vakarą demonstracijos bus 
sekamose vietose:
10th Street ir Second Avenue 
110th Street ir 5th Avenue 
Intervale ir Wilkins Ave., Bronx 
Whitehall >r South Ferry 
Grand St Extension, Brooklyn 
Stone ir Pitkin Aves., Brooklyn
13th Ave. ir 43rd St., Brooklyn

Steinway ir Jamaica Aves., Astoria.
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.■ MANDŽURIJOS GELŽKEUS, TAI TIKTAI 
SKRAISTE PRIDENGTI IMPERIALISTŲ

SUOKALBĮ PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Kada kelios savaitės pir- sius su Chinija, .kuomet 

miau Chinų vyriausybė pa- Chinai davė tokį veidmainiš- 
darė žandariškas kratas So- ką atsakymą į Sovietų ultį- 

* vietų konsulatuose, jieško- matumą.
■ dama neva raudonosios pro

pagandos dokumentų, tai 
buvo aišku, jog žvejoja nau
jos priekabės prieš Sovie
tus.

Paskutinėmis gi dienomis 
areštuodami visus sovieti
nius Chinų-Rytinio Gelžke- 
lio viršininkus, išbugdydami 
juos iš Mąndžurijos, fašisti
niai Chinijos valdonai žen
gė tik antrą žingsnį, bevyk- 
dydami išanksto .suplanuotą 
sumoksią, kurį jiems įkvėpė 
Japonijos, Amerikos ir An
glijos imperialistai.

Berods, nutiesti minėtas 
gelžkelis, turintis 1,080 my
lių "ilgio, Rusijai lėšavo 280 
milionų dolerių. Sovietų Są
junga buvo padarius labai 
žmonišką sutartį su Chinija 
delei to gelžkelio pelnų pasi
dalinimo ir delei bendro jo 
valdymo pusiau su Chinais. 
Primokinti' svetimų imperi-

J alistų, dabar Chinai nu- 
sprendė 'smurtiškai užgrieb
ti gelžkelį, tęsdami nudėvė
tą pasaką, būk ten Sovietai 
vedę komunistinę propagan
dą ir būk “dokumentai,” su
imti laike kratų sovi^tiniuo-

• se konsulatuose, įrodę, būk

Vietoj atšaukti savo smurto 
žingsnius ir sueiti su Sovietais 
į taikias derybas, fašistiniai 
Chinijos valdonai drėbė jiems 
naują šmeižtą į veidą; jūs, gir-1 
di, paliuosuokite tūkstantį ar 
daugiau Chinijos pieliečių, ku- 
rius laikote kalėjimuose}—Iš- 
tikro gi tiktai maža chiniečių 
saujelė yra įkalinta Sovietuose, 
būtent Chinų šnipai, opiumo 
šmugelninkai, baltųjų vergių 
prekėjai ir kiti kriminalistai.— 
O kai del Chinų-Rytinio gelžke
lio, tai Chinijos ' atsakomingų 
valdininkų pareiškimai vien pa
kartoja savo pasiryžimą neleist 
daugiau Sovietams užkelt ant 
jo nei kojos.

Pasaulio imperialistai siunta, 
matydami Sovietų stiprėjimą.. 
Jie iš galvos eina, tėmydamij

APŽVALGA UŽ MASINĘ PARTIJA, PRIEŠ 
PRAŽŪTINGA FRAKCIONIZMĄ!

enktadien., Liepos 19,1929
K

Aišku, lauks Levino 
Ot tau ir darbininkų 
Čia žmonės didelėje 

15 vadų sėdi kalėjime 
bausmės

netgi jei - legalę ir turite, iš
duoti pasą tam, kuris atsisako 
nešioti ginklus apgynimui ši
tos šalies, kuomet ‘tasai pasas 
suteikia protekciją Jungtinių 
Valstijų, kurių užpakalyj sto
vi kariuomenė ir laivynas.”

Nors p. Stimsonas atsisa
kė tuo klausimu diskusuoti, 
tačiau paaiškėjo, kaip sako 
Federuotoji . iSpauda, kad 
yra ..buvę daug 'atsitikimų,1 
kur valstybės departmentas 
'atsisakė išduoti pasą asme
niui, jei jis, yra ,žinomas, 
kaipo radikalas. < Jeigu kai 
kada visiškai ir neatsisako 
išduoti, tai smarkiai suve

• * • f J •

Pasirodo, kad Jungtinėse 
Valstijose reakcija auga 
smarkiau, negu kur kitur. 
Jinai greit parodys savo il
tis pilnoj nuogumoj.

Lai Žūsta—
Jie Komunistai

Vienas Chicagos rūbsiu- 
vių Amalgameitų unijos lie
tuvių lokalo narys rašo 
dienrašty “Vilny” apie lie
pos 12 d. įvykusį to sky
riaus susirinkimą. Tarpe 
kitko jis nurodo, kad į susi
rinkimą

' t'“Atsilaųkė , Gastonia strei-. 
kieriai, prašydami pagelbos. 
Jie nupiešė baisią kovą, kokią

- vecla darbininkais su bosais. 
Vienas iš jų tik, 14 m', a'nįžiaūs. 
Valdyba jiems davė tik dešim
tį minutų 'kalbėki.

“Progresyviai įnešė, kad bū
tų paaukota $10, bet valdyba 
pasiėmė ištirti į pildomą tary
bą ar galima tuos streikierius 
remti, 
ukazo. 
vadai! 
kovoje,
ir laukia mirties
(girdi, jie t esą komunistai),' 
bet atsakyta, kad tik trys ko
munistai, o kiti unijistai tokie,

' kaip ir jūs.
“Taigi streikieriams para

mos neduodą.. O iš boardo 
praneša, kad menševikų laik
raščiui duota $500 ir kokiam 
ten italų Chamber of Com
merce aukota.” > > ,

Vadinasi, pasak skyriaus' 
kaip sėkmingai pradėtas vykdyt valdybos; jeigu gastoniečiail 
sovietinis penkeri.ų metų ūkio komunistai> Įai i jieJ 
kūrybos planas žada pastatyt , . . ka„it,41įc,t„i' ‘ iuos
Sovietų pramonę ant lygių su lal KapitUlStat JUO
pramoniniai pažangiausiomis galabina,. jų gelbėti nereikia,: 
šalimis, ir kaip to plįmo pasek- ne$ jie ėjo prieš kapitalistų 
mėje galės pakilti gerovė Rau- iiitieresus, 
donosios Respublikos darbo mi- bjauresnio pasielgimo SU 
nioms, ir kaip pasaulinio pro-surasti • - i i-
letariato akys kasdieną vis la-1 
biau kreipiasi į Sovietų šalį, 
kaip į vienintelę darbininkų tė
vynę.

Tą penkių metų planą impe
rialistai ryžasi suardyti ir su 
visomis šaknimis išrauti Sovie-

• tų tvarką buvusioje Rusijoje, 
tokia prapaganda buvo va- kol dar nepervėlu.
roma- 1 Eisi per Dvarą, Muš? Ar
Kame Tikroji Provokacijos) Neisi, Vis Tiek Muš

Prasme? I Kuomet pasaulinis imperia-
Nors gelžkelįs būtų dar irjhzmas siekia to tikslo, tai jo- 

taip svarbus dalykas, ta- ’kia tarptautinės santaikos poli- 
čiaus jis nėra tikroji, nėra i iš.Sovietl' i>usės 

,. _ .v .. . , . dys vis naujų imperialistinių
pamatine priežastis, kodėl1 prOVOkacijų. ’ Jeigu, sakysim, 
Chinų vyriausybė padarė Sovietai būtų ir visiškai nūsi- 
pastarąją provokaciją prieš leidę Chinijai minėto gelžkelio 
Sovietų Respubliką. Chinų- į incidente, tai imperialistai bei 
Rytinis Gelžkelis yra tiktai 
skraistė, po kuria imperia
listai ir chiniškieji jų leka- 
jai stengiasi pridengt savo 
vėliausią suokalbį prieš So
vietus, ». f

Jų jiŠskąitliavimąs toks. 
Išprovokavus^ karo ugnį to- 
limuose ?rytųo$ė, už tūks
tančių rny.lių nuo Sovietų 
Respublikos ' centro, Sovie
tai būsią priversti sutraukt 
geriausias spėkas savo Rau
donosios Armijos į Mandžu- 
rijos ąritį. Tuomet Lenkija, 

.Fiiiija; Rumunija, .Latvija 
ir kitos pasieninės valsty
bės užkurs savo armijas ka
rau prieš Sovietus, kurie 
būsią nusilpninę savo euro
pines spėkas, per išsiuntimą 
“y . raudonarmiečių JHolaS ir !̂ 
Skaičiaus į Chinijos frontą. tose kapitalistinėse šalyse, Uu-

B.et Sovietai permato ne- dija, kad Sovietai turi skaitlin- 
vldonų gudrybę; jie neina 
aklaį ir jie pasirūpins^ kąd 
tas imperialistų “triksas” 
neišdegtų. Ne užsimerkę, 
bet blaiviai žiūrėdami tik
renybei į akis Sovietai nu
trauko ir diplomatinius !ry-

Eisi per Dvarą, Muš? Ar

streikavo. į■' Tai 
... ’sun- 

Tai i visi'^Naū- 
jienų” auklėtiniai, kurie lai
kosi Grigaičio obalsio: “iš
naikinti visus komunistus.” 
Nežino tamsūnai, kad nužu
džius Gastonijos strėikie- 
rius komunistus, jų pačių 
padėtis del to nė kiek nepa- 
geres, ale pablogės. Tątai 
jau gyvenimas yra parodęs. 

Lietuviai darbininkai, ne
paisydami menševikų 
džiaugsmo ir pliovonių, turi 
gelbėti' gastoniečius darbi
ninkus, kurie sėdi kalėjime, 
laukdami mirties.

Ura-Patriotu Darbai įj
%**

Amerikos Revoliucijos 
Dukterų — reakcingiausios 
organizacijos Jungtinėse 
Valstijose — ir kitų panašių 
įstaigų advokatas H. Ralph 
Burton, šiomis dienomis 
parašė laišką valstybės sek
retoriui Stimsonui. Tai bu
vo laiškas ne by kokis^ ale 
protesto prieš tai, kodėl val
stybės departmento pasų iš; 
davimo skyrius suteikė pasą 
p-lei Dorothy Detzer, kuri 
važiuoja į Prągą dalyvauti 
pacifisčių. : moterų (buržu; 
jų) kongrese. “Amerikos 
revoliucijos dukterys” pro- 

! testuoja prieš išdavimą jai 
pasporto todėl, kad jinai

jų bernai vis tiek greit būtų iš
radę kitokią priekabę, ir lindę 
giliau ir giliau,—kol Sovietams 
būtų belikę viena išeitis, tai spė
kos panaudojimas.

Grįžtant prie dabartinio nuo- 
tikio, klysta Sovietų nepriete
liai, manydami, kad jeigu bus 
pąsiųsta rąujdoUjięjį pulkai į- to
limąjį Čhinų frontą, tai Lenkai 
ir kiti Anglijos, Francijds ii* kt. 
bernai atras apnuogintą,; neap
saugotą vakarinį ir pietinį So
vietų Respublikos frontą, ir ga
lės sau liuesai: maršuoti net iki 
pačiai Maskvai./ Milteliai sovie
tinio, abięjy Jyčių jaunimo, de- 
setkai milipnų Sovietų darbi
ninkų ir valstiečių yta išmokę 
valdyt ginklą, 'ir jie pasirengę 
kautis iki mirtie^ beginant sa
vo proletarinę tėvynę. , , .............

šimtai tūkstangių darbininkų, yra pacifiste, priešinga ka- 
kurie dabar ’ išėjo į priėšimpe- j rui. Ir todėl adv. Burton 

irialistines demonstracijas Ber- sako p. Stimsonui:

Pučia Prieš Vėją
, Kunigų “Draugas” parašė 

ištisą straipsnį smerkimui 
tų jaunuolių,'kurie tuokiasi 
su svetimtaučiais, al/ba skir
tingos tikybos žmonėmis. 
Pažymi, kad “Labai daug 
lietuvaičių išteka už sve
timtaučių, o dar blogiau — 
ne už katalikų, bet protes
tantų.” Jei lįetuyiai būtų 
geri patriotai, tai nieko, bet 
“praugas” to nepripąžįsta, 
Esą,

, t i • • :: . I ' .
Į “Nemalonu,; ,bęt( reikia pa- 

; stebėti, kad ypąą njūšįj/jaųni- 
’įpili pavojinga maišytis su sve
timtaučiais, nes pas musų jau- 
iiirrfo p^r^ažą. y ^.tautines iš-v 
tvermės? Užteko, 'katu hioiį; išį 
lietuvio pasijuokti, jis -lietuvy-, 
bes išsigąsta, jos nori, išsiža
dėti. Tas pats yra ir tikėjimo’ 
klausime? Ištekės * lietuvaitė 
už protestanto, , ji greit. pasi
duoda jo įtakai, netenka ir ka
talikybės. Tokiose šeimynose 
negali būti nė džiaugsmo, nė 
laimės.”
Iki šiol mūsfl klerikalai su 

patriotais labai džiaugda
vosi lietuvių patriotingumu 
ir katalikingumu. Bet štai 
kunigai jau pripažįsta, jog 
taip nesama. Be reikalo ku
nigai 'del to šaukia.? Prieš 
vėją jie nepapūs. Pagaliaus, 
kokis čia skirtumas su ko
kios tautos ar, tikybos lietu
vis ar lietuvaitė apsives. 
Jei tik jie bus susipratę kla
siniai, kaipo darbininkai, ko
vos už savo reikalus, tai ne
žiūrint kokios tautos ar ti
kybos jie yra buvę — jie at
liks savo kaipg, darbininkų 
klasės narių pareigas. To- 
kia mūsų pažiūra į tai,

“Jūs, kaipo valstybes sekre
torius, neturite moralės teisės,

gų sau talkininkų. Tuo „pačiu 
laiku Chinų darbininkai ir- kai
miečiai pasmarkino ginkluotą 
kovą prieš naminius savo pri
spaudėjus ir užsieninius impe
rialistus, šiomis dienomis užim
dami visą pusę didelės ir tur
tingos Fukien provincijos. .

Tarptautinė gi Raudonoji 
Diena, Rugpjūčio Pirmoji, kuo
met milionai visų šalių\ darbi
ninkų stos į griežtas priejąnjpp- 
riąlistines demonstracijas, turės 
pąbfėžt imperialistams tą fąk- 
tą, kad jie žaidžia su. ugnimi. ;

?.. * * • 1 ----- . : : :
I nistinių nukrypimų visais svar- . 
j besniais klausimais. Ir kuris 
Partijoms narys šiandien bando 
padaryti, sab iš to kapitalo, 
kuris bando' suversti visą kal
tę ant kitos buvusios frakci
jos, tas eina prieš Kominterną, 
eina prieš Kominterno naują 
liniją, pravestą mūsų Partijoj.

šių žodžių rašytojas buvo 
didžiumietis; jis, kaip ir dau
gelis kitų, veikė su didžiuma 
todėl, kad jam išrodė, jog di
džiumiečių pozicija yra teisin
gesnė, kad didžiuma stovi'ar
čiau prie Kominterno. Bet jis 
visuomet L|uvo didžiumietis tik 
ligi tol, kol didžiuma neper
žengia Kominterno padavadi- 
jinįų, kol ji yra ribose Ko- 
minterno; kaip /greit vienas, 
keli, ar visa grupė Partijos 
narių, kad ir didžiumiečių, nu
ėjo perto Ii, kaip greit jie iš
stoja pries Kominterną, taip 
greit ■ aš j 
mietis 

Augščiausio čiukuro frakci-: kas . ji
jinė kova/ pasiekė pereitojoj,! už Komunistų Internacionalą, 
šeštojoj, Partijos konvencijoj, jo pravestą liniją, jo nustaty- 
Komunistų • Internacionalas, tas gaires Amerikoj d-arbinin- 
kaip žinome, prisiuntė jąi spe- kų judėjime. Taip \iri dą- 
ciąlį Atvirą Laišką, kuriame ryti 
buvo nurodyta mūsų nedatek- 
liai, kuriame griežtai buvo 

-reikalauta likviduoti pragaiš
tingas frakcines kovas ir pa
siūlyta tam tikri reorganizaci
niai patvarkymai.

Buvusioji didžiumiečių gru
pė, vadovaujama Lovestono 
ir drg. Gitlowo, sudariusi mil
žinišką didžiumą šeštosios 
Konvencijos delegacijos—dar
bininkiškos delegacijos—ma
nė, kad Kominternas perveda 
Partijos vadovybę mažumie- 
Ciciiii, ii nau uuviiii muo u/jiiuv" _ •

tas didelis smūgis visam Jung-, ninku masės tokips plačios ir 
tinių Valstijų darbininkų jude- paskendę letarge. įGyvename 
jimui, 
geri bolševikai, nėra i 
Kominternui. D i d žiumiečiai 
laike savo kokusus, o mažu- 
mieęiai—savo; d i d žiumiečiai 
sakė, kad Konvencija gali nu
tarti taip, kaip ji nori, turėda
ma didžiuma delegatų, ji iš
rinks savo deleg'aciją, pasiųs į 
į Kominterhą ir ten sykiu su 
pasaulinio revoliucinio štabo 
vadais dalykus užbaigs. Jeigu 
Kominternas pakeis Konvenci
jos tarimus, tuomet delegacija 
pilnai tatai priims, šitokio su
pratimo laikėsi didžiumiečiai 
ir mažumiečiai. ? Apie nepasi- 
davimą Kominterno sprendi
mams, apie pasipriešinimą jo

matysime, kad jose klausimas 
ėjo ne tiek apie išanalizavimą 
esamosios Amerikos ir viso pa
saulio kapitalistinės ekonomi
jos ir sykiu darbininkų judėji
mo, ne apie pritaikymą komu
nistinio'judėjimo prie situaci
jos, kiek, kova už tai, kas tu
ri Partiją valdyti: didžiumie- 
čiai ar mažumiečiai, lovesto- 
ni,ečiai (pirmiau ruthenbergie-j 
čiai), ar fosteriečiai. Kiekvie
ną sykį Komunistų Internacio
nalas įsikišdavo ir patvarky
davo', sykiu pareikalaudamas, 
kad frakcijom būtų padarytas 
galas ir kiekvieną sykį, abi 
frakciji, sutikdamos su Ko- 
minterno ipatvarkymais, paža
dėdavo frakcijines kovas lik
viduoti. 1 .>

Apie šešeris metus ėdusis 
mūsų Partijos eiles ir epergiją, 
tasai priklus ir destruktyvus 
frakcinis vėžys pagaliaus tapo 
.išpjautas. Tai padarė Komu
nistų Internacionalas ėhirurgiš- 
ka metodą, pagamindamaš- At
siliepimą, kurio turinys tilpo 
mūsų spaudoje)

kalbant apie tai, reikia pri
pažinti Sekantį: prieš pastarą
jį kominterno pareiškimą ame
rikiniu klausimūf gal daugiau 
kai 95 nuošimtis mūsų Partijos 
narių buvo' pasidalinę į dvi 
griežti frakciji: mažumiečių ir 
didžiumiečių. Vieni laikė šven
ta prievole savo frakcijos nuta
rimas, o kiti-2—savo;’vieni staty
davo savo frakcijos reikalus 
augščiau partijos interesų, o ki-
ti-4-savo; vieni buvo įsitikinę,' 
kad jų frakcija yra artimesnė 
Komunistų Internacionalui, ki
ti—jų; vieni mane, kad nesi
lankymas į Savo frakcijos ko- 
kusų susirinkimus yra lygiu 
nusidėjimu prieš darbininkų 
judėjimą, kai nesilankymas'?.] 
Partijos vienetų susirinkimus, 
o kiti—priešingai. žodžiu, 
mes turėjome dvi partiji vie
noj ; dvi vadovybi—vienoj ; 
dvi grupi su atskirais organais, 
atskirais susirinkimais. Jei 
vienos frakcijos pastatyti žmo
nės dirbo vienokį darbą, nors 
jis buvo ir labai reikalingas ir 
vedamas su geriausiais norais, 
tai kiti vengdavo pridėti pirš
tų, kad tuomii nepakėlus savo 
oponentų prestižo Partijos na
rių ir. apskritai darbininkų 
akysei. ; , .

žodžiu, mūsų Partija, dėka 
žalingam frakcionjzmui, išsi- 
grupavimui, negalėjo varyti 
komunistinio-bolševistinio dar
bo tikra to i žodžio prasme. 
Į viską,, ką tik mes pradeda-* 
vome, įsiliecįaivo beprincipinių 
nųodiį ir tą darbą užnuodjn- 
>davo\ Jeigu mūs, “lietuvis^ 
kam,” darbe buvo kitąip, tai; 
tik ačiū tam, kad tarpe lietu-' 
vių komunistų labai mažai, pa
lyginamai, radosi mažumiečių 
ir mes, apskritai, gal buvome 
daugiau “tolerantingi.”

Taip ilgai tęstis negalėjo. 
Turėjo būti padarytas frakcio-
nizmui galas, arba pati Parti- patvarkymams, apie išstojimą 
ja, ilgainiui, turės susmukti, 
ažuot augus į masinę partiją. 
Aišku, niekas kitas frakcijom 
galo negalėjo padaryti, kai tik 
Komunistų Internacionalas, 
kurio mes, Amerikos Komunisč
ių Partija, esame dalimi. Ko* 
minternas atvejų atvejais bu
vo nurodęs, kad esamoji pa
dėtis Partijoj netoleruojama, 
kad mūsų Partija beprincipi- 
niai palaiko frakcijas, kurios 
užkerta kelią darbui tarpe 
masių ir neleidžia organizaci
jai patapti masine: frakcioniz- 
mas atstumia darbininkus nuo 
Partijos, neleidžia jai sumobi
lizuoti savo pajėgas kovai už 
įtraukimą naujų narių ir ko
vai už darbininkų bendrus rei
kalus.

Jei mes paimsime ypačiai
> 1923, 1925 ir 1929 metų triūsų 

: > Partijos konvencijas, tai pa-

kiekvienas didžiu- 
jšstojame prieš juos, 
nebūtų, -į- kovojame

Taip 
kiekvienas

ri da- 
bolfcevikasL 

Prisipažinti prie klaifių, ko
munistui nėra sarmatos. O 
klaidų, pakartoju,—ir stambių 
klaidų,—mes darėme ^si— 
mažumiečiai ir didžiumiečiai. 
Už tatai šiandien privalome 
kelti aikštėn, kas buvo nege
ra; savikritika turime nušvies
ti visus tamsesniuosius netiks
lumus ir blogybes. -t

Mūsų Partija stovi prieš 
herkuliškus darbus.*^ Ji yra, 

I palyginamai, dar vis tik ma* 
čiam, ir kad tuomi bus užduo- ^utė, kuomet Amerikos da^bi-

(Gyvename 
nes i mažumiečiai nėra t. v. trečiajam periode, kuomet 

artimi i kapitalistinė gamyba, ačiū 
—■-'--''■■'technikos pakilimui ir įvedi- 

jmui racionalizacijos (speed
up sistemos) sparčiai pakilo 
ir darbininkų jud£ji 
dėjo kairėti,xdarosi - 

1 gesniu. Štaį tose

prieš Kominterno politinę lini
ją pas eilinius Partijos narius 
negalėjo būti nei minties.

Tačiaus, kaip dabar pasiro
do, didžiumiečių vadovybės 
dalis tą mintį turėjo omenyj. 
Tatai aiškiai paliūdija elgėsis 
Lovestono ir drg. Gitlowo. Po 
virš mėnesio laiko svarstymo 
amerikinio klausimo Komin- 
terne, kurio vyriausi 
kreipė didžiausios domės 
giau, negu kuriai kitai 
tijai, patiekus bendrą 
nuomonę, Lovestonas su 
Gitlowu išstoja priešais, 
reikšdami, kad jie

Iš Argentiniečių 
Moterų Veikimo

’ Drg. P. Kitrienė argenti-, 
niečių “Rytojuj” praneša:

“Birželio 2 d. 4. v. pp. “'R/ 
name įvyko LD^A. 138 kuopos 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo 17 narių, pirmininkaujant 
draugei O. Venckūnienej. Bu
vo skaitytas iš Pildomojo Ko
miteto laiškas lięčiantis L. ir 
B. "švedus, 'jų kenksmingumą 
darbininkiškoms f‘ prganizaci-

vadai 
dau- 
Par- 
visų 
drg. 
pa

kovosią 
prieš šitą Kominterno patvara 
kymą. • Čia jau turėjo būti 
padarytas tam galas., Delega
cijos dalis, kuri išstojo prieš 
Konūntėrną, manė, kad tie na
riai, kurie ėjo'šū'ja iki šiol, 
eis ir toliau, nežiūrint, kad tai 
L„r prieškomunistinė linija.--------------------bus < • 

g,aįimąįs būdais čia jie paslydo,V dikčįai apsi- 
jdyti mūsų kuo- rikdami, nes, kaip matome, 

[plačiosios masės marių pametė 
. ■ / T ' įjuos ir eina su Kominterno Ii- 

.Kaip žinoma, L. 11<B. jnija, smerkia tuos, kurie išė- 
Švedai, bėgdami iš “Ryto-[jo prįeš Kominterną.^. O už 
jaus,” bandė SU savim nusi- neklausymą Kominterno, disci- 
vesti. ir tas organizacijas^ plinos, už tiesimą kelių skal- 
kurios sukasi aplink ^RytįO- Partijos, Lovestonas.^at- 

Viena iš tokių organi-į 
zacijų buvo minėta kuopa, | 
kurios valdyboje, L. Švedie
nė turėjo atsakomingą vie^' 

i/v Tačiąus skaldytojams

H a i . visaip j , 

stengiasi kli 
poms J’

ju.”
u

. t ■ t ■ ■. • i.

joms bei mūsų : kuopai. Taip įa
pat'skaitytas straipsnis iš ‘Ry- nŽ3avykp} "Žianje ’susirinki-
tuojaus. ’ Po paskaitų visos na
rės išreiškė širdingą padėką 
draugėms n'ortietėms už prida- 
Vinią energijos šiame kritiška- 

- mc momente, kuomet piktada-

me,įsirašę keletąs naujų na
rių,' kas parodo, jog skaldy
tojų. norai' toli gražu neišsir 
pildo. ' I •į

rs pra-
Ręyin- 

gesniu. štaį tose pačiose 
J ungtinese V a Istij ose—Pietuo
se—Elizabethtown ir NeW Or
leans streikai ir kdybs; štai 
Gastonijos streikas ir 14 dar
bininkų ikalintii, laukiančių 
mirties.

Tasai darbo masių kairėji
mas ir bruzdėjimas tęsis, nes 
iš kapitalo pusės , daroma bai
sus spaudimas. Pąftija turės 
jom vadovauti; /organizuoti 
mases į kovingas darbo uni
jas; vadovauti jom kasdieni
nėse kovose ir už galutinuo
sius tikslus.

Imperialistinio karo pavo
jus kasdien matomai auga; 
puolimas ant Sovietų Sąjun
gos iš visų pusių reiškiasi. 
Prieš tai kovoti ir tom kovom 
mobilizuoti mases niekas ki
tas be mūsų Partijos negalės.

Del to kiekvienas Partijos 
narys privalo šiandien glau
džiau, negu kada nors, sujung
ti savo pečiais ir kovoti už 
Partijos vienybę, už KoniiįterJ 
no pravestą liniją, prieš paši- 
kėsintojus Partiją skaldyti, 
prieš atvirą ir paslėptą opozi
ciją prieš Kominterną; už į- 

Traukimą j Partijos eiles kuo- 
dau^ihusrai darbininkų, ypa
čiai amerikoniškų da^ipinky, 
iŠ : pagrindinių induętrijų;' už 
masinę’bolševikų partiją!

R. Mizara.

sidūrė Partijos išlaukyj. Ki
taip ir negalėjo būti. !

Klysta tas, kuris mano, kad 
Kominterno šis patvarkymas; 
paliko kurią vieną iš seniau 
buvusiųjų frakcijų Partijos va
dovybėje, Anaiptol! Komu
nistų Internacionalas sykių sy
kiais pareiškė,, kad abi frakciji 
lygiai kaltos del esamosios pa
dėties; abi pridarė eibes klai
dų;'abi lygiai padarė oporUi-

15 Bankų Užsidarė Per
Dieną Floridoj s

Tampa, Fla.— Trečiadienį 
čia užsidarė penki bankai. 
Kitose vietose Floridoj už
sidarė dešimts bankų. Viso 
per vieną dieną užsidarė 

•'penkiolika bankų.

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

Liepos 19 d.:
—Prasidėjo Antrasis Koihu> 

nistų Internacionalo Kongresas 
Pctr-ogrnde, 1920. - - *.



Lavinimosi Kampelis
N. Leninas

Apie Kai Kurias Marksizmo Istorinio Vystymosi Ypatybes I
(Pabaiga)

Antruoju trymečiu, bur
žuazinio Rusijos vystymos 
įvairių tendencijų Susirėmi
mas nestovėjo dienos tvar
koj, nes tas abidvi tendenci
jas buvo “Zubrai” prispau-- 

' dę, atstūmę atgal, suvarę įĮ 
vidų, nustelbę žinomam lai-.

pati į tą* sriovę, kūril 'steni- pasirodo, kad taip nėra, nes 
giasi Įvaryt markšiZrtio te- L. L. Namo gaspadorius, pildy- 
oriją ir praktiką į “vidūti- damas šerininkų tarimą, iš- 
niškumo ir akuratiškumo” | nuomavo svetaįnę Amerikos 
vagą. Marksistine čia likos Liet. Darb. Literat. Draugi
jai! viena tik frazeologija, !jOs 54 kuopai ir Tarptautinio 
puošianti pilnus liberalinės ■ Darbininkų Apsigynimo 8 kuo- 
dvasios samprotavimus apie pai rengimui prakalbų kun. 
“jerarchiją” ir “gegemoni- Mockui, kurios turėjo įvykti 
ją” ir tt.

Šitas straipsnis negali, ži-į
birželio 4 ir 6 d., 1929 m., bet 
direktoriai susišaukė susirin- 

1 kimą birželio 3 d., 1929 m., 
prieš pat prakalbų 

’, sulaužydami šėri-
■ ninku tarimą, nutarei neduoti 
svetainės;

| . Kadangi tokis sauvaliavi-

tvarkon stojos tiesių pripa-. noma> gvildent tų sampro- 
zinimų vykdymas visose sa" gavimų. Pakanka nurodyt /ra’ 
lies gyvenimo srityse, o an-1 į juos, kad nupiešti tai, ką’tyykim^’ \r 
truoju- prityrimo peidiibi-: mes esam augščiau 1 ninV" tom 
mas, jo supratimas plates- ie m a r k s • 
muose. sluogsmuose, jo jsi-1 venamo krjzį0 
skverbimas, jei taip galima; apįe j0 sąryšį su visomis so- mas ir neteisėtas elgimasis di- 

jissn eikst, j požemį, į atsill- j cialiai_ekononrinėmis gyve- rektorių .sulaužė bendrovės šė- 
rxuoicio įvctiiių mcioių cnco. į namojo laikotarpio ( (perio- rininkų metinį tarimą ir su-

Kaip tik del to, kad mark-1 do) apystovomis. Nuo klau-, laužydami, viršminėtų draugi-
kusias įvairių klasių eiles. ’’ -

i Kaip tik del to, kad mark- į do) apystovomis 
sizmas yra ne negyva dog- simų, kuriuos tas krizis yra jų padarytą kontraktą, rengė- 
ma, ne koks tai galutinai iškėlęs, negalima nusikra-'jam padarė finansinius ir kito- 
baigtas, gatavas, nepermai-i 
nomas mokslas, bet gyvas 
nurodymas, kaip reikia 
veikt, kaip tik del to jis ne
gali neatvaizdinti savy ne-

dvarininkai atžagareiviai.) 
Viduramžių zubrai ne tik
tai užplūdo avansceną 
(priešakį), bet ir pripildė 
plačiausių buržuazines vi
suomenes sluogsnių širdis 
“viechiečių” (“gairininkų”) 
ūpu, nusiminimo, atažados 
dvasia. Ne dviejų senovės 
pertaisymo būdų 4 susirėmi
mas, bet pametimas pasiti
kėjimo į nors kokį pertvar
kymą, “nusižeminimo” ir 
“gailesčio” dvasia, pamėgi
mas prieš-visuomeninių mo
kslų, misticizmo mada ir t. 
p.,—štai kas iškilo viršun.

Ir šita neapsakomai aštri 
atmaina nebuvo nei pripuo
lamas daiktas, nei vieno tik 
“iš oro” spaudimo vaisius, suprato marksizmą pirmes- 
Pirmesnioji gadynė taip gi- niają gadynę labai vienpu- 
liai sujudino gyventojų siškai, iškreiptai, išsimoki- 
sluogsnius, kurie kartų kar-.nę atmintinai tų ar kitų 
tomis, amžių amžiais nuoša-1 “obalsių”, tų ar kitų atsaky
ty stovėjo nuo politikos mų marksistinių kriterijų, 
klausimų, buvo jiems sveti- “Visų vertybių pervertini- 
mi, kad “visų vertybių per- mas” įvairiose visuomenės 
vertinimas,” naujas darbas gyvenimo srityse nuvedė į 
pamatinėse problemose, abstrakčiausiu ir bendriau- 
naujas reikalas teori- siu, filosofinių marksizmo 
jai, abėcėlės mokinimas iš pamatų “reviziją.” Įtaka 
pat pradžios kilo savaime i b u r ž u a z i n ė s filo- 
ir neišvengiamai. Milionai į s o f i j o s josios įvairio- 
iš karto pažadinti iš ilgoje idealistinėse atmai- 
rrriego, iš karto pastatyti 
prieš svarbiausias proble
mas (klausimus), negalėjo 
ilgai išsilaikyt ant tos augš- 
tumos, negalėjo apsieit be 
pertrūkio, be grįžimo prie 
elementarinių klausimų, be 
naujo ruošimos, kursai pa
dėtų “suvirškint” nematy
tai turtingas pamokas ir 
duotų galimybės nepalygi
namai platesnei masei vėl 
eit į priekį, jau daug tvir
čiau, sąmoningiau, drąsiau, 
patvariau.

Istorijos vystymos dialek
tuos pasirodyta tokios, kad 
pirmuoju laikotarpiu dienos

tyt. Nėra didesnės žalos, kius nuostolius, taipgi1 žemina 
didesnės b e p r i ne ipystės, L. L. Namo Bendrovės vardą 
kaip stengimasis atsikratyt ir kenkia jos augimui,— 
nuo jo frazėmis, 
dėsnio svarbumo, kaip susi-

Nėra di-| Todėl Aušros Draugija, kai
po šėrininkė L. L. Namo, lai-
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4 N. Vine St., Shamo-

. O. Box 209, Harris- ! 1
, 0.

»
Box 568, Cnstie

Box 253, West Frank-

Vandalia St., Collins-
ius, 172 Gertrude St.,

burg, III.
Aimanas, 

Shanon, Pa.
Yuškauskas, 

fort, III.
Chiplish, 611
'A ndi ifikkeviėi

,Ohii.
čienč. Box 400, Benld, III.

......... Box 264, Buckner, III.
Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw, Mich. 
Lasky,/P. < 
V. Savukaitis,

Simutis, Box 27, ..... -----------
Vaitkevičius,

Detroit, Mich.
Malinauskas, 

Minersville. Pa.
Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y. 
M. Urmoniūtė, 37 
View, Pa.
J. Stanislovaitis, 
Wilkes-Barre, Pa.

Linkus, 3116 
cago, 111.

Gudišauskas, 437 Elm Si., Tamaqua, 
Pa.

Akrįn, >O)>i
J. Gusevičl
F. Miller? !
K

done Avė.
Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 

Ave.
Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona 

Guntarienė.
i Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 
i nedėldienj kiekvieno mėnesio, Lietu- 
' vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
3 vai. po pietų.

‘GERAI PATAIKOJ’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesj laiko po 500 JOHN’S 

i CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
’lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli.

O. Bo>f 413, Zeigler, II). LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ * neiikiu bloku nuo mano biznio tis, P. o. 262. Cuddy, Pa. DRAUGYSTĖ HARTFORD CONN i , Pęm<ių įmoku nuo piano mznio 
x 27, Blanford, Ind. *u M ’ wi'Nn., kostuinenai ateina ir saujomis po

5768 Addison

Pv O. Box

4tf' Ten Eyck

Nor(.v)ph- Avė.,

307 Plymouth

So. Halsted St.,

Ave., \
I 

246,
St.,

West

Ave.,

Chi-

penkis cigarus ir po daugiau pasii- 
236 Pqrkima ailt Syk< VIS1 suPratl?vi vYrai 

° 1 a Į myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 
B Mulnranka 9R Cpdar itinka kad Jie malonus ir dūmai B. Muleranka, J8 Cedar, AR0MATIŠKAI kvepia.”
J. Kazlauskas, 481 Hud-

apsakomai asti ios atmai-: telkimas visų mai ksistų, su- menesini<une susirinki- Maršalka J.nos, įvykusios visuomenės i pratusių krizio gilumą ir^,Tepo™ d1.1griei-1 way'

j ELIZABETH, N. J. I |
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai

į Pirm. M. BUDRIS, 415 Franklin St.
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. Į 

įProt. Rašt. B. BARKAUSK1S, 255!
Pine St. i i

Fin. Rašt. A. (WGUTIS, 2122 In-Į 
■ galis Avė., LindęnJ/N. J.
Ižd. V. Paulauskas, 228 Clark PI. j
Iždo Globėjai: J i

i K. POCIŪNAS, 22) Magnolia Ave.
į J. KRAKAUSKAŠį 300 First St.
Organo Raštininkas J. KENTRUS, 

201 E. Westfield Ave., Roselle Park, 
N. J. i

. KICEINA, 259 Broad- Į

Valdybos Adresai: 
Pirmininkas P. Kriščius, ! 

Terr.
Vice-pirm.

St. •
Prot. rašt.

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

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis, 

kas antrą

gyvenimo sąlygose. Atmai
nos atsispindėjimu pasireiš
kė didis suįrimas, pakriki
mas, visokios klajonės, žo
džiu,—rimčiausias marksiz
mo vidaus krizis. Dienos 
tvarkon vėl stojos griežta 
kova del marksizmo pama
tų. Labai platūs sluogsniai 
tų klasių, kurios negali iš
vengt marksizmo, formu- 
luodamos savo uždavinius,

• 1 !• 1 . . • ’ j Iii.,

reikalingumą kovoti su juo, įaį protestuojame prieš direk-
kad gint teoretinius mark-1: 
sizmo pagrindus ir pamati
nius jo dėsnius,’ kurie yra 
darkomi iš priešingiausių 
pusių platinamąja buržuazi
ne įtaka įvairiais marksiz
mo “palydovais”.

Pirmesnysis trymetis pa
traukė sąmoningai dalyvaut 
visuomenes gyvenime to
kius sluogsnius, kurie nere
tai dabar pirmą kart prade
da tikrai susipažinti su 
marksizmu. Buržua zinė 
spauda daug daugiau tuo 
dalyku sutveria klaidinimu, 
negu pirmiau, ir juos pla
čiau skleidžia. Marksizmo 
pakrikimas ypač yra pavo
jingas tokiomis sąlygomis. 
TodeL suprasti priežastis, 
del ko tas pakrikimas yra. 
neišvengiamas gyvenamuo-< 
ju metu, ir susitelkt nuosa
kiai kovai su juom yra 
marksistams, tiesioj ir fi

nose pasižymėjo machiz- kroj žodžio prasmėj, gady- 
mo*) epidemijoj tarp mark-1nes uždavinys.
sistų. Atmintinai išmoktų,] (Lenino Raštai No. 1.) 
bet nesuprastų, nepergalvo- --------

torių/sauvališką ir neteisėtą 
laužymą šerininkų tarimų. 
Taipgi reikalaujame direkto
rių, kad pasiaiškintų šėrinin- 
kam ir organizacijom, kokiu 
tikslu jie sulaužė kontraktą su 
viršminėtomis organizacijomis, j 
Taipgi mes kviečiame šėrinin-l 
kus ir draugijas būti ant sar
gybos ir neleisti direktoriam 
laužyti šerininkų tarimus, nes 
tokis elgimasis gali tiksliai! 
privesti bendrovę prie ban
kroto.

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

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

i gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
Į North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
1 gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 15j3 Ames St.; P. 
Kimšas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Saulėnas, 20 Faxon St. Visi iš 

j Montello, Mask. !

. M. J. J. Urbszo,
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 

—- ---------------- jų parsitraukia.
John Naujokas Taip pat drg. S.

•______________ - ~___________ Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue,
: Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- 

MOTERŲ PA ŠELPI NĖ DRAUGYS- ■ čiais parsitraukia ir pasekmingai 
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS. 1 miestuose parduoda; taipgi ir kiti 

, , įBrooklyne ir kituose miestuose, kur
: Valdybos Adresai: yra gerį lietuviai ir išmintingi dar

bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarad Amerikoje po 10 centų.

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro-, 
gresyviai biznieriai, ne tik Brookb/ 

; ne, bet ir kituose miestuose—^rfur 
reikalaukite: Restoranuose, Uj/gose, 
Kliubuose, ant Balių ir StqXlose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo 
ant pareikalavimo visur į kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, .vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

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

Pirmininke E. Beniulienė, 16 Bun
ker Ave.; Pirm. Pagelbininkė O. 
Turskiene, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 36 
Lansdownq St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

CASTON ROPSEVICH

Mes reikalaujame, kad šio
ji rezoliucija būtų perskaity
ta artimiausiame šerininkų su
sirinkime.

Valdybos parašai:
Pirm. B. Budris, 
Ižd. W. Paulauskas, 
Sekr. B. Barkauskas.

PITTSBURGHAS IR APIEL1NKĖ 
Priešfašistinės Tarybos Komitetas

'1928 i Metams:
Pirm. J. Urbonas, 2Q11 Carey Way, 

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

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion). i į \h

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

Fin. sekr. R. iBeniušis, 911 Jones
Ave., N. BraqdockJ Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 80
Kees Rocks, Ra.
Siunčiant aukas, ,če 

ey orderius išrašykite 
lu, o t
E. K. š. . V

i—8th St., Mc-
kius arba mon- 

iždininko var- 
siųskite finansų serketoriui.- <

---------- ---------------

R DUKTERŲ 
p Rapids,

tų “obalsiu” kartojimas pri- I * Machas — buržuazinis filosofas, 
veri? nvip iqqirilnti- Realistas. Kai kurie nukrypusiejiveae pne piaciai ISSipiail- nuo bolševizmo inteligentai mėgino 
DUSIOS tuščios frazės, kuri.marksizmą pakeist machizmu.
•P o L11 n o i i’pięlcp vi^iškni tip- ' Otzovistais 12-15 metu atgal laKimai leiSKe VlSlSKdl ne va(Hnosi tiei bolševiku frakcijos na- 
marksistmes, smulkiaburzu- riai, kurie reikalavo atsaukt (“oto- 

lz o i tt nnfni ^vat ) socialdemokratus is Valstybesazines snoves, Kaip amai Dumos. Jie kartu giminiavosi su 
atviras ar gėdingas otzo-//dievu jieškotojais” ir “dievų tvėrė- 
vizmas”**) arba pripažini- jr machlstais- (,al,s buvo 
mas “otzovizmo” “legale 
marksizmo atmaina”.

Iš antros pusės, “viechys- 
tės” (“gairystės”) dvasia, 
atžadystės dvasia, apėmusi 
plačiausius buržua zijos 
sluogsnius, įsibriovė taip

____ 12-15 metu atgal 
vadinosi tiei bolševikų frakcijos na-

Brooklyn LABOR LYCEIW
DARBININKŲ IŠTAIGA.

bales dėl Balių, Koncertų, 
Ikietų, Vestuvių, Susirinkimų Ir tft.
Pulkui steičius su naujaisiais įtata*- 
M&ii. Keturias bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
949—959 Willoughby Ak>

Tat S842 Sta»yr-

ir machistais. 
machistai.

CLEVELAND, OHIO
Pionierių Piknikas

ir
Draugijų Adresai, Kurios

Turi ‘laisvę” už Organu

WORCESTER, MASS. WORCESTER, MASS.
| Didelis, Linksmas ir Gražus

PIKNIKAS

Vakar šis skyrius per neapsižiūrė
jimą buvo įdėtas su I neištaisytomis 
zecerinėmis klaidomis^ šiandien ji 
pakartojame ištaisę.

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pirmininkas—F. RODGERS,
812 Oregon St., Pittsburgh, Pą. (
lis Sta.)

Vice-Pinnininkas— K. STAŠINSKAS, 
Box 655, New Kensington, Pa.

Sekretorius— J. MILIAUSKAS.
626 Woodward Ave., McKees Rocks, 

Iždininkas—K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa.

Turtų Kontr.:
G. ---------------

A.

J.

Rengia Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
Visų Tautų Skyriai

Nedelioj, Liepos (July) 21,1929
WOODLAND PARK

Šiame piknike dalyvaus Naujosios Anglijos Sporto Uni
ja ir duos sekančią programą:

Bėgimas 1OO metrų
Bėgimas 400 metrų su lazda
Bėgimas 500 metrų
Bėgimas 800 metrų. 
Bus i tolį šokinėjimas ir 
Stūmimas 12 svarų geležinės boles.

Apart to, kas augščiau pasakyta, dar bus
GARSUS KALBĖTOJAS IR DAINUOS KATRĖ LAMMI

Visas pelnas nuo šio pikniko skiriamas vedimui bylos 
areštuotų darbininkų vadų Gastbnijoje. Todėl visi dar
bininkai būkite iĄtuomi prisidėkite su pagelba gynimui 
15 areštuotų streiko vadų Gastonijoje, kurie be mūsų pa- 
gelboš gali būt pasodinti į elektros kėdę.
KELRODIS: Imkite Icarus HADWEJ^PARK arba nunjerj 21 ir va
žiuokite iki pasibaiepa relės. Iš ten Ns nurodoma keliąs, kaip pa-, 
siekti pikniko vietą. (

LieposJ 21 d. Pionierių Kem
pė rengia smagų ir didelį pik
niką. Pradžia 1:30 vai. die
ną. Bus puiki programa, ku
ri susidės iš dainų, kalbų, žai
dimų ir kitokių pamarginimų.

Kviečiame atsilankyti į kem
pę ir linksmai laiką praleisti; 
Važiuojant į kempę, reikia va
žiuoti Main Rd. į Geneva, pas
kui Myers Rr. ir pavažiavus 
porą mylių nuo miesto centro a. p. L, A. KUOPŲ SEKR.
į rytus, pasukus po ‘ dešinei, 
už puses mylios rasite ir pio
nierių kempę.

Atvykę j kempę ne tik sma
giai laiką praleisite, bet sykiu 
prisidėsite ir prie kempės bu- 
davojimo. J. Fromholz.

ELIZABETH, N. J
Protesto Rezoliucija Prieš L. 

L. Namo Bendrovės Direk
torių Sauvališkumą ir Lau
žymu šerininkų Tarimų 
Kadangi L. L. Namas skel

biamas, kaipo Elizabetho lie
tuvių kolonijos visuomenės 
namas;
. Kadangi L. L. Namo šėri- 
ninkai savo susirinkime nuta
rė, kad svetainė būtų išnuo- 
muojama nežiūrint politinių 
bei religinių pažiūrų organi
zacijom, bile tik apmoka nu
statyta bendrovės kainą; bet

C

(Cor-

Pa.

URBONAS.
434 Library St., Braddock, Pa.
ŽVIRBLIS,
2321—5th Ave., Pittsburgh, Pa. 

URBONAS.
1911 Edgebrook Ave., Pittsburgh, Pa.

ANTRAŠAI
2— P. Franckevičius, 3409 W. Carson St., 

Pittsburgh, Pa.
3- r-J. SiurmaiČiūte, 315 Carothers Avė.,

Carnegie, Pa.
4.—P. Grabauskas, 66 Swatara Rd., Shenan

doah, Pa.
5— V. Labutis, 121 E. Monroe St., McAdoo', 

Pa.
6— M. E. Custerienė, 926 Wheelock Rd., 

Cleveland, Ohio ,
7— J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., Brent

wood, Pittsburgh, Pa.
8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St., S. S. 

Pittsburgh, Pa.
9— K. Stasinckas, Box 655, 

ton, Pa. •
10— J. Albauskis, 1503

Chicago Heights, 111.
11— J. Bar&kictis, P. O.

Pa.
12— J. Kindcris, 439 

Ambridge, Pa.
13— Wm. Orban, R. F.

Landing, Pa.
14— G, Urbonas, 434 Library St., 

Pa.
15— P. Kavaliauskas, 300 Todd

17—K. Levine. 242 Penn Ave.,
19—J. _______ .
r - • — - — -------

22—P. "Cibulskis,- 7042 
peth. N. Y.

24— J. Kasparavičius, 
Youngstown, Ohio.

25— M. Garrison, 317
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambauskas, 224 
Girardville, Pa.

27— M. Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill.
30—J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton, Ill.
Easton, Kuopa,—M. Urba, 1119 Bushkill St., 

Easton, Pa. >
33— A. B. Shatkus. 1256 Scribner Ave., 

(rrand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaitis, Box 113; Royalton, III.

st„ s.

New Kensing-

Wentworth Ave.,
Box 441, Courtney,

Maplewood

D. No.

Ave.,

42, Rices 

Braddock, 

St., Ali- 

Extcn.
Kavallauskas, 

quipiia, Pa.
K. Levine, 242 
Turtle Creek, Pa.

PreikAtfe Box 201, Minden, W. Va.
20—A. Botyriuo, Box 237, Burgettstown, Pa.

Mas-

St.,

St.,

Avė.,

Link

636

So.

E. j

Court,

Samuel

Division

Mahanoy

LIETUVOS SŪNŲ 
DRAUGIJA GRAN 

MICH.
Valdybos |A(|resai

Chas. Jakems, 
Avė., N. :W. “ ‘ 

Vice-pirm. A.
Quarry Ave.

Tarimų Rašt. K. Ras 
Box 117.

Finansų Rašt. A. Gąrb 
Elizabeth Ave.

Iždininkas D. Krasųauskas, 
Hamilton Ave.

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

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 
Walker Ave.; Igl. Medastavičius, 
Frank žegūnas, Jlv Dambrauskas.

Dženitorius Frank Žegūnas, 515— 
11th St.

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

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

Baigęs Phil’adelphijos muzikos kon
servatorijų, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Pirm. 1564 Turner 
Te(. 72073. 
Krasnahskas,

kas, R. R. 9, j
mauskas, 1108

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

1568

1529

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, III. 
VALDYBOS ADRESAI:

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

Vice-pirm. L. Samulęvičia, 325—4th 
Ave., Molineį Ill.

Prot. Sekr. A. Trenkus, 349—lOth 
St., Moline, 111^-

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

Iždininkas M. Milienėį 502—4th Avė., 
Moline, III.

Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 
lOth Avė., E. Moline, III,

Maršalka J. Kairia, 2435—33r St. 
Moline, III.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS

Naujos Valdybos Vardai ir Adresai: 
Pirmininkas K. Maziliauskas, 

593 Avė.
Vice Pirmininkas A. BoČis, 

68 W. 10
Protokolo Sek. P. Janiūnas, 

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

625 Boulevard
Iždininkas F. Lukaitip, 

330 Broadway
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

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

348 Avė. C.
Maršalka L. Rimša,

St.

167 W. 20 St

KEISTUČIO DRAUGIJA 
^DETROIT, MICH.

Valdybos Adresai:
Pirmininkas J. Dįjubertas, 4177 Ash

land, Avė.
Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 

1946 Sharon Ave.
Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran-

D.

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge- 
|į\ riausio patar
lių navimo ir už 
|g žemų kainą, 
sĮ nuliūdimo va- 
w landoje šauki- 
/ tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

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

MATHEW P. BELLAS
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS II
Patarnauju visiems be skirtumo I 
įsitikinimt}, ir tolumas nedaro del |- 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street |
BROOKLYN,' N. Y. Į

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

-tcbūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
?mogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių augę- 
limo? 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 n e smagumu, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžonti nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
i vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
. mo. nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
draudejnno, patrūkimo, dusulio (asth
ma). peršalimo, skaudėjimo po krO 
tinę, reumatizmo, plaukų slinkimo 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika-

i tą, panaikins minėtas ligas.
' Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
' skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą 
; širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau- 
i si mūsų gausius vaistus, tain vadina- 
i mus “Nervu Preparatas.” Nervų Ii- 
I ga yra labai blogas dalykas, bet mū 
į sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii- 
[ gai kelią ir suteikia žmogui ramumą

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

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

’ Serganti Vyrai ir Moterys
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
Abelnas Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir MŠlažamės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek- 

! vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekretai
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO ISEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. ZI-NS
Specialistas nuo 25 Metų Atgsl 
110 East 16th Street, N. Y. 
Tarpe 4th Avė. ir Iiwing PI.

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedėlio
tais nuo 9:80 iki 6 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzcncorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

fc
l •
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Puslapis Ketvirtas

Draugui Karsonui renkamos rinkimas bus 5 d. rugpjūčic*

*>

Iš Mano Brolio Karo Laikų Atsiminimų
 J. MIKODUKAS _________ - - -

BOSTONO IR AP1ELINKSS 
ŽINIOS

yra nusistatę paskutiniais -krr'
kais prieš L. T. N. D. veikimą aukos, pardavinėjami bilietai

(Tąsa)

Aš, pasinaudodamas tąja proga, par
vykau atgal į Maskvą ir pristojau atgal 
į kepyklą už darbininką. Tiesa, buvo ką 
tik po kerenskinės “revoliucijos,” bet 
darbininkai fabrikuose buvo bolševikų 
rengiami prie naujos revoliucijos,, nes vi
sur nepasitenkinimas su kiekviena diena 
augo prieš kerenskinę valdžią.

Spalio mėnesį lyg žaibas vėl uždegė 
Rusijoj perversmą. Aš iš kepyklos jau 
stojau prie barikadų kovos už darbinin
kų galios užkariavimą. Peterburgas į 
kelias dienas krito, ir jį užvaldė darbi
ninkai, o Maskvoje ėjo po Kremlium mū-? 
šiai su valdžios ištikimiausiais policinin
kais ir kariškosios akademijos kadetais. 
Tūlos miesto dalys buvo jau revoliucio
nierių rankose.

Tai buvo rudens laikas ir Maskva, it 
pūkuose, visa buvo pasikavojusi sniege. 
Pasišaukė mane Raudonosios Armijos 
komąndierius Morozovas ir davė palie
pimą apžiūrėti antroj pusėj aikštės ka
detų pozicijas. Aš netoli tos aikštės ka
da tai dirbau kepykloje; buvo man žino
ma visi keliai ir namai, kurie radosi toj 
vietoj.

Rytą vos saulės zača pradėjo v iesti, 

 

Kazimieras, įtraukęs kaklą į ilgą burnu- 
są, palengva ėjo aikštės raščiu. Stai

 

ga pasigirdo šiurkštus balsas: “Stoj! 
Ruki vverch!”

Iškėlė Kazimieras augštyn rankas ir 
Stovi vietoje. Priėjo baltagvardietis ir 
pradėjo keikti: “Tu šuns snuki, tu velnio 
nedėguli, čia šnipinėsi raudonųjų nau
dai !”

“Prakeiktas durniau, tu ne'supranti sa
vo žmogaus!” sukeikė Kazimieras ant 
baltagvardiečio. “Jūs kaip gyvuliai, ne
žinodami, kurioj pusėje kas stovi, ir puo
late savuosius,” pridūrė dar.

iBaltagvardietis susigėdo ir tik paskui 
klausia: “Kur eini?”

“Kepyklom”
. _/.‘kepykldn? tai kur toji kepykla?”

“Va, štai kur, už kelių žingsnių... To j 
. kepykloj didžiuma darbininkų stovi su 
jumis.” (

“O kuo tu esi kepykloj?” paklausė bal
tagvardietis. '

Čia Kazimieras lyg susimaišė, bet tuo
jaus vėl susigriebė ir sako: “Aš esu už- 
veizda tosios kepyklos.”

“Gerais eik sau,” pareiškė baltagvar
dietis. .

“Stoj!” ii’ vėl susistabdė tas pats bal
tagvardietis, vos keletą žingsnių pažen
gus pirmyn. Ir jau toks šiurkštus jis pa
sidarė, kad daugiau nesileidžia į kalbą, 
bet prisidėjęs šautuvą ir įsako Kazimie
rui eiti į baltagvardiečių štabą.

Dalykas jau rimtas, pamąsto sau Ko- 
zimieras, ir eina lyg nesavomis kojomis 
pirm baltagvardiečio. 'Aišku jam, kad 
kaip greitai dasieks baltųjų štabą, taip 
greitai su šiuo pasauliu reikės atsisvei
kinti. Kazimiąras vėl išnaujo pradeda 
kalbėtis su baltagvardiečiu. Jo kalba • 
šiurkšti, nes jis jau buvo patyręs ne nuo 
vįeno raudonarmiečio, kad jeigu su bal
tuoju turi susidūrimą, tai keik, burnok 
kiek galėdamas, nes tuomi sumaišysi pė
das, ir būsi palaikytas už saviškį, už bal
tagvardietį. Nes baltagvardiečiai, pra
dedant nuo paprasto kareiviuko ir bai
giant augštais viršininkais visi keikdavo,

• kiek tik jie pajėgų ir žodžių keiksmiškų 
surinkdavo savo žodynan.

“Na, tu netikėli, žalty, tu dabar mane 
nori sutrukdyti nuo darbo ir duoti progą 
fabrike susidemoralizuoti darbininkams, 
kad paskui nei jums patiems duonos ne
iškeptų! Iš tavęs ne kareivis, bet asilas 
su ilgom ausim! Ir esu tikras, kad stabe 
gausi to nuo savo viršininko, kotu dar 
savo gyvenime nesi gavęs!”

“Bet klausyk tu, džiūsna, kad man įsa
kyta, Luris tik čia'eis, tai sulaikyti ir šta- 
ban pristatyti!” .

“Tau įsakyta sulaikyti bolševikus, o ne 
fabriko užveizdas, tu šuns snukį, tu!...”

“Ponas, nesikarščiuok!”
“Aš tau karščio parodysiu kariškam 

štabe, tu šuns snuki!” kalbėjo piktai Ka
zimieras. ’ /

Bet jis ėjo, vos- koją, už kojos tepavilk- 
damas, ir ginčijos grąsindamas, kad pa
mokys kariškam baltagvardiečių štabe. 
Nors Kazimieras drąsinosi ir keikė kade
tą, bet sykiu taikėsi pasprukti iš tų pink
lių, į kurias pakliuvo. Jis gerai žinojo, 
kad kaip greitai dasieks baltagvardiečių 
stovyklą, taip greitai gaus kulką kakton. 
Jis rengėsi ištrūkti.

Kaip tik ištarė kadetas: “Ponas, nesi
karščiuok,” Kazimieras suprato, kad bal
tagvardietis jį ištiesų laiko už cluonkepy- 
klos vedėją. Kazimieras, pasitaikius pro
gai, tad griebė už šautuvo ir drožė kade
tui į smilkinį, kuris nuvirto ragožium į 
aikštės patvorį. O pats, sukuopęs spė
kas, leidosi bėgti ir laimingai ištrūko iš 
pinklių.

Ištrūkus iš pinklių, nuo baltagvardie
čio kulkos, Kazimieras jautėsi laimingas. 
Bet kaip greitai pranešė draugui koman- 
dieriui Morozovui, kad apžiūrėjo kadetų 
pozicijas, tuojaus komąndierius su revo
liuciniu komitetu pradėjo rikiuoti paty
rusius vyrus karo mūšiuose ir rengė, at
ėjus nakčiai, padaryti puolimą ant aikš
tės ir paties Kremliaus. Visiems išdali
no po keturias francūziškas rankines 
granatas ir po anglišką šautuvą. Suren
gė, kiek itik turėjo kulkosvaidžni ir sun
kiųjų pozicijinių kanuolių. Visas prisi- 

. rengimas ėjo* sparčiai. > ar • .sąmoningai.4 
Vakare 5 vai. pradėjome atakuoti aikštę 
ir patį Kremlių. Valdžios spėkos gana 
drūtos, bet į mūsų pusę vis daugiau ir 
daugiau naujų spėkų pribūta, kuomet iš; 
priešų spėkos' senka lyg baloj vasaros 
metu vanduo.

Mūsų draugas komąndierius suriko:' 
“Pirmyn, draugai!”

Mes leidomės iš trijų pusių prie aikš
tės, šaukdami: “Ura! Ura!”

Kadetai—karo lauke nebuvę, tik kari
škoje mokykloje mokslus ėję. Jie nusi
gando ir po penkis, po šešis iš apkasų 
pradėjo bėgti. O mes pilvais prislinkę 
leidome tiesiai į tirštus būrius išlepėlių 
aristokratų vaikei granatas ir' kulkosvai
džių šūvius. Jų kūnų dalysi su žemėmis 
kilo į orą.

8 vai. vakaro, o mes jau turėjome da
bartinę Raudonąją Aikštę ir apgulėme 
Kremlių, tą seną drūtvietę Maskvoje. Už 
Kremliaus sienų drebėjo buržuazija, bet 
į cerkvių bokštus sulipo miesto policija ir 
iš kulkosvaidžiij skynė, kas tik norėjo 
prilįsti arčiau prie mūro. Bet ilgai tokia 
kova negalėjo tęstis. Raudonieji l^oman- 
dieriai davė įsakymą, kad būtų paleisti 
šūviai į vienuolyno bokštą. To ir paka
ko. Kaip bematant, su bokštu ir Mask
vos Valdžios paskutinės liekanos sušiupė- 
jo į šmotelius, ir bėgy nakties jau Krem
lius buvo revoliucionierių rankose!

MQNTELLO, MASS.

Parama Del “Vilnies”
Draugai chicagiečiai— V. 

Andriulis, j. Stanley ir S. Smi
tas su savo žmona—keliauda
mi j dienraščio “Laisvės” pik
niką, aplankė ir mūsų koloniją 
1 d. liepos.

Suprantama, kaip ant grei
tųjų, nebuvo galima dideles 
prakalbas surengti. Tačiaus, 
tą vakarą žmonių pusėtinas 
būrys susirinko į mokyklos 
kambarį ir išklausė svečių išsi
reiškimų, ypatingai drg. An
driulio, kuris, apart kitų klau
simų, palietė ir “Vilnies” pa
dėtį,, įeur politiniai priešai bu
vo pasikėsinę gaisru sunaikin
ti “Vilnies” įstaigą. Ir ge
ri žmonės, aukomis ir kai ku
rie ■ nusipirkdami vieną kitą 
Šerą, 'sudarė virš 70 dolerių 
del tos darbininkiškos įstaigos, 
kad, ji tinkamai atsibudavotų. 
O kai kurie draugai pasižadė
jo kiek vėliau pirkti “Vilnies” 
šėrą. Mat, ne visi žmonės 
šiuo laiku dirba gerai.

Reiškia, tas vakaras nepras
čiausiai nusisekė.

m parengimus.
Tokiam pamelavimui gali 

tikėti tik tie, kurie priklauso 
pletkininkų grupei. Juk visi 
gerai žinę, kad nei kairieji, 
nei darbiečiai, nei komunistai 
nėra nusistatę prieš Liet. Tau
tiško Namo Draugovės veiki
mą ir parengimus.* Ir niekas 
nebandė kenkti L. T. N. D. 
piknikui. Pagaliaus, pereita
me L. T. N. D. susirinkime bu
vo pareikalauta iš tų žmonių 
prirodyti 
jų boikotavo tą pikniką, bet 
jie to nepr 
jo, 1<ad jų 
tumas ant 
viskas.

Dar reikia pasakyti, 
me piknike dirbo visi

tas jau taip ištikrų-

irodė. Tik paaiškė- 
yra ypatiškas pik- 
vieno kito. Tai ir

su jo paveikslu po $1 ir 50c. To
dėl yra dar verta- tą nelaimin
gą draugą Karsią paremti. 
G. .šijp q i i ei b rūpina
si tuo klausimu.

A. L. D. L. D. 6 kuopai par
ėjo naujos knygos iš spaudos, j 
todėl visi 
būti sekai 
rinkime ir j as ^atsiimti.

nariai būtinai turi 
iiai&e kuojįįks susi-

Susi- i

Tarpininkas >
Vaisbos, Kultūros ir Dailūs 

Mėnesinis Žurnalas, 
Spalvuotais Paveikslais 

t

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

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

TARPININKAS
332 Broadway So. Boston, Mass.

DARBININKAI STOKITE
kad ta- 
bolševi- 

kuojanti žmones—ir tie, kurie, 
pernai nedirbo. . . Sakau, ge
rai, kad 'jie šiemet kiek ir 
padirbėjo. Nes jie tuomi kiek 
nors persitikrino, kiek tokie 
darbai yra sunkūs, kiek tokius 
darbus dirbant galima praba- 
goteti, kaip .tatai jie savo lai
kais mokėjo ant kitų pletkavb- 
h . ;

Liet. Tautiško Namo Drau
govėj nėra nei jokių permainų, 
kaip tatai sakoma. Draugovės 
vairas eina savo keliu, kaip 
ėjęs. Nes tas nieko nereiškia, 
jeigu vienas ar antras žmogus 
liko išrinktas j viršininkus, nes 
ir jie turi tarnauti taip, kaip 
draugovės įstatai rodo, ir tiek.

Pažangieji žmonės neprita
rė tokiam veikimui, kokį vei
kimą knygų žiūrėtojai buvo 
užsiėmę, "būdami patys klai
dingi . . .

1AD
LIETUVIU AMERIKOJE

4 14 PRIEGLAUDĄ

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

Keturi Skyriai Pomirtines:

/

Greitai ir Pigiai PersiunčiaPINIGUS Į LIETUVĄ I
I3S

1000 Litų
p

? ?

346 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y

Brooklyn, N

WATERBURY, CONN. ROCHESTER, N. Y.
Kas Bus 21 Dieną Liepos?

atsiųs-Vilijos Choras visu smarku
mu rengiasi prie dainų dienos?

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

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

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

turėti programą, 
galima atvirame

materialiai pagelbčjti savo giminėms arNorėdami
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti-jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

ir šaltų namie ga-
Įžanga vel-

644 Driggs Avenue, 
Ridgewoodo Skyrius; 253 Grove St.

“LAISVE”

NUO RED.—Apie New Sla
vėno išvažiavimą talpiname 
vietinio korespondento 
tą korespondenciją.

Linksmas Vakaras Gastonijos 
Streikierię Naudai

Įvyks šeštadienio vakare, 20 
d. liepos, draugų Pultin gra
žiam kieme ir name, 186 
Townsend St., už Norton St.

Manoma 
kokia bus 
ore.

Bus šiltų
mintų užkandžių 
tui.

’ Kyiečįa visus— >
Darbininkių Federacija

i > i į i t > i | » ■: i J i 4 ? ► i i

Tel.; Greenpoint 9682 • 1 /

K. M. S.
. LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI/

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

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

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

K. M. S.

: kuri įvyks 18 d. rugpjūčio,! 
Linden Parke, Union City. Ten i 
dalyvaus net šeši darbininkiš- i 
ki chorai, bus Aido Choras iš' 

Liepos 21 d., Lietuvių Dar-; Worcester, Mass. šnekėjau
že, už Lakewood ežero, įvyks'su Hartfordo Laisvės Choro

V IR DAUGIAU

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų.

Vidurys vien tik ii importuotų tabakų.

Juos išdirba'

piknikas, kurį rengia darbiniu- į draugais, tai jie sakė, kad su-; 
kiškų organizacijų kuopos. ’ rengs tokią programą del Dai- 
Bus gera muzika ir kurie no-!nU Dienos, kokios dar niekad 
rėš, galės gerai pasišokti. į šioj valstijoj nebuvo. Todėl iš 
.Šiemet waterburieciai lan- kitų kolonijų draugai jau 

kėši visuose išvažiavimuose, ruoškitės į minimą pikniką ir 
todėl del savęs neturėjo jokio raginkite kitus prie tų iškil- 
parengimo. Taigi ir kitų ko- mių. *V. K.
lonijų draugai turėtų atsilan 
kyti į mūsų parengimą ir tuo 
mi patim mums atsiteisti.

Pamelavo

Nelabai senai K. Vėnslaus- 
kas šioj vietoj, aprašydamas 
piknikus, pamelavo, sakyda
mas: “Būtų dar daugiau už
dirbus, jeigu nebūtų buvę boi- 
kotavimas iš kairiųjų darbie- 
čių (komunistų) puses, nes jie

už 103.00

k (- k s ;• Ln i"i

> 50 Litų

•• i i > i I i t

už $ 5.50 500 Litų už 51.75

100 Litų už 10.75 600 Litų už 62.00
J / ■ Ą » < • t

£00 Litų už 21.00 Į 700 Litų už 72.25

30Ų Litų už 31.25 ; i 800 LitųĮ UŽ 82.50

400 Litų už 41.50 A 900 Litų už ■92.75

MUSŲ UŽSIENIIS
SKYRIUS .

Parduos jums laivakortes ant visų linijų 
. , ir j visas pasaulio dalis.

Išgaus jums pasus, vizas, sugrįžimo po- 
pieraš (re-entry permits), ir visus kito
kius-dokumentus, kurie reikalingi del ke
liavimo j užrubežį.
Parūpins Prašymus (Affidavits) ir Peti
cijas į Washingtoną, su kurių pagelba 
galėsite parsikviesti savo gentis iš kitų

Pasiųs pinigus j visas dalis žemės pagal 
žemiausią dienos kursą.

Priims jūs pinigus taupymui ir mokės 3% 
kad ir už mažiausią sumą.
Visus (reikalus galite atlikti vartodami 
lietuvišką kalbą.

FIRST NATIONAL BANK
Kampas LACKAWANNA ir WYOMING AVENUES 

SCRANTON, PA.

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

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

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

Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
Kuriy Jūs Pageidavo!

MENDELO
y/*
,*,ZA'Z»»"'Z’^W>rz»z«zZ

MENDELO

Išbandykite Xiandien

526 N. 11th St.
P A
Philade

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per paštą išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).
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Penktadien., Liepos 19, 1929
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30 d,-birželio įvyko bendras

ŽODYNĖLIS

WILKES-BARRE, PA

MONTREAL, CANADA

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LIETUVIAI!

pardavimo—mirtis šeimynos

BINGHAMTON, N. Y
Draugiją. Bet

Mano many-

L

o

"o
i 
!

i
i
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BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 7865

3 d. liepos Piliečių Kliu- 
bas buvo suruošęs Leonardui 
Tvarijonui išleistuvių vakarėlį.

FARM A
manai pirkti farmą? Mes 
visokių; pradedant su vienu

8 KARVĖS
ant. šitos 17 akrų farmos, gera že
mė, puikus pušynėlis, geri budin- 
kai, prie gero kelio ir tik 22 mai- 
lės nuo Bostono. Parsiduoda už 
$5,500.

PARDUODAM LAIVAKORTES 
IR SIUNČIAM PINIGUS

I VISAS ŠALI.S
Parūpinam mortgičjus naniams ir

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

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

f.1: i; w , i"" ■ r1 irrnsares

I Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone

■ ’ ir kiti skyriai

iiiOHiaiitsiiioiHsiiiBiiiaHisiHamainBitia"

AUTOM

os dienomis ir
vakarais.

Puslapis Penktas

< Visiems Mass. Valstijos
A. L P. M. S. Chorams 

ir Jų Mokytojams
Rugpjūčio 4 d., kaip jau vi

siems II Apskričio chorams ži
noma, kad mūsų, proletarų, 
meno šventė įvyks viršminėtoj 
dienoj, Lawrence, Mass., Ma
ple Parke. Todėl pikniko ren
gimo komisija su apskričio ko
mitetu padarė tarimą, kad ta
me piknike turi dainuoti visi 
astuoni chorai bendrai šias 
dainas: (1) Internacionalą— 
vienu balsu; (2) “Mūsų Ryto
jas” (M. Petrausko iš “Aido 
Balsai”) ; (3) “Pirmyn” (irgi 
M. Petrausko iš “Aido Bal
sai”).

Todėl visi chorai čik pažy
mėtas dainas turi pasiprakti
kuoti, kad galėtų tinkamai su
dainuoti. Tai bus choras iš 
apie 400 dainininkų ir daini
ninkių. Taipgi tą pačią die
ną bus imamas paveikslas, kai
po vienas milžiniškas choras, 
dėlto visi chorai turi atvažiuo
ti ne vėliau, kaip 2 vai. po 
pietų, nes 15 minutų po dvie
jų bus imamas paveikslas. To
dėl vįsi chorai turime gerai 
prisirengti.

A.L.P.M.S. II Apskr. Org.,
J. Grybas.

Aido Choro susirinkimas į- 
vyko liepos II d. Buvo daug 
svarbių reikalų aptarta. Pa
rengimų komisija raportavo, 
"kad greitu laiku rengia kitą 
išvažiavimą ant Sylvian Lake, 

‘ ir rengia pikniką ant Radžvi- 
los ūkės rugpjūčio 4 d., ir turi 
parsitraukę operetę “Kova Už 
Idėjas,” kurią peržiūrėjo ir nu-

tarė pradėt mokintis dainas ir 
lošimą kuo greičiausia.

Bet, žihoma, kad rengtis 
prie operetės, choras privalo 
turėti daugiau dainininkų, 
ypatingai vyrų. Pereitą mitin
gą prisirašė penkios naujos 
dainininkės. Atrodo, kad mer
ginos daugiausia atjaučia cho
ro svarbumą. Bet ką vyrai 
veikia ir kur laiką praleidžia? 
Wilkes-Barre yra daug pro
gresyvių vyrų, kurie gerai dar
buojasi mūsų judėjime ir turi 
gerus balsus. Bet kodėl jie 
neprisirašo prie Aido Choro? 
Vieną vakarą i savaitę ne per
daug paaukoti ateiti į choro 
pamokas. Daug iš vyrų atei
na į pamokas pasižiūrėti, bet 
nepriklauso. Ar ne būtų gra
žu, kad kiekvienas progresy- 
vis vyras, kuriam laikas pavė
lina, priklausytų prie choro, 
tuomet sudarytume drūtus vy
rų balsus, kurių mums šian
dien trūksta. Jiems patiems 
gražu, kaip geri ir dideli cho
rai gražiai sudainuoja. Bet 
jie nepamisiina, kad čia taip 
pat galima padaryti gerą cho
rą, jei kiekvienas vyras prisi
dėtų prie to choro. Pasiro
džius kur nors su dainomis, 
apturėtume garbę, kad turim 
stiprų chorą. Tad, bernai, ne
miegokite. Ateikite ateinantį 
ketvirtadienį į pamokas, nes 
jau pradėsim mokintis opere
tės dainas.

Taipgi patarčiau visiems 
choristams 'lankyti kiekvieną 
ketvirtadienį pamokas,
choras užkviestas dainuoti į 
daug piknikų, tai turime ge
rai mokintis.

Pamokas laikome kiekvieną 
ketvirtadienį, 7:30 vai. Vaka
re, 139 S. Main St., viršuj Or- 
pheum Teatro.

D. Zdaniūtč, Koresp.

resnį veikimą su A. L. D. L. 
Draugijos 137 kdopa, paimant 
svetainę del susirinkimų ir 
šiaip lavinimosi. Bet iš pašel- 
pinės draugijos pusės buvo at
sisakyta nuo to, kadangi pa
bijojo, kad savo be party višku- 
mą “nesuterštų” "bolševizmu.

A. L. D. L. D. 137 kuopos 
gyvavimas, atžvilgiu narių, yra 
geresnis, nes čia buriasi Mont- 
realo protaujanti kapitalo ver
gai, kuriems rūpi lavinimasis 
ir siekimasis prie pasiliuosavi- 
mo iš kapitalistinės vergijos ir 
sulaukt laimingesnio rytojaus. 
Jau dabartiniu laiku, man ro
dos, kiekvienas darbo žmogus 
jaučia ant savo sprando ka
pitalistinį jungą. Bet kaž ko
dėl daugumas kenčia ir. net 
nejieško būdo pasiliuosuoti iš 
to jungo. Čia bus bene svar
biausia priežastis to snaudimo, 
tai žmonijoj įskiepsimas reli
ginių burtų, • nesąmonių, kur 
sakoma: Kentėk ant šios aša
rų pakalnės, po mirčiai gausi 

[dangaus karalystę. Visų tų 
i burtų skleidėjai gana puikiai 
žino, kad jokios ten burtuose 
minimos dangaus karalystės 
nėra, nebuvo ir nebus. Tie vi
si religijų agentai eina ranka j 
rankon su kapitalistais-išnau- 
dotojais ir tamsina darbo liau
dį su gražiais nebūsimais ža
dėjimais. O jie, naudodamie
si darbo žmonių nesusiprati
mu, čia darosi sau tikrai dan
gaus karalystę, o pomirtinę, 
nebūsimą, žada savo paverg
tiesiems.

Taigi, meskime į šąli tuos!, 
juodųjų atbulkalnierių iki šiol j Į 

nes i kalamus į mūsų galvas reli-’1 
ginius burtus, stokime į darbi-1 
ninkiškas <

■ nėra nesąmoningų

kuopų piknikas, J. M. Kamin
sko giraitėj, Per visą dieną 
buvo panašu, kad čia pat slan
kioja lietus, dangus debesiuo- 
tas, apsiniaukęs. Tąčiaus ne
žiūrint to, į pavakarį jau bu
vo suąirinkę gana skaitlingos 
publikos. O lietus padangėse 
betgi neišsiturėjo. Vakarop, 
apie 8 vai., papliupo visu 
smarkumu, žmonės gi pikni
ke buvo kaip tik pačiame įsi- 
smaginime. Lietus viską už
baigė, pakrikdė:

Pelno padaryta apie 45 dol.

Svečių atsilankė apie 50 as
menų. Iškeliaujančiam L. Tva- 
rijonui į Lietuvą pasisvečiuoti 
linkėta laimingos kelionės ir 
sugrįžus vėl bendrai dirbti or
ganizacijų darbus.

TvarijoAas išvyko Lietuvon 
su S. L. A®, ekskursija.

Pradžioj liepos (nuo 3 iki 
8 d.) Endicott-Johnson Shoe 
Co. darbininkai turėjo ketver
tą dienų švenčių. Pasinaudo
dami ta progą, daugelis žmo
nių buvo išvažinėję svečiuotis 
į kitus miestus. Net trys ve
žimai buvo nuvykę Brookly- 
nan į “Laisvės” pikniką.

Darbai čeverykų dirbtuvėse 
šiuo tarpu eina kiek gerėliau, 
negu ėjo pavasarį. J.

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

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas

KAINA $1.25

“LAISVĖ
46 Ten Eyck St., Brooklyn,

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Grabonus-Undeitaker

SKAITYKIT “LAISVĘ

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo^' 
kainą, nuliiįjlj andoje šauki
tės p: ane. Pas mane galite 

lotus ant visokių kapinių 
už žemąkuogeriausiose vietose ir 

kainą.
1023 Mt. Vernon

PHILADELPHIA,
Street
PA.

AI FIIDCTIC 332 wEST BROADWAY 
4 J4 ilUi ulljj So. Boston, Mass.

Tel., So. Bostbn 1662-1373
Ofiso Valandos nuo 9 ryto iki 9 Vai. Vakaro
REAL ESTATE, INSURANCE IR MORTGIČIŲ

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIE

NĖR
DAUGIAU
RAUM ATIZMO
"r * 3 * < * t *

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

HAARLEM

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

Adresas: 410 Beach St., 
SAVEN ROCK

New Haven, Conn.
(166-170)

*

.1__ *____________f ‘ 1 ?
■ f * ■ S 1 Y“* *'

WORCESTER, MASS... .
Norėdami tinkamai apsirengti,;

' žinokite kad <
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

90 Millbury Street
Worcester, Mass.

yra gražių papuošalų vyrams, 
moterims ir vaikams—viršuti
niu 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 pirkaite nepermokėdami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stako turime - del 
vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
įvairių smulkesnių dra^ųžiukų.

Gerai įsitėmykit antrašą:
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass. >

Iš Organizacinio Stovio
‘ Kiek žinoma,'mes gyvename 
skaitlingiausioje Kanados Rie
tuvių kolonijoje, kurioje Šian
dieniniu laiku būtų galima pri- 
skaityti apie 4,00,0 lietuvių.

Organizaciniu atžvilgiu irgi 
turėtų būti pirmutinė Kanados 
lietuvių kolonija. Nors vidu
jinis veikimas nežinau kaip 
galima sulyginti su kitomis 
Kanados lietuvių kolonijomis, 
bet išoriniu atžvilgiu, tai mes 
torontiečių lietuvių jau esame 
aplenkti. Jie mus pradėjo 
atakuoti per mūsų dienraštį 
“Laisvę,” kad mes nieko nera
šome iš savo veikimo, o tik 
sėdime saliūnuose prie alučio? 
Iš dalies ir yra taip tikreny
bėje, bet ne visiškai.

Tiesa, nors organizacinis 
veikimas nesustojęs, bet gy
vuojančios A. L. D. L. D. 137 
kuopos korespondentas, kurio 
pareiga duoti žinias iš mūsų 
veikimo, kaž ką veikią, kad 
jau keletas mėnesių prabėgo, 
kaip iš Montreal©' “Laisvėje” 
nieko neparašo,.. nors medžia
gos kasdieniniai rašant būtų. 
Taigi, drauge korespondente, 
patarčiau nesnausti. Jeigu su
tikęs tą pareigą atlikti ir tam 
gabumų nėstoka, kiek aš ži
nau, tai stengkis vengti tokių 
apsileidimų, kaip iki šiol kad 
buvo.
“ Nors ir ne mano pareiga, 
bet šiek tiek duosiu žinių iš 
Montreal© lietuvių organizaci
nio stovio.

•: I 
organizacijas, kurjl 

išsvaj otų IJ 
žadėjimų, o visa materialiai ir J 
moksliniai paremta. Ir, bū-! į 
darni darbininkų organizaci- j i 
joj, skaitydami geras moksli-,] 
nes knygas, pamatysime, kam ! Į 
yra ir kur gali būt dangaus; j 
karalystė.

Ir pas mus, Montreale, yra 'Į 
visomis jėgomis varomas lietu
vių darbininkų tąmsinimas, tai. 
Kazimierinėje. Jau šiais me-' 
tais ir vieną “avelių kirpėją” 
davatkos išperėjo. Pirmiau, 
kiek man žinoma, tai vis bū
davo laikinai apsistojęs Mont
reale koks juodasis “avelių 
kirpėjas,” kuris į trumpą lai
ką nusipenėdavę, prisipildavo 
kišenius, iškaulydamas Mont- 
realo lietuvių darbininkų kru
vinai uždirbtus, kartais pasku
tinius, centus. Paskiau apleis
davo Montrealą, išvažiuoda
mas į kitą šalį, kur leidžia sau 
gerus laikus. Tai tokie iš dar
bininkų nesusipratimo ir da
rosi čia dangaus karalystę.

Man rodos, vertėtų kiekvie
nam rMontrealo lietuviui dar
bininkui pagalvoti ir mesti į 
šalį tas Kazimierinėje žada
mas nesąmones, o stoti į sau 
tinkamą draugiją—į Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 137 kuopą, į ku
rią dabartiniu laiku, ačiū 
Jungtinių Valstijų draugams, 
yra palengvinta įstojimas. 
Įstoję į minimą draugiją, pa
matysite, kad tik šita draugiją 
darbo žmogui atatinka, nes tik 
per tokias draugijas darbinin
kai gali tikėtis laimingesnio’ 
rytojaus. Taigi, kuriem rūpi 
darbininkiškas švietimas ir ko
va už geresnę ateitį, ateikite 
į minimos draugijos susirinki
mą ir įstokite į draugiją?,

Susirinkimai^ įvyksta kiek
vieno mėnesio paskutinį sek
madienį, po antrašu: St. Law
rence Bl. 12-a .Market Pl.

Jaunąs Proletaras.
• čia gyvuoja daug įvairių i 
draugijų. Bet pažangesnių' 
draugijų mes turime tik dvi,! 
būtent, A. L. D. L. Draugijos | 
137 kuopą ir Montreal© L. S. 
ir D. Pašelpinę 
pastaroji narių skaičiumi nėr 
auga, nors jau ilgokas laikas, 
kaip gyvuoja.
mu, ši draugija neauga tik del 
to, kad minimos draugijos vir
šininkai “pasibudavojo” kon
stituciją su kaž kokiu princi- 
pialiu be party viskamu, kurioj 
lietuviai darbininkai ir šiaip 
protaujanti žmonės nepagei
dauja. Iš Montreal© Liet. Sū
nų ir Dukterų Pašei pinės 
Draugijos gyvavimo lailfotar- 
pio buvo atsitikimų', kad buvo 
horeta sueiti i artimesnį, bend-

.Margumynai
23 d. birželio įvyko bend

ras Binghamton© ir Scrantono 
progresyvių lietuvių išvažiavi
mas pas Heart ežerą, Pa. Bu
vo suvažiavę nemažai žmonių 
iš abiejų miestų. Iš Bingham- 
tono buvo vitš 10 automobilių.

Kas ^tąme išvažiavime veik
ta ir kaip jis' pavyko?"neteko 
smuĮkmei)ingąi sužįnęti.’ ' čio
nai pažymiu; tatai' tikkaipo 
įvykį, kąipo. faktą;' nes kiti ko
respondentai apie šį išvažiavi
mą visai - nieko neminėjo.

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
netoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
kė $22,00<>. Įmokėti nemažiau 
kaip $2,000, likusius išmokėsite 
raudomis. Dabar būna viskas 
pertaisoma. Jei norite gyventi 
laimingai, jei norite išauginti šei
myną pavyzdingai, jei norite, kad 
senatvėj nereikėtų elgetauti, ir 
jei norite būti nepriklausomu, tai 
tuojau pasinaudokite šia proga. 
Kiekvieno žmogaus gyvenime tokia 
proga pasitaiko tik vieną sykį; 
jeigu ją praleidžia, tai kitos to
kios progos jau nepagaus. Jei 
toli kur gyvenate, imkite tuojaus 
traukinį, laivą arba orlaivį ir at
važiuokite apžiūrėti persitikrini
mui. Kitos panašios progos ne
rasite niekur.

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

Mes visuomet turim gerų pirki
nių—namų, ūkių ir krautuvių. 
Meldžiam kreiptis pas mus ir per
sitikrinti.

Parduodam anglis ir malkas, 
pristatėm j namus ne toliau kaip 
12 mylių nuo Bostono.

DAR VIENA'NEGIRDĖTA
PROGA SO. BOSTONE 

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

A. J. KUPSTIS 
332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Tel.:, South Boston 1662-1373

i

GRABORIUS
IR BALZAMŪOTOJAS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Kcystonc-T^*
Bell

—Main 9669
Oregon 5136

OlltOIIIOIHOmaraiDIDŽIAUSIA LIETIMįLiPTlEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

IJrhan\ Cnld PnwdprQ (Miltelius nuo žalčio) jokių šalčių uiuaiid vuiu luwucid bijo> Už 75c už baksą apsjginki 
nuo savo amžino priešo!

Urbi) I 3Y TallS ^5 centai už skrynutę) yra tai kanuolč pi UI UU lxdA laUd amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS

lok

eš

y 
y 
y 
ij
6

151 Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT Uli

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

Kampui Clermont Avenue 
TELEPHONEi JUNIPER 9791

PAVASARIO
GROCERNE IR BUČERNĖ 

geriausioj apgyvento] lietuvių ir 
lenkų apielinkėj. 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. Par
siduoda už $12,000.

DORCHESTER
Uphams Corner, 3 šeimynų, 15 

kambarių namas ant geros gatvės 
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
pat N. Main Gatvės, parsiduoda 
už $5,200.

HYDK^PARKE
3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
ii' 1 akeris žemės, bamė del 3-jų 
karų ir kitokio padėjimo, vištinin- 
kas, apie 20 vaisinių medžių. Na
mas su visais moderniškais im- 
prūvmentais, karsto vandens žilu
momis. Apie 5 minutės ėjimo iki 
miesto centro. Randų neša $1,212 
į metus. Kaina $13,000, bet par
duos už geriausj pasiūlymą. Prįe- 
žastis 
tėvo.

Gal 
turim 
akęriu ir sieks iki 500 akerių: 
Kurie svajojate apie farmas, klau
skite per laišką, tik pažymėkite, 
kaip didelės farmos ir kpkį biznį 
norėtumėt varyti. Pirmas biznis 
karvių ir pieno, antras—vištų, an
čių ir kiaušinių; trečias—daržovių. 
Tai šie vieninteliai bizniai, iš ku
rių f armėnai 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 fanna, 4 akeriai, 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,įpirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mujnig,„ 
ir, ^arųsi; geri^ū.sį patarimą> nes nws ne tik perlęaip, parduodam, fbet 
h ipajpop biaąįps;'fąnpąs it namus. ‘ i " ; i "'r ’

. ■ LITHUANIAN AGĘNCY
Savininkai: A. IVAS ir C P. YURGELUN

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

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

A6, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kur| malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDEUS ir UKBOLA, >a visais nurodymais, 
kaip vartoti, 
Vardas —_

No, ___ St. or Are.

Mientaa -- ------

DIIIQIIlOlllOniBIIIGIIIOIIIOIIIDIIIDIIIOIIICIIIDHIOItlOlllCIIIOniDlllGIHClIICIIiGJII

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

. PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYklA SŪ REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., Ne

Įsteigta 25 metai. Būk ncprigulipingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINKIT1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets

New York City

u
ū
9
o

o
y
y
y 
y

CJ 
o 
ū

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 

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

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

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

IŲ MOKYKLA
Mes išmokiname taisyti ir valdyti
automobilius j trumpinusį laiką. 
Mes garantuojam laisnius- ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25.
Taipgi duodame vąį
jas už $10.

ormacijos dykai. 
Juo 9 ryto iki 9 vai. vaka- 

o.' Nedeldieniais nuo 11 vai. iki 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas 
L. Tiknus.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N/Y.
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SALES—PARDAVIMAI

rinkime bus nariams išduodama, to
dėl dalyvaukit visi. Kuopos komi
tetas. 169-70

PARSIDUODA narnas^ 
bariai ir maudynė, 

geram stovy, i_ 
25x150, arti elevęiterio 
na $7,200. Kreipkitės

y

parašyta

Tat vi-
170-71

rsRhOMHHmN

Telephone,

A. R

Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
Konferencija Prisirengimui 
Prie Raudonosios Dienos

Komunistų Partijos newyor- 
kinis distriktas šaukia liepos 
25 d., ketvirtadienį, konferen
ciją, prisirengimui prie Raudo
nosios Tarptautinės Dienos, 
Rugpjūčio 1-mosios demon! 
stracijų prieš karo pavojų ir 
prieš imperializmą. Konferen
cija prasidės 7 vai. vakare, Ir
ving Plaza svetainėj, 15th St. 
ir Irving Pl., New Yorke.

Visos unijos ir broliškos 
darbininkų organizacijos turi 
išrinkt po 3 iki 5 delegatų į tą 
konferenciją. Delegatų man
datus reikia (ąiųst šiuo adresu : 
Anti-Imperialist War Day 
Cdrtimitteę, 2.6-28 Union Sq., 
New York, N. Y.

Chinų padaryta, išvien su ki
tų šalių imperialistais, provo
kacija prieš Sovietus Mandžu- 
rijoj, yra vienas iš ženklų, 
kad jAmerikos, Anglijos ir ki
tų kraštų kapitalistai skubiai 
ruošia sker^ynę Sovietų Res
publikai, patys galvatrūkčiais 
ginkluodamiesi delei susikirti
mo ir savo tarpe. Atsižiūrint 
į Įai, juo veikliau turi rengtis 
darbininkai prie tinkamo ap- 
vaikščiojimo Pirmos Rugpjū
čio, kaipo Tarptautinės Prieš- 
imperialistinės Dienos.

■n----------- ;-----------------

Krutamųjų Paveikslų Tūzui 
įleidžia Svetinio Kraujo

• Mineoloj, L. I., per automo- 
biliaus nelaimę užsimušė Wm. 
Foxo šoferis ir pavojingai su
sižeidė patsai Fox, kuris yra 
Vienas iš didžiausių krutamų- 
jų paveikslų gamintojų ir te
atrų savininkų. Kadangi iš 
priežasties susižeidimo nubėgo 
Foxui daug kraujo, tai prirei
kė kito, žmogaus kraujo įleisti 
į Foxo gyslas. Puskvortę savo 
kraujo jam aukojo aktorius J. 
Carroll Naish.

Tarp. Dari). Ap. Konferencija 
delei Gastoniečių Apgynimo
-Tarpt. Darbinmkų Apsigy

nimo konferencija, su- atsto
vais nuo viso Didžiojo New 
Yorko darbininkiškų organiza
cijų, įvyks liepos 26 d., Irving 
Plaza svetainėje, prasidės 8 v. 
vakare.

Visos unijos, pašelpinės ir 
kitokios darbininkų organiza
cijos, tuojaus išrinkite delega
tus į tą konferenciją. Ji bus 
vyriausiai pašvęsta apgynimui 
nuo elektros kėdės penkiolikos 
Gastonijos streikierių.

Nudūrė Žmogų ir Uždegė Jį 
Daržinėj, Slepiant Pėdsakus

^ežipi(a koks piktadarys 
peiliu subadė C. L. Watkihsą% 
Wyandanch, L. L, įvilko į dar
žinę ir uždegė, norėdamas pa
slėpt žmogžudystės pėdsakus.

“Pavyzdingas” Fabrikas ir 
Klinika KriminalistamII ll ii

Wel- 
nau- 
dirb- 
būtų

Penktadien., Liepos 19,1929

Visi ŠĮ Vakarą j Mitingus 
Protestui Prieš Karą!

Šiandien vakare įvyks 
kalbos su prieškarinėmis 
monstracijomis sekamose 
tose, Didžiajame New Yorke, 
atvirame ore :

10th St. ir 2nd Avė., N. Y.
llOth St. ir 5th Avė., N. Y.
Intervale

Bronx.
Whitehall

p pa
dė

vi e-

ir Wilkins Ave

ir South Ferry, N.

Extension, Brook-' Grand St.
lyn.

Stone ir Pitkin Ave., Brook
lyn.

13th Ave. ir 43rd St., Brook
lyn.

Steinway ir Jamaica Aves., 
Astoria, L. I.

Visi darbininkai privalo at
silankyti į artimiausią sau tų 
demonstracinių mitingų vietą.

New Yorke Gražiausiai Yra 
Pasirėdžiusios Moterys

Jūsų Vieta Nedėlioj, Tai 
Išvažiavime Forest Parke

Tikimasi, kad Aido Choras,' 
vadovybėje B. šalinaitės, dai
nuos A. L. D. L. D. 1 ir L. D. 
S. A. 1 kuopų bendrame išva
žiavime sekmadienį, liepos 
(July) 21, Forest Parke. Už
kviestas drg. L. Prūseika ir ki
ti pasakyt prakalbėlę.

Tai yra dviejų didelių vie
tinių organizacijų pramoga. 
Laukiaina stambaus publikos 
pulko, kadangi tos organizaci
jos turi plataus pritarimo tarp 
darbininkiškos visuomenės.

Išvažiavime bus įvalias val
gių, šąldytos Smetonos ir ska
nių ■gČrimij.

Atsilankydami, patys dorai 
ir linksmai laiką praleisite ir 
tuo pačiu peremsite minėtas 
kuopas.

Kviečia—
Rengimo Komisija.

Bus gabių solistų daininin
kų, “fajerverkai” ir daug ko 
kito. Įžanga tiktai 50 centų. 
Visi prisirengkite išanksto da- 
lyvaut toje pramogoje.

Keliarodis: Paimkite Bronx 
Park subway traukinį arba 
eleveiterį iki 177th St.; paskui 
važiuokite Unionport gatveka- 
riu iki linijos galui. Iš ten 
busai uždyką nuveš į pikniko 
vietą. ‘ (168-70)

PASIRANDĄVOJA penki kambariai.
Randa nebrangi. Kreipkitės po 

num. 9-13 Ainslie St., Brooklyn, N. 
Y. 170-71

PARENGIMAI IR 
LINKIMAISU

BROOKLYN, N. Y.
Šv. J/irgio Draugyste rengia pui

kų pi iką 18 rugpjūčio (August), 
KlaščjAus Clinton Parke, Maspeth, 

 

N. Y. Tame piknike bus lietuvių iš 
visų apielinkių, bus galima sueiti sa
vo senus draugus ir pažįstamus. Pui
ki Retikevičiaus orkestrą grieš lietu
viškus ir amerikoniškus šokius. Pik
niko komitetus; Pirm. S. Masiulis, 
sekr. K. Kreivėnas, ižd. N. Gervė.

170-71

Areštuoja Net už Parodymą 
Revolverio Teatruose

Kad vodevilio aktorius J. 
Baumgartenas, lošdamas savo 
aktą Tivoli Teatre, Brooklyne, 
naudojo fevolverį, už tai fijį 
areštavo policijos detektyvas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

A. L. D. L. I). 10 kuopoš susirin
kimas bus panedėlį, 22 liepos, Liau
dies Name, 1214 Spring Garden St., 
8 vai. vakare. Draugai, malonėkit 
visi atsilankyti, nes yra atėjus nauja 
knyga “Caro Kalėjimuos,” “----
V. Kapsuko. Taipgi turime balsavi
mo blankas centro valdybos, 
si ateikite. Org. A. G.

Dr. Edgar Stern-Rubarth,1
Vokietijos Wolff Telegrafo ži- Tai naujiena, nes iki šiol ame- 
nių Agentūros galva, atplau- rikoniškuose teatruose gana 
kęs į New Yorką, sako, kad ]ajSVai buvo naudojama revol- 
miestas perdaug ir bereikalin
gai trukšmingas, bet moteriš
kės pasipuošusios dailiau ir su 
geresniu skoniu, nekaip Pary
žiuj.

SHENANDOAH, PA.
A. L. D. L. D. 17 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, liepos 21 d., 10 
vai. ryte, Abračinsko kambariuose.- 
Visi nariai būtinai dalyvaukit, nes 
yra daug svarbių organizacijos rei
kalų. Taipgi kurie dar esate nemo
kėję metinę mokestį už 1929 metus,

‘ ........................................... Yra

Blofina, Būk Organizuosią 
45,000 Klokmeikerių

Schlessingeris, socialistas 
prezidentas klokmeikerių 
(sukniasiuvių) unijos, ką tik 
pardavęs darbininkus fabri
kantams, per gubernatoriaus 
sušauktas' derybas, dabar blo
fina “Times’e” ir gituose ka
pitalistų laikraščiuose, kad jis 
pradėsiąs vajų, kad suorgani- 
zuot į uniją dar 45,000 mote
riškų ’drabužių * darbininkų. 
Taip jis deklamuoja todėl, kad 
nori paslėpt ką tik atliktą sa
vo pardavystę, ir kad suturėt 
siuvėjus nuo dėjimosi į kairią
ją Industrinę Adatos Darbi
ninkų Uniją, kuri- randa vis 
didesnio pritarimo tarp darbi
ninkų toje pramonėje.

Gerinsią ir Didinsią 
Parkus, Bet Keno Naudai?

New Yorko valdyba parda
vė 55 atskirus sklypus žemės, 
gaudama $570,000. Tais pini
gais ketina nupirkti 1,000 ake- 
rių žemės delei naujų parkų 
įtaisymo, senųjų 
arba pagerinimo.

Bet per kelis 
metus gyventojai

padidinimo

“ ' —................. Į -  .1 _

PASIRANDAVOJA 4 gražūs kam
bariai, su visais įtaisymais. Ran

da $22.00 ir $23.00. Jeigu kas sutiks 
būti janitoriUm, tai randa $8.00 pi
giau. Kreipkitės po num. 462 Bush- 
wich Ave., Brooklyn, N. Y.
PASIRANDAVOJA štoras 

moderniškąis įtaisymais.
pigi. į štoras tinkamas 
šiaučių ar kitokiam bizniui.
nemažai lietuvių, lenkų, rusų ir ame
rikonų. C. Lipsky, 101 Steamboat 
Rd., Great Neck, N. Y. 170-72

170-71 
su visais

Randa 
kriaučių, 
čia yra

PASIRANDAVOJA šeši fomišiuoti 
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. f 147-74«•

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

terims plaukus kirpti. Pilnas kursas 
tik $25.00. Ateikite ir persitikrinki
te. Lietuvis instruktorius.

IMPERIAL' BARBER COLLEGE 
612—10th Ave., cor. 44th St.

New York, N. Y. 169-93

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS7

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

namus, j 
atlieka- 
taisome i 

Reika- I
S., 114 ( 

Tel.
?

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Payalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn^

/ AuTHQRlZfO
‘ DISTRIBUTORS

- /
NATIONAL

> CASKCTS

tagg 4409

ZEVIČ1US
“TAMSTOMS PA

SAKYS TIE, KURIEMS
MES PATARNAVOM

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka aukščiau šiem s gi 
skonio reikalavimams.

Visos musų modern iš 
šermenų namo įmonės visuo
met yra gatavos tamstoms 
patarnauti.

JOSEPH LE VANDA
107 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 

Telephone Stagg 0783

ABORIUS
(Undertaker)

Metropolitan Avenue 1
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y. Į
-- 1

veriai, kur lošiamas aktais i . • . , — •. j malonėkit ateiti ir pasimoketi.
Į to reikalauja. [parėjus nauja knyga ir šiame susi-
! ... --- ---- ’

Naujoji policijos komisionie- 
riaus Whaleno slapta šnipija- 
da yra tokia sekretna, kad ma
gistrato teisme visiškai nepasi
rodė šnipas, kuris areštavo mi
nėtą aktorių. Magistratas D. 
Hirshfield, Adams St. teisme, 
betgi pareiškė, kad veikiausia 
aktorius būsiąs išteisintas, ka
dangi jis geras pilietis; o šni
pas turėjęs Atlikt savo parei
gą, areštuodamas aktorių “už 
ginklo' laikymąsi.”

DETROIT, MICH.
Nedėlioj, liepos 21 d., bus ' Aido 

Choro ekstra susirinkimas, draugi
jų svetainėj, 24th St. ir Michigan 
Ave.; pradžia 1 vai. po pietų—ne 
vėliaus! Susirinkimas yra šaukiams 
išsprendimui klausimo: Ar choras 
važiuos Chicagon dainuot? Yra už- 
kviętimas. Visi choro nariai ir na
rės būtinai dalyvaukite šiame susi
rinkime. Mikas, sekr. 169-70

HMMBSmagūmME
TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po plot.
Ketvergais ir mibatonaia iki 6 ▼*!. 
Peflktndieniaii ir Bekmadieniai* tik 
•ulyg BUtartiei.

Jumper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MA SPETH, N. Y.

■ Tel., Triangle 1450
{Lietuvis Fotografasį
i IR MALIOR1US

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Per Nuolatinius Manevrus 
Amerika Rengiasi Karan4

Kariški manevrai vis dar 
tebeina New' Yorko apielinkė- 
se. Vadinamą “mėlynoji” ar
mija, atstovaujanti Jungtines 
Valstijas, tuščiomiš kariauja 
su “raudonąja” armija, matyt, 
turinčia atstovaut Sovietų ka
riškas spėkas, na, pagaliaus, 
ir bile kurios kitos' šalies spė
kas, būk tai įsiveržusias į A- 
meriką.

Manevrai apima vis plates
nes sritis. Taip antai, raudo
noji armija užvakar bombar
davo net Trentoną, N. J.

Jokiais kitais metais Ameri
ka nedarė tokių plačių kariu
kų manevrų, kaip šiemet. Aiš
ku, kad mankština savo spė
kas, praktikuojasi karui prieš 
Sovietų Sąjungą,- o paskui ir

REAL ESTATE— 
NAMAI, ŽEMĖS

7 dideli kam- 
Namas labai 

geroj vietoj, j lotas 
*!‘L—stoties. Kai- 
_ po num. 219 

Norwood Ave., Brooklyn, N. Y.
167-71

BEAUTY PARLOR
PAJIEšKAU Vincento Isuno. Malo

nėkite parvažiuoti tuojau, nelaukit 
September mėnesio. Jeigu su pini
gais neišgali, tai mes atvažiuosim. 
Kaip klausi kur Kazys, tai mes se
nai nežinom. Ląikrašty negalim vis
ko surašyti, daug kainuoja. K. 
Isunas, R. F. t)- 2, Box 89, Terry
ville, Conn. 170-71

Tel., Stagg 5878

LIETUVIŠKA
MOLLYN’S BARBER SHOP

Nufotografuoja , 
ir numaliavoja I 
visokius p a - 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina sonus ir 
krajavus ir. 
sudaro s u I 
amerikoniškais | 

c 
gerai Ir pigiai I

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

Darbą atlieku
Kreipkitės šiuo adresu:

JONAS STOKES |
Į 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I

SKAITYKIT IR 
PLATTNKIT 
' “LAISVĘ”

DAKTARAS IR CHIRURGAS
Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės.
•no

Naujausi Diagnozo ir Gydy- 
būdai. (
127 East 84th Street 

!(Tarp Park ir l^exington Aves.
NEW YORK CITY

Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Ncdėlioinis 10 iki 1 P. M.

MALONAUS PASIMATYMO

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
biznis gerai įdirbtas, lietuvių ap- 

gyventoj vietoj. Jeigu nori, gali 
pirkti su namu arba vieną biznį. 
Labai gera proga, pasinaudokit. De
lei platesnių informacijij klauskite 
telefonu Great Neck 1686, o adresą 
galite gauti “Laisvės” ofise.

168-70
~ DETROIT, MIČH ~

Parsiduoda grosernė arba priim
čiau partnerį, nes vienai persunku. 
Pinigų daug nereikia. Mrs. M. Sa
kalauskas, 4459 W. .Vernon Highway, 

 

Detroit,. Mich. Važiuokit Baker gat- 
yekariu. . i ’ • > 170-71

paskutinius.
nemato be^ skerdynėms su kapitalistinė- 

veik- jokių panašių pagerini- mis 'valstybėmis.
mų, ir žmonių naudojimasis ; i ■ t s . < i . 
parkais vis labiau varžorfias?, 
Taip antai, Central Parke, kur 
keletas metų atganant pievai
čių žmogus galėjai atsisėsti 
bei prigulti, dabar visur pri-, 
smaigstyta iškabų: “Neikite 
ant žolės.”

Tarpt. Darbininku Apsig. 
Bailiškas Išvažiavimas 
Gastoniečių Naudai

u dviem

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
IR MERGINOMS!

Mes nupirkome dvi naujas ma
šinas del permanent Wave, Eu
gene fir Nestle Circuline Methods. 
Tai yra vėliausios mados mašinos 
vėliausiais moksliniais patobulini- HT UI S n 'trfoncv r* 4r»v 1 o Ir v_
ti ir išbandyti 
mą. 
fesionališku patarnavimu visi bū
site užganėdinti.

MŪSŲ KAINOS ŽEMOS: 
$5.50, $8.50 ir $10.00

I į .
Taipgi mes esame specialistai 

grožybės srityje del ------ - --
vyrų. .

Gerai įsitemykite antrašą:
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Stret 
BROOKLYN, N. Y.

Antros durys nuo Lorimer St., 
Sale aptiekos.

Kviečiame visas atsilanky- 
mūsų patamavi- 

Užtikriname, kad mūsų pro-

214 Perry Avenue,

užeiga

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

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

merginų ir

del pa 
priimti

Rūgštimis Išdegino, Išdaužė 
Kriaučių Skebšapę

pataisos komisionierius R. 
C. Pattersonas reikalauja, kad 
miestas paskirtų dar $153,- 
200; tai galėtų įtaisyt pavyz
dingą kalinių dirbtuvę 
fąre Islande, kur sulig 
jausios fabrikinės mados 
tų 2,000 kalinių. Be to,
įtaisyta klinika tyrinėjimui ir 
psichologiniai-doriniam krimi
nalistų perdirbinėjimui, ypač 
tų, kurie pakartotipai papuola 
kalėjihian, kaip til| atbūva sa
vo bAusmę, tuojaus išėję ir vėl 
leidžiasi į naujus kriminalius 
darbu&£ , \ 4tai nežiną.. ;;

Penki vyrai įsilaužė į M. & 
L. Rosenblattų siuvyklą, 725 
Broadway, New Yorke, degi
nančiomis rūgštimis apipylė 
gelumbes ir kitokius audeklus, 
taipgi ir gatavus" ,drabužius; 
sudaužė mašinas ir apskritai 
padarė žalos už $25,000. Dirb
tuvė buVo nepnijinė.

Tapo areštuoti p’enįi nužiū
rimi asmenys, klaipo kaltinin
kai, nors jie .ginasi 'nieko .apiė.

Liepos 27 d. Internatiohal 
Labor Defense išvažiavime į 
Pleasant Bay Parką, Bronxe, 
naudai Gastonijos streikierių, 
bus įvairi ir smagi programa: 
šokiai atvirame ore, krutamie- 
ji paveikslai ir. tt. • Grieš sim
fonijos orkestrą iš 50 muzi
kantų sekamus veikalus.

1. Fantasy^ Overture (iš 
Romeo and Juliet), čaikovs- 

“Kamarinskaja,” 
(a) Intermezzo (iš 
Rusticana), Mas- 

‘Flight of the Bum- 
Rimsky-Korsakoff;

kio; 2.
Glinka; 3.
Cavalleria 
cagni, (b) 
ble Bee,7
4. “Nut Cr^ęlęęr Suite,” Čai
kovskio; o! Mhfršas (iš Tann- 
hauser); Wagne^io; ;;

PARSIDUODA Kepykla;
Simmonds patentuotais /gariniais 

pečiais, pustrečio augšto1 plytiniu 
storu ir gyvenimui butu, su vieno 
augšto kepyklos šapa ir garažium 
užpakalyje, lietuvių apgyventoj vie
toj, arti lietuviškos bažnyčios. O šiai 
vietai yra reikalinga lietuviška ke
pykla. Kreipkitės j Joseph S. Rut
kowski/ 2806 W.' 3rd St., Chester, 
Pa. ' . • ;! 170-75
PARSIDUODA jgrosernė ir delikates- 
sen krautuvė, lietuviais, lenkais ir 
rusais apgyventoje vietoje. Galima 
daryti gerą biznį. 104 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. (265-270)
PARSIDUODA restoranas, biznis ge

rai įdirbtas, geroj vietoj, ^tik vie
nas blokas nuo dokų. Parsiduoda 
pigiai, nes savininkas važiuoja Lie
tuvon. Kreipkitės po num. 72 Co
lumbia St.,’ Brooklyn, N. Y.

168-70
PARSIDUODA grosernė ir delikate- 

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

NAUJA BUCERNE
♦

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

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

Stanley Garback
( Garbačaųskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus.
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių seklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų • 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių. 
Devynmečių durnaropių Našlelių 
Dzingelių PnnlaiškiuDagilių J uP*aiSklU
Debesilų , • Pnrušanijos ir
Garstyčių daugybę kt.

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj 
gydančiu žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
Grybelių
Gvazdikėlių
Imbi^fo šaknų
Juodsaknių
Kadugio uogų
Kaštavolų
Kmynų
Liepos žiedų
Lisnikų
Metelių
Medetkų
Mėlynių uogų

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų deyynerių • 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijos šaknų 
šalmėčių

apie kokią lietuvišką

PETRAS KUNDROTĄ
f Ph. G., Vaistininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn,
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514
CENTAI




