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Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

S. L. A. Ponai ir Mužikai 
Aukos Smetonienei 
Apie Mainierius 
Nepamirškite Agitacijos 

Fondo!
Rašo Paulius

S. L. A. ponai skelbė ir skel
bia per “Tėvynę” ir visaip agi
tavo, kad tik dauginus sužvejo
jus keliauninkų važiuoti į fašis
tinę Lietuvą. Na, ir pavyko 
sužvejoti apie 100 ypatų. Ta
me nebūtų nieko nuostabaus. 
Bet kuomet S. L. A. ponai visa
dos skelbė ir skelbia svietui, 
jog S. L. A. nėra ponų, visi na
riai lygūs ir visi, darbininkai, 
nekurie skaitytojai ir manė, 
kad gal ir tiesą sako tie “tėvy
nainiai.” Bet dabar mato, kad 
jie skaudžiai apsiriko, ir kad 
tie “tėvynainiai” perdaug jiems t 
meluoja.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasauli!

5 ŠIMTAI TUKSIANČIU DARBININKU SUSTREIKAVO ANGLIJOJE
50,000 Kareivių 
Sumobilizuota Prieš > 
Darbininkus Francijoj

S. L. A. ekskursija į Lietuvą 
visi keleiviai S. L. A. nariai li
kosi suvaryti į trečią klasę. Mat, 
jie mužikai, o St. Gegužis ir 
Bukšnaitis važiavo antra klase. ! 
Kodėl negalėjo Gegužis ir Buk- nį karą. 
šnaitis važiuoti su visais kar
tu? Na, kur tu radai, kad po
nai būtų kartu su mužikais. Jie 
tik tol plakasi, kol prisiplaka 
iškaulinti dauginus pinigų iš 
darbo žmonių, o vėliau, 
trauk juos galas, šis

. daugeliui S. L. A. narių 
re akis.

iš 
tai 

įvykis 
atida-

siuntėDalis S. L. A. kuopų 
aukas del Lietuvos baduolių per

kuopų aukas atidavė Smetonie
nės komitetui, kuris darbą jau, 
likvidavosi ir milioną litų su
rinktų del baduolių, pasilieka 
sau. Kad nukreipus visuome
nės akis nuo to purvino darbo 
ir kad sunaudojus tuos pinigus 
fašistiniams reikalams, skelbia, 
kad statysią kokią ligoninę. Tai 
blofas. Dabar visos S. L. A. 
kuopos turi griežtai reikalauti, 
kad tie pinigai būtų sugrąžinti 
kuopoms. Dar toliaus. Kuopos 
turi padaryti pareiškimą, pa
smerkiant viršininkus už suvi
liojimą narių. Nes Vitaitis ir 
kiti visi rėkė ne savu balsu, 
būk koąiunistai renka savo nau
dai aukas, ne Lietuvos baduo- 
liams. Dabar aiškiai matome, 
kad komunistai surinkę aukas 
del Lietuvos baduolių nedavė 
jų Smetonienei, bet atidavė ant 
valios visiems aukautojams nu
spręsti, kur tas aukas turi pa
dėti, kuomet jų negalima per
duoti Lietuvos baduoliams, nes 
fašistai neįleidžia šelpti baduo- 
lius. Ką dabar sakys Vitaitis, 
kuris pagelbėjo iškaulinti iš S. 
L.A. narių sunkiai uždirbtus 
centus ir atidavė fašistams su
naudoti ?

Lewisas ir Fishwick, susipe
šę už mainierių duokles, vienas 
prieš kitą išėmė indžionkšinus. 
Mat, jiems nesvarbu nariai, 
bet svarbu turėti daugiau do
lerių. Kuomet jiedu pešasi už 
pinigus, tai Nacionalė Mainie
rių Unija išaiškina mairiie- 
riams, kokia padėtis ir kaip 
Lewisas ardo mainierių uniją. 
Mainieriai, kurie dar nematė, 
kad Lewisas yra jų priešas, da
bar mato, ir šimtais stoja į N. 
M. U., palikdami peštis virši
ninkus už dolerius. ,

Kietosios anglies industrijoj 
dar yra dalis mainierių, kurie 
seka paskui Lewisą ir jo paka
likus. Turėtų jų atsikratyti.

Mūsų organizacijos tankiai au
kauja del klasių kovos, del strei- 
kierių, del Lietuvos baduolių ir 
taip toliaus. Bet vieną svarbą 
daugiausia pamiršta, tai aukau
ti del A. F. Agitacijos Fondo. 
Mūsų organizacijos turi nepa
miršti to fondo. Kuomet pasta
ruoju laiku yra tiek daug dar
bo, kuris turi būt būtinai at
liktas, o pinigų stoka, tai au-

PARYŽIUS. — Francijos 
valdžia sumobilizavo 50,000 
kareivių ir policijos Pary
žiuj ir apielinkėj, kad neda
leisti darbininkams demons
truoti Rugpjūčio Pirmą 

Į prieš gręsiantį imperialisti-

Įvairiose pramonėse dar
bininkai svarsto paskelbti 
streikus ta diena, v v

RUGPJŪČIO
PIRMOJI

kitų mies- 
rengkitės 
demonst- 

Pirma.
imperialistai,

Atsakymui į imperialistų 
atakas ant ^Sovietų Sąjun
gos įvyks darbininkų milži
niški masiniai streikai ir 
demonstracijos įvairiose pa
saulio dalyse Rugpjūčio 
Pirmą, sekantį ketvirtadie
nį. Tai bus Tarptautinė 
Raudonoji Diena kovai 
prieš gręsiantį imperialisti
nį karą.

Kiekvienoj imperialisti- 
nėj šaly valdininkai, diplo
matai, generolai, admirolai, 
bankieriąi, industrialistai ir 
visi jų palaikytojai visu 
smarkumu rengiasi prie ki
to imperialistinio karo. Tik 
darbininkų masių veikimas 
gali sudaužyti jų suokal
bius.

New Yorko ir 
tų darbininkai, 
prie anti-karinių 
racijų Rugpjūčio

Amerikos
besirengdami prie karo, de
da pastangas sunaikinti 
darbininkų organizacijas ir 
stengiasi nedaleisti organi
zuoti neorganizuotus darbi
ninkus. Gastonia yra pa- 
vyzdis. \ Penkiolikai Gasto- 
nijos streiko vadų gręsia 
elektros kėdė už tai, kad jie 
ten kovojo už organizavi
mą neorganizuotų darbinin
kų.

Sąryšy su kova prieš grę
siantį imperialistinį karą, 
Amerikos darbininkai turi 
vesti kovą už paliuosavimą 
Gastonijos streiko vadų, ši 
savaitė yra Gastonijos strei- 
kierių gynimo savaitė. Kiek
vienas sąmoningas darbi
ninkas turi dalyvauti rinki
me 1,000,000 parašų protes
tui prieš konspiraciją nužu
dyti penkioliką darbininkų 
Gastonijoj.

Ginkite Gastonijos darbi
ninkus !

Kovokite prieš gręsiantį 
imperialistinį karą!

Dalyvaukite demonstraci
jose Pirmą Rugpjūčio!

KAPITALISTAI ŠUKELE MILIONĄ 
DOLERIU SUKĖLIMUI SENTIMENTO 

PRIEŠ GASTONIJOS STREIKIERIUS
Grand Džiure Sudaryta For maliai Apkaltinti Streiko Va

dus; 2,000 Tekstilės Darb ininky Masiniam Mitinge
GASTONIA, N. C.—Pir-|tros kėdės Gastonijos strei- 

madienį čia kapitalistų ma
šina pradėjo veikti, kad pa
smerkti 15 Gastonijos strei
ko vadų mirčiai arba ilgiem 
metams kalėjimo, kaltinant 
juos nužudyme policijos vir
šininko Aderholt, birželio 7 
d., kuomet streikieriai gy
nėsi policijai su mušeikomis 
užpuolus streikierių koloni
ją nakties metu, be warran- 
to.
Apart tų penkiolikos strei

kierių dar aštuoni streiko’ 
vadai kaltinami užpuolime 
su tikslu žudyti. Jie paliuo
suoti po kaucija.

Pirmadienį sudaryta 
grand džiūrė išnešimui for- 
malio apkaltinimo prieš 15

I streikierių. Grand džiūrei 
išnešus nuosprendį, bus su
daryta džiūrė vedimui teis
mo.

Sakoma, kad apsigynimo 
pusė reikalausianti atidėti : 
teismą, v

Didelė Konferencija
Sekmadienį Bessemer Ci

ty, nętoli nuo čia, įvyko di
delė pietinių valstijų teksti
lės darbinipkų konferencija. 
Dalyvavo 230 delegatų iš 55 
dirbtuvių, kurios randasi 29 
North Carolina miestuose. 
Apart to buvo delegatų iš 
Elizabethton, Tenn.; iš 
Greenville, Clover ir Gaff
ney, S. C. z ’

Suvirš tūkstantis darbi
ninkų iš visos apielinkės su
sirinko pažiūrėti konferen
cijos.

Konferencija svarstė pla
nus organizavimui neorga
nizuotų tekstilės darbininkų 
ir gynimui įkalintų Gasto-( 
nijos streikierių.

Vienas iš svarbiausių kal
bėtojų konferencijoj ’ buvo 
Dr. John Randolph Neal, 
streikierių advokatas. Jis 
'nurodė, kad streikieriai stos 
teisme už tai,' kad jie turi 
teisę susiorganizuoti 
apsiginti nuo teroro, 
prieš juos darbdaviai
doja. Streikieriai turi teisę 
apginkluoti savo sargus ii’ 
šauti, kuomet juos mušeikos 
užpuola, net jeigu ^ir pati 
policija tuos gengsterius va
dovauja, argumentavo Neal.

Taipgi kalbėjo Wm. Z. 
Fosteris. Jis kalbėjo apie 
organizavimą neorganizuo
tų, prisiminė apie Darbo U- 
nijų Vienybės Konvenciją, 
kuri prasidės Clevelande, 
rugpjūčio 31 d. Jis nurodė,

kierius.
Konferencija n u b a Isavo 

sušaukti kitą platesnę kon
ferenciją už poros mėnesių.

Po konferencijos apie 
2,000 darbininkų surengė 
demonstraciją ir nešė iška
bas, ant kurių buvo išrašy
ti reikalavimai paliuosuoti 
Gastonijos įkalintus strei
kierius.

Susidomėjimas byla yra 
didelis. Suvirš 40 reporte
rių suvažiavo iš įvairių mie
stų.

Aprokuojama,
150 liudininkų bus klausinė- 
jma. Darbdaviai turi su
rinkę suvirš 100 liudininkų. 
Manoma, kad džiūrės suda
rymas užims kelias dienas.

Kapitalistai sukėlė 
$1,000,000 fondą suorgani
zavimui sentimento prieš 
streikierius, kad juos nu
bausti. i

save 
kurį 
nau-

kavimas iš iždų turi būti jei kad pietinių valstijų darbi
ne pirmoj vietoj del Agitacijos ninkai turi dėti visas pa- 
Fondo, tai antroj vietoj. stangas išgelbėti nuo elek-

Žiauriai Kankinami 
Darbininkai Lenkijos 
Kalėjimuose

VARŠAVA, Lenkija. — 
Nesenai atsibuvusio j komu
nistų byloj Bielostoke tapo | 
iškelta į viršų, kaip žiauriai 
kankinami revoliuciniai dar
bininkai Lenkijos kalėji
muose. Trisdešimts keturi

■darbininkai, lenkai, baltgu- 
džiai ir žydai, buvo tardo
mi. Jie iki teismo išsėdėjo 
kalėjime po du metus. Jie 
buvo kaltinami priklausyme 
prie Komunistų Partijos ir 
rengime sukilimo su tikslu 
nuversti Lenkijos valdžią 
Baltarusijoj. Tapo nuteisti 
ilgiems metams kalėjimo.

Teisme buvo nurodyta, 
kad kaliniai buvo mušami; 
kankintojai pylė vandenį į 
jų nosis, į gerkles grūsda-

. i . ivo skudurus, kad apie ____________
bl nnmnn

Nužudė Tris Komunistų 
Vadus Jugoslavijoj

Mainieriai Demonstruos 
Prieš Karą

Pittsburgh, Pa. — Naci- 
onalės Mainierių Unijos vy
riausia raštinė, 119 Federal 
St., praneša, kad unijos lo- 
kalai ir distriktai rengia 
masinius susirinkimus ir 
demonstracijas Rugpjūčio 
Pirihą kovai prieš imperia
listinį karą ir gynimui So
vietų. Sąjungos. Didžiuma 
tu susirinkimu ir demonst
racijų įvyks Pennsylvania, 
Ohio ir West Virginia vals
tijose.

Unijos lokalas 601, Bick
nell, Indiana, kuris turi 600 
narių, demonstruos Rugpjū
čio Pirmą. *

Pennsylvanijoj mainierių 
masiniai mitingai* įvyks: 
Washington, Avella, Peno- 
wa, Brownsville, New Ken
sington, Renton, Russellton 
ir kitose vietose.

VIENA, Austrija.—čia 
gauta pranešimas iš Belg
rado, Jugoslavijos, kad sek
madienį Jugoslavijos polici
ja nušovė tris komunistų 
vadus Samakntr miestely, j 
Kroatijoj. Policija užpuolė 
namą, kur buvo komunistai. 
Besiveržiant policijai į na
mą, įvyko susikirtimas; po
licija paleido šūvius ir tris 
darbininkus nušovė.

Rezignavo Francijos 
Kabinetas

Paryžius.—šeštadienį re
zignavo Franci jos ministe- 
rių kabinetas su premjeru 
Raymond Poincare prieša-

Poincare padavė rezigna
ciją, aiškindamas, kad jis 
del silpnos sveikatos nebe
gali toliaus eiti premjero 
pareigas. Prezidentas pra
šė, kad išnaujo persvarsty
tų savo -rezignaciją. Poin
care atsisakė. Jam rezig
navus, rezignavo ir kiti mi
nisterial.

Manoma^ kad A. įBrian- 
das, užsienio reikalų minis- 
teris, bus pašauktas sudary
ti naują kabinetą.

Sudaroma Neutrališka Zona ant Mandžu- 
rijos Rubežiaus, kad Išvengti Susikirtimų

TOKIO, Japonija. — Pir
madienį čia, gauta praneši
mas iš Mandžūrijos, kad So
vietų Sąjungos ir Chinijos 
kariuomenė pasitraukia nuo 
rubežiaus ir sudaro neutra- 
lišką zoną del išvengimo su
sikirtimų ant rubežiaus. Ne- 
utralė zona 'sudaroma per 
dvyliką mylių platumo. ,

Pranešama, kad Sovietų 
valdžia davus įsakymą iB. 
N. Melnikovui, savo genera- 
liam konsului Charbine, pa
silikti Čitoj, Sibire, kur jis 
dabar randasi. Manoma, 
kad jis bus pasiųstas atgal 
į Charbiną tartis su Chang 
Tso-hsiangu, Chinijos val
džios atstovu, del išrišimo 
ginčo.

ANGLIJOS AUD1NYČIU DARBININKAI 
KOVOJA PRIEŠ ALGŲ NUKAPOJIMĄ

MacDonaldo Valdžia Stengiasi Sutaikyti Darbininkus su 
Kapitalistais, Spiria Darbininkus Pasiduoti

LONDONAS. — Lanca-; mat, nenori, kad MacDonal- 
shire, Anglijoj, audinyčiųido valdžia turėtų nesmagu- 
savininkai paskelbė lokautą imu. Jie nori, kad kaip 
500,000 darbininkų, atsisa--nors būtų susitaikyta su 
kius darbininkams priimti j darbdaviais, kad ir nusilei- 
algų nukapojimą ant dvyli- džiant darbdaviams, 
kos ir pusės nuošimčių.

Pereitą savaitę buvo ve-[baltinės jų algos menkos, 
damos derybos tarp unijų'kad jie voš" gali skurdžiai 
vadų ir darbdavių, bet de- i pragyventi. Del to jie pasi- 
rybos pakriko. ;ryžę tęsti kovą iki laimėji-

Sakoma, kad premjeras 'mo.
MacDonaldas dės pastan-' Šis lokautas yra skaito- 
gas sutaikinti darbininkus mas svarbiausiu darbininkų 
su kapitalistais. Jo ka- judėjimo įvykiu nuo genera- 
bineto narė panelė M. lio streiko. Anglijos darbi- 
Bondfield, darbo minister- ninkuose, kaip ir darbinin
ką, laiko konferencijas sujkuose kitose šalyse, auga 
unijų vadais ir reikalauja, Į kovos dvasia, 
kad darbininkai nusileistu, V 7 
idant “išgelbėti pramonę 
nuo sustojimo.” Bet darbi
ninkai yra nusistatę nepasi
duoti.

• Darbininkai pasiryžę tęs
ti streiką tol, kol darbda
viai neatšauks algų nuka- 
pojimo.

Geltonieji unijų vadai ir spaudžia ir išnaudoja dar- 
šiaip ir taip sukinėjasi. Jie, bininkus visose šalyse. *

Bet 
darbininkai sako, kad ir da-

Šis streikas yra svarbus 
šiuo momentu, kuomet Ang
lijos ir viso pasaulio darbi
ninkai rengiasi prie Rug
pjūčio Pirmos anti-karinių 
demonstracijų prieš grę
siantį imperialistinį karą, 
prie kurio kapitalistai reng
damiesi vis labiau ir labiau

1,700 KALINIU SUKILĘ KOVOJO 
PENKIAS VALANDAS SU SARGAIS

Du Kaliniai Tapo Nužudyti, Astuoni Pabėgo; Sukilėliai Bu
vo Užgriebę Ginklų Sandėlį; Kilo Gaisras

Paskui kaliniai tapo išskirs
tyti grupėmis ir suvaryti į 
kamaras.

AUBURN, N. Y. — Ne- 
pakęsdami blogų kalėjimo 
sąlygų ir persekiojimo, Au
burn kalėjimo kaliniai suki
lo sekmadienį po pietų.. Su
kilime dalyvavo viso 1,700 
kaliniu, vvru ir moterų. C/ V t v

Sukilę kaliniai įsiveržė į 
kalėjimo arsenalą ir pasi
griebė ginklų ir amunicijos. 
Peršovė keturis kalėjimo 
sargus.

Aštuoni iš kalinių pabė
go per kalėjimo sieną. Du 
kaliniai tapo nušauti, o vie
nuolika sužeista.

Sukilus kaliniams, 150 ka
lėjimo sargų nepajėgė jų 
numalšinti. Buvo pašaukta 
valstijos policija.

Prasidėjus kovai, kaliniai 
padegė kalėjimo namus. 
Tęsiantis kovai pribuvę ug
niagesiai negalėjo darbuo
tis. Gaisras sunaikino ke
letą namu, c- v

Kova tęsėsi per penkias i
valandas, kol pagalios kali- i 18 Komunistų Suareštuota 
niai tapo nugalėti. | w Graikijoj

Valstijos kareiviai dasi- 
gavę per sieną į kalėjimo
kiemą iš šautuvų ir kulka- valdžia 
svaidžių pradėjo šaudyti į nioliką komunistų, kad ne- 
kalinius; tuo būdu sulaužė daleisti darbininkams anti- 
kalinių tvirtą frontą, suda- karinės de monstrą cijos 
rytą prieš kalėjimo sargus. Rugpjūčio Pirmą.

Sovietti Atstovas Atvyko 
į Londoną Tartis

LONDONAS. — Sekma
dienį čia atvyko Sovietų at
stovas Dovgalevski tartis su 
Anglijos valdžia del atnau
jinimo diplomatinių santi- 
kių tarp Sovietų Sąjungos 
ir Anglijos.

Tą pačią dieną komunis
tai surengė demonstraciją 
prie Chinijos legacijos, pro
testuodami prieš Chinijos 
militaristų atakas ąnt So
vietų Sąjungos. $IacDonal- 
do valdžios policija bruta- 
liškai puolė demonstrantus. 
Raitieji policistai sužeidė 
keletą demonstrantų. /

ATHENS, Graikija,—Čia 
suareštavo aštuo-
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BUOŽIŲ TĖVYNĖJ
Gaudys revoliucionierius 

miškuose.—Kauniškis “Ry
tas” ’ praneša: Miškų depar
tamentas išleido įsakymą 
urėdams if 'girininkams, 
kad šie atydžiau sektų miš
kuose įtariamus žmones. 
Jeigu jahl stubose' neišgaudo 
revoliuciOniertų, tai miškuo
se neišgaudys nei tiek to.

Miškai yra gera vieta su
sirinkimams.

Dar negana muitų pakėli
mo.—Pakėlus muitą už ar
batą, cukrų, skardą ir tulus 
kitus dirbinius, į fašistinės ‘ 
valdžios iždą suplauks ketu- . 
ri-penki milionai litų. Bet 
to dar negana. Krikičioniš 
kas “Ūkininkas” i" ‘ 
del Voldemaro pasakymo, į 
kad dabartiniai žemės mo
kesčiai yra

kad 
vie-
au-

Komedija su Jų Prezidentais
Kuomet mes net keliais 

atvejais pastebėjome, kad 
pas sandariečius yra visų 
galų suįrimas, tai “Vieny
bė” ir “Sandara” vis saky
davo, kad mes “meluojam,” 
pas juos viskas esą gerai, 
patriotai moką savo reika
lus tvarkytis. Pažiūrėkim 
faktams į akis. Prieš kele
tą metų, sandariečįai nega
lėjo iš savo tarpo net redak
torių ištupėti. Parsitraukė 
iš Lietuvos Pronckų. Skel
bė visam svietui, kad dabar 
Sandaros partija tai jau iš- 
tikro bus išvesta iš to pelky
no. Bet Pronckus dezerty
ru patapo, pabėgdamas pas] 
“Naujienas.” Redaktorium 
pasiėmė išmestą iš “Naujie
nų” tūlą Vaidylą, vaikoga-

tegul jie neužmiršta, 
danguj turėtų daugiau 
tos “parkinimui” savo 
tomobilių!

Velionį Joną Basanavičių 
visiškai sumonopolizavo sa
vo šlovei Lietuvos reakcio
nieriai. Trakų apskrity 
suorganizuota “Basanavi
čiaus vardo mokytojų są
jungą.” Ta sąjunga turėjo 
savo suvažiavimą Kaišiado- 

Įriuose. Mą sveikino visa ei
lė činovninkų, o po to ji pa
siuntė pasveikinimo telegra
mą smetonlaižių tėvui. Visa 
tai pilnai atatinka Basana- lį, kuris net lietuviškos ra- 
vičiaus darbų krypsniui.

Tik “Vilniaus Šviesos” re- 
. faktorius Alseika nori at- 

Dnti Basanavičių iš fašistų. 
'Ar nebūtų geriaus pasida
linti. Lai smetoniniams 

, o Alseikai už-

dai komisarai jiems planus 
patiekia ir jie apsisukdami 
tamsius darbininkus išnaudo-1 
ja.

Tai pliauškalai, kuriais 
fašistai ir social-fašistai 
maitina savo skaitytojus 
jau kelinti metai. Bet ką iš 
to jie laimi? Gal tik tatai, 
kad jų spauda bankrutuoja, 
o bolševikiška spauda auga. 
Tai natūralūs apsireiški
mas.

Sporto Internacionalo Atsišaukimas del 
Rugpjūčio Pirmosios

I

ne-

Iš lietuvių Gyveninio 
Francijoj

Šiemet Rugpjūčio Pirmąją sukanka lygiai penkio
lika metų nuo pradžios pasaulines žmonių skerdynės 
—nuo pradžios imperialistinio karo!

Miliūnai išnaudojamų ir pavergtų darbininkų pa
dės savo įrankius į šalį ir eis į gatves maršuoti — 
demonstruoti savo solidarybę ir protestą prieš naują 
imperialistinį karą, prie kurio imperialistai ruošiasi 
visu smarkumu.

Demonstracijos bus visame pasauly: Europoj, Azi
joj, Amerikoj, Afrikoj ir Australijoj. Kur tik ran
dasi išnaudojamų, kur tik randasi šiek-tiek protau
jančių—klasiniai sąmoningų darbininkų—visur bus 
demonstracijos, jei ne gatvėse, tai svetainėse!

Sportininkai darbininkai privalo dėtis prie tų de
monstracijų, šaukia Raudonojo Sporto Internaciona
las. Darbininkai sportininkai buvo naudojami per
eitam pasauliniam kare kovom už imperialistų ir ka
pitalistų interesus. Būsimam kare jie taipgi bus 
naudojami, jei neis sykiu su visa darbininkų klase 
dabar, tuojau, kovoti prieš ateinantį karą.

Todėl kiekvienas darbininkas sportininkas privalo 
stoti su viso pasaulio klasiniai sąmoningais darbinin
kais, vadovaujamais Komunistų Internacionalo, ir 
demonstruoti savo protestą prieš naujus imperialis
tinius karus, prieš ginklavimąsi.

Vyriausiais Pirmąją Dieną Rugpjūčio darbininkų 
ūbaisiais bus: “Kova prieš kapitalistų ginklavimąsi! 
Kova prieš imperialistų ruošimąsi pulti Sovietų Są
jungą! Kova prieš kapitalistinę racionalizaciją! Ko-* 
va prieš buržuazijos puolimus ant darbininkų įstai
gų ir organizacijų!

Kiekvienas darbininkas, kiekvienas išnaudojama
sis privalo prisidėti prie šitos kovos.

si. Kambariuos pilna dul
kių, prispjaudyta, lovos su
veltos Kambariuose esti su 
viršum 30 vyrų, rusų, lenkų, 
portugalų ir lietuvių. Tik 
morokiečiams neleidžia ten 
gyventi. Patys iš eilės sku
ta bulves, virėjas yra tam 
tyčia, katilai dideli įmūryti. 
Atrodo, kad tai būtų ka
riuomenės barakai, tik
švaru ir drausmės tai jau 
visai nėra.

Ten per dienas-naktis gir
disi riksmas, armonikos 
griežimas ir beveik kasdien 
galima regėti girtų žmopių. 
Būna taip, kad parėjęs iš 
darbo atsiguli, o čia ateina 
girti žmonės, tave traukia 
už kojų ir prasideda kova. 
Nemiegojęs vėl eikie į dar
bą. Taip vargsta didžiuma 
nevedusiu lietuviu.

Vedusiųjų gyvenimas irgi 
negeresnis. Žiūrint į vedu
sių barakus, prisimena man 
Lietuvos dvaru dari)ininkų 
gyvenimas. Barakai ilgi. 
Du kambariukai vienai šei
mynai. Kiemas siaurutis. 
Ant kiemo susikimšo vaiku
čiai. Išeinamos vietos labai 
nešvariai užlaikomos.

Lietuvių Montlucone yra 
į keturiasdešimts galvų. Jie 
visi palaidi, neorganizuoti, 
beveik visi geria. Išsigavę,

(Iš Laiško, rašyto L.
Prūseikai)

Aš čia noriu nupiešti lie
tuvių darbininkų gyvenimą 
Francijoje, Montlucono 
apielinkėje. Man atvažia
vus į Montluconą, tuoj susi
rinko keletas lietuviu ir 
greitai pasijutau, kad jau 
stalas apstatytas įvairiais 
gėrimais, kurių vardų ir 
šiandien dar nežinau. Ne- 
poilgam pasidarėm traškes
ni ir atsiminėme savo pra
leistus vargus. Verta pami
nėti tūlus iš- tų atsiminimų.

Mano nauji draugai man 
štai ką pasakojo: Važiavom 
laivais. Daugumas važia-Į* 
vo iš vietų pažįstami. Lai
vais važiuodami jautėmės 
gana smagiai. Pasiekus 
Francijos krantus, išlipome 
didelė emigrantų minia. Čia 
mus ėmė skirstyti į guber- ratūros’Draugija pasiuntė 
nijas (departmentus). At- kįek įjek 
skyrę draugus nuo draugų,' 
mylimas nuo mylimų. Nuo 
čia tai ir prasidėjo mūsų- 
skurdas. Pirmą kartą pasi
girdo klyksmas, verksmai- 
merginų ir šiaip jau silpne
snių vyrų. Emigrantus iš
vežiojo po visą šalį, kiti ir 
dabar dar nesusižino. Te
ko sunkiai - dirbti, 
miegoti ir ant pirštų 
tis.

Miestų darbininkų 
taip nustatytos, kad 
kas pasakyti. Juo pragy
venimas pigesnis, tuo ir al
gos mažesnės. Maždaug 
uždarbis vidutinis bus dvi
dešimts frankų į aštuonias 
valandas.. Kad pragyventi 
diena, būtinai reikia penkio
likos frankų. Taip, kad lie
ki lygus. Didžiuma darbi
ninkų gyvena barakuose- 
kazarmąse.

Čia yra šilko fabrikas, a- 
laus, plytų, geležies ir gu
rno. Iš jų didžiausi—gurno 
ir geležies. Tų dviejų dirb
tu viii savininkai turi išbu- 
davoję barakus vedusiems 
ir nevedusiems. Nuėjus į 
tuos įbarakus, nejauku daro-

šybos nežino, ir kuris “San
darą” padarė mizernesne, 
negu kada ji nors yra buvu
si. <

Su pirmininku dar pras-: 
čiau. Pereitam Sandaros 
“seime” jos prezidentu iš
rinktas Bukšnaitis; žmogus 
be jokių principų ir mažiau
sio nusimanymo politikoje. 
Bet štai Brooklyno fašistų 
lapelis “Vienybė” praneša, 
kad

“Buksnaitį išrinkus prezi
dentu, iškilo aikštėn, jog jis 
nebuvo užsimokėjęs 
duoklių už tris metus, 
kia, formaliai, 
būti prezidentu išrinktas, 
labai gaila, kad Centro sekre
torius Biekša, kuris seime da- 

| lyvavo, to fakto arba nežino
jo, arba, žinodamas, jo neiš
kėlė. ’ Tada viso šio nesusi
pratimo nebūtų įvykę!

Ar reikia geresnių kome
dijų? Žmogus, nebūdamas 
nariu per trejus metus, iš
renkamas į '.seimą delegatu, 
ten svarsto organizacijos 
reikalus, ir net prezidento 
pareigoms eiti pastatomas! 
Kodėl? Aišku, tik todėl, 
kad neturima geresnių žmo
nių. Lietuvos liaudininkai 
krinka, krinka jų pasekėjai 
Amerikoj.

_ . permaži ir kad tenka galva 
juos būtinai reikės pakelti. | teks koj-ų>

Mokėk didesnį mokestį uz, Katalikiškas Vilniaus “Ry- 
visą eilę produktų, mokėk (ojus” rčkia, kad* okupuo

toji Lietuva labai smarkiai 
lenkinama. Kukutėliai pa
versta Kukucie, Antakmenė 
Zakamionka, Vilkakalnis 
Zaliesie ir taip toliaus. Te
gul nusiramina katalikiškas 
“Rytojus.” Juk tą viską da
ro “švento tėvo”, ambasado
rius arkivyskupas Jalbžy- 
kovskis. O popiežiui Vil
niaus lietuviai patriotai dar 
nesenai pasiuntė pasveikini-' 
mą.

Katalikų bažnyčia pradėjo 
lietuvių nutautinimą Vilni
joj, ji ir baigs jį.

Siūlo zuikio pyragą.—Gru
pė Lietuvos agronomų per
ša per “Aidą” naujai suda
rytą fašistinę organizaciją 
“Ūkininkų Vienybę.” Girdi, 
“ūkininkai neturi būti dva
rininkų, buržuazijos ar pro
letariato priedu.” •.

Šie agronomai, matyt, yra 
smetoniniai politikieriai. Jie 
tręšia dirvą ne mėšlu, bet 
smurtininkų idėjom. Jų ga-; 
Ii paklausyti tik’ stambūs 
buožės. Biedinieji vaistie- Apie Smetonienės Komitetą 
čiai myli Smetoną taip, kaip 
trucizną.

Voldemaras vėl numetė- Rašydamas apie likvidavi- 
spirgą.—Pasikalbėjime su mą “Centralinio (Smetonie-
spaudos atstovais Voldema- nes) Komiteto,” mūsų drau- 
ras lyg ir pažadėjo, kad se- gų chicagiečių dienraštis 
kantį pavasarį gal įvyks “Vilnis” (N173) rašo: 
rinkimai į seimą. Tos šne-! 
kos jau eina nuo/-pereitų 
metų. Seimo žadėjimas tai 
spirgas buržuazinei opozi
cijai.

Tiems tai gerai.—Didelė

Mokėk didesnį mokestį už

rpenkioliktą nuošimtį už pa- • 
lūkanas ir dar rengkis prie 
didesnių mokesčių už žemę. 
Tai kaip išrodo buožinis ro
jus!

Apetitas be rubežiaus.— 
Tūlas M. D. rašo Chicagos 
kunigų “Drauge” apie tai, 
kiek daug dar Lietuvoj ga
lima prisilupti pinigų.. Pa- 

.../-nevėžy - yra penki žydiški 
malūnai. Žydus reikia \ iš
vyti ir įstatyti patentuotus 
patriotus. “Trolio išdirbyst^ 
apverktinoj padėty. Plytos 
prasčiausios rūšies, o mokė
ti reikia brangiau, negu 
Chicago j.” Taigi, amerikie
čiai, dėkite pinigus į molį. 
“Draugo” rašytojas prime
na, kad darbininkai Lietu
voj penkis kartus pigesni, 
negu Amerikoje. Ir kaip gi 
tuo nepasinaudoti! Juk tai 
spekuliantiškos krikščiony
bės pamatinis dėsnys.

Linų verpimo ir audimo 
.fabrikų reikia kiekvienam 

, centre; apie Biržus yra bal
to akmens klodai; apie Bir
žus yra gipso; kiautvarlių 
lukštų pramonę reikia iš
vystyti taip, kaip Japonijoj; 
o kur dar gintaras! Kaslink 
gintaro, tai Kauno ponios 
yra nusistatę prieš gintari
nius karielius. Sako, kad 
moterys su gintariniais ka
rteliais, tai, “kaip karvės.” 
O už'tą viską žydelkos kal
tos (kaip tie Panevėžio ma
lūnininkai), nes jos kontro
lė ja madas.

Ak kiek miliorių galima didžiuma amerikiečių, nuva- 
pasidąryti!• ? ■' /’ • * ’•

kaip su dvasios reika- si kuo greičiausia paspruk- 
t lais?—K r i k š č i oniškam

“Draugui” rūpi milionai, o 
vyskupui Reiniui rūpi dūšių 
Išganymas. Tuo tikslu Ro
moj pabuvojo maldininkų 

L goveda, matė popiežių, gavo 
palaiminimą ir atlaidus. Na
mo parvažiavo, susistiprinę 
dvasioje. Gaila tik, kad ba- 
tjuška Olšauskas ir kunigas 
Miežvinis negalėjo daly vau-1 Susirūpino gyvuliais.— 
ti toje ekskursijoje. 'Ukmergės gyvulių globos 

Kaip gera jiems gyventi!'draugija paleido atsišauki- 
Vieni rūpinasi, kad prie esą- Į mą, ragindama nekankinti 
mų turtų pridėjus dar dau- gyvulius. Daugelis iš tų, 
giau, o kiti, dar prie gyvos kurie rūpinasi gyvuliais, la- 
galvos, rūpinasi užtikrinti baį prijaučia politinių <kali- 
c:.u d:.r2a:'3 karalystę. Tik i nių kankinimui. Vab.

narystes 
Rciš- 

jis negalėto 
Ir

ir Jo Likvidavimą

tils.” Bet jau būtų laikas 
blaiviems tai daryti. Iš vi
so čia pareina du egz. “Lai
sves” ir vienas “Balso.” 

|Skaityti beveik visi moka ir 
?H|yra knygų, kurių surašą aš 

čia prisiunčiu.
Tėvo Vaikas.

Nuo Red.—Lietuviu kolo
nijai Montlucone Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Lite-

TORONTO, ONT., KANADA 6n!« dides“!_ir .n,až*sni ko»l-' ' Faktoriai. Darbininkas, gavęs

mažai 
kalbė-

algos 
sunku

darbą pas koiitraktorių, turi 
dirbti įtempęs jėgas, kad nuo 
darbo nepavarytų, ir labai iš
naudojamas, nes gauna tik 
nuo 35 iki 45 centų į valandą, 
o jeigu 50 centų, tai labai ge
rai. Darbas purvinas ir sun
kus, bet tiek to, jeigu jis bū
tų nuolatinis. Dabar kelios 
savaitės arba keli mėnesiai, 
o per žiemą reikia būti be. 
darbo. ‘

Namų statybos darbininkai, 
amatninkai turi unijas, kaip 
antai: mūrininkai, malioriai, 
karpenteriai, plumeriai ir kiti. 
Tai tų dkr atlyginimas paken
čiamas, h^t ir tie daug turi 
skebų, kurie tos rūšies specia
listai nestoja į unijas, o pavie
niai eina dirbti už pusę kai
nos. Nors tą daryti, kartais, 
priverčia sunki ekonominė bū
klė, bet daug yra tokių, kurie 
per savo nesupratimą neįverti
na darbininkų organizacijos ir 
kovos už savo teises.

Paprasti ne specialistai dar- 
____ _ _ ... ________  ______ bininkai neorganizuoti. Kar- 

tų Internacionalas, kuris pilnai | biliu važinėjimą, bet ir par-Į tais tenka matyti, kaip vaikš- 
supranta, kokios didelės reikš-1 kuose vakarais jaunimo ro-Įto būriais nuo vienos darba- 
mės turi paliuosavimas moterų |mansus kontroliuoja; kiekvie-1 vietės prie kitos prašinėdami 

. žinoma, jeigu kurį pa
ima, tai vėl už nekurio laiko

naujai išleistų 
knygų.

Buržuazinis judėjimas už mo- i 

torų teises dailinai laimėjo Per
sijoj, Indijoj; Japonijoj ir Tur
kijoj. Taciaus tas judėjimas 
nesugriovė piliorius, kuriais pa
remta per amžius tvėręs mote
rų pavergimas. Jis nepalietį 
to socialia dugno, kur saulė nie
kuomet nepasirodo. Komunis-

Toronto Miestas ir Darbai

Daug gyvenančių lietuvių 
vakarinėj Canadoj—Alberto, 
Saskachewana ir Manitobos 
provincijose svajoja važiuoti į 
rytų Canados industrijos mies
tus. Kiti klausia per laiškus 
čia gyvenančių draugų patari
mo ar yra galimybės gauti 
darbas ir padaryti pragyveni
mas. Todėl aš čia pasisteng
siu nors trumpai aprašyti apie 
Toronto miestą ir darbus, kad 
važiuojantieji šiek tiek žinotų, 
ką čia atvažiavę sutiks.

Toronto miestas stovi prie 
Ontario ežero. Visą pietinį 
pakraštį miesto plauna ežero 
bangų varomas vanduo, kur 
vasaros laiku daug yra pato
gių maudynių. Apart dyka
duonių, ir darbininkai liuoslai- 
kiais gali pasimaudyti vande
nyje ir saulės spinduliuose.

Per miestą bėga dvi nedide
les upės. Miestas atrodo šva
rus; policija griežtai prižiūri 
tvarką: ne tik mieste automo- 

ir par-

Rytų šalyse, pasisakė, kad. 
griežtai kovos už visišką moto
rą paliuosavimų tose šalyse ir 
už suteikimų joms pilnų teisių.

Clara Zetkin.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

nas darbininkiškų organizacijų darbo, 
judėsis yra akyvai sekamas.

Miestas smarkiai auga, ple- paleidžia, 
čiasi į laukus ir viduryj; sta
toma dideli namai, 
gyventojų skaičius virš 
miliono.

davusių Lietuvon, skubina-

ti atgal. Bet yra ir kitokių. 
Štai “Aidas” .praneša: “Ku
nigas Krasnickas, grįžęs iš 
Amerikos; Alytuje įsigijo 
didelius namus; Klaipėdoje 
taip pat turi didelius na
mus; turi savo puikų auto
mobilį.” Tokiems tipams 
dabartinėj ’ Lietuvoj tikrai 
gera gyventi.

“Tai dar vienas šposas Ame
rikos lietuviams, kurie seka 
paskui ‘Naujienas,’ ‘Draugą,’ 
‘Tėvynę’ ir ‘Vienybę.’ Tai 
dar viena; pamoka , SLA. na
riams, kurie kenčia jungą fa
šistų Vitaičių, Gegužių, Jurge- 
liučių. j G

“Smetonienė ir jos meilu
žiai pavaišins pono Gegužio 
ponų ekskursiją, kuri' dabar 
lankosi .Lietuvoje. Pamatysi- t
te, p. Gegužis bus priirųtąs iš
skėstomis rankomis ir sugry- 
žęs į padanges kels kruvinas 
fašistų gaujas.”

Tai tiesa. Ją turi įsitėmy- 
!ti kiekvienas lietuvis darbi
ninkas !

Liepos 30 d.:
—Kareivių sukilimai Kron- 

štadte ir Sveaborge, 1906.
—Lenkijoj keli šimtai mai- 

nierių užgriūta anglies kasyk
loj,'1927.

—Prasideda svarbus Sov. Są
jungos Kompartijos 
posėdis, 1927.

Yra daug rūbų siuvimo ma- 
Toronto žesnių ir didesnių dirbtuvių, 

pusė Taipgi yra siuvėjų unija. Pra- 
Kiek yra apskaito- eitais metais tos unijos vadai 

ma ekonomistų sulyg dabartį- susitarė su bęsais ir išmetė iš
nio miesto ir pramonės kilimo, darbo kairesnių pažiūrų darbi- 
tai bėgyj penkių metų Toron- įlinkus- 
tas pasieks milioną gyventojų.

Nors miestas auga ir pra
monė kyla, randasi naujų dar
bo šaltinių, bet vis privažiuoja 
daug naujų darbininkų, delko 
visi negali darbo gauti- 

čia vienas darbo gavimo 
šaltinis, kuriame daugiausia 

Įdirba emigrantai, naujai atva
žiavę, tai vasaros sezono dar
bai, namų statyba, miesto ka-

praplėstas į nalizacija ir gatvių remonto 
[darbai. Tas darbo sritis ap

Trečias Jurigttriių Valstijų karinis kruizeris—Chester. Tai vis galvatruktiškas 
ruošimasis prie, .naujus žmonių skerdynės, naujo imperialistinio karo! Darbininkai 
privalo palfėikfšti p'Hes tai protestą rugpjūčio’ 1 d. demonstracijose.

Ik

MĮIRS s

ik

šiaip yra daug palai
dų, neunijistų siuvėjų, ypač 
mažesnio išsilavinimo darbe, 
tai tik uždirba del pragyveni
mo, vos galą su galu su d tirda
mi.

Kitos industrijos darbinin- 
' kai visai neorganizuoti. Dide- 
Į lė dirbtuvė žemės ūkio maši- 
; nų išdirbystės Massey-Harry’s 
' Co., kurioj nemažai dirba lie- 
į tuvių, ypač liejykloje. Ten iš- 
| naudojimas didžiausias, nes 
į paprastas darbininkas gauna 
134 ir pusę cento į valandą, 
j Taipgi randasi keletas mažes
nių visokių mašinų išdirbystės 
I dirbtuvėlių. Automobilių iš- 
j dirbystės yra pora dirbtuvių, 
; bet ateiviui sunku papulti, nes 
! ten reikalauja, kad būtų spe
cialistas ir gerai mokėtų anglų 
kalba.

Gumos išdirbystės yra kele- 
: tas dirbtuvių, bet ten darbas 
i labai sunku gauti. Abclnai, 
Įgauti darbas dirbtuvėj, kurioj 
I dar šiek tiek pakenčiamas at
lyginimas, be geros rekomen
dacijos labai sunku.

Taipgi yra keturios gyvulių 
skerdyklos, kuriose rudenį 
kartais galima gauti darbas ir 
išdirbti iki kalėdų; paskui, 
kaip darbas sumažėja, tuos

(Tąsa 5-tam pusi.)

Pliuškiai
Tūlas pliuškius per Cleve- 

lando fašistlapį tauškia:
“Mūsų bolševikai juda, kru

ta, ir vis galvas suka, kaip 
darbininkus išnaudok Jų' vą-

. - ■■■■ /
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K DVASIŠKU SESELIŲ 
' GYVENIMO

Atbėgę valstiečiai gaisrą 
gesinti, pirmiausiai puolėsi 
bažnyčią ginti nuo ugnies, o 
ne mokinius gelbėti.

šiaip taip mokinius pavyko 
iš liepsnos nasrų išgelbėti, bet 
viena 14 metų mergaitė sūdo-] 
gė-

Gaisras nuostolių padarė 
apie 120,000 rublių. Pasirodė, 
kad mokyklos bendrabutis bu
vo padegtas ir tą darbą atli- j 
ko “dvasiškos seselės” arba jų; 
globėjai, nes pirmiau vis grū
modavo mokyklos sudeginimu.i

Po gaisro 111 “dvasiškų se-; 
i sėlių” tapo išvytos iš vienuo
lyno trobesių. Išsikraustymui į 
duota 24 valandos laiko.

Pradėjus vienuolėms kraus-į 
tytis, pasirodė, kad vienuolyne Į 
čieli sandėliai visokių gerybių. 
Tik vienų paklodžių buvo po i 
šimtą ant kiekvienos vienuolės.

*■ -J

Dėžėse, kur buvo sudėta neva 
bažnytiniai daiktai, rasta ca
rinės paskolos obligacijų už į

Dvasiški tėveliai ne akėtvir
baliai ir negali gyventi vieni, 
atskirti nuo dailiosios lyties. 
Todel kiekvienoj šalyj randasi 
Įstaigų, kuriose užlaikomos 

[dvasiškos seselės. Globėjais 
Vų seselių yra dvasiški tėveliai. 
Tokių įstaigų labai daug buvo 
ir Rusijoj-

Apie 75 kilometrai nuo Le
ningrado, netoli nuo gelžkelio 
stoties Kikerino, buvo didelis 

\Piatigorsko moterų vienuoly
nas. Caro laikais vienuolyne 
buVo virš 300 vienuolių. Jis 

’skaitėsi oficialiai Mikės H mo
tinos vienuolynu, todel ir vie
nuoles i jį traukdavo iš augš-

ftesnės luomos. Bet, žinoma, 
Reikėjo ir tokįų vienuolių, *ku-

nuo ankstyvo ryto iki vė- rįngs' 
lam vakarui dirbtų, todėl pri- (]e<;jmtĮ tūkstančių rublių, 
imdavo kai kurias ir valstie
tes atlikimui darbų.

Civilio karo metu tame vie
nuolyne svečiuodavosi balta
gvardiečiai oficieriai ir ten j į 
puotaudavo.

Nesenai Įvykusi nelaimė Great Barringtone, Mass., kuomet traukinys sukriu- 
šino automobilių, užmušdamas tris pasažierius ir šoferį.

|tų lapeliai. Darbininkai juos 
.noriai skaito ir pritaria komu
nistams. Organizuojamas ra

itelis.

VIENA, Austrija.—Aust
rijos K o m u n i s tų Partija 
bandė surengti demonstra
ciją paminėjimui žuvusių 

. darbininkų sukilime liepos 
■ 15 d., 1927 m., bet policija 
; griežtai uždraudė demonst- 
! raciją.

CASTON ROPSEVICH

jčiams ir įsisteigus Sovietų val
džiai, vienuoles jau įsteigė ne
va “darbo komuną.” “ 
buvo padaryta, kad apgavus 
Sovietinės valdžios įstaigas.

Vėliaus paaiškėjo, kad ta 
“darbo komuna” varo savo s.e- 
hąjį darbą. Todėl valdžia 5 

įd. sausio nutarė tą lizdą likvi- 
^ūuoti. Sykiu buvo nutarta, 
kad visos “dvasiškos seselės” 
ąjūeistų vienuolyną iki 1 d.

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraitj 

“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—33; Pusei-------fl.Ki
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Noriptieji. kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 

Kreipkitės šiuo adresu:
4715 N. 5th Street

PHILADELPHIA, PA.

‘GERAI PATAIKOT’
sta daugybe maisto produktų 
—maišai cukraus, kvietinių 
miltų, daugybė dėžių arbatos, 
saldainių. Rasta pas vienuo
les nemažai ir degtinės. , 

Viename kambariu rasta Nora Vienybes . ■ i :
Toj aptiekoj veik iš-į KAUNAS.—Kavos dirbtuvėj 

buvo narkotikai ir Į-(“Volga” dirbame 10 darbinin- 
Profsąjungai nepriklauso-1 

j me. Tarp savęs vienybes nepa- 
Mat, jeigu seselės ir iš “dva-. laikome, tuo naudojasi darbda- 
sios šventos” pradėdavo, taijvys. Darbdavys deda pabau- 
visgi vaisiaus į pasaulį nena- das, o darbininkai dejuoja ir 
leisdavo, operacijos pagelba i tyii. 8 kovo buvo pravestas 
prašalindavo. į pasitarimas, bet jis pravestas

Vienuolyną dažnai lankyda- ! silpnai. / 
vo vadinamas vienuolyno “gy- i ' 
dvtojas.” kuris skaitėsi “sne-' 
cialistu” aborcijų srityje, Jo-j Pramiegiojom 
nas Anikinas, studentas pasku-1 ŠIAULIAI.—-Jau buvo 
..... - --------------  ------------------- • ta, kad mes

baltagvardie- a|)lieka
imtinai
rankiai del aborcijų (taip va-ikų.

Bet tas (Ųnamil nelegalių operacijų) 1

< Tuo pačiu laiku į vienuoly- (įnį0 medicinos fakulteto kūr
eno budinkus buvo perkelta 
liaudies mokykla, kurioj gyve
no 140 mokinių.

Bet štai, 22 d. balandžio, 
nakčia, iškyla gaisras tuose 
skyriuose, kuriuose mokiniai 
gyvena.

r ašy
šiauliškiai Įvairių '

Jis bitvo ir bažnytinio ko- priežasčių delei vėlai pradėjome 
s šven-

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

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS
ir

ANGLIšKAI-LIETUVIšKASŽODYNAS
835 Puslapių

pagalbą.

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

Sercdomis ir ketvertais
1218 So. 10th St., Camden, J

Bel) Phone, Poplar 7546

Sargas, pastebėjo gaisrą, 
bėgo i varpinyčią, kad varpu : 
žadinti miegančius mokinius.! 
Bet pasirodė nuo varpų virvės ’ 
nupjaustytos, kad negalima' 
būtų paduoti signalą. Įeiti į 
varpinyčia irgi negalima buvo, Į 
neš iš vakaro seselės visur už-į 
šnarinėjo ir neleido sargą.

MIUONAS PARAŠŲ

so. .
miteto sekretorium. j

Vienuolyno kasininkė, buvu- įei. 
šio baltagvardiečio generolo] 
Millerio sesuo baigusi Franci- 'klausima tik 
joj universitetą, labai tėmyda- (kuopelės aktyviai 
vo Tarybų valdžios veikimą, I (roolr;p« knmnani 
sekdavo ios spauda._ _ [svarstyti tik 20 balandžio. 19 

Vienuolyno nerdėtinė—bu- balandžio Įvyko platūs areštai, 
vusi generolo Mamontovo pa- Todel neįstabu, kad mes tepa

jėgėme tik lapelius išplatinti, oi 
daugiau nieko nepadaryta. La
peliai buvo išplatinti ir 30 ba
landžio ir 1 gegužės vakare. 
Nei demonstracijos, nei visuo- ’ 
tino streiko ir net nei vėliavos1 
iškelta nebuvo. Viską tą mes 
pramiegojome. Gėda.

“Balsas” i

ruoštis pirmosios geguže
__ Raikomas savo posėdy ap
svarstė 1-os gegužės šventės j

12 balandžio, o ,
i pradėjo 1-ios , 

;gegužės kampanijos pravedimą Į 
[svarstyti tik

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.

A. F. STANKUS

Graborius-Undertaker

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas veda skubų ir 
platų vajų |už išgelbėjimą 

nijos streikie-

:ti.
Kain Generolas Milleris. 

tain ir Mamontovas žinomi 
i baltpgvardieč’ai ir sykiu bu- 
į Heliai, kurie ne šimtus, bet 
■ tūkstančius darbininkų sušau
dė.

Tai tokį veda gyvenimą 
i “dvasiškos seselės,” kurios su 
į Kristumi ansmedę, bet kunigai 
jomis rūpinasi.

Švenčioniškis.

46 Ten Eyck St.

Reikalaukit

“LAISVĖ”
Brooklyn, N. Y.

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

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA,

uz žemą

Street
PA.

15-kos G as 
rių, kuriems grasina mirtis 
del to, kad jie gynėsi nuo 
užpuolikų.

Jie streikavo ir sykiu su 
kitais streikieriais, išmestais 
iš kompanijų 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,- 
*5)00,000 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!, «

KORESPONDENCIJOS
IŠ LIETUVOS
Mūsų Darbas

KAUNAS.—Dabar Falkovskio 
į fabrike dirba 120 darb. Turim 
■49 valandų darbo savaitę. Ato-
■ stogų ir už šventes negaunam, 
i Kompensacija paliuosuojant su- 
, moka. Fabrike veikia du ne- 
; partiniai rateliai ir komjaunuo
lių kuopelė. Literatūra gerai
■ platinama ir mūsų akcija yra 
gerai vedama.

Ir Nebandome Atremti 
Darbdavio Puolimų

KAUNAS.—Fainbergo papi
rosų fabrike dirbame 80 darbi
ninkų. Mokestis labai menkas. 

: Darbdavys už mažiausį neįtiki- j mą ir net už pareiškimą nepa
sitenkinimo del tokio menko at
lyginimo tuoj atstato nuo dar
bo. Darbininkai neorganizuoti 
ir darbdavio puolimų nemoka 
atremti.

iiiaiiiaiiisiii man mama o o .03 mani O o o CTTRJTToTinę

IKNIKAS ■ KONCERTAS
Rengia Bendrai Cleveland© “Vilnies” ir “Laisves” Skaitytojai

Nedėlioję

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

BRUNSWICK, OHIO 
ĮŽANGA 50c YPATAI VAIKAMS IKI 15 METŲ DYKAI

Pikniko - Koncerto Programa 
3- 

Indoor Baseball 
žaisle tarpe Lyriečių merginų ir 
vyrų. (Vyrus vadovaus P. žiburis) 

4. 
Akrono-Clevelando 

Milžinų Virvės 
Traukimas

Paul Dauderis

LIETUVIS GRABORIUS

Į M. J. J. Urbszo,
■ 187 Oak Street, 

. Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 

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

Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 

i miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 

i yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai- 

I vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne. bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose. Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystčs 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik nakeliant 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:

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

ir kiekviena 
ant kojų- 
padėkime

•su 
iš

Darbui Dirva Gera
KAUNAS.—Amerikos Auto

mobilių Bendrovės fabrike dir
bame daugiau kaip 100 darbi
ninkų. 8 valandų darbo diena, 

i bet dalbas akordinis. Darbi
ninkas; čia taip yra išnaudoja
mas, kad jį čia, kaip voras mu
sę, darbdaviai iščiulpia. Prie
vaizdos žiauriai elgiasi su dar
bininkais, ypač su jaunuoliais. 
Senesnieji darbininkai irgi 
skaudžia jaunuolius kaip įma
nydami. Pabaudos dedamos di
džiausios. Atostogų nėra, už 
šventes nemoka. Laikas nuo 

1 laiko fabrike pasirodo komunis-

vi-

A. Gailūnas
(Vietinis)

2.
J. K. Šarkiūnas

(iš Chicagos,—kalbės)

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

suomene! Visi ir visos atsilankykite į 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, Pittsburgh©, Chicagos ir kitur. — Prie 
įžangos yra proga laimėti $10.00 auksu.

Tamošiūno Muzikantai grieš kaip lietuviškus, taip ir angliškus šokius- 
Valgių ir gėrimų nesiveškite—visko 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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Norintieji ge- 
||\ riausio patar- 
||į navimo ir už 
|| ž e m ą kainą, 
W nuliūdimo va
gy landoje šauki- 
/ tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ j
162 BROADWAY Į
Residencija: ?

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. ■
SOUTH BOSTON, MASS. 1
Tel., So. Boston 0304-W. į

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
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.

i 734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

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

stebuklingu žblių 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 vaistžoliiį nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, tain 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.

Atsiusk 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 tr nedgllo- 
aaii nuo 9:30 iki 6 vai. po pietų 

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

' PUBLIC SQUARE 

WILKES-BARRE, PA. 
............................. ' ..........................................................a. i
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Puslapis Ketvirtas

B. K. STANKEVIČIUS^

darbininkiškų organizaci-
Rengėjai.

PATERSON, N. J.
■" ’ . V '

Ir Mes Rengiamės •
y .A. ■ >■ ’ ■

Mes -jaupradėjome rengtis 
prie ^didelio : isya^ąvimo,^

>

t’- i F

įspūdžiai iš Keliones Į Sovieto Sąjungą
Antradienis, Liepos 30, 1929

riebių moterų! lenktynės ir tt. 
Įžangą dykai. Todėl visus vie
tos ir apielinkįų lietuvius kvie
čiame atsilankyti ir smagiai 
laiką praleisti; - .

Mes manome/ kad mūsų iš
važiavime bus ir svečių iš toli
mesnių koloųijų.

Korespondentas.
barį ir pradėjome diskusuot apie tai “ar 
auklėjimas vaikų turi bent kokią reikšbę?” 
Šiuo klausimu buvo įvairių nuomonių. Vie
ni įrodinėjo, kad nepaisant koki tėvai ir 
kaip auklėjami jų vaikai, tačiaus jie gali 
būt visai skirtingi visam kame nuo to, ko
kiais jų tėvai norėjo, kad jie būtų. Buvo 
ir grieštai priešingos nuomones. Nekurie 
argumentavo, pavyzdžiui, jeigu kūdikis 
pirmus savo mokslo 7 metus praleis po baž
nyčios įtekme, tai po tam ir per kelioliką 
metų sunku iš jo tuos nuodus iškrapštyt. 
Galų-gale priėjome prie išvados, kad auk
lėjimas jaunuolių tinkamoj dvasioj ir ap
linkybėse turi teigiamą reikšmę.

Užsibaigus diskusijoms apie 10 vai. va
karo, komunarai išsiskirstė kas sau. AŠ 
nuėjau į rūkomąją salę, kur šokiai ėjo pil
nu garu. Šokiams vieta ne visai tinkama. 
Tačiaus, šėke jų šį vakarą buvo daug, o 
žiūrėtojų dar daugiau. Vienok, girtų šį 
vakarą skaitlius žymiai sumažėjo; kaip tą 
išaiškint, nežinau.

Čia susipažinau su senu žmogum—žydų!kad ji visus pinigus pasiuntė 
Toliau seka: jugo- tautos—apie 65 metų, gražios, malonios iš- 

slavai ir čecho-slavai, potam francūzų, taip i vaizdos, su žila dvilype barzda. Gerai kal- 
pat grupė žydų ir rusų, važiuojanti į So
vietų Sąjungą kaipo turistai.

Lenkai didžiumoj patriotai, bet yra ir 
bešališkų, kurie jieško faktų ir logikos. 
Turistų tarpe dar neteko patirti, kokių pa
žiūrų žmonės.

Po vakarienei, 9 vai. vak. buvo rodomi 
judžiai vardu “Remember” (neužmiršk). 
Tai typiškas amerikoniškas paveikslas, 
kaip kad Senas Vincas sako,—“bučkis ir 
taškas.” Kitoj salėj nuo 10 vai. vak. prasi
dėjo šokiai. Šokikų buvo neperdaugiausia,

(Tąsa)

11 d. gegužės
Apie 7 vai. ryto patarnautojai jau skam

bino, žadindami keltis. Pabudę jau gerai 
jatičiame, kad laivas plaukia visu smarku
mu. Gulint dar lovoj jaučiaus gana gerai, 
tačiaus kol apsirengiau, pasidarė taip blo
gai, kad vos išėjau iš kajutos viršun. Oras 
labai gražus, tik mažas vėjukas jūra iš- 
lengvo siūbuoja, laivas eina ramiai. Iš mū
sų grupės labai gerai jautės ir džiaugės tai 
tik d. Paskačimas. Vidutiniškai dd. Alek- 

vnevičius, Valentis, Sabaliauskas ir Paska- 
čimienė. Gana blogai jautėmės d. Saba
liauskienė ir aš. Labai rimtai susirgo drg. 
Aleknevičienė. Jaunuoliai mūsų grupės 
jautės puikiausia.

•• Po pusryčių išdavė visiems korčiukes su 
numeriais stalų, taip kad kiekvienas turė
jome savo vietas. Tačiaus jausdamas labai 
blogai, perdėm išbuvau viršuj.

Čia teko pastebėt, kad didžiuma važiuoja 
lenkų pasižiūrėt -“tėvynes,” o nekurie su 
tikslu apsigyvent. Aš čia kalbu apie III 
klasės keliauninkus.

CARNEGIE, PA
Ne-Ponia E, K. Šiurmaitienė 

siskaito su Nariais

Tarptautinio Darb. Apsigy
nimo lietuvių sekcijos 16 kuo
pos sekretore buvo ponia E- 
K. šiurmaitienė. Ji tvarkė ir 
narines duokles. Nariai sumo
kėjo duokles, bet centre ko
kiu tai būdų tų duoklių nega
vo. Sužinojus, kad centre mū
sų kuopos duoklės negautos, 
kuopos nariai E. Arbačauskie- 
nė, J. Žukauskas ir J. Gata
veckas liepos 5 d. nuėjo pas 
Šiurmaitienę pasiteirauti, kaip 
dalykai stovi su narinėmis 
duoklėmis ir ar ji turi iš cen
tro paliudijimus, kad pinigai 
pasiųsti, šiurmaitienė pasakė,

neštų knygas, kvitas ir išduotų 
apyskaitą. Bet ji į susirinki
mą neatėjo ir pasakė, kad lai
ko neturinti. Nutarta buvo 
sušaukti susirinkimą 11 d. lie
pos ir vėl pakviesti šiurmaitie- 
nę. Bet ir tuomet ji akių ne
parodė.

Vadinasi, šiurmaitienė nesi
skaito su T. D. A. 16 kuopos 
nariais, neišduoda apyskaitų ir 
mes nežinome, kaip dalykai 
stovi su narinėmis duoklėmis, 
kuomet centras sako, kad jų 
negavęs.

šiurmaitienė visa laika skai- 
tesi progresyve, bet tok is jos 
pasielgimas aiškiai parodo, ko
kia ji progresyve ir kur link 
progresuoja.

J. Gataveckas, K p. Org.
J. Žukauskas, Kp. Narys.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKUSI 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAM PA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT
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| DARBININKŲ KO-OPERATYVĖS KRAUTO®
E

94 River Street
92 River Street

randasi ant
..................... Paukščių-Vištu Krautuvė
............./T.....................‘........... ^Bučcrnč

| Ir dvi Bekernes:
g

J Viena ant 3 Washington St. Kita ant 44 Carroll Si-
Paterson, N. J.

g < f
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LIETUVIŠKA M 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

| ir turi paliudijimus. Papra- 
'šius parodyti, ji atsake, kad 

ba rusiškai; greičiau panašus į buvusius Įlabai krlliai es<1 Pakavoti ir ne- 
Maskvos kupčius—kacapus, negu į žydą— 
farmerj, kuomi jis ištikrųjų esąs. Ameri
koje išbuvęs 22 metus, anglų kalbą varto
ja silpnai. Jo charakteris, gyvenimas ir 
darbštumas labai primena L. N. Tolstojų.! 
Man labai patiko jo iškalba ir logika išva
dose. Tiesa, su juo negalima sutikt klau
sime apie kovą su priešais. Nes jis dalinai 
prisilaiko Tolstojaus doktrinos “nesiprie
šink piktumui” (“nesoprotivliaisia zlu”). 
Karštas šalininkas Sovietų valdžios, labai 

nes jaunimo mažai, o suaugę lenkai, kaip I tinkamai ii\ pavyzdingai aiškina apie' So- 
jau sakiau, nors ir sudaro didžiumą, ta- į vietų valdžios “trūkumus” tiems, kurie da- 
čiaus visi pasigėrę, “kaip šiaučiai.” Nes ro primetimus kaipo tokiai. Nors vieną 
per pietus ir vakarienę duoda ne tik gerai' tokių jo aiškinimų aš čia paduosiu. Jis 
valgyt, bet ir vyno gert kiek tik nori, i kalba pilnas energijos, malonumo ir autori- 
Apart to, įvairaus gėrimo ir palyginant pi-, teto: “Draugai, mes turim gerai įsitėmyt— 

,'sako senis—kad’ mes pergyvenam y tin 
'svarbų laikotarpį. Del aiškumo įsivaizdin- 
kit sau, kad štai, savininkas namų suma
nė pertaisyt savo namą, kambarius ir vis
ką, kas reikia, kad atatiktų jo šeimynai. 
Jisai išverčia tūlas nereikalingas sienas, 
nuplėšia nuo paliktų sienų senas popieras, 
kambariai pavirsta, tarsi, į kokį laužą. Pri- 
dūlksta, ant aslos visko priversta, vieto
mis negalima nei pereit, žodžiu tariant, 
baisus reginys. Tokiam name tuo laiku la
bai nemalonu gyvent. Šeimynos nariai ba
ras, zūrza pakampėse, pritrūkę kantrybės. 
Tačiaus, gaspadorius nepaiso to visko ir 
varo savo remonto darbą pirmyn. Tiesa, 
tas darbas jam nelabai sekasi, ne taip greit, 
kaip kad jis norėtų, nes ne visi šeimynos 
nariai jam gelbsti; dar blogiau, kiti net 
kenkia, *bet mes, draugai, turim suprast, 
kad tas namas bus galų-gale atremontuo
tas—užbaigtas, gražus, malonus, tuomet ir 
tie, kurie kenkia, gailėsis už savo kenks
mingus darbus. Man gal jau neteks to 
■namo’ matyt, bet jūs, draugučiai,—kalba 
jis į grupę jaunų turistų, važiuojančių į 
Sovietų Sąjungą, (jis irgi turistas). Aš 
giliai įsitikinęs, kad daugeliui iš jūsų dar 
teks tuo atremontuotu namu grožėtis.

“Taigi, draugai,” tęsia jis toliau, “mes 
važiuojam į tą namą, kuris tik ką buvo su
griautas ir dabar taisomas. Aš neabejoju, 
kad vietom mums pasirodys labai nemalo
nu, bet vietom jau matysim pradžią to bū
siančio švaraus, gražaus namo. Taigi, ne
abejoju, kad teks mums nemažai sueit ir 
kalbėt? su minėtos šeimynos nepatenkintais 
nariais. Tačiaus, mes turėsime su pasigai
lėjimu į juos žiūrėt, kaip nesuprantančius 
savo šeimininko tikslo1 ir nenorinčius pasi
duot jo valiai.”

Tai šitaip aiškina mano pažįstamas *se- 
jnis (vardu Majaroff) apie Sovietų Sąjun- 
i gos statymo darbą. Tuomi šios dienos įspū
džius baigiu.

(Tąsa bus)

giai parduoda pas barus (bufetus), kurių,! 
išskiriant miegamąjį, valgomąjį ir knygy
ną, yra kiekvienam kambary-salčj. Ačiū 
tokioms aplinkybėms jie (lenkai) nieko ne
jaučia nei nemato. Biskį pasižiūrėjęs, ėjau 
gult.

Sekmadienis, 12 d. gegužes
Kuomet skambino pusryčiaut, aš nesikė

liau, bet pabudęs pastebėjau per langą, kad 
oras gražus, jūros ramios, jaučiaus gana 
gerai. Atsikęliau, apsiprausiau, apsiren
giau ir išėjau viršun. Viršuj pasirodė kas 
kita. Nors saulutė ir nesigailėjo savo gai
vinančių spindulių, tačiaus vėjas buvo gana 
stiprus ir šaltokas.

Aplankęs visus mūsų komunarus sura
dau, kad visi gerai jaučias, išskiriant drg. 
Aleknevičienės, tačiaus ir jai biskį šiandien 
geriau, negu vakar. Drg. Sabaliauskienė 
jau šokinėjo su jaunuoliais per- virvukę, 
kad net linksma buvo žiūrėt. O vienok il
gai viršuj būt negalėjome, nes vėjas vis 
darės žiauresnis ir pūtė tiesiog iš prieša
kio, o mes kaip tik ir buvome ant prieki
nės dalies laivo.

Turėjome eiti į bendrąjį kambarį. Ten 
biskį pasikalbėję, pajuokavę, buvome pa
šaukti pietų valgyt. Iš mūsų grupės tik 
d. d. Aleknevičienė ir Sabaliauskienė nėjo 
valgyt. Po pįet išsiskirstėme, kas kur no
rėjom. Aš pirmiausia nuėjau pasižiūrėt 
buletino, kuriame suradau šitokią dienos 
programą: Pusryčiai tarpe 7 ir 9 vai. ryto; 
pietūs—pirma eilė nuo 11 iki 12:15; antra 
eilė nuo 12:15 iki 1:30. Koncertas nuo 
4:30 vai. po piet iki 6 vai. Vakarienė—pir
ma eilė nuo 6 iki 7:15 vai. vnk; antra eilė 
nuo 7:15 iki 8:30 vai. vakaro. Judžiai nuo 
10:15 iki 11:30 nakties. Potam"suradęs 
viršuj ramesnę vietą, pasislėpęs nuo vėjo, 
pradėjau rašyt įspūdžius. Man dar bera
šant pradėjo šaukt vakarieniaut.

Po vakarienei išeit viršun jau visiškai 
nebuvo, malonus daiktas, vėjas buvo gana 
žiaurus ir šaltas. Suėjome į bendrą kam-

v ’•* ■'

' testuoti prieš imperialistų už
mačias pulti Sovietų Sąjungą.

Bus gerų kalbėtojų įvairio
mis kalbomis.- Mitingas ren- 

i gianąas Komunistų Partijos ir 
'kitų 
ją-

........ i 1

BALTIMORE, MD.
Rugpjūčio 1 d. įvyks labai 

didelis masinis mitingas Hop
kins Square, Baltimore St. ir 
Hopkins Pl. Pradžia 7:30 v. 7 
po pietų. šiame masiniame 
mitinge kiekvienoj darbininko, 
ir darbininkės. pareiga būtiA ir 

. užprotestuoti; prieš viso .pasau
lio? imperialistus, besirengian
čius , prie • naujų karų. • šiame 

t rnitrnge kiekvienas ir kiekvie- 
'liaGprivrtlo'dalyvauti ir užpro-

galinti greitai surasti.
Kuomet Arbačauskienė ir 

Gataveckas išėjo, o pasiliko 
tik Žukauskas, tai ji tuojaus 

i jam parode kvitas, bet tai bu
vo 1928 m- $5.80 mėnesinių ir 
$11.50 aukų. ši suma pri
klauso prie pirmos pusės *1928 
metų. Už kitą pusę 1928 me
tų ir už šių metų pradžią kvi- j 
tų neparodė.

Tuomet buvo šauktas susi
rinkimas 8 d. liepos ir parei-: čampionato kumštynėse. Jie 
kalauta, kad šiurmaitienė alsi- i kartą nori susitikti arenoj

ris įvyks 4 d. rugpjūčio. Šį 
išvažiavimą rengia A- L. D.
L. D. 84 kuopa bendrai su II * 
Apskričio valdyba. Išvažiavi
mas bus ant Višniausko ūkės, 
High Mt. Road, North Hale
don, N. J. Prasidės 10 vai. 
ryte. x . ■
r Išvažiavime dalyvaus Lais-, 

vęs Choras < iš Patersono; kai- v 
bb.ės /‘Laisvės”..redaktoriusįV 
Tauras. • Bus • įvairių \pamargi- 
iiiinų : 'pypkių rūkymas, obuo-

valgy m as,"į<; p h j ų vą Įgy mas; "
?! J J Ar j- i-

"V 
r..; 
■jfy

■ .•'J-V;■
-M'

•7- s/m;

Mes išmokiname taisyti ir valdyti, 
automobilius į trumpinusį laikąp 
Mes garantu o jam laisnius ir dip 
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lėkei 
jas už $10. Pamokos dienomis ir. 
vakarais. Informacijos dykai.' 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka-' 
ro. Nedeldieniais nuo 11 vai. ikį 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas- 
L. Tiknus. * t
NEW YORK AUTO SCHOOl 
228—2nd Avė., cor. 14th St., N. 1

PHILADELPHIA, PA. 
“Laisves” Naudai

PIKNIKAS 
—Rengia— 

Darbininkų Organizacijos 

. ĮVYKS NEDĖLIOJ

Didelėj

WSS3

DARBININKAI STOKITE
Masės svečių pribus iš

Baitimores ir- iš Brooklyn©
PROGRAMA: 

PRAKALBOS 
DAINOS ir 
SPORTAS

Billy Walton, Brooklyn© At
jotų KĮiubo lyderis, dar tebe-' 
Isiginčija su Jack Vensiovu dd i I V • I 1 VI — -J- • <

Sužeistas ąr apsirgęs gausi pašclpns kas savaitę

del išrišimo šio klausimo. Abu 
pasisakė sutinką kum.ščiuotis 
šiame piknike.

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

J Iš IR I

LIETUVA
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

Liesose.

WORCESTER, MASS.
A

Norėdami tinkamai apsirengti, 
žinokite kad

H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

Keturi Skyriai Pomirtines:

Pirmame skyriuje $150. Antrame - $3'_ , 
Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000 z

Iš N. York į Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V. 

$5 jeigu taksus) 
3-eia Liesa

Pinigus persiančiam grei
tai ir žemomis ratomis

Del sugrįžimo leidimų ir 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American line
zt> BBOADWAY, NEW YORK

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 .lupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai įsitčmykit antrašą: 
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

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

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS

UŽIMA SAVO
(JULY), 1929.

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

J. M ill AU SKA S
626 Woodward Ave.,, McKees Rocks, Pa.

a
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Išbandykite šrandien
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Juos išdirba

; STANLEY PAUL
1035 Spring Garden St., Philadelphia, Pa.

1000 Litų

: 50 Litų už į > 5.50 : 500 Litų už 51.75
: 100 Litų už 10.75 600 Litų už 62.00
; 2oo Litų už 21.00 : 700 Litų už 72.25
: 300 Litų už 31.25 ' 800 Litų už 82.50
: 400 Litų už 41.50 900 Litų už 92.75

už 103.00

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

46.TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y

Padirbti iš suderintų 
/ Havanos Tabakų

Vidurys vien tik ii impbrįuotų tabakų*

PO 10 CENTŲ IR DAU AU

Suliįę reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą išsiuntinėjamo, kaipo 

užsakymus (orderius).

š ; ' ‘1 >

; V M. ' '
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Antradienis, Liepos 30, 1929 LAISVEA. L D. L D. ŽINIOS
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KIEKVIENAM KOMUNISTUI

L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Sq., New York City 
J. ALEKŠIS, Sekretorius, 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y. 
IG. BACHES, Iždininkas, Box 353, Union Co., Union, N. J.

Preaidenta*, 
The American Tobacco 
Company, Incorporated

S
Į

Kad palaikyt laibą fi
gūrą, r.ic’ro negali už
ginčyti teisingumą to 
patarimo:
‘SIEK LUCKY VIETOJ 
SALDU M Y N O.

Dvyliktojo Apskričio 
Rubežiuose

Laike draugiško susirin
kimo Wilkes-Barre, Pa., 
tarpe kitų klausimų pasi
šnekėjome ir apie A. L. D. 
L. D. stovį XII Apskričio; 
rubežiuose.

Didelio pagyrimo

XII Apskričio nariai labai 
susirūpinę angliškomis kny
gomis. Vienas draugas pa
sikalbėjime išsitarė: “Vely 
mažiau lietuviškų knygų, o 
daugiau angliškų knygų 
jaunimui.”

Kalbėjomės apie “Lais
vės” vajų. Pernai šis aps- 

I kritis pasirodė labai puikiai. 
ITačiaus, draugų manymu, 

verta čia dar yra labai daug vie-

mouthe, nes šiemet ji jau 
turi visu desėtku narių 
daugiau, kaip pereitais me
tais. Lee Parko kuopa taip 
pat jau paaugo.

Wilkes-Barre kuopa turi 
smarkiai subrusti, nes jai 
gręsia pavojus. Ji būtinai 
šiemet turi pasižymėti. Kaip 
dalvkai stovi Scrantone — 
a šiuo tarpu nežinau, . bet' jeį išlaikysime bent pereitų i

tos naujiems skaitytojams 
gauti. Jei norima pasek
mingai vajus pravesti, tai 
reikia išanksto susispiesti į 
aktyvistų būrius. Antras 
pasekmingo vajaus dėsny s 
—“kiekvienas pas savo pa- j 
žįstamą.”

žinutė iš Clevelando
Drg. J. Mažeika privačia-' 

me laiške rašo’: Gerai bus, I

erantone yra milžiniška 
dirva veikimui.

Nanticoke kuopa būtinai jeigu geri 
turėtų gauti naujų narių. Ji Į žinos į Lorain, Ohio, ir 
turi tiktai 15 narių. Kadai-1 stiprins judėjimą Youngs- 
se Nanticoke smarkiai gy- towne, tai Clevelandas galės 

. biskį pasilsėti.

metų pozicijas.
Žinoma, tai nebloga. Bet 

žmonės nuva- 
su-

Kiekviena diena suteikia daugiau pertikrinančių įrody
mų apie teisingą aprokavimą Amerikos darbininkų radika- 
lizacijos proceso, kaip kad išdėsto Kominterno Atsiliepimas.

Gastonia, tekstilės darbininkų streikai North ir South 
Carolina, Elizabethton, Tenn., New Orleans gatvekarių dar
bininkų "streikas, streikai Naujojoj Anglijoj tarp čeverykų 
darbini ”000 automobilių darbininkų streikas Detroit, 

i įvykė\ streikai New Yorke tarp čeverykų darbinin

 

kų, geležies darbininkų, maisto darbininkų ir mažesni strei
kai įvairios kitose pramonėse pasireiškia veik kiekvieną 

—tjjYlokis yra dabartinis ūpas Amerikos darbininkų. 
Amerikos darbininkai yra išsijudinę. Jie kyla prieš 

atakas darbdavių, kurie per racionalizaciją ir algų nukapo- 
jimą uždeda ant jų vis sunkesnę naštą.

Nekuriuose atsitikimuose darbininkų kovos užima aiš
kiai ofensyvį pobūdį.

Mūsų Partijos veikimui yra neribotos progos.
Mūsų Partijos organizacija, Daily Workeris, ir visa 

Partijos spauda turi būt Sumobilizuota pasitikti tą prielan
kią padėtį.

Dabar nelaikąs bile mūsų Partijos nariui būti neakty- 
viškam.

Kiekvienas komunistas turi stengtis atlikti savo užduo
tį šiuo momentu.

Partija pradeda sistematišką kolonizacijos kampaniją; 
pradeda išdalinti Partijos spėkas kaip geriausia galima, 
id<\nt mes galėtume padidinti darbą organizavime milionų 
^organizuotų darbininkų.-. \

Daily Workeris turi kiekvieną dieną atspausdinti daug 
kopijų dalinimui velui tarp streikierių, kurie laukia mūsų 
vadovybės.

Tiktai mūsų Partija gali vadovauti darbininkų kovas.
Tiktai Komunistų Partija gali praplėsti tas kovas, su

teikti joms reikalingą politinį nusistatymą.

Ar Mūsų Partija Suklups Toj Užduoty?
Atsakymas į šį klausimą yra pas kiekvieną komunistą.
Vienas iš klausimų, kurį jūs turite atsakyti sau, tai 

tas:
Ar jūs nesate vienas tik iš 2,000 Partijos narių, kurie 

davė dienos uždarbį, ar jūs atlikote savo užduotį šiuo mo
mentu?

Jūsų atsakymas turi būt—greitai pasiųsti dienos už
darbį, jeigu dar nepasiuntėt.

Tuojaus pasiųskite dienos uždarbį per savo branduolį į 
Communist Party of America 
43 E. 125th St., New York City

ne
H’$ TOASTED

iš Ziegfeld’s “Whoopee

Šaukimai Vartotojų
Nors kiti leidžia ant greitųjų iškep
tus atsišaukimus, meškeriodami sau 
vartotojus, tuom, tačiaus, negali 
suturėt nesvietiškai didelį pakilimą 
rūkytojų papročiuose, pakilimą, 
paeinanti iš to, kad buvo paskelbti 
ir įrodyti faktai apie apkepinamo 
procesą. Joks ciraretas negali nei . 
prisiartinti prie Lucky Strike geru
mo, kadangi joks kitas cigaretas 
nesinaudoja apkepinimo procesu. 
Šis išimtinas kaitinimas užsipelnė 
užgyrimą 20.679'Y daktarų, kurio 
sako, jog Luckies mažiau teerzina, 
negu kiti cigaretai. Kadangi neš
varumai yra prašalinti, “It’s Toast
ed” yra jums užtikrinimas ypatingo 
Lucky Strike nuopelno.

(PASIKASO)

tf'tla paduodamas 
skaitlines patikrino 
ir patvirtino LY
BRAND. ROSS 
BROS. IR 
MONTGOMERY, 
oficialiai Skaitmenų 
Patikrintojai ir 
Auditoriai.

7hc Lucky Strike Šokių Orkestrą ir toliau kiek- 
vienų subatos vakarų skleis savo muzikų, nuo vieno 

vandenyno iki kito, [>er N. B. C. radio tinklų.

“SIEK LUCKY VIETOJ SALDUMYNO”

M ra

J Jokio Gerkles Erzinimo-—Nei Jokio Kosulio.
Manufacturers

darbininkų. Ir dar dabartines j state : žemes ūkis, 
industrines technikos kilimas 
pakeičia mašinine jėga gyvų
jų jėgą, darbininkus išmeta iš 
darbo ir atiduoda motinos 
gamtos globai. Dėlto mus pri
verčia galvoti apie tokią tvar
ką, kuri priverstų mokslą ir 
techniką tarnauti darbininkų 

j reikalams, o ne kapitalistų ki
šenini. Darbininkai viską pa-

visuomenes vargsta 
mokslai, milžiniškas industri- Ilginių 
jos išvystymas rymo ant su-1 siu — 
lenktų darbininkų nugarų, o už geresnę ateitį, 
jie vargingiausiai gyvena,

TORONTO, CANADA

rv

kituose miestuose, kaip Ham
iltone ir Montreale.

Norintiem važiuoti iš vaka
rinių Canados provincijų j

ti. Dar pavasarį šiaip taip

su

l l©y f).

(Tąsa nuo 2 pusi.)
ekstra priimtus paleidžia, j Torontą, nepatartina važiuoti 
Skerdyklose atlyginimas pap- vėlai rudenį arba žiemą, nes 
rastam darbininkui 35 centai į tada labai sunku darbas gau
rai.

Praeitą pavasarį daug lietu- kartais sugriebia kokį sezoninį 
vių privažiavo į Torontą, bet , darbą.
ne visiems teko apsigyventi, Kaip įvairūs specialistai, i 
didelė dalis, negavę mieste j automobilių mechanikai, tai' 
darbo, išvažinėjo į provinci-; gali lengviau gauti darbo, bet; 
ją jieškoti, dauguma išvažiavo į kai prastam darbininkui labai; 
dirbti ant geležinkelio, kuri sunku, nes jų daug yra. Oi 
gauna atlyginimą nuo 25 iki darbdaviai nuo to tunka, jie, 
30 centų į vai. Tas pats ir j gauna pusdykiai dirbančiu i

Jau Vėl Galima Gaut Tas 
Svarbias Knygas:

Patarimai Vyrams Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2
Patarimai Moterims Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2
Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono. 
Knygos yra didelės, su paveiks
lais ir gražiai apdarytos.
Dabar perkantiems pridedame 
dovanų kėlės įdomias knygutes.
Reikalavimus adresuokit taip:

J. BARKUS (A)
Box 129, G. P. O..
New York, N. Y..

Is ar i

Jer Cherbourg ar Bremen su didžiausiais ir greičiausiais vokečiii laivais'

IMHEN ir EUROPA
Nupigintos j

TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ ■
abi pusi laivakortės, parankūs ir tiesūs. .

gelžkelių susijungimai j by kurį kraštą Europos 
Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai su kitais Populia-

riškais Lloyd laivais
Del sugrįžimo paliudijimų ir kitokių informacijų klaus-.
kites lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas

NCRTU <1:1 MAS

Puslapis Penktas

į
Teki Greenpoint 9682

t

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

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

Tarkitės su mumis del
Y pališkei >.<r laiškais kreipkitės

K. M. S.

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.
C rove St.

644 Drigg* Avenue,
Ridgewoodo Skyrių*: 253

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA gb REPUTAC1JA

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

PERSITIKRINK1T1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

. New York City

Raulas Svyrūnėlis.

mulkinami visokių re
agentų, nekelia obal- 
visi j kovą už laisvę, $10.00 LOTAI $10.00

' Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo
tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi

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

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS I 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
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerkles Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
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-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ 

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai 
110 East 16th St., tarp 4th Avė. ir Irving Pl., New York 

VALANDOS: 9'A.xM. iki S I’. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M

C
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VIETOS ŽINIOS
Lietuviški Patriotai Nei 
Žingsnio Be Dolerio

Kas Padėjo Bombą?

Chuliganai su Policija 
Suardė Chinu Prakalbas

Ne Laiku Pataikė Socialistų 
Samdyti Gorilos

Policija ir patriotiški chuli
ganai suardė prakalbas, ku
rias buvo surengusi Chiniečių 
Priešimperialistinė Lyga, “čai- 
nataune,” ties Mott St., New 
Yorke. Mitingas buvo sureng
tas prieš fašistinę Chini- 
jos valdžią, kuri, primokinta 
svetimų imperialistų, padarė 
provokaciją prieš Sovietus, už- 

' griebdama gelžkelį Mandžuri- 
joj. Chiniečiai biznieriai ir 
Baurės “demokratai” buvo iš- 
anksto prisigabenę supuvusių 

•kiaušinių, watermelono žievių, 
‘ ištižusių tomeičių ir net akme
nų, kuriais vaišino chiniečius 
kalbėtojus ir jų draugus ame
rikiečius. O policija stovėjo ir 
juokėsi, kuomet govėda šitaip 
atakavo kalbėtojus. Kada tvar- 
kadariams atrodė, kad jau 
bus gana, tuomet jie išblaškė 
susirinkimą.

Apvertė Automobiliu, Pabėgo

Sukniasiuvių (klokmeike- 
rių) Unijos socialistiniai pra- 
vadyriai užsiundė revolveriais 
ginkluotus “gorilas” pereitą 
su batą ant Style-Made Cloak 
Kompanijos siuvyklos, 241 W. 
37th St., New Yorke. Gori
loms buvo įsakyta išmušti tos 
dirbtuvės darbininkus, kurie 
visi, apart vieno kirpiko, pri
klauso prie kairiosios, komu
nistų vadovaujamos Industri
nės Adatos Darb. Unijos.

Ųžsiųstieji razbaininkai ap
siriko. Pasirodė, kad šios uni
jos nariai subatomis visai ne
dirba; jie yra išsikovoję liuo- 
są- nuo darbo subatos dieną.

Ką padaužos užtiko, tai vie
ną minėtą kirpiką. Kada del 
įvairių priežasčių dirbtuvės sa
vininkai negalėjo ant greitųjų 
gaut kirpiką iš kariosios uni
jos, tai jie pasiėmė vieną iš 
socialistų jojamos klokmeike- 
rių unijėlės.

Mušeikos nepažino to saviš-
Nežinomas niekšas automo- žmogaus, atėjusio, dirbti 

bilistas, gal girtas, pleškėda- j subatoj, ir smarkiai jį apkū
nias Queens Boulevardu, dro-P®» nepaisydami, kad jis aiš- 
žė į kitą automobilių, kurį ap- žinosi, esąs atsiųstas iš tos pa
vertė, ' sunkiai sužeisdamas 
Clarą Proctoraitę (kuri dabar 
randasi ligoninėj) ir lengviau 
sužeisdamas kitą važiuotoją, 
Willardą Smithą. 
tadaris, nesustodamas, 
garais nudūmė sau tolyn.

Sekmadienį trūko bomba, 
nežinia keno padėta, prieme
nėje keturių augštų namo, 213 
W. 27th St., New Yorke. Na
me buvo brangių kailių san
krova. Nuo eksplozijos išby
rėjo langai aplinkiniuose na
muose. Vienas praeivis su
žeistas lekiančio stiklo skevel
dra. To namo antrame augš- 
te policija rado dešimt bačku-

Patsai pik- 
visais

Worcester, Mass.
DIDELIS IR GRAŽUS

PIKNIKAS S

čios unijos, kaip ir užpuolikai; 
ir todėl jie mušą savo brolį.

Apsidirbę su kirpiku, gorilos 
apdaužė formaną ir kelis kitus 
bosų talkininkus už tai, kad 
jie pas save priima dirbt kai
riuosius siuvėjus. O pirm iš- 

i eisiant dar tie gorilos iš revol- 
jvėrių apšaudė sienas, lubas, 
materijas, drabužius ir kt.

Tuo tarpu buvo duota žinia 
liciiai, ir trys iš tų gengste- 

ų liko suimti.

Perskaitęs , “Laisvėje,” - kad 
nuo liepos 1 d. š. m. bus sun
kiau išsiimti Amerikos pilietys- 
tės popieras, tai birželio 26 
d. nuėjau į nurodytą vietą 
New Yorke, sulig adreso, pa
duoto “Laisvės” išleistoje kny
gutėje. Ten gavau blanką, 
bet nežinojau, kur su ja eit de- - . « ---- -
lei išpildymo. Buvau įėjęs į|čių alkoholio, kuris nepaspėjo 
porą pradinių mokyklų, kad užsidegt nuo eksplozijos, ka- 
man išpildytų blanką delei pir
mų pilietystės popierų; bet^ 
gavau tiktai pajuokimą, 

j
Tuomet važiuoju pas poną 

Mikolainį, /kuris gyvena po 
num. 190) Sand St., Central 
Brooklyne. Mikolainis parei
kalavo iš manęs $2 už blan- 
kos išpildymą, bet aš nesuti
kau. Tuomet nuėjau pas drg. 
J. Jušką, po num. 79 Hudson 
Ave., kuris čia turi čeverykų 
krautuvę. Drg. Juška išpildė ■ 
man blanką visai veltui. Del į 
visa ko vakare dar nuėjau pas 
Joseph LeVanda (Levandaus- 
ką), 107 Union Avė., Brook
lyne, kuris dar papildė tulus 
neaiškumus, ir viskas buvo ge
rai, ir aš birželio 27 d- gavau 
pirmąsias popieras.

P-s Mikolainis yra žinomas, 
kaipo 
karštas savo tautos mylėtojas, 
bet be dolerio nei žingsnio, 
kad ką gero padaryt kitam sa
vo tautos žmogui. O Juška 
ir LeVanda veltui man patar
navo. Geo. Neris.

bardavęs gelžkelių stotis, ra
dio stotis, pakrikdęs elektriki- 
nių ir kitokių traukinių judė
jimą. Visų manevrų išvada, 
daroma Amerikos militaristų, 
yra ta, kad dar stipriau reikią 
apginkluoti New Yorką ir ki
tus strateginius punktus-

Nepavyko Trim Berniukam 
Pavogt Automobilių

lietuviškas patriotas,

Kas Bus Subatoj?

ties

dangi gaisrininkai tuojaus pri
buvo ir užgesino ugnį.

MIRTYS—-LAIDOTUVES

56 metų, 
d. lie- 
liepos,

26 
d.

5.5 me

Jokūbas Valaitis, 
63 Šutton St., mirė 
pos; palaidotas 29 
šv. Jono kapuose.

Pranas S m a i d ž i ū n as,
tų, Elm Point Rd., Great Neck,

i L. L, mirė 26 d. liepos; pa
laidotas 29 d- liepos, šv. Tre
jybės kapuose.

Laidotuvių apeigom rūpina- 
graborius J. Garšva.si

Prigėrė 6, Besimaudydami
žmonės prigėrė sekma- 
besimaudydami Coney 
ir kitose Didžiojo New 
maudynėse. Vienam 

maspathiečiui, J. Kaselow-
skiui, beplaukiojant sustojo 
širdis tvaksėjus ir jis prigėrė 
7 pėdų gilumo vandenyje, ties 
Lake Ronkonkoma.

šeši 
dienį, 
Island 
Yorko

“Gimiau Nelaiminga”

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

$

Trys vaikiščiai, nuo 16 iki 
18 metų amžiaus, bandė pa
vogt didelį automobilių, sto
vėjusį ties 168th St. ir 91st 
Avė., Jamaicoj. Mėgino va
žiuot, bet nepavyko jiems pa
leist motoras. Tuo tarpu už
ėjo juos savininkas W. Boss- 
hart ir areštavo.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

S. L. A. 83 KP. SUSIRINKIMAS
S. L. A. 83 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 1 d. rugpjūčio, 8 
vai. vakare, “Laisves” svetainėje, 46 
Ten Eyck St., Brooklyne. Visi na
riai ir nares kviečiami dalyvauti su
sirinkime, nes yra svarbių reikalų 
aptarimui. Taipgi nepamirškite at- 

! sivesti savo draugus bei pažįstamus 
i prirašyti prie S. L. A. 83 kuopok
J. Kairys, sekr.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
EAST NEW YORK, N. Y.
D. S. A. Ill kuopos susirinki- 
bus ketverge, 1 rugpjūčio, pas 
Čiuberkienę, 10154—110th St., 

Richmond Hill. Pradžia 8 vai. vaka
re.. Visos nares ateikit, yra svarbių 
reikalų. Org. M. K.

L. 
m a s

179-80

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

417 Lorimer Street (“Laiavės” Name), Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
. “TAMSTOMS PA

SAKYS TIE, KURIEMS
MES PATARK A VOM

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

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

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

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

Telephone Stagg 0783

1416

GRABORIUS
(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Rengia Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo Lietuvių 

ir anglų skyriai 
NEDĖLIOJ

Rugpjūčio (August) 4,1929
OLYMPIA PARKE’ *

Jame dalyvaus iš visos Naujo
sios Anglijos lietuviai, nes tai 
bus didžiulis suvažiavimas vi
sų progresyvių ir revoliucinių 
žmonių. Todėl būkite ir jūs, 
nes turėsite progą sueiti sa
vus ir susipažinti su naujais 
draugai.

Programa bus didelė. Da
lyvaus :

I E. New Yorko Kuopų 
i Komisijų Domei
I ----------------

Liepos 31 d., 8 vai. vakare, 
10154—110th St., > Richmond 
Hill, įvyks S. L. A. 322, L. D.

kuopų komisijų susirinkimas. 
Visi nariai ir narės dalyvauki
te, nes reikia užbaigti išva
žiavimo apyskaitą. V. P.

Aido Choras, dvi poros risti- I rūstelninke” Studente 
kų, Aido Choras su Montello ______
Sporto Unija los volley ball; 
plaukimas per ežerą ir kalbė
tojai lietuvių ir anglų kalbo
mis.

Visas šio pikniko pelnas ski
riamas vedimui bylos areštuo
tų darbininkų vadų Gastoni-
• ♦ 
JOJ.

Atsiliepkit į atsišaukimą vi
si lietuviai darbininkai! šia
me paskutiniame šio sezono 
piknike dalyvaukite visi. Vie-j ja, lead jai buvo galva susi- 
tą, kurioj įvyks piknikas, visi maišiusi iš nerdidelio mokini- 
žinote. O užkandžių, šaltko- mosi.
šės, minkštų gėrimų ir cigarų baigusi vieną mokytoji] kole- 
netruks. ‘ Rengėjai.

Miške, netoli Peekskill, N. 
Y., surado Berthą Goldsteinai- 
tę, 22 metu merginą, kuri bu 
vo dingusi iš namų jau 8 die
nas. Ta laiką jinai maitinosi 
lapais, šaknimis ir šiokiais bei 
tokiais randamais vaisiais. 
Dieną jinai miegojo girioje, vi
są naktį budėjo, bijodama 
tamsoj užmigti. Policija spė-

Jinai ką tik buvo už-

giją New Yorke.

PENKIASDEŠIMTS KETVIRTAS METINIS

PIKNIKAS
Rengia šv. Kazimiero ir Juozapo Draugystė

Nedalioj, Rugpjūčio (August) 4,1929
KLAŠČ1AUS CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avenues ir Rust Street 
Maspeth, L. I., N. Y.

Pradžia Antrą Valandą Po Pietų

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti į šj mūsų šaunų 
parengimą. Dzūkai, kalakutai-žemaičiai, kapsai, zanavykai ir augš- 
taičiai, būkite visi, be skirtumo religinių ar politinių įsitikinimų. Par
kas gražus ir svetaine įtaisyta pagal naujausią ir gražiausią madą. 
Muzika prof. Retikevičiaus grieš lietuviškus ir amerikoniškus šokius, 
tat visi rasite sau malonaus pasitenkinimo. Atsilankiusiems skiriama 
dvi dovanas: aukso kavalkas $2.50 vertės vyrams ir aukso kavalkas 
$2.50 vertės moterims. Per abu vertė $5.00. Prie įžangos bus duo
dama laimėjimo tikietai. Puiki proga patirti savo laimę.

Gaspadinės, atsivežkite kamputį kumpio, dešros ar skilandžio, o 
toliau žinote...

Einu Grandstryčiu ir 
Union Avė. randu būrį kriau
čių bediskusuojant apie 3 d. 
rugpjūčio (Augusto). Na, ma
nau, kas čia svarbu bus, ir aš 
savo ausį prikišau klausyti. 
Vienas ir pradėjo:

—Et, jau ką tu čia kalbi, 
kad lygiečiai valdo lokalą, tai 
nereikia važiuoti į kriaučių 
54 skyriahs pikniką. Tu kiau
rai klaidingas

—Aš jau matau, kad tu no
ri pasiduoti komunistų inta
kai,—aiškino sudžiūvęs vyras 
riebiam kriaučiui savo nusista
tymą.

—Kokiai čia intakai ?—pa
klausė storulis.

—Aš jau matau, kad tu no
ri padėti : Ivgiečiams finansi
niai... Va, drauge, ir bėda su 
mūsų ratelninkais, kad jie ne-1 
supranta savo reikalo—jeigu , 
komunistai lokalo valdyboje, 
tegul jie ir piknikus patys at
silaiko. Aš pereitą metą sa- 
botažavau kriaučių pikniką, aš 
ir šiemet nesilankysiu į jį tik 
todėl, kad lygiečiai stovi prie 
lokalo vairo. Ir jiems duosi, 
kad būtu piknikas pasekmin
gas—tai kvailystė būtų !

—Sakai, pernai sabotažavai 
kriaučių pikniką?

—Taip. . . — perkirto džiū
sna storulio balsą.

—Pernai buvo neblogas 
kriaučių piknikas, kur atsilan
kė- progresyvė visuomenė, ir 
kriaučių lokalas padarė kelius 
dolerius nelno. Tai, mielasis, 
matai, kiek reiškia tavo sa
botažas ?

, —Bet šiemet, tai ne pernai, 
—įsikarščiavęs džiūsna perkir
to riebiajam vyrui-

—O kas jau čia skirtingiau ? 
Nieko nanašaus. Jeigu keli 
fanatiški ratelninkai neatsilan
kys, tai tas nieko nereikš. 
Bet aš žinau, kad daugel ne 
tik kriaučių, bet ir nekriaučiu 
renoriaši važiuoti ateinančią 
subatą nas kriaučius i pikniką, 
kuris atsibus Klaščiaus nar- 

ike, Ivo-iai kaip nusė no dvie- 
bus ir tavo f rentų ra-i,

i • j • ci'VUlSlAim n 1/iH rxin

24 metų mergina, Rebecca 
Weise], 1329—41st St-, Brbok; 
lyne, nusinuodijo gazu, palik
dama raštelį: “Aš gimiau, 
kad būt nelaiminga. Sudiev, 
visas pasauli!” •

CHESTER, PA.
A. L. D. L. D. 30 kuopos susirin

kimas bus ketverge, 1 rugpjūčio, 
Lietuvių Kliubo name, 339 E. 4th 
St. Pradžia 8 vai. vakare. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų. Ku
rie dar neužsimokėję, ateikit ir už- 
simokūkit, nes kitaip liksit ne nariais 
ir nepailsit knygų. Atsiveskit ir 
nauju narių. Sekr. P. Kašarauskas. 

179-80

REIKALAVIMAI

7 Pabėgo iš Prieglaudos
REIKALINGAS vyras dirbti valgyk

loje. Patyrimas nereikalingas. At
sišaukite: Eddie’s Lunch Room, 13 
Columbia Heights, arti Fulton St., 
New York. • 179-81

išSeptyni berniukai pabėgo 
Prieglaudos Namų, Randall’s 
Saloje. Jie įsilaužė į čia pat 
esančią “karpenterio šapą,” 
pasivogė kopėčias; jomis per
lipo per prieglaudos sieną; 
paskui, 
East Upę ir išplaukė į 
York a. v

per prieglaudos 
kaip manoma, šoko į

New

Nepešė Chicagos 
Banditas

Iš Chicagos atvažiavęs ban
ditas, Louis Allen, 22 metų 
amžiaus, priėjo prie turtingai 
atrodančio žmogaus, sėdinčio 
automobiliu j e, Riverside Drive, 
New Yorke; liepė jam iškelti 
rankas augštyn, atkišdamas 
revolverį ir pasirengęs api
plėšt automobilistą. Bet au
tomobilistas, kuris paskui pa
sirodė detektyvas John Foran, 
pagriebė už revolverio, nulen
kė jo vamzdį žemyn; nutvėrė 
plėšikui už kaklo; keliais 
kumščio smūgiais jį apsvaigi
no ir atvežė į policijos 
kaip areštantą.

Du Nusižudė Viešbuty]

stotį,

New

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA grosernė, biznis į- 

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

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

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

GI 2—10th Ave., cor. 44th St.
New York, N. Y. 169-93
KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

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

namus,

taisome 
Reika- 

S., 114 
Tel. 

?

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po plet. 
Ketvergais ir aubatomiu iki 6 vai. 
Penktadieniai* ir sekmadieniai* tik 
aulyg autartiea.

iu. <
telninku, nes kiti netaip žiū
ri. kaip tu,—pridūrė niktai 
storulis. Kriaučius.

Hermitage Hotelyj, 
Yorke, tą pačią naktį nu
sižudė du svečiai. Nusišovė 
Archie Ogilvie, 24 metų am
žiaus, palikdamas savo kūną 
bile kuriai vietinei medicinos 
kolegijai. Kitame kambaryje, 
maudynės lovyje, prisigirdė 
graži moteriškė, apie 40 metų 
amžiaus, kurį buvo tižsiregis- 

i “B. Cohen,” iš Detroi
to. Paliktame raštelyje sako: 
“Neturiu nei draugų, nei pini
gų.”

NAUJA BUCERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS

Žydą Bažnyčia $8,000,000 Po Karo Manevrų
ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

■ ----- ----- -------------------------------------- ----------- -------------------T-------------- :---------- —

KELRODIS: Iš New Yorko važiuodami, imkite 14th St. subway ir 
persimainykite ant Grand St. gatvekario. Flushing ir Grand St. ka
rai daveža. Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

Ant 5th Ave-, ties 65th St., 
New Yorke, užbaigta ,statyt 
nauja žydų bažnyčia Temple 
Emanu/El, kuri lėšavo $8,000,- 
000.

New Yorke ir apielinkėj 
tuo tarpu užsibaigė kariniai 
manevrai, laike kurių “raudo
nasis laivynas 'ir orlaivynas” 
pridirbęs tokių šposų; subom-

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.

Juniper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MA SPETH, N. Y.
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Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET 
Central Brooklyn, N. Y.

DR. A. L CEASAR
I Darbą atlieku 
l Kreipkitės šiuo adresu: !
j JONAS STOKES Į
I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I
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SKAITYKIT IR
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

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

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

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

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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

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

UŽEIGA

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

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

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių RemunSlių
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 Pin a vi jų šaknų
Puplaiškių Trūkžolių
Parušanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. ŠalmėČių
ivo prigimtoj kalboj apie kokių lietuvišką

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514
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