
RUGPJŪČIO
PIRMOJI

Suvienytas Darbininkų 
Frontas Del Anti-Kari- 

nių Demonstracijų
No. 176

Ko-Proletarinis Veikimo 
mitetas Pragos mieste, 
koslovakijoj, antradienį 
kė už uždarų durų konfe
renciją, kur dalyvavo apie 
300 delegatų, jų tarpe buvo 
nemažai socialdemokratu ir 
nepartijinių darbininkų. 
Konferencija išrinko Anti- 
Imperialistinį Karo Komi
tetą. O tuo pačiu sykiu po-

lai- Už $211’000 Falšyvy 
Pinigų Nupirko

Degtinės

licija apsupo narna, iškrėtė iš Jungtinių Valstijų užmo-
40 darbininkų kČj° $211,000 falsyvais pim-dalyvius ir 

suareštavo.
Čekoslovakijos darbinin

kai uoliai rengiasi pine Rug
pjūčio Pirmos, tarptautinės 
dienos kovai prieš gręsiantį 
karo pavojų ir gynimui So
vietų Sąjungos nuo impe
rialistų puolimo.

Dalyvaukite 
Demonstracijose

nės, kurią atgabeno Nbva 
Scotia/ laivas Edith New
hall. Pirkėjai nuvyko į lai
vą, kuris buvo netoli kran
to, užmokėjo pinigus bank
notais po 50 ir 100 dolerių, 
pasiėmė į savo laivą degtinę 
ir išvyko. Edith Newhall 
kapitonas Wentzell nuvyko 
į Mahon banką su $15,000 

ir I ten sužinojo,Rugpjūčio Pirmą, sekantį tų pinigų ir , u_. 
ketvirtadienį, įvairiuose A- pinigai falšyvi.
merikos miestuose įvyks su
sirinkimai ir demonstraci
jos prieš karo pavojų. Visi 
lietuviai darbininkai daly
vaukite. Dirbtuvėse ir vi
sur kitur darbi įlinkus orga
nizuokite dalyvauti . anti
karinėse demonstracijose ir 
mitinguose. Sudarykime 
didelį masinį judėjimą prieš 
karą! Mobilizuokime spė
kas gynimui Sovietų Sąjun
gos nuo imperialistic ata
kos!

St. Louis.— Rašant šią ži
nią, ketvirtadienį, lakūnai 
Dale Jackson ir Forest O’
Brien buvo jau išskraidę 
orlaiviu be sustojimo 287 
valandas ir toliaus tęsė 
skraidymą.

M

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedčldienių

Telephone, Stagg 3878

HALIFAX, N. S.— “Hali
fax Herald” trečiadienį pa
skelbė žinią, kad keli vyrai
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New Orleans darbininkai eina su streikuojančiais gatvekarių darbininkais. At
sisako važinėti streiklaužių operuojamais gatvekariais. Gatvekarių vaikščiojimas 
New Orleane sustabdytas; streikieriai masiniai pikietuoja. Paveikslas parodo, 
kaip gatvekarių vietą užima automobiliai.

Sovietai Sako, Baltagvardiečiai Veržėsi j jos Išlaidų Sumažinimą 

Rusijon sn Chini jos Valdžios Pagelta

Darbininkai Visų Šfidįų, 
Vienykitės! Jūs Nie 

Nepralaimėsit, 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

CHINIJOS VALDŽIA JAU NORI 
PRADĖT DERYBAS SU SOVIETAIS
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Sušaudyta 16 Baltagvardiečių Rusų, Įsiveržusiu Sovietų [ 
Teritorijon; Amerikos Militaristai Charbine ' i

Paskelbė Galion Kelloggo 
“Taikos” Paktą

žėsi į Sovietų teritoriją 
Mandžufijos parubežy. Jų 
žingsnius rėmė Chinijos vąl- 
dininkai.

Pranešimas sako, kad tū
las skaičius tų baltagvardie
čių tapo suimta ir liepos 23 
d. politinis departmentas 
Chabarovsko mieste, kuris 
randasi prie Mandžųrijos 
rubežiaus, nuteisė šešiolįką 
baltagvardiečių sušaudy
mui. Mirties bausmė ■ įvy
kinta. .<•••

Ketvirtadienį gautas pra
nešimas iš Charbino Sako, 
kad Amerikos militariniai 
atstovai iš Amerikos legaci- j 
jos Pekine nuvyko į Charbl 
ną studijuoti padėtį, susi 
dariusią del Chinijos ir So
vietų susikirtimo. Anjeri-^ į 
kos militaristai yra: kapito- Į 
nas Halsey Powell, leitenan
tas Charles Campbell 
Brown ir . majoras John j 
Magruder. Kapit. Powell» 
žada toliaus vykti į parube- 
žį. - .

SHANGHAJUS.— C. T. 
Wang, Chinijos užsienio 
reikalų ministeris, pasikal- 

i bėjime su laikraščių kores- 
! pondentais, ketvirtadienį 
į pareiškė, kad Chinija norin- 
jti ir pasirengus pradėti de- 
: rybas su Sovietų Sąjunga 
del išrišimo ginčo sąryšy su 
Chinų Rytiniu Gelžkeliu.

Trečioji valstybė tarpinin
kavimui nereikalinga, .jis 
pareiškė. Jis išsireiškė, 
kad derybos galėtų būti 
Maskvoj arba Cįiarbine. 
Užbaigdamas jis Pareiškė, 
kad Chinijos valdžia lau
kiant atsakymo iš Maskvos 
tuo klausimu.

Nankingo valdžia pranešė, 
kad leidžiama vizuoti pas- 
portus Sovietų konsulams. 
Tientsin ir Pekine; konsu
lams leidžiama vykti į Vla
divostoką.

Sovietų žinių agentūra 
Tass praneša, kad nuo bir
želio pradžios rusai balta
gvardiečiai atkarto tin ai ver-

I I

Washington. — Preziden
tas Hooveris antradienį iš- 
leidb pareiškimą, kuriame 
jis kalba apie reikalingumą 
sumažinti Amerikos armijos 
ir laivyno išlaidas. Jis savo 
Mareiškime sako, kad Jung- 

^tinių Valstijų militarinis 
biudžetas yra didesnis, ne
gu bile kokios kitos šalies. 
Jis taipgi sako, kad Ameri
kai dabar mažiau gręsia ka
ro pavojus, negu bile laiku 
bėgy pereitų 50 metų.

Ar ištikrųjų Amerikos mi
litaristai sumažins laivyno 
ir armijos išlaidas, tai klau
simas, bet šiuo savo pareiš
kimu prezidentas Hooveris 
paskleis tarp žmonių “paci
fistinę” propagandą, kad 
žmonės nemanytų apie ka
rą, kuomet prie jo dabar 

Ivisu smarkumu rengiasi vi
sos imperialistinės šalys. 
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Anglijos Bedarbiai Akmeni
mis Daužė MacDonaldo Namą
Policija Brutališkai Puolė 

Darbininkus
LONDON AS.—Trečiadie

nį bedarbių delegacija nu
vyko į darbo ministerijos 
namą ir.^orėjo pasimatyti 
su pono MacDonaldo kabi
neto nare, panele Margaret 
Bonfield, darbo ministerka. 
Bet ta panelė atsisakė ma
tytis su delegacija, kuri su
sidėjo iš trylikos bedarbių, 
vyrų ir irfoterų.

Vietoj darbo ministerijos 
viršininkams pasimatyti ir 
pasikalbėti su delegacija, 
jie pasiuntė prieš bedarbius 
policiją, kuri brutališkai be
darbius išmetė iš namo. 
Tuomet supykę bedarbiai 
pasigriebė akmenis ir išdau
žė langus premjero McDo- 
naldo namo, 10 Downing St. 

. ....... ..... —I
Amerikos Turistai Perka 

Dailės Dalykus nuo Sovietų 
LENINGRADAS.—Ponia 

H. J. Pierce iš New Yorko, 
narė neoficialės amerikonų 
delegacijos, atvykusios į 
Sovietų Sąjungą, trečiadie
nį nupirko $30,000 vertės 
piešinių ir ikonų nuo Sovie
tų valdžios. Taipgi ji nu
pirko setą stiklinių vandens 
puodų,. kurie priklausė Ka- 
tarinai didžiajai. Už* tai 
užmokėjo $310.

Keli kiti amerikonai taip- 
|gi nusipirko dailės dalykų.*

įvairias įstaigas. Keletas 
tų užpuolikų tapo suimta.
Sovietai Atsiėmė nuo Balta

gvardiečių Laivus
Chinijos militaristai tre

čiadienį pareiškė, kad So
vietų kareiviai prie Amūro 
upės užgriebę šešius Chini
jos laivus. Sakoma, tarp tų 
užgriebtų laivų du priklau
so Sovietų Sąjungai. Laike 
lapkričio revoliucijos balta
gvardiečiai--jais pabėgo į 
Sungari upę, Chinijoj. Lai
vai tapo užgriebti Sovietų 
pusėj.

Pareiškimas taipgi kalba 
apie užgriebimą tavorinių 
vagonų. Bet tuos vagonus 
Sovietai sulaikė ant Ussuri Į 
Gelžkelio Sibire, kuomet

MASKVA.-— Chinijos mi
litaristai labai šaukia, kad

Washington.— Trečiadie-j Sovietai Mandžurijoj vedę 
nį prezidentas Hooveris iš-Į komunistinę propagandą, 
leido proklamaciją, paskelb- Sako, kad del to jie užgrie- 
damas galioj Kelloggo anti-' be Rytinį Gelžkelį. 
karinį paktą. Nuo šio lai- Sovietų valdžia 
ko tas paktas įeina galiom1 
tarp visų jį pasirašusių vai- • 
stybių. Paktas negalėjo būt j 
paskelbtas galioj, kol nebu- i 
vo aplaikyta ratifikavimai i kimą per savo žinių agentu- 
15 valstybių, purios origina-1 ra Tass. Tame pareiškime 

faktais nurodoma, kad bal
tagvardiečiai rusai (caris- 
tai) užpuldinėjo Sovietų 
teritoriją, pereidami per ru- 
bežių; kad tuos užpuolikus 
rėmė Chinijos valdininkai.

Pareiškime nurodo, kad 
baltagvardiečiai, perėję į 
Sovietų teritoriją su Chini
jos vyriausybės pagelba, Chinijos militaristai užgrie- 
naikino gelžkeliu tiltus, be Rytinį Gelžkelį.

liai tą paktą pasirašė. Nuo 
14 valstybių ratifikavimai 
tapo aplaikyta kiek laiko 
atgal, bet nuo Japonijos ap
laikyta tik trečiadienį, ir 
aplaikius .patvirtinimą nuo 
Japonijos, Hooveris paskel
bė “taikos” paktą galioj.

KIEKVIENAM KOMUNISTUI
Penkiolikai Gastonijos tekstilės darbininkų gręsia elek

tros kede. Astuoniems kitiems gręsia ilgų metų kalėjimas-.
KODĖL?
Todėl, kad jie stojo kovon prieš supuvusią sistemą ma

žų algų, nežmoniško išnaudojimo tekstilės dirbtuvėse pieti
nėse valstijose.

Todėl, kad jie susiorganizavo į Nacionalę Tekstilės 
Darbininkų Uniją, kovoja už suorganizavimą visų tekstilės 
darbininkų ir reikalauja panaikinti tą nežmonišką išnau
dojimą.

Todėl, kad tekstilės baronai supranta, jog tuo būdu 
jie veda kovą prieš patį kapitalizmo pamatą.

Todėl, kad Gastonijos streiko va'dai yra komunistai, 
kurie numaskuoja kapitalistinę valdžią, Amerikos Darbo 
Federaciją ir socialistus kaipo darbininkų priešus.

Kokia yra užduotis Komunistų Partijos ir kiekvieno 
komunisto? ’

Mobilizuoti plačias mases Amerikos darbininkų, kad 
pilnai supažindinus juos su Gastonijos darbininkų kova.

Organizuoti mases Amerikos darbininkų gynimui Gas
tonijos streikierių.

Atsakyti į tekstilės baronų atakas didesne kampanija 
organizavimui tekstilės darbininkų į Nacionalę Tekstilės 
Darbininkų Uniją.

Budavoti Komunistų Partiją, Tarptautinį Darbinin
kų Apsigynimą ir Darbininkų Tarptautinę Pašelpą.

Budavoti Daily Workerj ir visą Partijos spaudą.
Ar jūs esate pasitenkinęs, kad jūs darote viską, kas 

tik galima šioj kovoj?
Ar jūs esate vienas iš 2,000, kurie davė Partijai savo 

dienos uždarbį?
Jeigu ne, ar jūs nemanote, kad tuo būdu jūs trukdote 

mašių mobilizavimą?
/ Ar jūs manote, kad jūs atliekate savo užduotį Partijai 

tuo laiku, kuomet prieš mus stovi tokios didelės užduotys 
ir kuomet Daily Workeriui gręsia sustabdymas?

Jūsų atsakymas turi būt greitas ir tikras.
Tuojau pasiųskite dienos uždarbį per savo branduolį į 

Communist Party of America,
43 E. 125th St., New York City

žiūrėkite, kad dienos uždarbis nebūtų ilgai laikomas 
branduoly, bet kad būtų tuojaus pasiųstas.

žiūrėkite, kad kiekvienas draugas jūsų branduoly tą 
patį atliktų.

I

Dabar 
nurodo, 

kaip Chinijos reakcionieriai 
bjauriai veikė prieš Sovietų 
Sąjungą. Trečiadienį So
vietų valdžia išleido pareiš-

Valstija Uždarė Tris 
Bankus Passaic Mieste

Fašistai Pasmerkė
Keturis Plečkaitininkus
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MacDonaldas Pranešė, kad 
Sustabdoma Kreiserių 

Budavojimas

Lyderiai Nori Išvengti
Generalio Streiko 

New Orleans

LONDONAS.— Kad •nu
duoti, jog imperialistinė 
Anglija žengia prie palaiky
mo “taikos,” trečiadienį 
premjeras MacDonaldas at
stovų bute pareiškė, jog 
sustabdoma budavojimas 
dviejų kreiserių, Surrey ir 

j Northumberland; taipgi pa- 
. naikinama budavojimas
dviejų planuojamų subma
rine £

Atsakydamas į klausimus, 
MacDonaldas pareiškė, kad 
tuo būdu nėra susilpnina
ma Anglijos karo ir laivyno 
kariavimo galia. Mat, tuo 
naciu sykiu visu smarkumu 
budavojama kariniai orlai
viai, kurie ateinančiam ka
re loš labai svarbią rolę.

Hooveris Taipgi Sulaikė 
Trijų Kreiserių Budavojimą

Kaipo atsakymui į Angli
jos nusprendirtią sustabdyti 
kreiserių budavojimą, prezi
dentas Hooveris trečiadienį 
išleido pareiškimą, kad A- 

■merika taipgi sustabdo tri
jų kreiserių budavojimą 
sulig šių metų laivyno pro
gramos. ; W.' '

NEW ORLEANS, La. — 
Antradienio vakarą buvo 
sušauktas organizuotų vie
tos darbininkų visuotinas 
susirinkimas su tikslu ap
tarti generalio streiko skel
bimą išreiškimui simpatijos 
streikuojantiems gatveka- 
riu 
labai nenori gehęralio strei
ko. Del to jie neleido darbi
ninkams balsuoti ar skelbti 
generalį streiką, ar ne. Jie 
numatė, kad darbininkai 
gali nubalsuoti už streiko, 
skelbimą.

ių darbininkains. Lyderiai 
a,bai nenori generalio strei-

Politiniai Žemdirbių 
Streikai Lvovo Krašte
“Rzeczpospolita” praneša, 

kad visoj eilėj Lvovo vaiva
dijos sodžių kilo žemės ūkio 
streikas. Atsižvelgiant į ar
tėjančią rugiapjūtę, strei
kas sudaro dvarininkams 
rimtą pavojų, žemvaldžiai 
kreipėsi į vidaus reikalų mi
nisteriją, kad būtų imtasi 
priemonių
likviduoti streiką, 
pospolita 
streikas 
dį.

neatidėliojamai 
“Rzecz- 

” tvirtina, kad 
turi politinį pobū-

PASSAIC, N. J.— Valsti
jos Banko ir Apdraudos 
Departmentas trečiadienį 
čia uždarė Hobart Trust 
Kompanijos banką ir jos 
du vietinius skyrius. De
partmentas sako, kad ban
kas negalėjo toliaus varyti 
biznio be didelių nuostolių, 
del to jis uždaromas. Sako
ma, kad tik 32 nuošimčiai 
sudėtų pinigų turtu užtik
rinta, reiškia, tiek galima 
atiduoti depozitoriams iš 
esamo turto; daug esą šėrų 
ir visokių vekselių, kurių j 
vertė neužtikrinta.

John J. Roegner, Passaico rengėsi ginkluotu sukilimu 
majoras ir prezidentas ban- ir teroristiniais aktais nu- 
ko, kuris apart Hobart versti esamąja Lietuvos val- 
Trust Kompanijos susideda džią ir tuo tikslu buvo su- 
iš Service Trust Kompani- darę sukilimo komitetą, pla- 
jos New Jersey ir Mer- tino plečkaitininkų litera- 
chants’ Banko Passaice, pa- " ’ ’
reiškė, kad bankas atsidary
siąs už kelių dienų ir kad 
žmonių sudėti pinigai nežū
siu. Bet tai yra raminimas 
žmonių. *

Yra nemažai lietuviu, ku- v 7 

rie turi padėję pinigų tuose 
bankuose.

Lietuvos fašistų organas 
“Lietuvos Aidas” liepos 10 
d. laidoj paduoda sekamą 
žinią apie pasmerkimą ke
turių plečkaitininkų:

Š. m. liepos mėn. 4-8 d. 
karo lauko teismas nagri
nėjo gegužės mėn. 6 dienos 
atentato organizatorių: 
Mėšliaus Vinco, Pavilčiaus 
Vytauto, Šafo Edvardo ir 
Čepėno Prano bylą.

Vįsį išvardinti buvo pri- 

 

pažinĄ kalti tuo, kad prisi 

 

dengdami “Aušrininkų” or 

 

j ganizūcija, priklausė kitom, 
slaptoms organizacijoms ir

$;

o
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Lenkų Katalikų Kunigas 
Suareštuotas Už

Padegimų Klebonijos
WARE, Mass.— Trečia

dienį valstijos vyriausybė 
suareštavo lenkų nezaliež- 
ninkų katalikų kunigą Leo
pold A. Dabrowski ir jo gas- 
padinę del padegimo klebo
nijos. Klebonijoj gaisras 
ištiko liepos 4 a. Iki šiol 
vyriausybė tyrinėjo gaisro 
priežastį. Jų teismas atsi
bus šiomis dienomis.

turą ir organizavo iš kai 
kurių savo narių tarpo te
roristines grupes, kurių vie
na š. m. gegužes men. 6 d. 
miesto sode dare atentatą 
prieš p. ministerį pirminin
ką ir jo palydovus.

Karo teismas įuteisė kal
tinamuosius: Mėšlių V. sun
kiųjų darbų kalėjimu ligi 
gyvos galvos. 2) Pavilčių V. 
— 15 metų, 3) Šafą Edvar
dą — 6 metais ir 4) Čepėną 
Praną 4 metais.

Dar Du Bankai Užsidarė 
Floridoj 

Jacksonville, Fla.— Dar 
du Floridoj bankai užsida
rė, First National Bankas
St. Augustine miestely ir > 
Phifer Statę Bankas 
Gainesville miestely. Nese
nai Floridoj užsidarė trys 
bankai.
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APŽVALGA

jus

KELLOGGO PAKTAS IR KARO PAVOJUS
Socialistiškai

apribojimą naujausių, bai-

” T

MILIŪNAS PARAŠŲ

padėtas 
Petriką, 
nuo dif-

. $8.00

. $4.00
Per year.
Foreign countries

Tame pačiame atsišaukime 
duodama ir apyskaitą, kurioj 
pasakyta: “Varnių koncentra
cijos stovykloje internuotiems

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., u^ider the Act of March 3, 1879

SUBSCRIPTION RATES: 
.......... $6.00 Per year, Brooklyn, N.' Y.. 
........... 8.00 Half year, Brooklyn, N. Y,

“Paaiškino”

LITHUANIAN DAILY LAISVE
Published by 

LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, Inc.
Every day except Sunday at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. P.

“Laisvėje” buvo

tijoj išnaudoti savo asmens tik- j ^y^ELPKlTE NES JIE
KOVOJO PRIEŠ 

BOLŠEVIKUS

LEW1ST0N, ME. 
. .... a

- ---- - j Birželio 30 d. įvyko išvažia- 
Ųaudimnkams pasiųsta 1,2151 vįmas (piknikas) D. L- K. Ge-

Pernai rugsėjo mėnesį; nei MacDonaldas nei Hoove- 
Paryžiuje buvo pasirašyta ’ ris visai neprisimena apie 
vadinamoji ' “nekariavimo” J - . - - -V V4AL1C4AJ. A V IA JAVIXUA V 1111 v 9 - 1—11 1 •

sutartis, kurią iškepė Ame- slaus.^ -Kai'° Pabuk V’ kalp
antai, lėktuvų, mirtingiau- 
sių kariškų nuodų, “tankų,” 
automobiliniais . važiais ve
žamos sunkiosios artilerijos 
ir tt. O kuomet Hooveris 
šneka apie “ekonomiškiau
sią, tiksliausią” karinių lė
šų'naudojimą, jis mintyj, tu
ri būtent šias mirtiniausias 
karo priemones.

Po Kelloggo “nekariavi- 
mo sutarties” sparnu, vadi
nasi, nieks nepakitėjo; ne
bent kad ginklavimosi var
žytinės eina dar pasiučiau, 

Atmetę Sovietų reikalavi- negu'bet kada.
* X.* • •11 *

rikos valstybės • ministeris į 
Kelloggas. O dabar, liepos 
24 d., i Jungtinių Valstijų 
prezidentas Hooveris iškil
mingai paskelbė tą sutartį, 
kaipo šios šalies “nekaria- 
vimo” ir “santaikos” testa
mentą.

Kelloggo sutartis, pirmu
čiausiai, buvo pagaminta 
kaipo “pavadavimas” Sovie
tų pasiūlymo; o Sovietai 
siūlė visoms valstybėms vi
siškai nusiginkluot.

K

mą visuotinox nusiginklavi
mo, tuomet imperialistai, su 
Jungtinėmis Valstijomis 
priešakyje, paleido Kelloggo 
muilo burbulą į akis pasau
lio darbo žmonėms, būk 
vien “moraliais” sumeti- ! 
mais, be pamatinio nusigin
klavimo, galima esą išveng
ti karų ir palaikyti tarp
tautinę santaiką.

Garbindamos Kelloggo 
“nekariavimo paktą,” Jung
tinės Valstijos tuo pačiu lai
ku galvatrūkčiais ginkluoja
si, bendrai su kitų šalių 
imperialistais, karui prieš 
Sovietų Sąjungą. Šalia to, 
Hooverio valdžia labiau, ne
gu kuri kita, mobilizuojasi 
susikibimui su vyriausiu sa
vo imperialistiniu priešinin
ku, tai yra, su Anglija.

Tuo pačiu sykiu, kai pre
zidentas Hooveris deklama
vo apie “nekariavimo politi
ką,” jam išsiveržė iš lūpų ir 
Jungtinių Valstijų (baisios 
lėšos, kurias suryja besiren- 
gimas karui: tam tikslui 
šiais 1929-1930 valstybinės 
sąmatos metais Amerika 
yra paskyrusi $741,000,000 
karo reikalams, arba $116,- 
400,000 daugiau, ųekaip
1927- 1928 metais. Metinės 
Anglijos imperializmo išlai
dos karo reikalams dabar 
yra $547,274,600. Franci j a
1928- 1929 m. tam išleido 
$407,915,000, o šiais valsty
binės sąmatos metais išleis 
jau $523,241,000.

O Amerika, tos sutarties 
autorius, jau daro aiškius 
bandymus panaudot ją ne 
tik, kaipo “moralio spaudi
mo įrankį”; dabartinis A- 
merikos valstybės, ministe- 
ris Stimsonas, brukdamasis 
į tarpininkus, neva sutaiky
mui Sovietų Sąjungos su 
nachališką prbvokaciją iš
kirtusiais Chinijos militari- 
stais Mandžurijoj, slapta 
mobilizuoja imperialistines 
spėkas karinei talkai prieš 
Sovietus.

Šitą turi laikyti mintyje 
darbininkų minios, besiarti
nant Tarptautinei Prieška
rinei Dienai, Pirmajai Rug
pjūčio.
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p,-

Argi tai panašu į rengimą
si prie tarptautinės taikos 
gadynės?

Savo kalboje prez. Hoove
ris, tiesa, šnekėjo apie gin
kluotės aprubežiavimą, vy
riausiai turėdamas mintyje 
karo laivus* Sveikindamas 
socialistinio Anglijos minis- 
terio pirmininko MacDonal- 
do pareiškimą, kad Anglija 
sustabdysianti . statymą 
dviejų naujų šaH'uotlaivių 
ir trijų submarinų, Hoove
ris, tačiau, pridūrė, kad dar 
nežinia,- ar Amerikai išpultų 
sustabdyt statymą trijų šar
vuotlaivių; nes ir su trimis 
naujais karo laivais Ameri
ka dar nebūtų pasivijusi 
Anglų laivyną.

Šarvuotlaiviai, berods, nei 
nėra svarbiausias ginklavi
mosi punktas. Kalbėdami 

jūrų ‘ginklų mažinimą,

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas veda skubų ir 
platų vajų už išgelbėjimą 
15-kos Gastonijos streikie- 
rių, kuriems grąsina mirtis 
del to, kad jie gynėsi nuo 
užpuolikų.

Jie streikavo ir sykiu su 
kitais streikieriais, išmestais 
iš kompaniją namų, susida
rė savo šėtras ir ten gyve
no. Ant jų užpuolė polici
ja ir prasidėjo kova. Dar
bininkai, aišku, gynėsi, ir 
kovoje krito policijos vir
šininkas. Del to norima 
nugalabinti 15-ką streikie- 
rių darbininkų.

Jų byla prasidės liepos 
mėn. 29 d.

* Tarptautinis ’Darbininkų 
Apsigynimas skelbia tarpe 
liepos 27 ir rugpjūčio 5 d. 
laikotarpį, kaipo kovos lai
kotarpį už išgelbėjimą gas- 
toniečių-

Reikia sukelti mažiausia 
$50,000 fondas jų gynimui.

Reikia surinkti bent 1,- 
000,000 parašų ant petici
ją.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas negalės tą dar
bą atlikti pats vienas,, jei 
neis pagelbon masės darbo 
žmonių-

Kiekvienas 
privalo stotis 
kruskime ir
gelbėti gastoniečius.

Neleiskim k a p italistams 
pakartoti antrą Sacco ir 
Vanzetti aktą!

Kovokim už laisvę darbi
ninkams organizuotis ir ap
siginti nuo užpuolikų.

Stokit su revoliuciniais 
darbininkais! Būkit karei
viais savo klasės!

ir kiekviena 
ant kojų—su- 
padėkime iš-

#9. SV. 4.

valote reikalatiti atskaitų; 
reikalaukit atgal savo įdė
tų pinigų! Neleiskit fašis
tams taip begėdiškai 
mulkinti ir išnaudoti!

už tuos 
ligopi- 

“Vieny-

Ar Ne Laikas
Užsidaryt Burnas?

Vietinis fašistų lapas, pra
nešęs apie tai, kad “Centra
linis (Smetonienės) Komite
tas,” surinkęs apie milioną 
litų Lietuvos baduoliam 
paskelbė, jog dabar 
pinigus “statysiąs 
nę,” surinka (žiūr. 
bes” num1. 88):

“Gaila pasakyti, kad tūli 
musų broliai parodė ir labai 
piktą darbą: tai musų bolševi
kai, kurie, $3,000 surinkę, pi
nigus atėmė iš Lietuvos ba
duolių ir sunaudojo savo fon
dams. ’ ’

Kokis tas piktas darbas, 
kurį “jūsų broliai” (bolše
vikai niekuomet nebuvo ir 
nebus fašistų broliais) bol
ševikai parodė? Ar tas, 
kad jie, negalėdami tų pini
gų perduoti patiems baduo- 
liams, nesiuntė jų Smeto
nienės komitetui? Tai ne

“Daily Workeris” prane
ša, kad šiomis dienomis 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo atstovaiv

“’...prašei Readingo (Pa.) 
majoro, išrinkto socialistų są
rašu, leisti jiems turėti to# 
day (rinkti aukas) sukėlimui 
reikiamos sumos gynimui Gas
tonijos darbininkų, kuriuos 
kapitalistai pasirįžo nugala
binti. Bet majoras atsilakė 
tai padaryti. ’ ’

Tai socialistiškai! Yra 
vietų kur net demokratų ir 
republikonų buržuaziniai 
majorai leidžia, o čia, Mau- 
rerio mieste, socialistai val
dininkai atsisako. Reiškia, 
jie gelbsti Gastonijos teksti-

piktas, bet pagirtinas dar-llini1 fabrikų bosams pa- 
bas. smaugti I _ .......tuos penkioliką.

1 . Gerai, darbininkai atsimins
Negalėdamas tų pinigų tatai!

sunaudoti, kam jie rinkti, 
Komitetas Šelpimui Lietu-1 
vos Baduolių atsiklausia pa
čių aukotojų, kas su jais da
ryti? Jei aukotojai norės, 
Komitetas atmokės jiems 
alei centui; jei norės pa
skirti rekomenduojamom 
įstaigom — paskirs ten.

Bet tegpl fašistų lapas da
bar pasako, kaip pasielgta 
su tų žmonių pinigais, kurie 
aukojo per pačią “Vieny
bę” į “Centralinį' Komite
tą”? Kur juos sunaudojo? 
Žmonės Lietuvoje badu mir
šta, o “Centralinis Komite
te,” surinktus iš gerašir
džių pinigus naudoja sa
viem tikslam, spjaudamas 
ant mirštančiųjų.

Tegul fašistų lapas .paro
do atskaitas, kokie baduo- 
liai, kur jie buvo sušelpti už 
tuos pinigus, kuriuos ameri
kiečiai pasiuntė “Centrali- 
niam Komitetui.” Fašistai 
jokios ligoninės už tuos pi
nigus nesteigs (o: jei ir 
steigtų, tai vis tiek eitų 
prieš aukotojų norą ir Apries 
bent kokią etiką, nes tie pi
nigai nebuvo tam rinkti, 
ale baduolių šelpimui). Sme
tonienė arba kuris iš jos 
prielaidinių pasistatydins 
sau palocius už amerikiečių 
aukas, sudėtas baduolių var
du.

Jei fašistų lapas turėtų 
bent kiek doros, tai tuojau 
paskelbtų amerikiečiams, 
kad “Centralinis Komite
tas” kriminaliai apgavo 
žmones, sunaudodamas jų 
sudėtus pinigus ne tam, 
kam buvo skirta.

gydytojai, įsileis- 
fašistuka-skundika

Andai 
pastebėta, kad Brooklyno 
lietuviai 
darni
Širvyduką į komitetą kovai 
prieš difteriją, kalbamą ko
mitetą smarkiai 
visuomenės akyse. 
Širvy dūkas (žiūr. 
num. 88) atsako:

“V. Sirvydas1 -ten 
prižiūrėti dantistą 
kad jis, čiepydamas
terijos, vaikams neįleistų rau
donligės bakterijų.”
Vadinasi, mes buvome tei

singi.

nupulde
Į tai 

“Vien.”

■“Visiems Patinka”
Kunigų “Drauge” tūlas 

(sakoma dainininkas) K. 
Sabonis rąšo iš Lietuvos:

“Lietuvoj visiems amerikie
čiams labai patinka. Gėrisi 
Lietuva ir tie,\ kurie iš savo ' 
lietuviško kailio nori išsinerU,, 
tie, kurie migdo savo tėvynės 
meilės jausmu^.”
Tai nesąmonė! Jeigu vi

siems amerikiečiams taip 
jau “labai patinka” Lietu
voje, tai ko jie čia grįžta. 
Matysim, kad ir pats Sabo
nis greit parneš kudašių.

slams. Lygiai partija turi iš
valyti iš savo eilių tuos, kurie 
liko biurokratais ir kurie pa
puolė smulkiosios buržuazijos 
įtakon, o taipgi išmest slaptus 
trockistus, kurie veda prieš So
vietų valdžią kontr-revoliucinį 
darbą. Nuo šito viso šlamšto 
partija turi atsikratyti, partija 
turi išmesti juos iš savo eilių. 
Jie, kaip sakė drg. Leninas, yra 
didžiausi kompartijos ir Sovietų 
valdžios priešai, nes jie būdami 
partijos eilėse, veda prieš ją 
slaptą kovą.

Partija galės atlikti šiuos už
davinius, kuomet plačios darbi
ninkų ir valstiečių masės akty
viai dalyvaus partijos organi
zacijų valyme.

Sykiu su partijos eilių valy
mu eina valymas ir sovietų 
aparato nuo svetimų elementų, 
biurokratų ir kitų antisovieti- 
nių gaivalų. O kartu su sovie
tų aparato valymu eina ir kitas 
darbas. Į vadovaujamąjį dar
bą sovietinėse, profesinėse, ko- 
operatyvinėse ir kitose visuome-! politiniams kaliniams, 
nes organizacijose'yra įtraukia-1 r 
mi darbininkai ir valstiečiai.

Įtrauktiems į vadovaujamąjį 
darbą draugams turi būti tei
kiama visokeriopa pagelba, kad 
jie galėtų tinkamai dirbti.

Darbininkai ir valstiečiai, pa
tys negalėdami asmeniškai da
lyvauti partijos ir sovietų apa
rato valyme, gali paduoti pa
reiškimus į komisijas, kurios 
veda valymą. Pareiškimuose 
turi būt nurodyta faktai, del 
ko tas ar kitas turi būt išmes
tas 
įstaigos ar 
nizacijos. Be 
kitas partijos 
vietų įstaigos 
būt išvalytas, 
lęs į kitą organizaciją ar išvy
kęs į kitą rajoną, tai tokiuose 
atsitikimuose pareiškimai reikia 
siųsti ten, kuri jis dirba,, t. y. 
tos vietos kontrolinei komisijai 
arba Darbininkų ir Valstiečių 
Inspekcijai. Nė vienas toks 
pareiškimas nebus paliktas be 
ištyrimo.

i Partijos ir sovietų įstaigų va-
j lymo darbas yra vienas iš svar-, kovojusius prieš komunistus, 
blausių dabartinio momento už- bet gautomis aukomis šelps vi- 
davinių. .Ūkio rekonstrukcijos sus politinius kalinius? 
laikotarpis tampriai surištas su 
smarkiu užpuolimu ant kapita
listinių gaivalų mieste ir kai
me. Paaštrėjo klasių kova. 
Partija turi atydžiai peržiūrėt 
savo eiles, sustiprint pasiprieši
nimą smulkiai buržuazinei įta
kai. Partija turi būt vieninga, 
kad galėtų dar narsiau kovoti 
ir pergalėti sunkumus, kuriuos 
sutiks šiame laikotarpy. Be 
abejonės, komunistų partija, 
aktyviai dalyvaujant darbinin- 

v? i karus ir valstiečiams, išris sto- 
t1’Ginčius prieš ją uždavinius ir 

po generalinio valymo 'savo ei
lių taps dar stipresnė ir dar 
daugiau disciplinuota.

Bežiūrinėdamas “Tėvynės” 
No. 29, užėjau atsišaukimą į 
amerikiečius, kuriame prašo
ma politiniams kaliniams au
kų. Pamatęs, kad po atsišau
kimu ' pasirašo F. Bortkcvičie- 
nė, maniau, kad jau bus visi 
politiniai kaliniai šelpiami. 
Juk F. Bortkevičienė gerai 
man pažįstama, žinau, kad 
savo laikais ji rūpinosi abelnai 
lietuvių politinių kalinių reika
lais, todėl maniau, kad ir da
bar pradėjo užsiimdinėti lab
daringais darbais. Bet, per
skaitęs tą atsišaukimą, ką kitą 
suradau. Atsišaukime ve kas 
pasakyta:
“. . . ir štai po dešimties metų 

nepriklausomo valstybinio gy
venimo, prisiminę ‘gerus rusų

sigamond ežero, kur visada 
worcesterieciai turi piknikus.

Todėl kviečiame visas dar
bininkiškas organizacijas kitų 
miestų dalyvauti šiame “Vil
nies” piknike, taipgi ir visus 
chorus- Vieta graži, laikas pa
togus ir bus gera muzika ir 
gardūs užkandžiai.

Rengėjai.

Massachusetts Valstijos 
Dainos Diena Jau 

Netoli
Tai bus pilnoj žodžio pras

mėj dainos diena, nes 4 d. 
rugpjūčio įvyks Massachusetts 
proletarinių menininkų II Ap
skričio aštuonių chorų metinis 
piknikas Lawrence, Mass., Ma
ple Parke. Ten dainuns as
tuoni chorai bendrai; tai bus 
choras iš apie 400 ypatų, ku
rį vadovaus drg. Edw. J- Su
gar. Keturių šimtų daininin-

Iš LAIKRAŠČIU
PARTIJOS IR SOVIETŲ

iš partijos, iš valstybines 
visuomeninės orga- 

to, jeigu tas ar 
narys arba so- 
tarnautojas tyri 

bet yra persike-

žmonėms, kurie prieš dešimtį I 
metų aukojo savo gyvybę už 
Lietuvos laisvę, savanoriais ei
dami į kovą su bolševikais ir 
lenkais, jie šiandien kalėji
muose. Kokia i skaudi ironi
ja!”

Ar matote, kam aukos ren
kamos? Tiems, kurie kovo
jo prieš bolševikus, tiems, ku
rie smaugė Lietuvoj visą dar
bininkišką judėjimą, tiems, ku
rie uždarinėjo darbininkišką 
spaudą, tiems, kurie, bendrai 
su klerikalais darbavosi ir iš
perėjo dabartinę fašistinę Val
džią, renkamos aukos! Prašo
ma pas Amerikos darbininkus 
m darbininkes dolerių, kad su
šelpus darbininkų persekioto
jus, nes jie ir dabar, kalėjime 
būdami, esą “ištikimi tėvynės 
sūnūs.” Vadinasi, j^igu išeis 
iš kalėjimo, tai ir toliaus va
rys savo darbą—persekios ko
munistus ir visą darbininkų 
klasę. Todėl duokite jiems ir 
jų šeini ynoms aukų, nes “yra 
šventa pareiga aprūpint juos 
ir jų šeimynas.”

O gal čia tos poniutės tik ne
tyčia išsitarė apie savuosius,

laikus’ prašome jūsų paramos i ką choras dainuos, tarp kitų 
1 ....... . , tiems i dainų, ir šią dainą:

Mūsų Rytojus
Jūs neužgniaušit šviesos idėjos, 
Nesurakinsit sparnų minties! 
Pjaukite, karkit laisvės veikėjus, 
Nesuturėsit mums ateities. 
(Ateitis eina, mūsų rytojus!
Matot, kad gręsia jums jau pavojus!) 

Ateities bijot, taigi sau likit 
Tarpe puvėsių tos praeities, 
Kurioj gyvenat, užmaršoj nykit, 
Mes drąsiai žengiam link ateities! 
(Kad jus paliekam, turite pykti, 
Nes jums be mūsų baugu palikti.) 

Tas, kas paseno, turi juk mirti, 
Taip pat tur mirti sena mintis. 
Jei neįstengiat dvasioj atgimti, 
Jus tik graudenti tur ateitis. 
(Nesą jau reikia tiktai jaunųjų 
Spėkų ir minčių nemirštančiųjų.)

Tos proletainės dainos mu
zika yra M. Petrausko. Muzi
ka pritaikyta pagal žodžių 
reikšmę, maršo tempu, ši dai

gia į klausytojus daro malo- 
; naus įspūdžio, sustiprina dar
bininko dvasią, priduoda dau
giau pasiryžimo nenuilstančiai, 
dar su didesne energija, tęsti 
kovą už darbininkų geresnį ry
tojų. Kas tik iš darbininkų 
atsilankys į menininkų pikni
ką, jausis taip, kaip tarpe sa

lvo skaitlingų draugų. Todėl 
j nepamirškite 4 d. rugpjūčio-

Proletarinis Menininkas.

litų 20 centų, šeimynoms iš-j 
duota pašelpų—3,970 litų, ka
lėjimuos esantiems šelpt 8,623 
litai 45 centai.”

. čia irgi aiškiai pasako, kad 
šelpia tik liaudininkus, tik 
tus, kurie kovojo ir dar žada 
kovoti prieš komunistus ir, su
prantama, abelnai prieš darbi-1 
ninkus. Jie ir dabar kovotų, i d0]<as> jį. Baranow, K. Sale- 
bet, deja, fašistinė valdžia juos; monas jr Kaulakis po 50c; 
?LČ,1US/ Bailis, F. Apšiegiene, P. Ja-

siūnas, P. Kauneckas, M. Bi
renąs, P- Venskus, K. Bukis, 
A. Stukas, J. Venskus, K. Bi- 
kulšis, A. Rudokas, S. Klemon- 
skis, A. Kanišauskienė, O. 
Klemonskienė, V. Buividas, P. 
Alešiūnas, F- Krinka, F. Bart
kevičių, J. Krupaveckas, F. 
Kaulakis, J. Maršanskis, P. 
Berzinas, K. Mainorius, O. Ap
šiegienė, A. Baltrušaitis, J.

, V. Mainorius, D- 
: Vaitonis, J. Zarckus, A. Lau
cius, J. Venskus, K. Poškus, A. 
Bozis, A. Bartašius, Z. Barta- 

I šiene, M. Blekienė, J. Saulė
mis ir J. Žilinskas po 25c; A- 
L. D. L. Draugijos 31 kuopa 

. Taipgi iš- 
pardavėm knygelę už $1 del 

.Workers International Relief, 
; viso $24.

Varde Gastonijos streikierių 
tarime širdingą ačiū visiems 

1 aukotojams.
A. Kaulakis, 
J. Žilinskas.

Pinigai pasiųsti. “L.” Adm.

domino Pašelpinės Draugystės, 
kur buvo renkamos ir aukos 
del G astenijos streikuojančių 
audėjų. Aukojo šie draugai:

J. Danevičius, P. žarkaus- 
kas, A. Domkus ir S. Jan
kauskas po $1; R. Bijtušis, M. 

l Jankauskienė, K. Kalvelis, S. 
ĮEišmontas, P. Petrikas, S- Pui-

pačius, buvusius savo pagelbi-l 
ninkus kovoj prieš darbinin-i 
kus, sukimšo į kalėjimą. Bet 
jie, tariant p. Bortkevičienės 
žodžiais, ir dabar neperkeitė 
savo nusistatymo, savo pažiū
rą.

Atsišaukimas užbaigiamas:
“Moterys, padėkite mums

sunkiame darbe! Laukiame 
jūsų užuojautos ir paramos.”

Amerikos darbininkai ir
kų padėtį. Nutarta paaukoti | darbininkės neprivalo remti | NTau’foj<as> 
$100 vertės čeverykų ir ant tokių politinių kalinių, kurie 
vietos surinkta $20.75. Dar-į persekiojo ir dar žada perse- 
bininkai visuomet paremia sa- kioti susipratusius darbinin-

BRIDGEWATER, MASS,
Liepos 13 d. įvyko Bridge

water čeverykų kooperacijos 
darbininku susirinkimas. Už
baigus savo reikalus, prisimin
ta ir apie G astenijos darbinin-
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. APARATO VALYMAS j vo draugus sunkioj kovoj-
Aukojo sekamai: J. Petkus, 

rašo'S. Kirslis, J. Bačkauskas, P.
Ne bolševikai atliko piktą Į “Raudonajam Ąrtojuj” sekan- 

darbą, bet fašistai. Bolše- piaTi: _ __ ___
vikai išduos iš savo fondo 
atskaitas iki centui, parody
dami darbininkams, kur jie 
buvo atiduoti. Bolševikai 
gali grąžinti' aukotojams pi
nigus su jų pirmu pareika- lymą. Partijos eilių valymas, su

lig XVI partkonferencijos di
rektyvų, turi eiti sykiu su. priė
mimu naujų narių iš darbinin
kų ir valstiečių biednuomenės,' 
kurie stodami į kompartijos ei-1 
les pagerins socialinį partijos 
sąstatą.

Pamatiniai partijos valymo 
uždaviniai—tai atsikratyti nuo 
svetimų elementų, kurie del sa
vo karjeros prisišliejo prie ko
munistų partijos, kurie įėjo į 
partijos eiles> norėdami page
rinti savo būvį ir buvimą par-

lavimu (kaip esame girdė
ję, jau buvo sugrąžinta ne
mažai), o fašistai ne tik ne
žada jų grąžinti, bet netgi 
nepasakys, kūr tuos pinigus 
sunaudojo.

Tai bjaurus darbininkų 
apgavimas, papildytas fa-, 
šis tų klikos Lietuvoje ir jų 
bernų čia, Amerikoje.

Aukojusieji. ,per fašistų 
komitetus darbininkai pri

f

Drgė E., Marinskaitė

Lapkričio mčn. 1928 m. VKP 
(b) CK ir CKK plenumas ir 
XVI VKP (b) konferencija sa
vo dienotvarkei! state klausi
mus apie partijos socialinio są
stato reguliavimą ir jos eilių va-

Krušas, J. Tolivaiša, M. Abi
šala ir J. šaltanis po $1; A. 
Stirblis, J. ^Laužikas, K. Deks- 
nis, G. Krontee, P- Krukonis, 
Mandrįūnas, J. Seilis, K. Ustu- 
pas, J. Katilis, J. Matikonis, 
S. Mikelionis, J. Stripinis, V. 
Tarnui ir W. Kelly po 50c; 
S- Smetonis 40c; S. Staknis, K. 
Sinka, J. Voveris, J. Tamule- 
vičia, A. Kasper, P. Laužikas, 
A. Stankus, D. Lapeikis, S. 
Lankelis, P. Kundrotas, S- Ka
činskas, V. Beržinis, J. Rovas, 
A. Vadgalis^ “J. Deksnis, C. 
Donelius, Trąnis, J. Deivis, P. 
Budriūnas, Radvilavičia, T. 
Bucevičia, V. Zal^ųskas ir A. 
Meškinis po 25c; smulkių 60c-

J. Stripinis.
Pinigai gauti ir pasiųsti, kur 

reikia.

kioti susipratusius darbinin
kus- Kas rems tokius kalinius, 
tas prasižengs prieš visą dar
bo žmonių klasę, tas rems sa
vo priešus. Lai juos remia tie, i aukojo iš iždo°$5. 
kuriems jie tarnavo, o ne dar
bininkai.

Reikia stebėtis iš p. Bortke- 
vičienės nachališkumo, kad ji 
drįsta prašyti aukų pas Ame
rikoj gyvenančius lietuvius šel
pimui tų, kurie Lietuvoj perse
kiojo darbininkus. Tik tiek 
gerai, kad atvirai pasako, ką 
šelps gautomis aukomis, todėl 
ir darbininkai žinos, kaip žiū
rėti į šį atsišaukimą.

Švenčioniškis.

WORCESTER, MASS.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Kadangi Chicago j mūs dien-! 
raštį • “Vilnį” patiko nelaimėj 
todėl mūsų A. L. D. L. D. 11 j 
kuopa nutarė surengti gražų, 
su įvairia programa, pikniką, 
nedėlioj, 18 d. rugpjūčio/ 
Olympia.Parke, prie So.Quen-1 bespiere, 1794.

Liepos 26 d.:
—Mirė poetas Lermontovas, 

11841.
—Mirė atomų atradėjas Dal

ton, 1844.
—Francijoj nužudytas Ko

6
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Penktadien., Liepos 26, 1929 Puslapis Trečias

UŽ PARTIJOS VIENYBĘ atskirumo ir palyginamai vėlus naikinimo) frakcionizmo. Šis stoka, kas taipgi yra oportu- 
nutarimas turėtų padaryt ga- nizmo išraiška, pasireiškia ta
na aišku mūsų Partijai, •jogime fakte, kad abidvi grupės 
Komunistų Internacionalas yra statė savo frakcijos interesus 
pasiryžęs padaryti galą frak- augščiau Partijos reikalų.” 

šios kritikos teisingumas 
Ji aiškiai

toj imąsi vidujinių Amerikos 
kapitalizmo prieštaravimų nuo 
bendrojo krizio pasaulinio ka- 

Nors iš paviršiaus 
išvaiz- 

efdideliu
i Komisijoje tąja prasme, jog de- 
j šinumo pavojus yra giliau įsi-j

Gilios turi reikšmės vysty- " A ~
muisi Jungtinių Amerikos Val
stijų KomimisnjnJ’artijos: Atsi
liepimas Komunistų Internacio
nalo į mūsų Partijos narius. 
Šis dokumentas, išnaujo pabrė
žiantis politinę liniją, kuri bu
vo pravesta Atvirame Laiške, 
adresuotame^ šeštam mūsų Par
tijos Suvažiavimui, sudaro nai-i 
kinančią ataką prieš dešinįjį ta, tai ta, kuri paliečia išimti- 
pavojų ir prieš tą frakcionizmo numo 
vėžį, kuris ėdė mūsų 
per tiek daug metų. Jis nutie
sia pagrindą suvienymui mūsų 
Partijos ir suteikia galingą pa- kurios beveik visuomet slaps- 
stūmėjimą priekin josios besi- tosi dešinysis nukrypimas. Abi- 
plėtojime į masinę Komunistų 
Partiją.

Kominterno Z 
ris yra konkretis 
prie Amerikinės Partijos tos Ii-; 
nijos, pravestos šeštame Pašau-: 
liftiame Kongrese, suteikia prie-J Amerikos imperializmas, pama- 
mones delei sėkmingos kovos,tiniai sveikas ir drūtas, beveik 
prieš dešinįjį pavojų. To pavo- i visai pagal savo locnus ekono- 
jaus dydis, taip labai pabrėžtas ‘ minius įstatymus, ir yra palygi- 
tame nutarime, buvo dramatiš-Į namai liuosas nuo augančio pa
kai užakcentuotas pareiškime [ saulinio krizio kapitalizme. Mū- 
draugo Molotovo Amerikinėje js\i Partijoje jinai pasireiškia 

__„iypač peraugėtame įkainavime 
----  Amerikos imperializmo galybės 

[ir nedakainavime jo krizio ir 
i darbininkų radikalėjimo (kairė- 
ijimo). Bendroji to išdava yra 
naikinimas revoliucinių Parti-jtijos ir kapitalistų įsipraktika- 
jos perspektyvų (numatomu ga-Įvimo plačiau naudot atviros 
limybių) ir rimtas jos trukdy-, diktatūros priemones, mes, bu
mas vadovaujančioje klasmės Įvusioji Mažuma, buvome palin- 

I kovos rolėje. / (kę žiūrėti į Amerikos padėtį,
Ta buržuazinė išimtinumo j kaip į išimtiną padėtį social-rę-

I teorija, kuri ilgai vargino mū- j formizmo klausimu, ir jausti, 
[ sų Partiją, pasidarė ypatingai [ kad Komunistų Internacionalo 
[veikli nuo Devinto Plenumo ir Į atakos prieš social-reformizmą 
šešto Pasaulinio Kongreso. Ko-(netiko prie Amerikos, kaip kad 
munistų Internacionalo. Tuose,tiko prie kitų šalių. Tatai pri- 
susirinkimuose Komunistų In-(vedė mus'jjrie aiškaus nedakai- 

; ternacionalas, remdamas savo 
i išvadas savo išgvildenimu 
Į (analyzu) trečioio laikotarpio 
pokarinio kapitalizmo, kuri api- 

i budina masių pasvirimas į kai- 
i rę ir smarkejančios klasių ko
vos. išvvstė savo linija paaš- link social-reformizmo 
trintos kovos prieš kapitalistus1 aiškiai buvo peraugštas ikaina- 

socia]-reformis-i vimas Amerikos imperializmo 
tai Amerikinėj galybės, tokio stipraus imperia- 

prisistatė teorija į lizmo, kad jam nereikia, kaip 
apie Amerikos išimtinumą, no- kad kitose šalyse, atsidėti ant 
rėdama irodyti. kad iš priežas- social-reformistų delei darbi-

Rašo Wm. Z. Foster

jų išsivystymas, kaipo imperia
listinės šalies, kovojančios už, 
pasaulines rinkas, ir sudrūtinta 
per dabartinę didelę galią ame
rikinio imperializmo, atsispin
dėjo mūsų Partijoj ir paveikė 
oportunistine kryptim beveik į 
kiekvieną šaką Partijos veiki
mo. Darbas tarp negrų sutei
kia tam pavyzdį. Jeigu mūsų 
Partija, tame skaičiuje ir Di
džiumos ir Mažumos grupės 
taip visiškai nepajėgė suprasti kurie stovi mūsų Partijai prieš j 
ir nudirbti darbo tarp negrų 

vyriausia buvo todėl, kad

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraitį 

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__. $3; Pusei____ |1.IU
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomekit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

, Argentina

" * " - - iši klaida įgyja “kairios
šaknėięs Amerikinėje Partijo-j ^os.’ jodydama lyg p 
je, negu bet kurioje kitoje par.1 ikainavmiu Amerikos kapitaliz- 

mo krizio, taciaus jos esmė yra, 
pareiškimas Dūi’odo Kom

internas, išimtinumas, palinki
mas žiūrėt į Amerikos kapita- 

j lizmą, kaip į ką tokį daugiau 
ar mažiau atsiskyrusi nuo pa
saulinio kapitalizmo.

Buvo abelno sutikimo su ta 
•nuomone, kad Partija buvo lė-|tai 
ta re-orientacijoj linkui naujo-(apart sunkiai 
sios linijos steigime revoliuci- į 
nių pramoninių darbo 
Mažuma taipgi storai dalyvavo į rėt į 

'šioje dešinėje klaidoje. O to [ypatingai 
pamate buvo išimtinumo teori- klausimą, 
ja, kuri šiuo atveju, kaip ir akivaizdoje jo 
daugeliu kitų, atsispindėjo, kai- skirtumų, 
po peraugštas įkainavimas A-|tinumo dalyka. 
merikos imperializmo galybės, 'tapo ir Mažuma, 
nedakainavimas naujų unijų 
statymo galimybės, ir tt.

Mažuma, kaip ir Didžiuma, 
taipgi parodė aiškaus išimtinu
mo atsinešime į social-reformiz
mo klausimą. Kad ir netėpri- 
zuojant to išimtinumo iki tokio 
laipsnio, kaip kad Pepperis ir 
Lovestonas darė, vis dėlto jis 
būvo aiškiai matomas mūsų te- 
ziuose, straipsniuose ir prakal
bose. . Iš priežasties palygina
mo silpnumo darbo unijų, So
cialistų Partijos ir Darbo Par-

tojoje Komunistų Internaciona
le. šis teisingas i
daug prisideda prie išaiškinimo 
aštrumo ir griežtumo nesenai 
padaryto Komunistų Internacio
nalo nutarimo amerikiniu klau
simu.

Ypač svarbi Atsiliepimo vie-

(exceptionalizmo) teori- 
Partiją ją. ‘ši oportunistine teorija, at- 

‘ spindis buržuazinės ideologijos 
mūsų Partijoj, yra skraistė, už

dvi pirmiau buvusios Partijos 
'grupės, Didžiuma ir Mažuma, 

Atsiliepimas, ku-įkrito aukomis šios pasalingos ir 
pritaikymas i kenksmingos teorijos.

Savo esmėje, išimtinumo teo
rija laikosi tos nuomonės, kad

ma

PHILADELPHIA, PA.
“Laisves” Naudai

PIKNIKAS
—Rengia— 

Darbininkų Organizacijos
ĮVYKS NEDĖLIOJ

Rugs. (Sept.) 1,1929
Didelėj ir Gražioj Vietoj

Laurel Springs, N. J.
Masės svečių pribus iš

Baltimorės ir iš Brooklyno
PROGRAMA: 

PRAKALBOS 
DAINOS ir 
SPORTAS

Billy Walton, Brooklyno At
letų Kliubo lyderis, dar tebe
siginčija su Jack Venslovu del 
čampionato kumštynėse. Jie 
ūa/,' kartą nori susitikti arenoj 
def išrišimo šio klausimo. Abu 
pasisakė sutinką kumščiuotis 
šiame piknike.

cinei kovai, kuri tęsėsi šešis 
metus. Ta kova, kuri yra! yra neabejotinas.
skandalas, žinomas visame Ko- pritinka buvusiai Mažumai, ly 
minterne, daug prisidėjo prie giai kaip ir Didžiumai.
pa.ralyžiavimo mūsų Partijos asmuo, kuris buvau nariu bu-Į 
ir prie sutrukdymo jos nuo į 
ideologinio ir organizacinio iš
sivystymo- Didieji uždaviniai,!

‘-*J*‘* K-—j 
akis, akivaizdoje didėjančio 

b,. kad, į Pavojaus karo ir bendro ,pa-
bepastebimos bal-1 griežtėjimo klasinės kovos, bū-

Įtojo šovinizmo intakes, buvo j}’ į tinai reikalauja sustabdyti vi- 
uni ju. I neužginči jamo palinkimo žiū-1 dujinę kovą josios senaisiais 

negru klausima, kaip į j beprincipiniais pagrindais ir
irnerikinio pobūdžio ■ suvienyti. Partiją. Kominter- 
ir pasitraukt/atgal^as savo Atsiliepime į Partijos 

'visai savotišku ” narius, aiškiai nutiesia pama-
Čia aiškiai yra iširo-^us

kur pilnai pri- i Rakcijinių sienų,
Jeigu, iš ant-1 mo Politinės vienybės ir delei 

ros pusės, Kominternas taip 
aiškiai išlukšteno (išanalizavo) 
negrų kkrusimą ir taip sėkmin
gai instruktavo mūsų Partiją 
kas link revoliucinių galimybių 
negrų Jungtinėse Valstijose, tai j 
daug jo pasisekimo tuo žvilgs-1 
niu rymo ant to fakto, kad jis j 
ėmė negrų klausimą Jungtinėse 
Valstijose iš pasaulinio atžvil
gio, kaipo dali tarptautinio' 
klausimo prispaustų rasių ir 
tautų, o ne kaipo atskirą Ame
rikos reiškinį.

aiškiai nutiesia parha- 
delei sulaužymo senųjų 

delei įkūri-

Kaipo j

(Tąsa pusi. 4-tam)

CASTON ROPSEVICH

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
.---- Norintieji, kad jūsų vaikai bū-

’ ’ . . i
------ , o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą, Kreipkitės šiuo adresu:

ir jų agente 
tus. Tuom£ 
Partijoj ir

navimo kenksmingės social-re- 
formizmo rolės, kas galutinai 
išsireiškė mano straipsnyje 
“Nusmukimas Amerikos Darbo 
Federacijos.” Pagrinde šios 

■ klaidos iš Mažumos pusės, kas 
roles,

išvystymo sveikos kovos prieš 
dešinumo pavojų Partijoje.

i Reikalo esant, Komunistų In
ternacionalas, be abejo, versti
nai įvykdys tą Partijos vieny- 

lįję griežtais organizaciniais 
[žingsniais prieš visus tuos, ku- 
j rie bandys tęsti frakcijinę ko
vą. Reikšmingas dalykas, At- j - 
siliepimas atsišaukia i visus

, darbininkus Jungtinių Ameri- tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
kos Valstijų Komunistu Parti- lnan<^, 

i joj panaikinti visas frakcijas, j 
(sustabdyti frakcijinį darbą ir 
j nesidrovėti “pavartot 

Daugelį dar kitų klaidų bu- frakcionizmą aštriausiu 
vusios Mažumos linkmėje A-1 linos priemonių, netiki 
merikos išimtinumo galima bū-įmetimui iš Partijos.” 
tų paduoti, kurios visos drau-Į buvusiųjų frakcijų 
ge stiprino dešiniąsias te.nden- jautieji draugai lai atydžiai į- 
cijas Partijoje, bet tos, ką vir
šuj suminėta, tarnauja iliustra
vimui teisingumo kritikos iš 
Komunistų Internacionalo pu
sės. < Kominterno aikštėn iš
kėlimas (numaskavimas) __ 
merikos išimtinumo kaip ir su7 
purtė mūsų Partiją. Dar Par
tija nėra supratusi pilnų reikš
mių tos pražūtingos teorijos. 
Bet jau dabar, net su Nedide
liu

‘GERAI PATAIKO!’

prieš 
discip- 
pat iš- 
Abiejų

vadovau

sitėmija šį perspėjimą.
Beprincipinis Frakcionizmas

Viena iš sunkiausių fazių 
Komunistų' Internacionalo At- 

A (siliepime priimt abiejų grupių 
draugams, buvusiems persigė
rusioms frakcionizmu, tai yra 
tos nutarimo dalys, kurios pla
ka Didžiumos ir Mažumos va- 
dus už beprincipinį frakcio
nizmą. Komunistų Internacio
nalo Atsiliepimas sako:

“Nei viena nei kita 
nevedė tinkamos' kovos 
dešiniąsias tendencijas 
pačios savo frakcijos ir abie-

Įvykusiu padiskusavimu, 
ja supranta milžinišką 

svarbą Partijai Komunistų In
ternacionalo analyze, išlukšte
nančio išimtinumą. Dabartinis 
gi nutarimas, ypač kad taip 
numaskavo išimtinumą, žada j jų grupių frakcionizmas buvo 
stovėti, kaipo teorinė

grupė 
prieš 

eilėse

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 1 Oth St., Camden, N. J

Bel) Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker

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

187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia. 
Taip pat drg. S.

________ ________ _________  j ties Amerikos imperializmo di-Įninku demoralizavimo. 
mmekinHiiaiiiiii idMSMHMmauMM.Česnio drūtumo ir specialūs joj 

. [padėties, tai tas išgvildenimas I
Connecticut Valstijos Darbi- >>• taktikos unija ne-

3 tinka prie Jungtiniu Vaistini.
Buvo smulkmeniškai išdirbta 
argumentu, kad jais sumažint I 
amerikinio imperializmo, prieš
taravimus. kad negana įvertint 
role 'Sooial-reformizmo ir bm- 
npušt. žemvn darbininku radi- 
kalpiima. ir tt. Viso to bran- 

įduolys buvo tame, kad išvvstvt 
Jungtinėse Valstijose skirtinga 
politine linija, negu pasaulinė 
Kominterno linine. išvvstvt lini
ja i dešine, tokia linim. kuri 
suparalyžiuotų Partija. Komin- 
ternas. išsprogdindamas Ameri
kos išimtinumo teoriia. ta. klai
dingą teoriia. kuri nesunranta. 
jog Amerikos imperializmas 
vra sudėtinė dalis pasauli- 
ni<\kapitalizmo ir priklauso nuo 

i jo įstatymu, atlieka didžiuli na- 
|sitarnavimą mūsų Partijai ir di- 

| džiai ja sustiprina josios kovo- 
I je prieš dešinumo pavojų. I
Mažuma ir Išimtinumas

Nors buvusioji Mažuma veik
liai priekin išstatė obalsį kovos 
prieš dešinįjį pavojų, tuo pačiu 
laiku jinai buvo kalta rimčiau
siomis dešinėmis klaidomis, ku
rios didžiumoje buvo prisiden
gusios pasalingąja išimtifffimo 
teorija. Kominterno Atsiliepi
mas teisingai sako:

“Abidvi frakcijos Amerikos 
Komunistų Partijos buvo kaltos 
dešinėmis klaidomis. Abidvi 
frakcijos parodo rimtų ptfkry- 
pimų į dešine nuo bendrosios 
Kominterno linijos, kas sutve
ria pavojų susikristalizavimo 
atvirai ofportunistinio nukrypi
mo Partijos viduje...ne tiktai 
Didžiumos klaidos, bet taipgi 
Mažumos svarbiausios klaidos, 
rėmėsi supratimu Amerikos iš-, 
imtinumo.”

Tuo būdu, Mažuma, įpuldama 
i klaidą nepilno supratimo su
dėtinio (integralio) ryšio Ame
rikos ir pasaulinės ekonomijos, 
padarė klaidą, kaip sako Atsi
liepimas, kad jinai “atskyrė plė-

ninkiškoms Organizacijoms
Amerikos Komunistų Parti

jos 15-tas Distriktas rengia 
taip vadinamą visos valstijos 
pikniką, kuris įvyks 11 d. rug
pjūčio, Oak Park, Hartforde. 
Bus puiki programa, dalyvaus 
chorai, atletai, bus kalbėtojų 
ir šokiams bus gera muzika.

Todėl visos darbininkiškos 
organizacijos Kviečiamos tą 
dieną nieko Berengti, bet da
lyvauti tame parengime.

\ Gertrude Duell.

Vytauto

BAYONNE, N. J. 
Pirma Metinė

EKSKURSIJA
Į ASBURY PARKĄ 

Rengia D
Draugystė, Bayonne, N. J.

NEDĖLIOJĘ
LIEPOS (JULY) 28 D., 1929 
T&inas išvažiuos iš Bayonnės 
E. 22nd St (pagal dabartinį 
laiką) 9:30 valandą ryte. Eli- 
zabethport sustos 9:45 vai. ry

te, kitur niekur nesuktos.
Sugrįžtant tremas išeis iš As
bury Park 7-tą vai. vakare 

(pagal dabartinį laiką).
Gerbiama Lietuvių Visuo

mene: — Kaip visi D- L. K. 
Vytauto Draugystės parengi- 
mai būna pavyzdingi, taip ir 
Šita 1-ma ekskursija bus pa
vyzdinga dėlto, kad vieta iš
rinkta geriausia — ASBURY 
PARK, kur yra geriausios 
maudynės ir kiti pasilinksmini
mai ir už prieinamą kainą. To
dėl būkite visi ant stoties į lai- 
ką.

Tikietai Suaugusiems $1.50 
i vokams nuo 5-kiy ir mažiau 
Į 12-kos metų 60 centų.

Buržuazinė teorija 
niško išimtinumo, 
Jungtinių Valstijų

RTW

gairė ! didžiausia skerspainė išvysty- 
mūsų Partijos besiplėtojime. Į mui Partijos viduje reikalin- 
ir . .. VI . gos savikritikos ir politinės ap-
į , i svietos Partijos nariuose, dva-

ameriko- į Pačiame centre Komunistų i šioje bolševikiško pastovumo 
kylanti iš Internacionalo Atsiliepimo sto-1 (bei stiprumo), rymančio ant 
geografinio vi klausimas likvidavimo (pa-i principo. Frakcijinė principo

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

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA,

f
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PIKNIKAS ■ KONCERTAS
Rengia Bendrai Clevelando “Vilnies” ir “Laisves” Skaitytojai

Nedėlioję

4 d. Rugpjučio-August, 1929
T. NEUROS UKEJ-FARMOJ

BRUNSWICK, OHIO
VAIKAMS IKI 15 METŲ DYKAIĮŽANGA 5Oc YPATAI

Pikniko - Koncerto Programa
3.

Indoor Baseball
Žaisle tarpe Lyriečių merginų 
vyrų.

Paul Dauderis
(iš Chicagos)
A. Gailūnas

(Vietinis)
2.

J. K. Šarkiūnas 
(iš Chicagos,—kalbės)

ir 
(Vyrus vadovaus P. žiburis)

4.
Akrono-Clevelando

Milžinų Virves 
Traukimas

vi-

Jei butu lietinga diena Piknikas-Koncertas įvyks 
Grdinas svetainėj, 6021 St. Ciair Avenue
Taigi, gerbiamoji Clevelando ir apielinkės darbininkiška lietuvių

suomene! Visi ir visos atsilankykite j viršminėtą Spaudos Koncertą-Pik- 
niką. Atsilankiusieji turės progos su daugelio apielinkės miestelių lietu
viais pasimatyti, šiame piknike žmonių bus iš Akrono, Youngstowno, To
ledo, Sharono, Loraino, Detroito, Pittsburgho, Chicagos ir kitur. —- Prie 
įžangos yra proga laimėti $10.00 auksu.

Tamošiūno Muzikantai grieš kaip lietuviškus, tąįp ir angliškus šokius. 
Valgių ir gėrimų nesiveškite—visiko bus pilnai.

Kviečia visus Komitetas.

P. S. Trokai, kurie veš žmones į pikniką, sustos ties Cleveland Trust 
Banka, E. 79th St. ir St. Clair Ave. gatvėmis nuo 8:30 iki 9 vai. ryte. 
Kelionės lėšos 75c į abi puses; vaikams—25 centai.
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kapinių 
už žemą

Street
PA.
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LIETUVIS GRABORIUS i

\ Norintieji ge- 
riausio patar- 
navimo ir už

1 ž e m ą kainą, 
%? nuliūdimo va
li landoje šauki- 
Z tęs pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER •;

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GR ABORIUS
Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų, 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 i
BROOKLYN, N. Y. j

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

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
i užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūras, J. Sekys, 175— .

il77 Park St., Hartford, Conn., nuo 
i senai užlaiko Jono—John’s Hand
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų , 
biznyje negalima apsieiti 1

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

Adresas:

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

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovojK ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

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

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

t
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Puslapis Ketvirtas

UŽ PARTIJOS VIENYBE “""2
(Tąsa nuo 3 pusi.) 

vusios Mažumos, aš tūriu pri-

frakcijinius išrokavimus, kad 
tik palaikyt sau tą grupę čie- 
lą (vieningą), ir su frakcijiniu 
argumentu, kad Didžiuma pri-

sipažinti, kad neužginčijama dengia savo dešiniąsias klai- 
tendencija buvo statyti frakci- ^as kituose distriktuose ir da-
• _ • 1 V V • f—V 1 • • _ *jos interesus augščiau Partijos 
reikalų, 
praktika 
politinę liniją, pakirto princi
pą bolševikiškos kritikos ir a- 
belnai turėjo tendenciją sutu
rėti Partijos mobilizavimą jos 
visų spėkų delei klasių kovos. 
Leiskite man tatai iliustruoti 
keliais tipiškais pavyzdžiais. 
Imkime, pav., trockizmo klau
simą. Komunistų Internacio
nalas sako, kad:

“Centro Komiteto Mažuma 
nepajėgė reikiamu laiku atsi- 
liuosuoti nuo trockizmo ir tin
kamai nekovojo prieš jįjį.” 

Jeigu Komunistų Internacio
nalas taip aštriai kritikuoja 
mus, tai ne todėl, kad Mažu
mos grupė, kaipo tokia, turė
jo kokių simpatijų trockizmui, 
bet todėl, kad mes klaidingai 
leidome frakciniams išrokavi- 
mams nusilpninti tą iniciatyvą, 
kurią mes turėjome parodyti 
šiame dalyke.

Baimė iš mūsų pusės, kad 
Didžiumos grupė frakcijiniai i 
naudoja arba naudos trockiz-\tas, kad pasidarė sunkesnis 
mo klausimą prieš mus, pažeis-1 nusišvietimas kaip Rusų, taip 
dama mūsų iniciatyvą tame j ii’ Amerikiečių klausimų, 
dalyke, be abejo, pastatė 
skerspainę ant kelio pilnai 
Partijos mobilizacijai kovoje 
prieš trockizmą. Tokia tai yra 
žalinga pasekmė frakcijinės 
kovos.

Mažuma parodė panašų 
beprincipinį frakcionizmą san-! esmėje tatai reiškia pridengi- 
tikyj su padėčia Californijoj-Į mą dešiniojo nukrypimo. To- 
Mes .turėjome patys pirmieji1 kio dalyko Mažuma yra pada- 
kritikuot dešiniąsias klaidas,' n*us pilną savo dalį. Aš jau 
padarytas Californijos distrik- esu privedęs keletą to pavyz- 
te. Bet—tipiškas dalykas frak-jdžių. Galima būtų privest ir 

daug daugiau, kad dar labiau 
pabrėžt teisingumą Komunistų 
Internacionalo patiektos kriti
kos iš šio atžvilgio. Taip antai, 
buvusioje Mažumoje aštrūs 
grupiniai skirtumai išsivystė 
tokiais klausimais, kaip teori
ja “apex’o” (paties augščiau- 
sio kapitalizmo laipsnio pasie
kimo šioje šalyje), rezervaci
jos, “Jokių, Daugiau Šarvuot
laivių” obalsis ir tt.; bet drau
gai, besilaikanti tokių skirtin
gų nuomonių, vietoj atvirai 
perstatyti jąsias Partijai, pasi
davė frakcijinėms tendenci
joms ir pasilaikė jas savo gru
pėje. Tipiškai, toksai tiltų 
tiesimas virš politinių skirtu
mų, kuris padaro negalimu 
daiktu tikrąją kovą prieš de
šinįjį nukrypimą, buvo vykdo
ma po obalsiu kovos prieš de- 
šinumo pavojų. Charakterin
gai, frakcijoje buvo tendenci
ja nematyt dešiniųjų klaidų 
savojoj grupėj, bet tiktai prie
šingoje grupėje. Tokia prak
tika, giliai persigėrusi grupė
se, kaipo vaisius ilgos kovos 
viduje Partijos, sudaro beprin
cipinį frakcionizmą. Tokių

Šitokia
supainiojo-užtemdė

ro “ožį” iš Californijos todėl,
frakcijinė ^a^ £įa buvo Mažumos dis- Vi 1 — 1

spekuliacijo-

triktas. Tai buvo tikras frak- 
cijinis užmozojimas politinės 
linijos, ir charakteringas daly
kas yra, kad mes tai vykdėme 
po obalsiu kovos prieš dešinu- 
mo pavojų.

Komunistų Internacionalo 
’Atsiliepimas aštriai kritikuoja 
Mažumą, kui’ jis pareiškia, jog 
mes, lygiai kaip ir Didžiuma, 
“užsiimdinėjome neleistinomis, 
beprincipinėmis
mis su klausimais apie padėtį 
Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijoje josios kovoje prieš 
dešiniuosius nukrypimus.” Tai 
yra tiesa. Jeigu Partijos gy
venimas būtų buvęs normalis, 
tai tikrai mes nebūtume taip 
drumstę Rusų klausimą, kaip 
kad buvo daroma, bet būtume 
sandarbininkavę su Kominter- 
nu šiame be galo svarbiame ir 
opiame klausime. Bendrasai 
rezultatas mūsų frakcijinio ta- 
valiojimo viso to dalyko buvo

Vienas iš blogiausių požy
mių beprincipinio frakcioniz- 
mo Partijoj tai buvo, kaip kad 
sako Komunistų Internaciona
lo Atsiliepimas, palinkimas 
pridengti politinius skirtumus, 
esamus savoje grupėje. Savo

ei joms mūsų Partijoje—mes to 
nepadarėme. Mes pridengėme

WORCESTER, MASS.
Norėdami tinkamai apsirengti/ 

žinokite kad- .
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

90 Millbury Street
Worcester, Mass.

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

^įvairių smulkesnių drabužiukų.
Gerai jsitėmykit antrašą:
90 MILLBURY STREET

\ Worcester, Mass.

MUSŲ UŽSIENINIS 
SKYRIUS

Parduos jums laivakortes ant visų linijų 
ir į visas pasaulio dalis.
Išgaus jums pasus, vizas, sugrįžimo po- 
pieras (re-entry permits), ir visus kito
kius dokumentus, kurie reikalingi del ke
liavimo j užrubežį.
Parūpins Prašymus (Affidavits) ir Peti
cijas į Washington^, 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
I Kampas LACKAWANNA ir WYOMING AVENUES 

SCRANTON, PA.

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

veiksmų, praktikavimas yra at
metimas savikritikos ir stojasi 
kaip mirtinas užtvaras skersai 
kelio linkui bolševikiško Par
tijos išsivystymo.

(Tąsa bus) .

PHILADELPHIA, PA
Philadelphiečiams Svarbus 

Pranešimas
; Tarptautinio D a r b i n inkų 

Apsigynimo 9-ta kuopa rengia 
demonstraciją prieš imperialis
tinį karą 1-mą dieną rugpjū
čio.' Draugai darbininkai, jū
sų tėvynei, viso pasaulio dar
bininkai tėvynei, grasina ka
ru Chinijos militaristai, įran
kiai Amerikos ir pasaulio im
perializmo. O r g a nizuokitės 
dirbtuvėse, unijose ir masiniai 
dalyvaukite 1 d. rugpjūčio 
protesto demonstracijose, ku
rios įvyks. Kelkite kovos 
obalsį prieš Wall Streeto vieš
pačius, kurie remia Chinijos 
imperialistų karinius planus. 
Ginkite Sonetų Sąjungą. Prie 
to, su viso pasaulio darbinin
kais rengVitės prie rugpjūčio 
pirmos, prie Raudonos Dienos, 
kovai prieš gręsiantį karą. Vi
si darbininkai ta diena meski
te darbus 4-tą vai. po pietų ir 
dalyvaukite prieškarinėj de
monstracijoj, kuri įvyks Broad 
ir Christian Sts.

Imperialistai instruktavo sa
vo agentus, kurie yra Chinijos 
valdžioj, užduoti Sovietams 
pirmą smūgį Mandžūrijoj, ant 
Sibiro rubežiaus, turėdami vil
tį, kad tuomet Raudonosios 
Armijos spėkos bus susilpnin
tos prie Finlandijos, Lenkijos 
ir Rumunijos rubežių, kad Eu
ropos imperialistai galėtų už
duoti Sovietų Sąjungai smūgį 
vakariniame fronte-

Jau per kelis mėnesius. An
glijos imperialistų spėkos mo
bilizuojamos Indijoj ir laukia 
progos pradėti puolimą 
Sovietų Sąjungos, 
darbininkai 
imperialistų 
ant Sovietų Sąjungos.

ant 
Pasaulio 

turi sustabdyti 
rengiamą ataką 

Mes, 
darbininkai, turime pasakyti: 
šalin imperialistiniai karai! 
Todėl mes kviečiame jus atsi
lankyti į šią demonstraciją.

Draugai darbininkai, susi
rinkite visi 7-tą vai. vakare, 
1214 Sp. Garden St., o iš čia 
visi eisime į svetainę, kuri ran
dasi 
Sts.,

ant Broad ir Christian 
900 North.

T. D. Apsigynimo 
Sekretorius.

Tarpininkas
Vaisbos, Kultūros ir Dailės 

Mėnesinis žurnalas, Su 
^Spalvuotais Paveikslais

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

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

TARPININKAS
332 Broadway So. Boston, Mass.

i .. i.........................................................................................

MŪSŲ DIENRAŠČIO
DU DIDELI POKILIAI

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

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

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

„sylvaniėtis • įšitėmij a ‘ taį 
'•Enill . J

A. P. L A. ŽINIOS
Centro Komiteto Pranešimas 1Para«ra^> visai nėra nau-

Kuopoms ir Nariams
ja konstitucija, ji yra sutaisy
ta iš 18, 19, 20 ir 21-mo sei
mo tarimų ir senos konstituci
jos ir apdirbus pritaikyta Su-Praleidus 22-rą A. P. L. A. . , , . , . _. v_ _ . . vienytų, Valst. teisėms,seimą ir užėmus mums vietą J 1 

su pradžia liepos mėn. šių me
tų, jau nuo kelių kuopų gavo-! 
me prisiųstus linkėjimus dirb
ti pasekmingai • i»r nenuilstan
čiai šiai mūsų brangiai orga
nizacijai. Kuopoms tariam už 
linkėjimus širdingą ačiū. Taip
gi nuo keletos kuopų gavome 
ir protestų prieš vieną kitą 
naujos konstitucijos paragrafą 
ir pačią konstituciją. Juokin
gą, kartu ir "blėdingą šiai or
ganizacijai “rezoliuciją” iš-

Kurię nariai primeta 22-ram 
A. P- L. A. seimui, kad priėmė 
naują konstituciją be narių ži
nios, tai tie draugai klysta. 
Skaitykite; draugai, minėtus

! seimų tarimus, o pamatysite, 
kad naujoj konstitucijoj ma
žai kas naujo yra.

Organizacijos Budavojimas
Draugai, A. P. L. A. 22-ras 

seimas patiesė naujus pama
tus mūsų gerbiamai draugijai, 

siuntinėjo kuopoms 3-čia kp., Paisydamas ir_pritaikydamas 
km* prirašė visokių šrtieižtų j ^uv.’. ^os

padės mūsų darbe.
Lengva, draugai, mums pri

rodyti kiekvienam darbo žmo
gui, kad pas mus sąlygos pa- 
šelpos ir pomirtinės yra ge
riausios. Palyginus kitų drau
gijų konstituciją su mūsų, pa
sirodo, ka.d pašelpos mes mo
kame daugiausia, pomirtines 
išlygos pas mus geriausios.

Draugai, trūksta pas mus 
vien tik geros agitacijos už 
šią draugiją.

Gerais agitatoriais .būkime 
kiekvienas A. P. L. A. narys.

Nepraleiskime progos, gau
kime naujų narių.

A. P. L- A. Centro Komite
tas :

Per A. P. L. A. Centro Rašt. 
s J* Miliauskas.

BMMI

Penktadien., Liępos 26,
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Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules’’, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos tufi 
gydymo galios, kuri išpopulerl- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai'* 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

aNDJ^Pr°LZ7)

PLATINKITE

prieš visą šią organizaciją. 
Kuopos, gavę minėtą šmeižtų

tuciją. Turėdami konstituci
ją, pritaikytą Suv. Valst. tei-

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

rezoliuciją ir palyginę su A. Jengvai galėsime organi- 
H.IWX cioU, . . 
įvertino Jojose

zuoti kuopas visose Suv. Vals- 
;; kartu galėsime ir čar- 

terį užregistruoti visose S. V.
Pradžia darbo yra gana 

puiki, tik reikia ant toliaus 
Mes, A. 

P. L. A. Centro Komitetas, 
esam pasiryžę tiek dirbti šiai 
organizacijai, kad ateinančia
me 23-čiame seime būti] šim
tai A. P. L. A. kuopų ir de- 
sėtkai tūkstančių jų narių. 
Lengvai bus galima tas atsiek
ti, jei tik pas mus visus bus 
vienybė, jei visos kuopos mum

P. L. A. konstitucijos nuorašu, 
mes manome, kad į 
3-čios kp kelių narių darbus. 
(Dalis 3-ios k p- narių yra prie
šingi tai rezoliucijai). ,

Draugai, į minėtus kelių kp. nenuilstančiai veikti- 
protestus mes atsakome, kad 
A- P. L. A. Centro Kom. gali 
tiek veikti, kiek jan\ nusako 
A. P. L. A. konstitucija ir sei
mai ir turinį p rot. rezoliucijų 
paskelbsime vėliaus.

Taipgi turimo pranešti, kad 
taip vadinama nauja A. P. L. 
A. konstitucija, išėmus vieną

REIKALAUKITE TUOJAU!
t

Knygos, Kurios Būtinai Reikalingos
Kiekvienam Gyvenančiam Jungtinėse Valstijose

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS
ir

ANGLIŠKALLIETUVIŠKASŽODYNAS
835 Puslapių

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

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

Reikalaukit

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

“LAISVE”
IIIIIIIIIHillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIH

Greitai ir Pigiai Persiunčia

50
100
200
306
400

Litų
Litų
Litų

uz
uz
uz
u z
uz

$ 5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

1000 Litų

« 500
600
700
800
900

už 103.00

Litų
Litų
Litų
Litų
Litų

uz
\zuz

UZ
uz
uz

51.75
62.00
72.25
82.50
92.75

Norėdami materialiai pagelbėti savo giminėms ar 
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

146tTENf EY.CK; STREET, ; BROOKLYN, N Y:

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobilius į trumpiausi laiką. 
Mes garantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos d y k a i. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. ^ika
ro. Nedėldieniais nuo 11 vai. iki 
2 vai. dieną. Lietuvis mokvtojas 
L. Tiknus. . •
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 141 h St., N. Y.

DARBININKAS STOKITE

1AUGŠČIAUSI4 PRIEGLAUDA
• LIETUVIU AMERIKOJE {

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę
/

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

v
Keturi Skyriai Pomirtines:,z Ik*

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

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

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

*

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

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

Tai Tie Švelnūs Cigarai. 
Kuršy Jūs Pageidavo!MENDELO ,

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų 

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien
4 

Juče išdirba

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

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

užsakymus (orderius).

. i š (l-į '■> 
ra-j&’y •f'.'Vy
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VIETOS ŽINIOS Komunistų Proklamacijos 
Alytuj

Iš Kriaučių 54-to Skyriaus 
Metinio Susirinkimo

Hague—Cliff iki Pearl.
Hanover—Hanover Square 

iki Beaver.

Kaunas. — Pranešama,

į Vice-pirm. B. Muleranka, 98 Cedar 
| St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

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

Ave., W. Hartford, Conn.
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St

(Tąsa nuo pusi. 6)
Pažymėjo savo pranešime 

delegatas, kad pas dirbtuvių 
čermanus buvęs iškeltas klau
simas apie nenormalumą dirb
tuvėse, kas liečia laiką. Ger
manai visi nepasitenkino to
kiu elgesiu tūlų žmonių, kad 
atėję ryte, per pietus ir vaka
re prie mašinos kurpia ir siu
va be jokios unijinės tvarkos; 
Germanų buvo nuomonė, kad 
kas nors turi būt daroma, kad 
tokie žmonės, kurie nesilaiko 
unijinių valandų, turėtų būti 
pašaukti prie tvarkos.

Jersey—Crosby iki Mulber
ry.

Jones Alley—Bond
Jones.

Liberty Place—Liberty 
Maiden Lane.

M a r k e t f i e 1 d—New 
Broad.

iki

iki

M a n h attan Place—Duane 
iki Reade.

Pildomoji Taryba čermanų 
tarimą apsvarstė ir nutarė 
pranešti lokalui, kad kurioj 
dirbtuvėje nebus laikomasi 44 
valandų laiko, o dirbs kaip 
kam kiek noro bus, tai tokios 
dirbtuvės bus stabdomos, o to
kie pavieniai darbininkai išve
jami lauk.

Dar pridūrė Vaitukaitis:! 
“Germanai, rimtai žiūrėkite, Į 
kad laikas būtų pildomas, nesi 

i jūs esate tie šeimininkai pa
vienių dirbtuvių, kuriose tvar
ka ir valandų skaičius turi būtį 
unijinis.”

Raportas priimtas vienbal-! 
šiai ir susirinkimas užsidarė.

J. Buivydas,
54-to Skyriaus Koresp.,

Automobilistams

iki MclDou-

Twenty-se- 
iki Sixth

kad liepos 10 .d. Alytaus Maršalka' J. Giraitis/174 Ashley SL 
mieste rastos išmėtytos ko- 
mdnistų proklamacijos.

“Spartako” — komunistų 
spaustuvės ir biuro 5 ben
dradarbių byla bus nagri
nėjama kariuomenės teisme 
rugpjūčio 9 d.

Ave., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—Sth St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS

StaugaitisOrgano prižiūrėtojas V.
481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna 

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

kas antrą MOTERŲ PAŠELPJNĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organų

PITTSBURGHAS IR A?1EL1NK® 
Pricšfašistinės Tarybos Komitetas 

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

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

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

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

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones

Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun
ker Ave.; Pirm. Pageibininkė O. 
Turskienč, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininke K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičiene, 3.1 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkiene, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atntinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje- prašau 
kreiptis prie manes.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI;
Keystone-------------------- Main 9669
Bell__________________Oregon 5136

%

ELIZABETII, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai
Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. Rašt. B. BARKAUSKIS, 255 

Pine St.
Fin. Rašt. A. GRIGUTIS, 2122 In

galls Ave., Linden, N. J.
Ižd. V. Paulauskas, 228 Clark 1’1.

i Iždo Globėjai:
K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave. 

Beekman i j- KRAKAUSKAS, 300 First St.
i Organo Raštininkas J. KENTRUS, 

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

Tel. t Greenpoint 9682

332 WEST BROADWAY
So.. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 1662-1373
iki 9 Vai. Vakaro

iki Cedar. 
Place iki;

Grand.
Second. I Maršalka J. 
iki Avė- . way*

KICEINA,
way.

Ofiso Valandos nuo 9 ryto
REAL ĖSTATĖ> INSURANCE IR MORTGIČIŲ 

SENIAUSIA AGENTŪRA SO. BOSTONE

Minetta—Minetta Lane iki 
Bleecker. »

Minetta Lane—McDougal
iki Sixth Ave.

Morris—Broadway iki West.
Staple—Duane iki Harri

son.
Temple—Liberty
Thames—Trinity 

Greenwich.
Theatre Alley, 

iki Ann.
Essex, Houston iki
Clinton, Grand iki
Second Avenue A 

nue B.
Delancey, Clinton 

River.
East Tenth, Avenue A iki 

East River.
Ninth, Avenue A iki Third.1
St. Marks Place, Avenue AI 

iki Third.
West Tenth, Greenwich, 

Avenue iki Washington: Chris-, 
topher, Greenwich Ave. iki 
Washington; T w e n t y-third, 
Avenue A iki Second; Dey, 
Broadway iki Greenwich; 
Cortland, Broadway • iki 
Greenwich; First 
Fourteenth Street iki ŠKiff j 
Parkway.

iki East “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-
■ gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
Į North Montello St.; Kasierius D. Pa-
■ gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo- 
I bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St.,
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P. į 

i Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. j 
i Saulėnas, 20 Faxon • St. Visi iš i 
! Montello, Mass.

Du Geriausi Pirkiniai, kokių 
lig šiol niekur nėra buvę 

SOUTH BOSTONE
12 šeimynų medinis namas, visai 
ifetoli nuo naujai išvesto bulvaro. 
Rendų atneša $2,700 į metus. Pre
ke $22,0(k,. 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 
prjga pasitaiko tik vieną sykį; 
jė*gu 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 
nių—namų, ūkių ir 
Meldžiam kreiptis pas 
sitikrinti.

Parduodam anglis
pristatom į namus ne toliau kaip 
12 mylių nuo Bostono.

gerų pirki- 
krautuvių 

mus ir per

ir malkas

Avormn LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
xL. : DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 
_ i MICH.

Valdyboš Adresai e
“■Pirm. Chas. Jakems, 1564 Turner

- . r c v. . Avė., N. W. Tel. 72073.Lenku Endekų Suvažiavimas Vice-pirm. A. Krasnauskas 
T * Quarry Ave.

------ :---- Tarimų Rašt. K. Rasikas, R. R. 9,
T T H A TT A ; Box 117

PA R DUO DAM LA IV AK O RTES
IR SIUNČIAM PINIGUS 

Į VISAS ŠALIS
Parūpinam mortgičius namams ir

DAR VIENA NEGIRDĖTA 
PROGA SO. BOSTONE 

2 šeimynų namas ir krautuvėj 
kampine vieta. Rendos $820 j 
metus. Kaina $6,500, įnešti ne
mažiau kaip $1,000. Likusius iš
mokės to namo rendos. Žmogus 
gali daryt gerą pragyvenimą. Pa
tyrimas ne būtinai reikalingas; 
gera vieta gyvenimui daryti, ne
reiks eiti pas kitą jieškoti darbo, 

ištaisytas iš lauko ir iš
Kreipkitės tuojaus pas:
A. J. KUPSTIS

332 W. Broadway 
So. Boston, Mass.
South Boston 1662-1373

Naujai 
vidaus.

Tel

1568

VARŽA VA. — Poznanėj Finansų Rašt. A. GarbanauskaS, 1108? 
nesenai pasibaigusiam ende-• š.v" Krasnauskas. i52» I
kų suvažiavime tos partijos 

varsomis' 
dabartinę 
Atstovas

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

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

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

Tivkitea su mumis /del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
? 644 Drigg». Avenmt,
| Ridgewoodo Skyrius: 253

lo ° ° o, iHTnahTTrf’į'

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y..
Grove St.

'C

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
Urban’s Cold Powders įlelį“ž9

nuo savo amžino priešo!
Ilrho I *iy centai už skrynutę) yra tai kanuolė priešUi UU UUA. IflvoĮfjų 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

vadai juodomis 
charakterizavo 
Lenkijos padėtį.
Ribakas pabrėžė, kad Len
kija gyvena rimčiausią eko
nominį krizį. Tautos kapi
talai nuolat mažėja ir nyk
sta. Apie užsienių kapitalų 
plaukimą į Lenkiją, valdan
čios sferos darė didelę re
klamą, tuo tarpu Lenkų 
stabilizacinė paskola Ame
rikos biržoj įvertinama .že
miau, negu bet kurios Euro
pos valstybės paskola, šiuo 

ikJ momentu vyriausybė pasi
ruošus sudaryti sutartį su 
Harrimano grupe. Harri- 

iki manui siūloma suteikti 60 
įmetu elektrofikacijos mono-

New Yorko Piliečių Komite-i 
tas reikalauja, kad miesto vy-: 
riausybė uždraustų “parkyti” i 
(apsistoti) automobiliams ant1 
Broadway ir 50 kitų gatvių, | 
nuo 7 vai. ryto iki 6 vai. va-j 
kare; tos gatvės yra:

Broadway—Bowling Green 1 
A iki Twenty-fifth.
, Houston ir Spring—Bowery j 

iki West.
Prince—Bowery

gal.
Twenty-sixth ir 

venth—Broadway 
Ave. *

T w e n t y - e i ght, Twenty
ninth, Thirtieth, Thirty-first ir 
Thirty-second—Fourth Avenue 
jki Sixth.

Elm—Worth iki Reade.
New—Wall iki Beaver.
Pine—Nassau iki South.
Platt—William iki Peąrl.
Ann—William iki Gold.
Catharine Lane—Broadway 

/ iki Lafayette.
Cortland Alley—Canal 

Franklin.
Dutch—Fulton iki John.
Edgar—Trinity Place

Greenwich.
Exchange Place T r i n i ty t pOu, Lenkiją per 10
Fletcher-Pearl iki South J Faus 25,000,000 dole- 
Gold—^Fulton iki Maiden' tai yra, visai menka su-

Lane. i ma.

į Elizabeth Ave„
I Iždininkes D. ’ Krasnauskas, 

Hamilton Ave.
| Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, : 

159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave.

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 
Walker Ave.; Ig. Medastavičius, 
Frank žegūnas, J. Dambrauskas. .

Dženitorius Frank Žegūnas, 515—? 
11th St.

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

Draugijos susirinkimai Įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą utarninką; sa
vam name, 1057-63 Hamilton Ave.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, I11J 
VALDYBOS ADRESAI:

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

Vice-pirm. L. Samuleviičia, 
Avė., Moline, III.

Prot. Sekr. A. Trepkus, 
St., Moline, III.

Fin. Sekr.—K. " ‘ '
St., Moline,

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

Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 
10th Avė., E. Moline, III.

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

Shimkus, 
Ill.

IR

325—4th

349—10th

135—36th

WORCESTER, MASS. ' WORCESTER, MASS
METINIS AIDO CHORO

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
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. Arasimavičius,

625 Boulevard
Iždininkas F. Lųkaitis, /

330 Broadtvay
1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,

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

348 Avė. C.
Maršalka L. Rimša,

167 W. 20 St.

St.

St.

PIKNIKAS
Įvyks Nedėlioję, Liepos (July) 28, 1929 

OLYMPIA PARKE 
WORCESTER, MASS.

Prasidės 10 valandą ryte h* tęsis iki vėlai nakčia

BUS SEKANTI PROGRAMA:
1. Liuosybės Choras iŠ Montello,"Mass.
2. L. L. R. Choras iš Norwood, Mass.
3. Laisvės Choras iŠ Haverhill, Mass.
4. Liaudies Choras iš Lawrence, Mass.
5. Aido Choras; iš Hudson, Mass. M,‘
6. Laisvės Choras iš So. Boston, Mass.
7. Aido Choras, vietinis.
Bus plaukimo lenktynės ir
Volley Ball tarpe Lawrence ir Montello

BUS SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel., Liberty 7865

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y. į

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

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

Kanipa* Ciernsont Avenue 
TELEPHONE* JUNIPER «7M

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass. , 
Tel. 228

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

____________________  ORDER BLANK ________ —__________  
Siųsdami piniguti nu »avo adresu, užrašykite:

' Ai, žemiau pa«irafię», siunčiu jurat VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, »u visais nurodymai, 
kaip vartoti. /
Vardas ------------------------------------------------------------ —------------------------------------——

No. __St. or At«.

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

Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash
land, Avė.

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

Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran- 
done Avė.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.

Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona 
Guntarienė. , 
SusirinScjmai atsibūna kas ketvirtą 

nedėldiąnj kiekvieno mėnesio, Lietu
vių -Svetainėj, ,25,th St. ir Dix Avė., 
3 vai. po pietų.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN. 

Valdybos Adresai:

Pirmininkas P. Kriščius, 236 Park 
I Terr. '

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

to akutes.
Tas pats atsitiks ir su namų pirkėjais, kurię krapštys akis perilgai, 

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti 

bus. Atminkite^mūsų žodį.
CITY POINT ’

Gražus kampinis trijų šeimynų 
namas po 5 kambarius, su visais 
moderniškais įtaisymais. Dviem 
karam mūro garadžius. Randų 
neša j metus $1,440. Savininkas 
apleidžia šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

z FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

su visais įtaisymais, 
Bostono, tik 19 mylių.
3 karvės, 1 arklys, 400 
kiaulės; visi farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvero, nauji namai su vi
sais moderniškais Įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,000. Matykite 
J., Tuinilą.

: AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius, gražus so
das,* vienas iš geriausių^ pirkimų

myli gyventi toliau nuo mies- 
Parsiduoda už $3,400. Maty- 
Jurgeliūną.

EVERETT, MASS.
šeimynų namas, 17 kambarių, 

su visais moderniškais įtaisymais; 
didelis jąrdas, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša $105; parsiduoda 
už $10,500 arba mainyti! ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A. Mizarą.

Už $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchestery. Randos Įeina

namus labai pigiai ir tas neilgai

Galima pirkti
Jūsų seną

išmokes-
Įgyt tur- ,
Matykite

Mie»ta» Stato...

IIOIIICIII

kas 
to.
kite

3

netoli nuo 
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 
šeimynų.

$6,600 Į metus, 
lengvomis išlygomis, 
namą priims, kaipo dalį 
čio. Labai gera proga 
tą su mažais pinigais. 
Gailių.

CITY POINT
Naujas namasu su visais nau

jausios mados įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra
žiausios gatvės prie marių. Sa
vininkui kainuoja virš $15,000, bet 
del nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti. Tokiu būdu ga
lima gauti už $13,400. Matykite 
'Stefan.

BRI DC. EWATER—FA R M A
35 akeriai žemes, 7 kambarių 

namas, barne, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkps; parsidupda už 
$6,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite Najarian.

CITYr POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

kambarius, ir bučernė. Vieta ge
ra del biznio, nes toj vietej biz
nis jau daug metų daromas. Ma
tykite?. Jokubauską.

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avąlų ar 
drabužių krautuvę' Matykit Jur- 
geluną.

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

nis namas po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam/ 
kuris norėtų pradėti biznioti su 
groseriu ar mėsa. Parsiduoda už 

1 $9,500. Matykite A. Ivas.

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

736 Lexington Ave.t| tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
Įsteigta 25 metai. Būk Jieprigulgiingas. 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 užganėdiniinas užtikrintas. Kla
ses dienomis ir vakarais.

PERS1TIKRINKIT1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

' ... """1 $10.00 LOTAI $10.00
4^’r-- -__ Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo-

f būis įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van- 

Į' --~U-1T' duo, gesas ir elektra\ suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 

rfga 'J 4—5 jr g kambarius ant išmokesčio arba pa-
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 

r nupirktų lotų»už $1950 iki $2950 ant mėnesi
nių išmokėjimų. Didelis parkas, 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 inaliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento. ,

.......................... _ ■ ’.....................■' - ~~A'----------------■ j .. 
.... ........ . .. ............... ..................... ,/— ---------------------------- -------------- --------------------------------------- ——■ ........................................  į------ --------------------------- .......................................................... .... ....... ... ..............

Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės, negu kitų, ir 
labai geri.

Ką manai ;daryti, pirkti ar parduoti, Visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi’ geriaušį patarimą, nes. mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ii’ mainom biznius, farmas ir namus. \...

LITHUANIAN AGENCY 
Savininkai: A. IVA$ ir C P. YORGELUN;

545 Broadway, So. Boston. Tel., 0605—1337

žiemos 
angliai

SERGANTI IR MOTERYS ■
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS Į DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų, 

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau- 
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju- 

jk siu Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies,' 
’■ Gerkles Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil- 

^’*0’ h* Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica,
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser- 

~ 1 gate~ ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti.
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, .su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta/ ‘PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

X-Spindulial, < Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ

Dr. ZINS—Specialistas Jau £5 Metai
110.East 16th St., tarp 4th Avė. ir Irving PL, New York

VALANDOS: 9 A.- M. iki S P. M. Nedūlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

M#



Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
Didžiausia Tarp. Dar]). Aps

' Apiplėšė Nebylį Vaiką

Mirė iš bado Rosalina

Kur Būsite?

Ubagai Uždirba po $260
Biu-

Mokytas Banko Vagis

Policija Turės Gėrimo
turės

nelaimių dar 
Kažin koks 

matomai, ly-

čių bei šiurkščiau baudžiami 
už ubagavimą.

Lawrence A- Sorenson, bai
gęs mokslą Columbijos Uni
versitete, paskui stojęs tarnau
ti į banką, išvogė $173,000 . _ _ • v -w—« • » it m i

kitas . berniukas,
gus ar dar didesnis skurdžius, 
atėmė iš jo dėžutę su šepečiu 
ir vaksu- Jieškoma nusikal
tėlio.

Penktadien., Liepos 26, 1929

Laimėjo Streiką į 
3 Valandas

tas K. Jankaičio priimtas 
vienbalsiai.

M. Nazveckas, išduodamas 
raportą iš Trade Boardo, pa
žymėjo, kad rengiamasi prie 
sustojimo “overkotų” darbų, 
kad sureguliuoti kainas už

WWW*

LIETUVIŲ VALGYKLA
Į tris valandas laimėjo strei

ką 50 darbininkų prieš Ster
ling čeverykų kompaniją, At
lantic Avė. ir Sackman St., 
Brooklyne, išgaudami iš fabri
kantų pripažinimą unijos, 44 
valandų darbo savaitę, uždar-

Šiandien vakare įvyksta di-j bio pridėjimą ii visus kitus j Joint Boat do pažymėjo, 
•• L Tarp- [ reikalavimus. Streikieriai pri- buvo 

įklausė Independent Shoe • virxl'
Irving Plaza svetainėje,; Workers Unijai.

Irving Place irj  
Visos darbininkų u-i

savišalpos organizacijos į Ridgewood*) A. L D, L D 
privalo turėt konferen- o i

» delegatus, jinai Susirinkimas Sjvakav 
įvairiose suktybėse ir šaukiama specialiai apgynimui 

mirties bausmės ir kator-Į 
23 Gastonijos streikierių. į

Imasi Vienas Visą Kaičią
Už Banko Nušmugeliavimą Konferencija Šį Vakarą

James R. Clarke, galva nu- ; 
bankrūtuoto $5,000,000 Clarke džiausią konferencija 
Brothers Banko, prisiėmė ant tautinio Darbininkų Apsigyni-! 
savęs visą nubankrutavimo kal-lmo, 
čia, norėdamas'išteisinti savo New Yorke, 
jaunesniuosius brolius ir arti- 15th St.
muosius d r a u gus-partnerius. į nijos, 
General Sessions teisme, New ir kt. 
Yorke, yra pastatyta 14 kalti- cijoj savo 
nimų 
šmugeliuose, per kuriuos tas i nuo 
bankas liko suardytas. gos

Už vienos dienos pirm ban- 
krūto paskelbimo buvo kažin 
kur nudėta $1,000,000 banko j . 
pinigų.

18 Metų Mergaitė 
Mirė Badu

kuopos narių susirinkimas 
vyksta šį pėtnyčios vakarą, pa
prastoj vietoj. Visi nariai at- Į laviejus.

; eikite ir atsiveskite prirašy-1 kaip Atkot 
į mui naujų narių. Kurie dar 
neatsiėtmėt naujausios, drg.V. 
Kapsuko knygos atsiimkite- 
Nepamirškite užsimokėti ir na
rinių duoklių, kurie dar nesa
te užsimokėję.

J. Kraucevičius.

* DETROIT, MICH.
Aido Choro pirmos dainų pamokos" 

bus šeštadienį, liepos (July) 27 d., 
1929 m., draugijų svetainėje, 24th 

I St. ir Michigan Ave. Pradžia 7:30 
vai. vakare.—Turėsime naują choro 

j mokytoją—drg. Žuką iš Brooklyn, 
i N. Y., kuris vadovavo garsiuosius 
■ Brooklyno chorus. Visi choriečiai

darbą, O ypatingai kontrakto-i ateikit patys ir atsiveskit naujų dai- 
riniu dirbtuvėse. Pranešimas ■ ninku bei dainininkių.

• • *■ , 1 , • . • Mikas,priimtas vienbalsiai. i______________________
K. Vilkas iš New Yorko J _  _________________

, kad 1 .
> diskusuojama ypatingai j 

ršlaikio dirbimo klausimas ir' 
Į griežtai bandoma kovoti prieš i 
! tokį viršlaiki, kur dirbama už; book su pinigais apie $60. 
i tą patį apmokėjimą.

Delegatas 
į pirmiausia 
'kiekvienos dirbtuvės stovį. Iš V' 
1 to savo raporto išžymejo, kad či 

SI 
žinti gali per

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

t

PAJIEŠKOJIMAI
BROOKLYN 
as radote aksomini pocket, 

. ■ Apart pi- 
inigų buvo auksinis retežėlis, lakotas 
ir raktai. Pametė neturtinga dar- 

Vllitukžlitis bininke moteris sunkiai uždirbtus pa- 
) atskirai i skolinius centus; trečiadienio ryte 

ant Lorimer St., 
Stagg Sis., nety-

išmetė
D- šalaviejaus, žarulio, Diržio, į 
j- Petronio ir Progress Co. pras

čiausiai stovi, O ypatingai Ša- F. Veiverio.
Kitos dil btuvėS, pĄjĮj^^KAU brolių Antano ir Juozo 

ličio, Budraičio, Ši- I Bendorių. Girdėjau, kad Antanas 
do Gužo Kor-|Kyvena Philadelphia, Pa., o Juozas 

rz/, p-. ; Millinocket, Me. Meldžiu atsišaukti
Kaspersko, Ijjr- ja|.|xl kas žinote, malonėkit pranešti. 

' •-■Jieško sesuo Ona Bendoriūtė. Adre
sas: Mrs. A. Naginnis, 98 Carroll 
St., Keene, N. H. (175-176)

• Kurčias ir nebylys, devynių 
metų vaikas Frank Lomabar- 

■ di ties New Yorko City Hali 
valydavo praeiviams čevery- 
kus, gaudamas už tą darbą po 

La- penktuką ir tais penktukais
Preste, 18 metų mergaitė, dūk- padėda'mas savo vargingiems 
tė sergančio dailydės. Tėvas ; tėvams suvesti galą su galu, 
jau keli mėnesiai ligoninėj ir, bemaitinant kitus mažiukus 
mirčia vaduojasi. Motina be ! šeimynos narius, 
duonos trupinio ir dar su pen-1. Bet prie kitų 
kiomis likusiomis bedarbėmis| prisidėjo viena, 
jaunutėmis dukterimis. Rosa-.......................
liną gyveno su savo motina 
vieno kambario “apartmente,” 
po num. 124 Madison St., New 
Yorke, arti Brooklyno Tilto. 
Nesveikuojant tėvui ir nesu
randant darbo jo dukterims, 
visa šeimyna badavo; iš to pri
simetė Rosalinai greitoji džio
va, padarydama galą visiems 
vargams.

Tokie dalykai dedasi šiais 
blofinamais “gerovės” laikais, 
turtingiausiame pasaulio mie
ste, New Yorke.

Kur būsite nedėlioj, 28 d. 
liepos? Atsiminkite, kad East 
New Yorko S- L.' A. 322, L. D. 
S. A. 111 ir A.L.D.L.D. 185 
kuopos rengia didelį išvažiavi
mą į Forest Parką. Ten bus 
gardžių užkandžių ir saldžių 
gėrimų; bus žaislų ir t. t. To
dėl visi ir visos būkite.

Narys.Brooklyno Labdarybių 
ro galva, John D. Godfrey rei
kalauja, kad miesto vyriausy-j 
bė prašalintų visus elgetas 
(ubagautojus) nuo gatvių, iš 
požeminių gelžkelių stočių ir 
kt. Apart tikrųjų pavargėlių, 
feako, didžiuma ubagaudami 
gausiai uždarbiauja, nors 
jiems ir nėra tikro reikalo. O 
prieš kalėdas tai, esą, viduti
nis toks elgeta susirenkąs iš s vertės Šerų iš Equitable Trust 
geraširdžių apie $260 į savai- ' Kompanijos Banko, New Yor- 
tę- ke. Areštuotas, sugrąžino be- 

Godfrey sako, kad tikrieji veik visą sumą atgal, išskiriant 
pavargėliai turėtų būt patai- kelis tūkstančius, kuriuos Rū
pinti į atatinkamas įstaigas, o vo prašvilpęs. Tikėjosi teis- 
visi kiti,nušluoti nuo gatvių ir miško susimylėjimo už pinigų 
iš elektrikinių gelžkelių sto-: sugrąžinimą. Bet teisėjas Bu

shel, pakeldamas Sorensonui 
kauciją nuo $5,000 iki $15,000, 
pareiškė, kad negali būt jokio 
pasigailėjimo apšviestam jau
nam vyrui, kuris, turėdamas 
gerai apmokamą vietą, o dar 
leidosi į tokias dideles vagys
tes.

Užpuolė Jaunuolius 
Išvažiuojant į Sovietus

Trečiadienį septyni Jaunieji 
Pionieriai, įvairių pramonių 
darbininkų vaikai, ^‘Maureta
nia” laivu išplaukė iš New 
Yorko, aplankymui Sovietų 
Sąjungos. Tuos raudonuosius 
jaunuolius palydėjo darbinin
kų demonstracija. Demonst
rantus ties prieplauka užpuolė 
policija; kelis sumušė ir dar 
kelis kojomis sutrempė.

New Yorko policija 
gero gėrimo. Suėmė 60 pus- 
bačkių puikaus alaus knt York 
Ave., ties 73rd St-, New Yor
ke, ir visą tą alų susivežė į 
arčiausią policijos stotį.

KRIAUČIŲ 54 SKYRIAUS
Antras Metinis

PIKNIKAS
Įvyks Subatoj |

3 RUGPJŪČIO-AUGU  ST, 1929 J
KLAŠČIAUS CLINTON PARK Į

Betts ir Maspeth Ave’s ir Rust Street, Maspeth, L.I., N.Y I
Pradžia 2-rą valandą po pietų
ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI___

ORKESTRĄ PROF/ RETIKEVIČIAUS <
Kviečiami visi Brooklyno ir apielinkės miestelių lietu

viai darbininkai atsilankyti į mūsų parengimą. Mes esa
me tikri, kad kiekvienas bus pilnai patenkintas mūsų pa-i 
rengimu. Kviečia Rengimo Komitetas.
KELRODIS: Iš New Yorko važiuodami, imkite 14th St. subway ir 
persimainykite ant Grand St. gatvekario. Flushing ię Grand St. ka-< 
rai daveža.

Pašovė Vyrą
Marė Berengerienė pašovė į 

pilvą savo vyrą, 244 W. 114th 
St-, Ne^w Yorke. Areštuota ir 
po $5,000 kaucijos pastatyta.

maičio, Zorlando, Gužo, Kar
velio, Šimėno, I’
žiečio, Žiugždos, Michulio, dil
ba vidutiniai ir mokasi duok
les, bet labai silpnai. | _

Prasčiau dirbančios dirbtu-!
vės: Bielių, Dragūno, Saba-

. liaus, Sadausko, Bilokovo ir 
dar kelios, kurios pilho laiko 
neišdirba, bet dirba protar
piais; ir gal ateityje pagerės 
abelna padėtis tose dirbtuvė
se-

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA Paukščių krautuve.

Galima padaryti puikų bizni. Rei
kalo verčiami gre’t tin ime parduot. ; 
441 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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

per langą

3

TAMSTOMS PA-

MES PATARNAVOM

tarpininkystę “Lais- i 
arba laikrodininko |

417 Lorimer Street

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

ame), Brooklyn, N. Y.

(Tąsa ant 5 pusi.)

BROOKLYN! EČTAMS

Apsišutino Mergaitė
Kon-
Betts

Woodside, parvertė ver-; 
ai karšto vandens vied-

Vienų metų mergaite 
stance I lass pel, 243
Ave., 
danei 
ra ir labai pavojingai nusipli
kė.

šiom ypatom: M. Knat-Knątaičiūtei, 
Juozui Krisčiūniui, Krank Antonovui, 
G. Adominui, Juozui . Bukdniui, St. 
Lcčkau(skas, P. Grigalovsky, Vincen
tui Matijošaičiui, Ant. Uždąvlnicnei.

Malonėkit atsiimti.
A d m.

(176-177)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

AUTHORIZED 
DISTRIBUTORS 

?f .■ 
NATIONAL 
CASKETS

telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

PARSIDUODA Va 1gy k 1 a 
roj vietoj. Priežastis 

turiu apleisti miestą. 
“L.” ofise.

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažrtiožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka aukščiausioms gero 
skonio reikalavimams.

Visos musų moderniškų 
šermenų namo įmonės visuo
met yra gatavos tamstoms 
patarnauti.”labai ge- 

pardavimo, 
Atsišaukite 

(174-176)
PARSIDUODA grosernė, biznis i- 

dirbtas ir gera proga pirkti. Kreip
kitės po No. 22 Stagg St., Brook
lyn, N. Y. (174-179)
PARSIDUODA restoranas—lietuviš

ka valgykla, labai geroj vietoj, prie 
didelio teatro, geriausioj Williams- 
burgo vietoj. Biznis įdirbtas per 
daug metų. Nusipirkę nesigailėsit. 
Pardavimo priežastį sužinosit ant vie
tos. Republic Restaurant, 475 Grand 
St., Brooklyn. N. Y. (174-176)

REIKALAVIMAI

Iš Kriaučių 54-to Skyriaus 
Metinio Susirinkimo

j RIDGEWOOD A. I.. I). T.. D. 55-tos 
kuopos susirinkimas bus petnyčioj, 

i 26 liepos (July), Degulio svetainėje, 
į 147 Thames St., 8-tą vai.
' Visi nariai ateikit laiku.

REIKALINGAS janitorius del 8 šei
mynų namo. Gaus 4 kambarius ir 

šiluma. A. Klimas, 266 Keap St., 
Brooklyn

vakare.

Drg.
FOR RENT

24 d. liepos įvyko kriaučių; 
54-to”skyriaus A- C. W. of A. 
susirinkimas. Nors susirinki
mas metinis, bet nedaug te- 
atsi lankę.

Kaip paprastai, J. šertvietis 
atidarė susirinkimą 7:30 vai- 
vakare, paskirdamas maršal
komis K. Vilką ir S. Masiulį 
balsam suskaityti ir tvarką pa
laikyti.

V. černauskas perskaitė 
protokolą, kuris tapo vienbal
siai priimtas. J. Kairys išda
vė apyskaitas už pereitą pus
metį, kurios irgi vienbalsiai 
priimtos. Knygų peržiūrėto
jai: A. Buzas, S. Indriulis ir J. 
Daugirda patvirtino, kad J. 
Kairio apyskaitos yra teisin
gos ir gražiai suvestos.

V. Michelsonas iš lokalo P. 
Tarybos išdavė raportą, pažy
mėdamas, kas ten buvo per 
šituos du mėnesius nuveikta. 
Raportas priimtas-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BRIDGEPORT, CONN.

A. L. D. L. D. 63-čio:; kuopos susi
rinkimas bus sekmadieni, 28 liepos, 
prasidės 10-tą vai. ryte, 407 Lafa- 

Draugai, malonėkit atsi- 
, nesi yra atėjus 

“Caro Kalėjimuos.” 
balsavimo blankas

yctte St. 
lankyti a 
knyga 
turime 
Pildomojo Kom. 1930 m.

Fin. Rast.

nauja 
Taipgi 
Centro

M. K.
(176-7)

DETROITIEČHJ ATYDAI
Kas nori važiuoti į Chicagą Į “Vil

nies” pikniką, kuris įvyks 1 i rugpju- 
čio-August, tai dabar geriausia pro
ga, nes Aido Choras rengiasi va
žiuoti. Tam tikslui Išrinko komisi
ją patyrimui, kaip geriau ir pigiau 
būtų galima nuvažiuoti į Chicagą. 
Komisija atsikreipė j busų kompa
niją ir gavo' busą, kuris nuveš ir 
parveš ypatą tik už $5.00. Tai yra 
geriausia proga draugiškai ir links
mai nuvažiuoti aplankyti chicagie- 
čius. Kurie norite važiuoti, turite, 
užsiregistruoti pas komisijos narius 
ne vėliau 5 rugpjūčio (August). 
Komisija: P. Grikietis, M. Antanai
tis, J. Skulevičius ir O. Demskienė. 

j Kreipkitės laišku arba telefonu se- 
Kę,įi nuo pašelpinių draugi-; kamu adresu: 2346 Pearl St., Detro- 

jų laiškeliai buvo skaityti, su jJt’ relefo"as Cedar 1077-R. 
pakvietimais dalyvauti jų pa
rengimuose. Nutarta laiškus 
priimti ir draugijų parengi
muose dalyvauti.

Mich. Telefonas Cedar 1077-R.
? J176-178)

HAMTRAMCK, ,MICH. ?
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo kuopos susirinkimas bus nedėlioj,
I 28 liepos, pas P. Dulki, 13187 Mc-

B- Menderis išrinktas į loka-■ arti st-.
lo Pildomąjį Komitetą.

Paaukojo 10 dolerių 
lo sužeistam nariui.

V. černauskui ir V. 
šonui apmokėta po 10 
už jų extra darbą laike pašel- 
pos dalinimo šį pavasarį.

Kriaučiai rengia pikniką 3 
d. rugpjūčio (August) Klas- 
čiaus Parke, Maspethe. Tam 
parengimui išrinkta darbinin
kai : V. Bielskus, K. Balčiūnas, 
A. Damiionaitis, Jackus, F. 
Palaitis, G. Karpus, K. Vilkas, 
S. Masiulis, A. Bubnys, J. Ai
manas ir J. Ambrozaitis.

K. Jankaitis iš New Yorko 
Amalgameitų Boardirektoriato 
išdavė raportą, pažymėdamas, 
kad organizacija veda kovą su 
tais fabrikantais, kurie duoda 
darbą ne į unijines dirbtuves. 
Bent kelios firmos tano už tai 
pabaustos po kelius šimtus jdo- 
leriu- Toliau pažymėjo pra
nešime, kad viršlaikis, jeigu 
kur dirbamas, turi būt už jį 
apmokama kaip už laiką ir 
pusę, o ne. tai visai nevalia 
jokio viršlaikio dirbti. Rapor-

. Pra
džia 10-tą vai. ryte. Visi nariai su
sirinkite, yra svarbiu reikalu. At-

3 loka-j siveskit ir nauju nariu.
Valdyba.

Michel- 
d oi erių

DETROIT, MICH.
Aido Choras rengia paskutini pik

niką šiame sezone nedėlioj, 28 liepos, 
Prais Grove Parke, Goddard, arti 
Telegraph Rd. Kviečiame visus at
silankyti, nes Aido Choras pasiro
dys su nauju mokytojom drg. V. Žu
ku iš Brooklyn, N. Y. Bus gera 
orkestrą, skanių užkandžių/ ir gėri
mų. Busas j pikniką išeis' nuo 
Draugijų svetaines, 24* ir Michigan 
Ave., 1-mą vai. dieną. Norintieji 
važiuoti, būkite ten paminėtu laiku.

Aido Choras.
(175-176)

PA SI RANDAVO J A ' 4-r i 
kampiniame name 

taisyta moderniškai: 
nūs ir garo šiluma, 
ei.—55-38 Willow

PA.SJRANDAVOJA A gražūs kam
bariai, su maudvne ir elektra. 

Randa $23—$22. Atsišaukite:, 462 
Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

4416

£

Metropolitan Avenue!
I

(Arti Mary Avenue) ?
Brooklyn, N. Y. ?

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

Telephone Stagg 0783
A

r W ——■ IMI —— IMI —- MH . i M UU —- —— f»M — UI — MM — m. —km------- uu q

j -Tel., Triangle 1450 •

[Lietuvis Fotografas;
IR MALIORIUS

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

kambariai 
visi šviesūs. I- 
elektra, maudy- 
Randa nebran- 

Ave., Maspeth, 
(176-178)

Nufotografuoja i 
ir numaltavoja I 
visokius P a - | 
veikslus jvai- ? 
riomis spalvo- Į 
mis. Atnau- | 
jina senus ir ? 
krajavus iri 
sudaro s u| 
amerikoniškais | 

i 
gerai Ir pigiai IDarbą atlieku

Kreipkitės šiuo adresu: ?

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

(III —— MII —— IMI — IMI —— IIU ——'

S

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
L AIDOTU VIŲ 1)1 R EKTORI U.S 

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.

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. 
jN.ew York, N. Y. 169-93

COURTNEY, PA.
Pranešame, kad A. L. D. L. D. 61 

kuopos rengiamas piknikas 28-tą d. 
liepos neįvyks. Atsirado tam tikrų 
priežasčių, dėlei kurių negalima lai
kyti pikniką minėtoj dienoj Star 
Mine giraitėj. Todėl meldžiame ne
važiuoti. - Rengėjai.'

(17.5-176)

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 141-mos kudpos su

sirinkimas bus nedėlioj, 28 liepos, po 
No. 928 E. Moyamensing Avė.. Pra
džia 10-tą vai. ryte. Visi nariai at
eikit, yra labai svarbių reikalų. Taip
gi nepamirškit užsimokėt mokesčius 
ir atsiimti knygas.

J. Bariinauskas,
(174-176)

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS ?

Specialistas del visų ligų ir opera- i 
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk-i 
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy- į 
mo būdai. 5

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

NEW YORK CITY §
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki s 
8 P. M. Nedcliomis 10 iki 1 P. M. i

namus, 
atlieka- 
taisome 

Reika-
S., 114 

Tel. 
?

1 KAM REIKALINGAS 
j KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi 
stogus ir uždedame naujus, 
lauiant .gerit nribūname. J.

i Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Stagg 0452.

MALONAUS PASIMATYMO

Jūs pažjstate mus, mes pažystame Jus, bet 
jau senai matėmčsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 nrieil piet; 2-8 po pjet. 
Ketvertais ir nubūtomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

■

NAUJA BUČERNĖ
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
( Garbačauskas )

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

i

UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue. Maspeth, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmones 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 sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Green point 2017, 2360, 8514

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

Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Kaštavolų šalavijų
Kmynų Seneso lapelių
Liepos žiedų Šafronų
Lisnikų Trijų devynerių
Metelių Traukžolių
Medetkų Totorkų Šaknų
Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Našlelių Pi na vi jų šaknų
Puplaiškių Trūkžolių
Parušanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. Šalmėčių

sičiai




