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Zeppelinas Atsisakė Su
sisiekti su Sovietų 

Stotimis
MASKVA.—Sovietai įsi

žeidę, kad vokiečių dirižab
lio Graf Zeppelino viršinin
kai atsisakė susisiekti su So
vietų radio stotimis, kuomet 
dirižablis lėkė per Sovietų 
Sąjungą. Dirižablis tik 
trumpai pranešė, kad ne
skris per Maskvą. Praneši
me į Sibiro radio stotį pa
sakė tik “viskas gerai.”

Sovietų orlaivininkystės 
specialistas Vorobiovas ant
radienio “Pravdos” laidoj pelinų Išdirbystės advoka-[ 
kritikuoja dirižablio pasiek tas, antradienį išvyko į New1 
girną. Tuo pačiu sykiu pa-;Yorką tartis su Amerikos| 
žymi, kad dirižablis padarė finansieriais del sudarymo 
svarbią kelionę, nulėkdamas vokiečių-amerikonų kompa- 
į Tokio.
dirižabliai yra daug 
tiškesni, negu orlaiviai, sa
ko Vorobiovas. Toliaus jis nansieriai prisidės prie tos 
sako:

“Del tokios plačios šalies 
kaip mūsų ir del lėkimo per 
jūras dirižablis matomai 
yra daug geresnė susisieki
mo priemonė, negu orlaivis. 
Bet yra apgailėtina, kad' Zeppelinais susisiekimą tarp 
mūsų orinis svečias, kuriam i Jungtinių Valstijų ir Euro- 
mes reguliariai suteikėm'pos ir Jungtinių Valstijų ir 
informacijas apie orą, ne- Pietų Amerikos. Taipgi 
matė reikalingu atsilyginti ■ gal bus įsteigta linija per 
už mūsų mandagumą šutei- Europą į Tolimus Rytus, 
kiant mums informacijas, sovietai/Vokiečiai ir Japo- 
kunos buvo ne tiK ajelnai paj pjanu(>ja Nauja Liniją 
didelės svarbos Sovietų ma-' u
sems, bet taipgi buvo svar- i Pavykus Graf Zeppelinui 
bios mūsų orlaivininkystei.” nulėkti į Tokio, Japoniją,

Jis nurodo, kad Osoavia-' daroma planas įsteigimui 
kim ir Sovietų Radio Aso- Zeppelino linijos. Prie to! 
ciacija buvo sudarę, kad sumanyto plano prisideda 
darbininkai dirbtų pakaito- Sovietų Sąjunga, Vokietija 
mis dieną ir naktį radio sto- Japonija. Planas reika- 
tyse, kad nuolatos susisiekti į $20,000,000 kapitalo, 
su dirižabliu, bet nuo diri-: Dirižablio stotys butų 
žablio gavo tik virš minė-. įsteigtos visose trijose šaly- 
tus trumpus pranešimus. Oise- i
kuomet Sibiro radio stotis 
bandė susisiekti su dirižab-i lyne.
liu, tai gavo nedraugišką ■ kur nors tarp Yokohama ir 
atsakymą “Netrukdykite.” į Kobe. Laivyno orlaivių

Sovietu valdžia buvo įsa. i laukas Kasumigaura taipgi 
kius visoms orlaivių stotims ^a! butų naudingas.
būt pasirengus tuojaus pa-. Kitos stotys būtų Lenin- 
siųsti orlaivius pagelbon,! srade, Krasnojarske, Char- 
jeigu nelaimė patiktų vokie-i kine l1.' veikiausia Osakoj, 
■čių dirižablį lekiant per So-1 Planuojama Krasnojarske 
vietų Sąjungą, ir per 70 va-; isLelSfl stotį kaipo pastovią 
landų orlaivių stotys buvo bazę del rezervinio dirižab- 
ant sargybos diena ir naktį.; H°’ kurį būtų galima naudo- į 
Bet už tokį draugiškumą Įnepaprastam atsitikime, l 
dirižablio viršininkai ne- ---------------—
draugiškai atsilygino.

Tas nedraugiškumas vei-1 tj pacifik . Amerik 
klausia buvo del to, kad di- į " k
rižablio kelionę finansavo i --------
Amerikos . milionierius! Tokio> Japoni j a.— Vokie- 
Hearstas ir buvo, padaręs dirižablis Graf Zeppelin 
sutartį, kad tik jo laikraš- pasirengęs išlėkti į Ameriką 
čiams būtų pranešamos ži- per pacifiką 4 vai. ketvirta-

Atvyksta Tartis del {steigmio | PIRMADIENĮ PRASIDĖS 16 GASTONI JQS STfiE1K() VADE TEĮSMAS
Televizijos Pagelba Perduota1 

Kalbantieji Judžiai

nios

Friedrichshafen, Vokieti
ja.—Dr. Karl Schmidt, Zep-

parodo, kad nijos įsteigimui reguliarės 
prak-- Zeppelinų linijos per jūras. 

Sakoma, kad Amerikos fi

kompanijos, jeigu dirižablis 
Graf Zeppelin sėkmingai 
aplėks aplink pasaulį ir įro
dys, kad Zeppelinai yra 

, praktiški kelionei.
Planuoja įsteigti reguliarį

128 Metų “Jaunikis”
Transvalio mieste Midels- 

burge (Pietų Afrikoj) nese
nai buvo labai įdomios ves
tuvės. Vedė hotentotas 
Vind Noel, turėdamas 128 
metus amžiaus. Jo žmona 
turi 47 m. Noel turi daugy
bę vaikų nuo pirmųjų savo 
žmonų. Jo vyresniam sū
nui jau 80 metų.

Londonas. — Paskelbtas 
skaitlinės už šių metų pus- 

■ mėtį parodo, kad bankai vis 
daugiau ir daugiau kontro
liuoja pramonę Anglijoj.

Kitu Septynių Darbininkų Teismas Atidėtas iki Spalių 15;
Atmetė Reikalavimų Pakeisti Teismo Vietų

GASTONIA, N. C.—Teis
mas septynių Gastonijos 
tekstilės darbi ninku, kurie 
yra kaltinami slaptam už
puolime mirtinais ginklais, 
su tikslu žudyti, tapo atidė
tas iki spalių 15 d., kuomet 
kaltinamieji pirmadienį bu
vo pašaukti Gaston apskri
čio teisman del išklausinėji
mo. Kaltinamųjų advoka
tai reikalavo permainyti 
teismo vietą, kadangi čia 
darbdaviai yra sudarę blogą 
atmosferą prieš streikierius 
per savo propagandą. Rei
kalavimas tapo atmestas ir 
darbininkai bus tardomi to
kiame teisme, kuris išanks- 
to bus darbdavių suorgani
zuotas prieš juos. Net tei
sėjas Barnhill išsireiškė, 
kad vietos teismas ant tiek 
yra priešingas tiems strei- 
kieriams, kad sudaro pama- 

! tą pakeitimui teismo vietos.

Europine stotis būtų Ber-
Aziatinė stotis būtų

Darbininkai Visų šabų, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasauli!

RAUDONARMIEČIAI ATMUŠĖ CHINŲ 
KARIUOMENĘ SOVIETU TERITORIJOJLONDONAS.— Pirmadie- 

nį čia televizijos pagelba bu- v. . . .. . » v r
vo perduota kalbančioji f ii- Baltagvardiečiai ir Chinijos Kareiviai Buvo Įsiveržę Kelias 
ma. Bandymą darė Baird 
Televizijos Vystymo Kom
panija. Lošėjas buvo Ang-'

v yodevilinio Leatro:^o^o gaUįa pranešimas, kad nepamatuoti, sako čia gau- 
J žvaigždė George Robey. Jis pirmadienį įvyko didelis su- ti pranešimai nuo amerikie- 

I kalbėjo ir lošė. Balsas bu-; sįhirtimas tarp Raudonosios čių iš Charbino.
vo labai aiškus, aiškesnis,; Armijos ir Chinijos milita- 

Hn wdkrTinvH rinronpn ne^U teatl e* i ristų spėkų. Baltagvardic-tin, Waltei Lloyd, Cla) ence; ^sis paveiksluose, 
Townsend, D, E. MacDo-1 perai išėio. 
nald, Robert Litoff, C. M. | 
Lell ir J. R. Pittman. Jie[ 
paliuosuoti po $750 kauci
jos kiekvienas. Nuo to lai
ko, kaip jie tapo išimti iš 
kalėjimo po kaucija, visi 
septyni aktyviškai darbuo-

Septyni : darbininkai, ku
riuos Manville-Jenckes kom
panijos advokatai stengsis 
pasmerkti ilgiems metams 
kalėjimo, yra: Ernest Mar-

Orlaivis be Sustoiimo Du
u

Kartu Perlėkė Amerikos 
Kontinentų

Mylias Sovietu Pusėn
MASKVA.— Iš Vladivos- riją pereitą šeštadienį yra

Chinijos kariuomenei įsi
veržus Sovietų teritorijon, 
raudonarmiečiai juos vijosi 
ir besivejant mažesni rau
donarmiečių pulkai perėjo 
rubežiu.

Sakoma, kad susikirti
muose žuvę apie 200 Chini-

čiai rusai ir Chinijos karei
viai buvo įsiveržę kelias my
lias į Sovietų teritoriją.

Chinijos užpuolikai persi- 
veržė per rubežiu ir marša- 
vo linkui svarbaus gelžkelio
punkto prie Nikolsk-Ussu- jos kareivių, 
riysk miesto, bet Sovietų! • -----------------
kariuomenė pradėjo smar- Čeky Laikraštis Iškėlė Slapty 
kią kova ir atmušė užpuoli-' Militarinę Sutarti

Antradieni keliose vietose, „„ . . ...
raudonarmiečiai susikirto' A 1 RA,GA> ^“slovakua - 

.. x Antradieni čia laikraštissu Chimjos spėko ms Įsiver- į
zusiomis i Sovietu tentori- ... . ±! . .o‘., • v v. militarinę sutarti, padarytą la palei kibiro rubezių. Ne- ■ , .v n
mažai chiniečiu užmušta ir' e’oso\a įjos, umu- 
sužeista. Tačiaus dar minai nlJ°® »’ Jugoslavijos

* vi i f n vr i ta o zl iwrrn

nežinoma, kiek viena bei ki
ta pusė nukentėjo sužeistais. 
ir užmuštais. >

Vienas mūšis įvyko prie 
•■ ...„ _buvo p)arij į šiaurius nuo Manchu- 

Nick ManleT ir Art Walker, jj. Nankingo valdžia skel- 
Jie ore išlekiojo 120 valan- j pja, ^ad keturi chinai žuvo 
dų ir 2 minutas. Padarė į įr 25 tapo sužeisti.
7,200 myliu. - 1 - -• _ . .

SPOKANE, Wash.—Or-
jasi Tarptautinio Darbinin- į iaj vjs gun God jj įja išlėkė 
kų Apsigynimo vedamoj.į New Yorka pereita ket- 
kampanijoj del vedimo Gas-[virtadienį, 5:58 vai. po pie- 
tonijos bylos. Jie važinėja i pacifiko laiku. Sekma- 
po įvairius miestus ir kalba | dienį paskraidė 
darbininku masiniuose 
ringuose.

Šešiolikos kitu streiko
du teismas prasidės

virš New 
nu-1 Yorko miesto ir leidosi at

gal. Antradienį čia sugrįžo 
va- 0:59 vai. po pietų.

_____  x._____ se-l
kantį pirmadienį, rugpjūčio Jungtinių Valstijų kontinen- 

;tą be sustojimo. Jam le
kiant tam tikruose punktuo-'į 
se pre pridavė gazolino kiti; 
orlaiviai. Lakūnai,

26 d., Charlotte, N. C.
—--------- - -----------------X

Kitas Sovietų Orlaivis, Užvardintas “Šalis 
Sovietų,” Išlėks Rytoj į New Yorką

MASKVA.— Pranešama, 
kad kitas Sovietų orlaivis, 
panašus į orlaivį “Šalis So
vietų,” kuris lėkdamas į A- 
meriką buvo priverstas nu
sileisti Sibire, rytoj išlėks iš 
Maskvos į New Yorką. 
Lėks tuo pačiu užsibrėžtu 
ruožtu: per Sibirą, Alaska į 
Seattle, Wash.; iš ten per 
Chicagą į New Yorką.

Lėks tie patys lakūnai. 
(Naujas orlaivis užvardin-

tas tuo pačiu vardu, “šalis 
Sovietų.”

Orlaivio nelaimės prie
žastis buvo didelė audra su 
perkūnija netoli Čitos (Si
bire). Orlaivis buvo priver
stas nusileisti. Per didelę 
miglą nebuvo galima pasi
rinkti vietą nusileisti, ir

Orlaivis du kartu perlėkė

ŽUVO MOTERIS ORLAI
VIŲ LENKTYNĖSE

Į šiaurius nuo Dalainor 
miesto įvyko mūšis, ir kad 
atmušus užpuolikus, Sovie
tu kariuomenė naudojo tan
kas.

Kaip greitai Chinijos įsi-WELLTON, Ariz. Neto- Kaip greitai Chinijos įsi- 
li nuo čia laukuose tapo at- j veržUsios spėkos tapo at
rastas lavonas lakūnes Mar-;mu^os^ įaįp grejtai Raudo- 
vel Crosson, kuri pirmadie- nojį Armija pasitraukė iš 

visų punktų Mandžurijoj. ?nį orlaiviu išlėkė iš Santa
kuomet orlaivis bandė nusi- Monica, Cal., j Cleveland, Sovietų armija tik vydamosi 

ir Ohio, orlaivių lenktynėse, baltagvardiečius i ' ''
Jos orlaivis nukrito. Į Phe- kareivius

leisti, pasitaikė miškas 
orlaivis susikūlė į medį. 
Juomi nebuvo galima tęsti' 
kelionę.

; Zeppelinas Pasirengęs Lėk- Chinija Pasisako, Kad i Anglija Nori Patraukti
Rengiasi Prie Karo Vokietiją Savo Pusėn
SHANGHAJUS. — Nan- 

kingo valdžios pusiau oficia- 
lė žinių agentūra Tachung 
trečiadienį išleido pareiški
mą, kuriame sakoma:

i “Nors nebuvo didelių įvy- 
Lėks į Los Angeles, į kjų ant Mandžurijos rube-

dienio rytą (3 vai. po pietų 
trečiadienį New Yorko lai-i 
ku).
Cal.

žuvo 18 Kareivių
Bucharest, Rumunija. — 

Pjrmadienio vakarą Momes- 
ti forte, netoli nuo čia, išti
ko amunicijos eksplęzija ir 
žuvo 18 kareivių.
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ziaus bėgy pastai ųjų. dviejų tjjos reparacijų skolos būtų

Columbus, Ohio. — Dr. 
James H. Snook antradienį 
čia tapo nuteistas elektros 
kėdėn už nužudymą panelės 
Theora Hix. Jis bus nužu
dytas lapkričio mėn. 29 d. 
Teisėjas Scarlett atmetė rei
kalavimą naujo teismo.

nix, Ariz., atlėkė tik 16 mo
terų iš devyniolikos pradė
jusių lenktynes.

Italija Atsisako Sumažinti; 
Reparacijų Dalį

ir
, įsiveržusius So- [ 

vietų teritorijon, perėjo per 
rubežiu Mandžurijos pusėn.

Sutartis buvo padaryta 
Mažosios Antantės konfe
rencijoj, kuri atsibuvo Bel
grade gegužės mėnesį. Tuo
met apie konferenciją buvo 
pranešta, kad jos dalyviai 
atnaujinę atskiras^politines 
sutartis ir pasirašė naują

■ arbitracijos sutartį. Bet 
tuomet nebuvo žinoma apie 
slaptą militarinę sutartį.

Visos trys šalys sudaro 
! arti 400,000 kareiviu.

Vaduojantis ta sutartim,
■ visų trijų šalių militarinių 
[spėkų vyriausios galvos da
lyvaus šių metų Čekoslova
kijos manevruose Moravi-

Francijos atvyks 
chinų ! £ener°las Petain. Militari- 

- j nė sutartis sudaryta po 
Francijos imperialistų įta
ka.

Japonija Gabena 
Kariuomenę Gyvasties Apdraudimų 

Išleista už 100 Bilionu DoL
Pranešama, kad Japonija; 

Haga, Holandija.—Fran-
HAGA, Holandija.—Ang- cijos, Belgijos ir Japonijos 

Ii j a nori patraukti Vokieti- atstovai 
ją savo pusėn. Jos atstovai 
čia daro manevrus. Snow
den, Anglijos atstovas re
paracijų. konferencijoj, iš
reiškė nuomonę, kad Vokie-

dienų, abi salys, Chinija n .■ grejįai sumažintos, o, jeigu 
Rusija, rengiasi pi le kai o. j gapma, vjsaj panaikintos.

, 9i?-m?os va^!nir] ai Dabar Vokietija yra Ame- 
skelbe karo stovį visoj su-, ,rįpos imperialistu rankose, 
ty, kur eina Chinijos Ryti- ,  
nis Gelžkelis. Kaltina 
ir chinus komunistus 
tažavime gelžkelio.

Syracuse, N. Y.—■ Antra
dienį čia New Yorko Vals
tijos Darbo Federacijos kon
vencijoj kalbėjo leitenantas 
gubernatorius H. H. Leh
man. Jis sakė, kad turėtų 
būt sudaryta “nepartinė” 
komisija rišimui ginčų tarp 
darbdavių ir darbininkų.

rusus “Kipšus” Padėjo Kalėjimai 
šabo-> _ Tb-< 1 • 1 v• j Ulytele, Rokiškio valse.— 

Jau buvo paminėta, kad ge
ri katalikai sumušė senelę 
A. Grigonienę. Senelė gy
nėsi ražančium. Mat buvo 
naktis ir ji manė, kad ją 
užpuolė kipšiukai. Liepos 
31 d. Rokiškio taikos teisė
jas visiems trims “kipšiu
kams” davė po 14 parų ka
lėjimo.

dėjo pastangas 
įkalbėti Italijai, kad ji su
mažintų savo reparacijų da
lį, kurią jai skiria Youngo 
planas, kad. būtų galima di
desnę dalį mokėti Anglijai 
ir tuo būdu susitaikyti su 
Anglija, bet Italijos atsto
vai tą patarimą atmetė.

NUBAUDĖ LAIKRAŠTĮ
SYDNEY, Australija. — 

Teismas nubaudė laikraštį 
“Labor Daily” užsimokėti 
$1,250 ir jo redaktorių $250 
už parašymą straipsnių po 
antgalviu: “Suokalbis prieš 
L W. W.” ir “1____  .
spiracija prieš darbinin-1 
kus.” Laikraštis smerkian
čiai aprašė suareštavimą 
Jack Garden ir šešių kitų 
darbininkų, kurie vadovavo 
medžio darbininku streiką.

pradėjo gabenti savo ka- NEW YORK. — Pasak
riuojn.enę prie Mandžurijos Gyvasties Apdraudos Aso- 
rubeziaus. Kariuomenė ga- ciacijos prezidentų paskelb- 
benama per Korėją ir Pietų į0 raporto antradienį, Ame-
Mandžurijos Gelžkelių, ku
ris priklauso Japonijai.

Pirmadienį
konferencijoj

riko s gyvasties apdraudos 
į kompanijos turi irdavusios 

valdininkų (gyvasties apdraudimo paliu- 
Nankinge dijimų (policies) už suvirs 

Chiang Kai-shekas, Chini- $100,000,000,000 (šimtą bi
jos J prezidentas, nusiminu- lionų dolerių),
šiai kalbėjo apie Sovietų- ” — 
Chinų padėtį. Jis prisipazi-! Manoma

Didelė kon-j škė jis.

no, kad Chinijoj tarp pačių 
milijtaristų nėra vienybės ir 
del to sunku būtų kariauti 
prieš Sovietų Sąjungą. “Mes 
nesame susivieniję m uoliai 
nedirbame, kad suvienyti ir 
sudrūtinti savo šalį,” parei-

Užginčina Pranešimus Apie 
Raudonarmiečių Įsiveržimą

Pekinas.— Pranešimai a- 
pie 10,000 Sovietų kareivių 
įsiveržimą į Chinijos terito-

I

Kad Šveicarijos 
Lakūnai žuvo

New York.—Apie du Švei
carijos lakūnus, kurie išlėkė 
iŠ Lisbon, Portugalijos, į 
New Yorką orlaiviu Jung- 
schweitzerland (Jaunoji 
Šveicarija), nieko negirdėt. 
Manoma, kad jie žuvo At- 
lantike. Apie 2 vai. po pie
tų pirmadienį jų orlaivis 
buvo matomas apie Azores 
salas. Nuo to laiko apie 
juos negauta žinių.

Dienraščio “Laisvės” Naudai Piknikas Nedėlioję, Rugpjūčio (August) 25 d., 1929, Valley View Parke, Inkerman, Pa. Programoj Dalyvaus: Shenandoah’rio Lyros 
Choras, Wilkes-Barre Aido Choras, Binghamtonieciy Duetai ir Bus Visokio Sporto; Kalbės “Laisvės” Administratorius. Programa Prasidės 4-tą Valanda Po Piety.
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PARDAVYSTE po pardavystei
Be jokios atodairos par

duodami streiką po strei
kui, tačiaus, Amerikos Dar
bo Federacijos senoviškieji 
ir vadinami “progresyviai” 
šulai susiriesdami keikia 
kairiąją, komunistų vado
vaujamą Nacionalę Audėjų 
Uniją, kuri didvyriškai ve
dė Gastonijos kovą ir į ku
rią dabar kreipiasi akys Ma
rteno audėjų. Del to reiš
kinio skaudžiai sudejavo ir 
Darbo Federacijos prezi
dentas dabartiniame posė
dyje Federacinės Tarybos 
Atlantic City, N. J. Ta Ta
ryba, ruošdama planus Fe
deracijos suvažiavimui, be
je, nepraleido progos pa
smerkti ir narsią New Or- 
leanso gatvekarių darbinin
kų kovą.

Kaip senojo plauko, Gree- 
no ir Lewiso tipo storžieviai 
kapitalo tarnautojai, taip ir

; naujieji Mustės-Hoffmano 
. _ rūšies “progresyviai” laka 

veikė- buržuazijos cėberio ir lo- 
DarbO’ja kapitalo naudai prieš ko- 
Kuno i voiančius darbininkus.

su so-!
Lee,. Ar tai dar ne įrodymas, 

i kad jau laikas Amerikos 
• darbininkų klasei užduot 
per kepurę ir'trenkt iš savo 
tarpo tokius Judošius? Argi 
jau neatėjo momentas sta
tyt organizuotą proletaria-t 
to judėjimą šioje šalyje ki
tokiais, klasinės kovos pa
matais ? O svarbiausią 
žingsnį tąja kryptim darbi
ninkai gali ir turi padaryti, 
pasiųsdami savo delegatus 
nuo visų fabrikų grupių ir 
unijų į Darbo Unijų Vieny
bės Suvažiavimą, kuris pra
sidės Clevelande rugpj. 31 
diena, v

Užvirė: naujas audringas) 
audėjų streikas Marion mie
stelyj,' Nortįh Čarolinoj, toj 
pačioj valstijoj, kaip ir Gas
tonia., 2,000 audimū verpi
mo v'ergų stojo įtūžusion 
kovon (P^ięš. jąų U; tajp( mi- 
zerno' uždarbio, kapojimus, 
prieš nepakeliamai ilgas 
darbo valandas ir prieš sle
giančia skubinimo “tvarką” 
dirbtuvėse. Sąlygos pasida
rė taip nepakenčiamos, kad 
jie, dantimis grieždami, iš
ėjo į 'klasinio mūšio lauką, 
nepaisydami, kad jų kaimy
nams,' keliolikai gastoniečių, 
gręsia mirties bausmė.

Bet iš pat pirmųjų žings
nių Mariono kovotojams 
tenka susidurti su pardavi-: 
kais, kuriuos prisiuntė, kai-' 
po “streiko vadus,” Ameri
kos Darbo Federacija. Į ly-' 
derius streikieriams įsibru- 

‘ko priklausanti Federacijai! 
Jungtinė Audėjų Unija su 
savo organizatorium Alfre
du Hoffipanu.—Jis 
jas neva-progresyvio 
Federacijos sparno, 
galvinyj stovi Mušte 
cialistais; Algernon
Onealp:! ^r . kitais menševi
kais. * < .

Tas “progresistas” tuo
jaus pątęisino valstijos mi
licijos^ užtraukimą ant strei- 
kieriųj 'Atlaikęs, ilgą slaptą 
konferenciją su teisėju N. 
A. T6wnsendu, gubernato
riaus atstovu, Hoffmanas 
įsakė masiniam darbininkų 
pikietui pasitraukti nuo 
Clinchfieid audyklos, kad 
dirbtuvė galėtų “ramiai at
sidaryti’7 ir pradėtų joje 
darbą 38T iš kitur įgabenti 
streiklaužiai. Be to, Hoff
manas davė darbininkams z 
patarimą, kad kišeniuose 
nešiotųsi “Bibliją ir kantič- 

' kas, o ne revolverius ir I 
blakdžiakius.”

Vietoj pasmerkt fabri
kantus, streiklaužius, polici
ją ir miliciją už jų smurtą 
prieš darbininkus; vietoj 
nurodyt, kad kapitalo 
“tvarkdariai” savo krimina
liais užptlolimais priverčia 
streikįerius gintis, tai mini
mas “proįresistas” kuolais 
laido į -del , duonos' kąsnio; 
kovojančius darbininkus, 
kaip į ^altinlnkuš”, kruvi
nųjų veiksmų. ;

Į tol^ip’s; išdaviko ‘ ’prive- 
džiojimus streikieriai atsa
kė paniękdį šauksmais ir su 
didžiausiu ’pasipiktinimu ir 
karčia pagieža visa audėjų 
minia jrheįęsi? pjįkietuot už- 
streikuotą fabriką. Jų lini
jas sulaužė ir-masinį pikie- 
tą išblaškė tiktai valstijos: 
milicininkai su nuodingomis; 
duji] bombomis, šautuvais ir tunizmas” žodžiai buvo pra- 
durtuvšais; 4ir, tik tuomet te-Teisti raidžių statytojo ir 
galėjo L sueit ; dirbtuvčn korektorius, skaitydamas 
streiklaužiai, be abejo, lai
minami H6ffm#no ir šu ge
riausiais linkėjimais T.. A. 
Wilsono, North Carolines 
Darbo Federacijos preziden
to, kuris pareiškė, kad strei- 
kieriai.užėmė' kovingą, pozi
cija be iokio :tam . leidimo iš

(t ;

PATAISYMAS KLAIDOS

Rugpjūčio 19 d. tilpusiam 
“Laisvėje” 
straipsny 
Raudonosios Dienos Požy
miai ir Pamokos” įsiskverbė 
nemaloni klaida. Paskuti
niam straipsnio paragrafe 
pasakyta:

“Einant ]>rie suvedimo, 
prisieina atžymėti, kad 
Partija buvo dikčiai su
varginta beprincipinio 

. frakcionizmo,” etc
r Turėjo būti:

“Einant prie suvedimo, 
• prisieina atžymėti, kad 
Partija buvo dikčiai su
varginta beprincipinio 
frakcionizmo, už kurio 
slapstėsi oportunizmas,” 
etc.
“Už kurio slapstėsi opor-

L F. Abeko 
“Tarptautinės

korektūras, to nepastebėjo. 
Šitaip įvyko ta nemaloni 
paklaida.

Nepamiršk dienraščio “Lai- 
^vės” pikniko, kuris įvyks rug
pjūčio 25 d., Valley View 
Parke, Inkerman, Pa.

Lietuvių Jaunimas 
Sovietu Baltarusijoj

Kaip drg. P. Vilūnas per 
“R. A.” praneša, liepos 21 d. 
Babinavičiuos, Sovietų Bal
tarusijoj, įvyko 2-roji Bal
tarusijos lietuvių jaunimo 
konferencija, kurioje buvo 
svarstyta: (1) 5 metų ūkio 
planas ir jaunimas, (2) ti
kyba ir jaunimas, ir (3) ka
ro pavojus ir jaunimas. A- 
pie pačią konferenciją ir 
jaunimą. apskritai, d. Vilū
nas nurodo:

“Bendrai, šiemet jaunimo 
konferencijos darbas pasižy
mėjo gyvumu ir jaunimo ak
tyvumu. Tai sako visi, kurie 
dalyvavo pernykštėj ir šiame- 
tinėj lietuvių jaunimo konfe
rencijoj. Mūsų jaunintas per 
šiuos metus gerokai išaugo ir 
susiorganizavo.

“Davatkos ir seniai šiemet 
buvo daug kuklesni, nebešūka
vo taip, nebetriukšmavo. Prie
šingai, jie turėjo išklausyt 
daug karčios teisybės, kurią 
jiems j akis išrėžė jaunimas. 
Konferencija aiškiai parodė, 
kad gyvenimo vadeles mūsų i 
kaime nebe senių ir davatkų 
rankose. Seniai ir davatkos 
murma, kartais ir klykia, bet 
vis tiek 1 
stumti į šalį. Jaunimas stip 
resnis, nes labiau į 
mokytesnis 
gyvenimą. ’

“propagandos akademijas.” 
Vadinasi, ažuot komunistus 
nubaudus, sulyg “Ryto,” 
jiem fašistai tik padeda. Tai 
kaip aršiau fašistai juos ga
li persekioti? Šaudymas ir 
korimas pasilieka vienatinis 
kelias. Bet ir tą fašistai 
naudoja, tačiaus komunistų 
vis neišnaikina. Reikia pri
minti, kad tas pačias meto
das, tik gal kiek atsargiau, 
naudojo ir patys krikdemai 
būdami valdžioje, bet ar jie 
ką savo naudai, teigiamo, pa
siekė? Ar jie išnaikino ko
munistus? Ar išnaikino ko
munistus bent viena kuri 
fašistinė bei buržuaziniai 
demokratinė valstybė? Ne 
ir dar karta ne. v

Mes sakėme ir sakysime, 
kad Lietuvos kunigai, kurie 
skelbiasi kovoją prieš fašis
tus, nėra fašistų’ priešai, 
bet jų draugai. Jie yra ne
prieteliai Lietuvos ir viso 
pasaulio proletariato ir jojo 
sąmoningiausios dalies — 
komunistų. Prieš juos tu
rime kovoti lygiai taip, kaip 
prieš Smetonos-Voldemaro 

Lj klika, j k-

lieka gyvenimo at-1 Kaip Jie “Šelpia”
T ūmas stip- j

susipratęs, Biednuomeiię
geriau supranta < ———

Tai geras reiškinys!

Kunigų Laikraštis Apie, 
Komunistus Lietuvoj'

Lietuvos krikdemų (kuni
gų ir buožių) organas “Ry
tas” kiek tik drūtas suriko 
del komunistų pavojaus Lie
tuvoj. Įžanginiam savo 
straipsny j, tasai lapas (už 
rugpjūčio 2 d. laidoj) rašy
damas apie 1 d. rugpjūčio 
komunistų darytas demon
stracijas plačiam pasaulyj, 
nuogąstauja:

“Pas mus raudonųjų gaiva
lų irgi turime perteklių. Nuo
latiniai komunistų suiminėji- 
mai, visur barstomos prokla
macijos ir teismo bylos rodo, 
kad ir Lietuvoje jų lizdai tvir
tai susukti. Mūsų kalėjimuo
se komunistai yra sudarę tie
siog jačeikas, komunistinės 
propagandos akademijas, ku
rios išleidžia parengtus komin- 
tcrno agitatorius.”

Taigi, pasak klerikalų la
po, padėtis burzūazijąf ii' 
kunigijai prasta: komunis
tų yra “perteklius”; “že
mesnieji luomai” pasiduoda 
komunistams. Kas tuomet 
su jais daryti. Kunigų laik
raštis sugestuoja, kad

“Šito akivaizdoj Lietuva pri
valėtų daug geriau orientuo
tis. Vyriausybės pareiga pa
kirsti bet kokį raudonųjų gai- 
vailų pasirodymą. Nuo vieno
kios ar kitokios valstybinės 
tvarkos pareina krašto ramy
bė ir jos piliečių darnus sugy
venimas.”
“Pakirsti raudonųjų gai

valų pasirodymą” — kaip? 
Bene Smetonos-Voldemaro 
klika iki šiol komunistus 
glostę? Kiekvienas pasa
kys, kad ne! Jinąi smaugė 
juos, kiek tik galėjo ir tą 
kruviną darbą varo po šiai 
dienai. Antra, klerikalų 
pats rašytojas pripažįsta, 
kad į kalėjimus komunistai 
sukišti, juose įsikuria savo

“ūkininkas ėmė dar skustis, i Komitetas ir Smetonos vai* 
kad Viršaitis neteisingai pada- “šelpė 
linęs šieno pašalpą, esą davęs • , , \
kitiems daugiau, kad ii’ turtin- S11°do, kad jie. neią 
gi buvo, biedniems mažiau, veltui, aukų pavidale, nė ža- 
bet, žinoma, kiekvienas pana- bo. Už viską, ką, yra kam 
šiai kalba ir tiesą suprasti čia davę, gavėjai turės sugrą- 
sunku. Tik faktas, kad dau- žinti su nuošimčiais. Ir 
gumas del stokos šieno gyvu- šigtu kHkog be j j y 
line norrlnnii i v» dnl švitri

” šiauriečius! Paį-

Už viską, ką,, yra kam

no
ri, kad Amerikos lietuviai 

i darbininkai būtų tom įstai
gom siuntę savo sudėtus 

Tai šitaip Smetonienės] grašius!

bus parduoti vedė ir del grū
dų stokos neužsėtus žemės i 
sklypus paliko.” j

KO REIKIA NEW YORKO MIESTO 
RINKIMUOSE?

stoma, kuomi it* kaip lietu
viai darbininkai galės pa
gelbėt šiai rinkimų kampa
nijai.

Kitos darbininkų organi
zacijos taipgi kviečiamos į 
tą susirinkimą, o kad klau
simas yra labai svarbus, tai 
jau iš šių mano trumpų ke
lių pastabų aišku.

J. Kraucevicius, 
Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcijos Rinkimų Kam
panijos Manadžįerius.

jų dienos klausimų, didžiu- . 
ma tos literatūros priseina

PITTSTON, PA
Amerikos Komunistų Par

tijos New Yorko organiza- 
cija stropiai rengiasi prie dalint darbininkams veltui hiės''|jėtuvikiTeiUHat'ės “j^dien-

Visi i “Laisvės” Pikniką! 
4- *■

Ar Visi Pittstono ir apielin-

miesto rinkimų, kampanijos. todėl, kad įlies taikomės pri-! j-aščio: “Laisvės” pikniką, ku- 
Svarba ne tiek išrinkime eit prie ■ biedniausių darbi- ris įvyks nedėlioj,_25-tą_dieną 

komunistų į tam tikras bur
žuazines miesto įstaigas, 
kiek didžiausia svarba pa
skleisi juo daugiausia revo
liucinės, komunistinės pro
pagandos tarpe biedniausių 
miesto gyventojų.

Ypatingai dabar, 
niekuomet pirmiau,

rugpjūčio, Valley View Parke, 
„ .. , .... Inkerman? Jeigu dar kurie
Reikalinga kuoplaciausia nesire>ngėte, tai laikas jau pra- 

visų darbininkų kooperacija dėt rengtis visiems. Juk ši- 
visame rinkimų kampanijos tas piknikas bus vienas iš di

džiausių šioj apielinkėj. Šia
me piknike jūs galėsite išgirs
ti dainuojant daug įvairių cho
rų, kaip tai 

ir

ninku.€

darbe.

Kaip 
visos, ventus kvartalus i 

ne tik komunistinės spėkos, parankiausius ; 
o ir simpatikai ir progresy
vūs darbininkų organizaci
jos būtinai turi būt sumobi
lizuota tam darbui.

Dabartinė šios šalies ir 
pasaulinė situacija reikalau
ja įtempimo visų spėkų del 
revoliucinės propagandos 
kampanijos. Tam ir yra 
gera proga laike rinkimų, 
kuomet komunistai gali iš

Reikalinga, pavyzdžiui, 
kad bile darbininkai, nutė- gų, kaip tai: Shenandoah, 

apgy- Brooklyno ir Wilkes-Barre, 
juose'Par Prie to jūs išgirsite pra- 

’ ” ’ ’ ; sakys dienraš
čio ’’Laisvės” redaktoriai ir ki
ti darbininkiškoj dirvoj veikė
jai. Jūs pamatysite daug vi
sokių žaislų, kuriuos žais kitų 
miestų išsilavinę draugai.

Jūs galėsite pasimatyti ir 
pasikalbėti su draugais ir 
draugėmis, kurie bus atvykę

miję biednuomenės
ir 

prakalboms ■ jas
kampus, praneštų apie tai! 
Partijos rinkimų kampani
jos manadžeriams, kad ten 
būtų galima surengt eilę 
prakalbų. Arba, yra čieli 
kvartalai vien tik dirbtuvių, 
kur taipgi prakalbos turi
but rengiamos pietų laiku lj^ Pikniką is tolimesnių mies-
arba kuomet darbininkai i 
paleidžiami iš darbo.

Jau ne sykį buvo nurody- judint skurdžių mases po 
ta spaudoj, kaip Lietuvos;visus miesto kampus, 
fašistų klika “šelpė” del ne-i 
derliaus nukentėjusius gy- y^jžios puolimas ant darbi-
ventojus. Kiekvienas indi- 
widualas, kurte* tį0 ’buvo Ru-

Bjaurus kapitalistų ir jų

Tėj'ięs kiek tiek' ryBių su :ba- i dvmas 
rhinlini« niisnkvs rl iio iduoliais, pasakys, kad jie, 
baduoliai, jokios pašalpos 
nėra gavę; kad visus tuos 
pinigus, kuriuos fašistai ne
va rinko 'pašalpai, patys sau 
sunaudojo.

Paimkim paskiausį 
klausimu į mūs rankas 
kliuvusį davinį, štai 
nas individualus (tūlas 
V.) rašo “Lietuvos Žinose” 
(už rugp. 3 d.) kaip jis bu-

tuo 
pa- 
vie-

ninku: darbo valandų ligi
nimas, algų kapojimas, šau- 

streikierių, baudi
mas kalėjimu ir mirčia, 
naujo karo pavojus, puoli
mas imperialistų ant Sovie
tų Sąjungos — šalies, kurią 
valdo darbininkai — visa 
tai būtinai verčia kiekvieną 
darbininką susidomėt ir 
jieškot išeities. Aiškią išei
tį iš tos bjaurios, purvinos 
ir kruvinos padėties vien tik 
komunistai nurodo darbinin
kams. Apie tai komunistai į • i ii— • i i • • i i • Į

Tad kiekvieno lietuvio dar
bininko i]’, darbininkės parei- 

: piknike. 
Jūs, dalyvaudami šiame pikni
ke, prisidėsite prie palaiky- 

Imo dienraščio “Laisvės.” Kiek- 
■ vienas darbininkas ir darbinin
kė turi žinot, kad dienraštis 

i” yrą darbininkų ]aik-

Tokie dalykai turi būt pil- ga dalyvauti šiame
noj žinioj 'Kokmunistų Par
tijos, o ji žinos, kuomet dar
bininkai, komunistai ir ne- 
komunistai (kurie turėtų 
būtinai laikyt tai sau už pa-i^^g 

r* \ • dilini 1/n "O n t *4-1 i •"» 1 4-/t ‘

kias informacijas. - . v. .
New Yorko ir Brooklyno gausias žinias is visų kraštų 

wicn A T n T n iv 1 ‘ n 1 pasaulio. Jodei dienraštis visų A. L. D. L. D. 11 L. 1^- ’ ^j^aisve” būtinai turi rastis 
S. kuopų ir kitų orgamzaci- pas kiekvieną darbininką stu- 
jų sekretoriai yra šaukiami i boj. Tai šiame piknike bus 
penktadienį, 23 rugpjūčio, 8 daug iš visur privažiavusių 
vai. vakare, į “Laisvės” sve-' dienraščio “Laisvės darbuo- 
tnino Ten F vok 11 ^er ’U0S JUS Sa^ima UYtainę, 4b len EycK ot., sjra§yįi dienraštį “Laisvę.” Vi- 
Brooklyne, į susirinkimą. sį į pikniką!
Tame susirinkime bus svar- ‘ ' J. Kuncevičius.

reigą), suteiks Partijai te- rąštis ; jis rgūnąj visų darbinin
kų reikalus.ir paduoda teisiu-

vo nuvykęs į L—ių kaimą, įr į darbininkus lai-j 
Šiaulių apskrity j, Į<e gįu New Yorko miestoesamą ;

kaip kalbėjosi su ūkininkai 
ir ką jis patyrė.

rinkimų kampanijos.
Lietuviu darbininku visos' c * |

organizacijos New Yorke iri 
,'Brooklyne turi būtinai ak-1; 
tyviai prisidėt prie to dar
bo.

Kad Komunistų Partija 
įgalėtų pastatyt savo kandi- 

rL-> t . . r, 1. 4- , , m Lk 4- 1 -v-fc 2

“Atvažiavęs užsukau pas 
ūkininką P—i ką , ’ ’ sako rašy
tojas, “pasisukinėjau dar kiek 
po apylinkes, o vakare, grįžus 
pačiam šeimininkui namo, pra

dėjau apie gyvenimą ir ūkį 
klausinėti. Pasidalysiu kelio- į 
mis mintimis ir su “L., žinių” 
skaitytojais.

. “-^-Kodei,—sakau ūkininkui 
P;,—dviračiu važiuodamas
daugely vietų matau neiržartos i 
žemės riogsąnt?

- ' “--Matai, 'pons, kas 
kad arsi, jei neturi kuo užsė
ti...—ir ūkininkas ėmė pasa
koti savo bėdas-vargus:

“—Davė mums valdžia pa
šalpos grūdų, bet jiedrįsome 
daug imti, nes turėjom priža
dėti pinigais grąžinti. Ką ga
li žmogus žinoti, ar užderės 
gerai javai, ar geras oras pa
sitaikys, ar lis, kaip pernai, o 
žiūrėk ateis valdžia už grūdus i gaut. Reikalinga pagamint 
pinigų prašyti, jei neturėsi, I lapeliai, brošiūrėlės, 
tai paskutinę karvę išves—1 
džia . nedovanos...—taip 
ūkininkas savosios valdžios.— 
Gavome grūdų kaina po 30 lt. 
už centnerį; gal ir nebrangiai 
parėkavo, bet kai daugiau im
si, žiūrėk, nemaža pinigų susi
deda. Todėl pas mus ir liko 
neužsėtų sklypų. Rodos turė
jo dovanai kiek grūdų duoti, 

valdininkai ir darbininkai 
suaukojo mums kiek pi.nl- 
bet nedavė. Kur tie pini- 
eis, kas Čia ir besupaisys,

datus, įstatymai būtinai rei
kalauja surinkt tam tikrą 
skaičių piliečių parašų kiek
vienam . rinkimų distrikte. 
Parašų skaičius nereiškia 

, desėtkus, bet šimtus ir tūk- 
1S °’lstančius jų. Kad surinkt 

keli desėtkai tūkstančių to
kių parašų, reiškia, 
dirbt — vaikščios, per 
bas — ne šimtai, bet 
žiaųsia kokia pusantro 
stąnčio darbininkų.

A 'Taip pat ir su finansais. 
Ijų būtinai reikia kur nors

turi 
stu- 
ma- 
tūk-

, naujos
,val" literatūros nušvietimui nau- bijo

nes
juk
gų,
gai
o čia biednas žmogelis turi
vargti... p

DARBININKŲ 
KALENDORIUS
Rugpjūčio 22 į. ’

—Pasmerkti- mirti revoliucio- i 
nieriai: Lizogubas, čubarovas 
ir Davidenko, 1879.

—Viskas priruošta žudymui i 
SacėO i ir Vanzetti, nepaisant I 
viso pasaulio plačiųjų darbiniu-! 
kų masių protestų, 1927. i

EKSKURSIJOS
New Jersey Central Kompanija duoda ekskursiją i 

Wilkes Barre, Pa., Rugpjūčio (Augusi) 25 
“Laisvės” Pikniko Dienoje

IŠ NEW YORKO I WILKES BARRE IR ATGAL $3.60
Traukinis išeina iš New Yorko 10:50 vai. subatos 
vakare, Rugpjūčio (August) 247 pagal Standard lai
ką, arba 11:50 vai. vakare pagal Daylight Saving 

laiką, ir bps Wilkes Barre nedėlios ryte.
iš Wiikes Barre grįžta j jęew Yorką 5:40 vai. 
nedėlios vakare, pagal Standard laiką, arba 6:40 vai. 

vakare pagal Daylight Saving laiką.
Išvažiuoja nuo Liberty-St., New Yorke.

Phiiadeiphiją išeina 7:15 pagal Standard laiką 
arba 8:15 pagal Daylight Saving laika .

Nuo West 23rd St, New'Yorke
KELIONĖ Į ABI PUSI $3.00

Grįžta iš Philadelphijos į New Yorką 7 vai. pagal 
Standard laiką, arba 8 vai. pagal 

Daylight Saying laiką.
Draugai B rookly mečiai ‘ ir Newyor kiečiai j tuojaus 

užsiregistruokite “Laisves” raštinėje, kurie 
važiuosite į šiuos piknikas.

“L.” ADMINISTRACIJA

■ Tuos pačius traukinius < galima:gauti ir iš Newark.
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Krokodilius
čiai labai išalkę atvažiavo ir' Žiurkės VoS NcpapjOV© 
viską suėdė, bet philadelphie-1 
čiai “Laisvės” piknike atsily-j 
gino, užsakydami 400 “lon-! 
čių,” už kuriuos tų “lončių”

Satyros ir Humoro Meistras

TATAI BUVO VIENĄ NAKTJ

“Kalbėdamas Lietuvos 
su rengt oj puotoj, p. S. 
kad Smetona yra labai

viešbuty j, Kaune, 
Gegužis pasakė, 
puikus žmogus.” 

Iš laikraščių.

Tatai buvo vieną naktį, 
Kuomet ponai gavo lakti, 
Susirinkę ten, į Kauną, 
Lietuvos viešbutį slauną.
Sugužėjo p. Račkauskas, 
Ambraziejus ir Liutkauskas, 
Kuris “Liutu” save šaukia, 
Bet fašisto balsu kaukia.
Buvo ponia Račkauskienė, 
Ir šlovinga Gegužienė;
Buvo vienas, buvo antras, 
Fašistų klikos drigantas.
Ten sėdėjo S. Gegužis, 
Prakaituotas ir įtūžęs 
Ant tų iclių komunistų, 
Kurie nekenčia fašistu.
Kuomet ponai papuotavo, 
Gerokai nusišnapsavo, 
V. Račkauskas stojęs kalba: 
“Dabar pradėsime maldą.
“Štai mes turim čia garbingą 
Svečią didį labdaringą, 
SLA p. prezidentą, 
Klausykit, kurie suprantat.
“Jisai vadas, darbininkas, 
Jis mainierių šalininkas, 
Tai Gegužis Mahanojaus, 
Pakalbėt mums pasimojęs.
“Jis yra suprakaitavęs,
Nes perdaug nusišnapsavęs, 
Bet jo gyslos, jo pilvinė 
Dar tebėr patriotinė.”
Atsistoja ponas svečias, 
Visti akys žiūri, plečias— 
Su pilvu kai margo jaučio, 
Nuo Šiaulių ar Nemunaičio.
“Ponai, ponios ir panelės”, 
Kalba svečias net išbalęs, 
“Aš esu vis patriotas, 
Nes taip sako mano protas.
“Lietuvoj man čia patinka, 
Nes kur einu, ten sutinku 
Valdininką diktą, storą, 
Bei nutukusį kleboną.

“Jie tai žmonės išmintingi, 
Ir mokyti ir garbingi;
Jų vardai su apsiėjimais 
Liks ilgais man atminimais.
“Suėjau ir su Smetona— 
Tam turėjau didį norą— 
Mačiau poną Valdemarą, 
Skelbiantį mūs priešam karą.
“Smetona labai patiko, 
Abejonės nebeliko,
Kad jis yra “tautos vadas”, 
Nes jam rūpi mūsų labas.
“Patiko ir Valdamaras”—
Tęsė svečias liberalas—
“Jisai žmogus puikaus būdo: 
Vienus tremia, kitus žudo.
“Kur tik žengiau, kur sustojau 
Visur gėriau-uliavojau, 
Visi kvietė prie stiklines 
Išsigerti valstybinės.
“Lietuvoj tik nepatinka”— 
Kalba svečias ir surinka— 
“Tamsūnėliam anarchistam 
Ir tiem niekšam komunistam!
“Tūliems reikia stipraus koto, 
Kurs per kaulus užvanotų; 
Kitiems reikia šautuvo gero, 5 
Kurs į kapines nuvaro.
“Nedarykit su jais žertų, 
Nes jie mus tuomet nuverstų; 
Reik nuplakti, reik sugaudyt, 
Reik kalinti ar sušaudyt.”
Baigia ponas jau kalbėti, 
O svečiai—im’ plodinėti;
Muša rankom ir poniutes— 
Tiek “mokytos”, tiek durniutės.
Bet laike to įdūkimo 
Pomų-ponių fašistinių— 
Kalėjimuos, mieste-kaime 
Juda-bruzda biednuomenė.
Šiandien, rytoj ar po ryto 
Sukils jinai ąpvalyti 
Savo kraštą, savo šalį 
Nuo fašistų juodnugarių.

Tada bus tas pasakyta, 
Ko dar nėra užrašyta; 
Tuomet ponai ir panaitės 
Bėgs pamiršę net kelnaites.

Vienybiniy Fašistų Idealas

Doleris, doleris mūs idealas, 
Doleris, doleris mūsų tauta.

jĮeigu ne doleris, 
Tai kokis galas 

.Verstų “mūs” Ginkų 
Ėstis su Kundrotą?

Doleris, doleris mūs idealas, 
Doleris, doleris mūsų tauta.

Jeigu ne doleris, 
Tai kokis galas 
Verstų mus būti 
Fašistų klika.

Doleris, doleris mūs 
Doleris, doleris mūsų

idealas, 
tauta.

Jeigu ne doleris, 
Tai kokis galas, 
Verstų mus būti 
/Skundikų gauja.

Krokodiliaus Liežuvis.

HUMORAS

LINKSMYBĖ

VARŠAVA. — Varšuvoj 
šiomis dienomis žiurkės vos; 

darbininkai dar ir šiandien be- mirtinai neužgiauže vienai 
darbininką — kanalizacijoskeikia, šiemet viskas bus pri-

I rengta taip, kaip Rusijos bol- 
Lševikai nušukavo savo buržua-' 
1 ziją, vadinasi, nieko netruks.' 
Laurel Springs yra istorinė, 
vieta: ten gamta Įvairi, su Į 
vandenpuoliu, maudynėmis,

I pasivažinėjimu luoteliais. Apiel 
| šį pikniką bus daugiau prane- 
išimų. Drg. Benderis pasiren
gęs statyti faitoriams platfor
mą atvirame ore, prie kalne
lio. Automobiliu 

iii kad ir 3,000 5US

Kom.

LIETUVIS GRABORIUS

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
ž e m ą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

've kiek atsiliko nuo kitų ir' 
jo žiburys suviliojo daugybę

i žiurkių. Jos, matyt, buvo 
’ smarkiai išnikusios, nes 
I žmogų taip apniko graužti, 
i kad jis nebegalėjo ne tik pa
bėgti, bet nei žiburį užge
sinti. Gerai, kad kiti darbi
ninkai išgirdę jo šauksmą 

i atbėgo ir nelaimingąjį iš- 
i traukė. Jo ilgi guminiai ba-| 
tai buvo beveik visai su-j 

— graužti, drabužiai visi sky
lėti, o iš veido, rankų sunko-, 

| l si kraujas. Nukentėjusį nu-j 
I .į vežė ligoninėn, kur pasiro-' 
Side, kad jo temperatūra ge-

S

T urvą tuojau buvo įleista1 
būrys foksterjeru, kurie iš-' 
pjovė daugiau, kai]) tūks
tantį žiurkių.

Havre, Francija.—Čia pir
madienio vakarą ištiko gai
sras ant Franci jos laivo 
Paris. Nemažai nuostolių 
padaryta. Laivo išplauki
mas į New Yorką sutrukdy
tas kelioms savaitėms.

881 Massachusetts Avenue 
(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

OFISO
Nuo

VALANDOS: 
2-4 po pietų ir

10-12 vai. ryte.

CASTON ROPSEVSCH

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkai^, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę i 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.
.Seredomis ir ketvergais:

1218 So. 10th SI., Camden, N. J. ;

NEPAPRASTAS
DŽIAUGSMAS

—Dvi savaitės atgal aš at
sisakiau su Jonu tuoktis, tai' 
jis kaip pradėjo, tai dar ir da-l 
bar tebegeria. I

—Matomai tasai žmogus Philadelphijos ir Kitu 
nesupranta, kada pabaigti 
vo džiaugsmą.

sa -1

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai įleidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“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-------$1.50

Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

‘GERAI PATAIKO!
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 951 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATA1KOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesi 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?’

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

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

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI

A.L.D.L.D. 12 Apskr., L.D.S.A. 4-tas Rajonas ir Litkomfrakcija

Programos išpildyme dalyvaus įvairių kolonijų spėkos:
SHENANDOAHW) LYROS CHORAS, WILKES BARRE AIDO CHORAS;:
BINGHAMTONIEČIŲ DUETAI ir BUS VISOKIS SPORTAS; KALBĖS “LAL;

SVĖS” ADMINISTRATORIUS DRG. P. BUKNYS

Pereitais metais 
piknikas buvo milžiniškas, ku
riame buvo suvažiavę apie 

vu 3,000 žmonių. Piknike kumš-. I
sivesi su tuo Minkštabambiu ? tininkai iš Brooklyno vanoto

JINAI PALAUKS

Teta:—Tai tu, Elenyte ne-

Elenytė:—Matot, tėtė ma-,Yienas kitam Pašones; Ufa 
no, kad jis nepakankamai tur-1 ^Publiką; Lyros Choras 
tingis, motina mano, kad jis, F ~ ’
jau persenas. Dėdienė Rožė 
mano, kad perdaug gražus 
del manęs, o dėdė Džiovas 
sako, kad jis girdėjęs daug į- 

, vairių kalbų apie Minkšta- 
bambį.

Teta:—Q ką gi tu pati ma- 
I nai ?

Elenytė: Aš mislinu, kad 
palauksiu, kol jis paprašys 
manęs vestis.

MAŽIAU KALBŲ

Viena karšta davatka tūla

Vienas mokslo vyras tarė:
“Linksmybė yra lyginai to- buvo biskį prairęs, 

kis daiktas, kaip kad apžioji- 
mas gazo paipos ir jos atsuki
mas; žmogus nesupranti nie
ko, kol jau po viskam.”

GERUTIS PAMOKYMAS

Esančioji kitam kambaryj 
motina: Jonuk, ar tai'tu mo
kini tą papūgą koliotis?
jUonukas: Ne, mama, aš tik 

įjaV patariu, kaip nereikia sa
kyti.

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

KrokodEiaus Ašara

‘!Wi

Kad pereitais

iš Brooklyno ir iš Philadelphi
jos taipgi žavėjo publiką, o 
šokių orkestrą linksmino pub
liką šokiais.
metais pavyko su tam tikrais 
trūkumais, tai šiemet rengia
mas piknikas bus dar įvaires
nis ir papildytas visais pagei
daujančiais būdais.

Tėmykit, kas bus šiame pik
nike: iš Philadelphijos bus 
dvi poros kumštininkų, viena 
pora ristikų, dainuos Lyros 
Choras ir philadelphiečiai 
trauks virvę—Seną Vincą su 

? j visu jo vaisku iš Gibbstowno,sekmadieni rengėsi eiti l.baž- B į Baltimorės. River-’ 
nyčią, bet pirm to nusitarė pa i ... / ė„mdpno.
sitaisyti savo andaroką, kuris " ’

Pasiėmus 
ji tą darbelį į kamarą, nusine
šus ten ir siuva. Ateina jos 
kaiminka—antra gera davat
ka. Jinai ir sako:

—Kūma, ką tu darai. Ar 
tu manai, kad tavęs, užsida
riusios kambaryj dievas nema
tys?

’ —Žinau, kad jis matys,— 
atsakė griešninkė—bet jis nei 
per pusę tiek daug neprikal
bės, kiek prikalbėtų kaimin- 
kos, jei jos pamatytų.

už phila- 
delphiečius visi pennsylvanie- 

l čiai turi “stikyt”; didysis Ja- 
tužis jau veja virvę^ Brook- 
lyniečiai organizuoja chorus, 
kumštininkus, Ufą, kalbėtojus 
ir pilną traukinį; mat, jie ne
nori pasiduot philadelphie- 
čiams, kurie atpleškėjo.į “Lai
svės” pikniką specialiu trau
kiniu. Draugai baltimoriečiai. 
girdėjau, organizuoja pustu
zinį busų ir jie sakosi neapsi
leistą brooklyniečiams. Per
eitame piknike pritrūko už
kandžių todėl, kad brooklynie-

■< d!

Wilkes Barrio Aido Choras Dainuos Naujausias Dainas
NEW YORKO ATVAŽIUOJA EKSKURSIJOS TRAUKINIS 

KELIONĖ Į ABI PUSI TIK $3.60
Tai aišku, kad bus daug svečių iš New Yorko ir iš New Jersey Valstijų. Iš 
Philadelphijos daugelis atvažiuos privatinėm mašinom. Mases atvažiuoja iš 
Minersville, Shenandoah, Binghamton ir kitų miestų, šiame piknike rasite savo 

draugų ir pažįstamų iš daugelio miestų.
Kadangi turėsime daug svečių iš kitų miestų, tai programa prasidės 3:30 

vai. po pietų, kad visi turėtų progos išklausyti programos
Draugai! Jsitemykite tai, kad dabar diena jau daug trumpesne, tat pribūkite i pikni

ką .anksti. Žinokite, kad čia rasite tiek senų pažįstamų, jog su visais pasidalinimas, 
kad ir keliais žodžiais, užims daug laiko.

Nesirūpinkite valgiu. Tuom rūpinasi komisija. Čia bus jūsų skoniui pritaisytų valgių 
ir gėrimų pakankamai. j <

KELRODIS į “Laisvės” pikniką sekamas: Atvykę automobiliais iš Philadelphijos, Eastono, Brooklyno ir 
kitų visi] kolonijų į Wilkes-Barre, irrikite kelią River St. į Pittstoną ir, atvažiavus iki Plainsville, Pa., kur 
kelias prieina arti Lackawanna, yra mažas keliukas po dešinei, ir juo pavažiavus apie pusę mylios, būsite 
Valley View Parke. Atvykusioms nuo Binghamton, Scranton ir kitų kolonijų, reikia važiuoti per Pitts- 
tona j Inkerman, Pa. Iš Inkerman jau bus matyti ir daržas po dešinei.

Atvykusioms traukiniu j Wilkes-Barre ar Scrantoną, imkite Laurel line iki Inkerman, Pa. Išlipsite veik 
darže. Gelžkelio tikietai bus pardavinėjami Scrantonc ir Wilkes-Barre, nupiginta kaina į Valley View 
Parką.

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

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

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne. bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigpse, 
Kliubuose, ant Balių ir storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystŠs 
draugi) cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pariunčiame 
apt pareikalavimo visur i kitus mies- 

( tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek,, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

Naujokų Cigaru Dirbėjai
’67 Division Ave.. Bronklvn. N. Y.

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

«tebūklingu žolių vertės tūkstančio 
dolerių. K a tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių augę- 
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalnų 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 
atgaut savo sveikatą.

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

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

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

M. ZUKAITIS
’’is Gillet Road. Spencerport, N. Y

), peršalimo, skaudėjimo po krū- 
e, reumatizmo, plaukų slinkimo

ligų. Atsiųsk 50c, tai

Lietuvaitė Fotografistė 
fotografuoju, didinu ir numa- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

^turlija atdara kiekvieną dietų. Ir nadilio- 
nuo 9:30 iki S vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARB

WILKES-BARRE, PA<
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Vargo Vaikas. ;<

MATIJOŠIUS
(Vaizdelis iš tikrų gyvenimo atsitikimų.) g

WATERBURY, CONN
Dainos, Prakalbos 

nedėldienį, 25 d. 
įvyks nepaprastas 

už 
Dai-

(Tąsa) nuolatos neša jam savo sunkiai uždirbtus
Matijošius, išgirdęs tokius karčiamninko centus, todėl kareiamninkas tankiau pra-

žodžius, net apsiverkė, kaip kūdikis iš 
džiaugsmo, nes niekados to nesitikėjo iš
girsti, neigi jam tie žodžiai ir buvo daugiau 
svarbūs, apart to, kad jis į 
tai ir viskas kas jam buvo svarbu. Gi kar- 
čiamninkas visai ką kitą turėjo savo min
tyj. Jis peržvelgęs Matijošių nuo galvos 
iki kojų, gerai suprato, kad dar jam lemta 
ilgai pagyventi ir daug gerų pėdžių už
dirbt ir pamest į jo, karčiamninko, kiše
nių, todėl jis su tuo išrokavimu ir sutiko 
Matijošių ‘’priglaust,” nes jis gerai žinojo, 
kad Matijošius po pėdės pareis namo, o jau 
parėjus, bus sunku iš “namų” išeiti, nes ki
taip, jei Matijošius nepareitų, tai ir tos šu
niškos vietos neteks, gulėt viename kamha 
ryj su saliuninko šunim, o kur gi jis kitur 
gaus tokią “prieglaudą.” Kareiamninkas 
gerai žinojo, kad jis Matijošių turi savo 
rankoj ir su juo gali elgtis, kaip tik nori, 
todėl jis jam ir padavė “pagelbos” ranką. 
Matijošius to skymo nesuprato, o jei jis ir 
būtų supratęs, tai jis jau buvo bejėgis pa
sipriešint net ir menkiausiam dalykėliui ii1 
savo gyvenimo likimą jis turėjo atiduoti bi
le kam, kas tik prižadėjo jam suteikti nors 
sausos duonos plutą, jau nekalbant apie ge
resnį maistą.

Matijošius gyvena naujoj vietoj ir pilnai 
savo gyvenimu patenkintas, nes gauna šio vyb 
to pavalgyt dar ir alaus išs’igert, o kaip ka
da ir arielkos stikleli.
prastų nuo gėrimo, kareiamninkas numes
davo. Ir taip Matijošius praleido visą 
streiką, taip sakant, lie rūpesčio, o kartu 
pasidarė ir daug blaivesnis ir vėl pradėjo 
atsimint savo motiną ir kartu sau išmėti- 
nėt už savo pasileidimą į girtuoklystę, kas 
karčiamninkui labai nepatiko. Jis prasiėjo 
bijotis, kad Matijošius visai neišblaivėtų ir 
neparodytų jam lietuvišką špygą, kad neiš
trūktų iš jo nagų geras jo vergas—kuris

deda Matijošiui fundyt alaus ir degtinės, 
kad jį palaikyti visados apnuodintą alkoho
liu, kad jo protas neblaivėtų. O kada ka-

gilus pavalgyt jsyklos pradėjo dirbt, tada karčiamninkui 
’ | nebuvo didelio strioko, nes kaip tik greitai 

I Matijošius įžengdavo į karčiamą, taip grei
tai jis gaudavo gert tiek, kad jam daugiau 

j niekuo ir nereikėjo rūpintis, kaip tik pasi- 
jgert, išsimiegot ir .vėl anksti ryte eit į dar
bą. Ir Matijošius jautėsi, kad jis gyvena 
kaip pas savo tėvą, nors ir užėmęs tik šuns 

.vietą, bet jam tas irgi nesvargu, by tik jis 
d jei rytoj nedirbs? tai jis vis tiek 

j.ęyi, .nors trupinių nuo karčiam- 
ir tai gerai. O apie savo moti- 

ėi pamiršo ir vėl nei neprisimena, 
motina sena, neturi pas nieką prie-

Piknikas,

Sekantį 
rugpjūčio, 
piknikas Lietuvių Darže,
Lakewood, Waterbury, 
nuos pirmu kartu šioje koloni
joje ukrainiečių darbininkų 
profesionališkai i š s i la v inęs 
choras iš New Haven, Conn. 
Verta visiems atsilankyti iš
girsti. šis choras 2 kartu dai
navo Yale universitete sureng
tame dainų konteste ir abu sy
kiu laimėjo dovanas. Tai pui
kiai išsilavinęs choras; apsi
ėmęs dainuoti ir lietuvių Vili
jos choras.

Antras svarbus programos 
kavalkas, tai kalbėtojai kai- 
kalbės apie šių dienų svar
biuosius dalykus. Mes mato
me ir girdime, kad visos im
perialistinės šalys išnaujo gin
kluojasi ir rengiasi, prie bai
saus karo, kur ir vėl milionus 
jaunų, drūtų darbo žmonių 
statys prieš kitos šalies tokius 
pat darbo žmones kanuolėmis, 
nuodingais gazais ir kitokiais 

, baisiais pabūklais žudytis už 
išnaudotojų klasės reikalus. 
Milionai motinų neteks savo 

'mylimųjų sūnų. Milionai pa-

11 ą !•’ 
nors į 
glaudes, stumdoma kampas nuo kampo vi
sų, nieks jai neužjaučia, nieks jos nepaiso, ■ 
o ir sūnus, tas jos brangusis sūnus, ir tas j 

senolę apleido ir tas nežino, ne-!aįj 
aip biniKi gy ve n i mo našta ją bai- U- - 

gia prie žemės lenkti. Ji viena, apleista: 
nuo visų, apsiskuduravus savo kojas ir pati H^^tas viskas veda"? 
lopuotais skarmalais apsikarsčius, panaši I eina valdančioji 
daugiau į kokią baidyklę, negu į žmogystę,1 mums žada rytojus? 
eina per kaimus prašydama išmaldų, kad .darbo sąlygos blogėja, 
galėtų dar dieną tolinus pratęsti savo gy- 

;ę, nes dar ji vis turėjo viltį, dar vis sa
lve tiešinosi, kad dar jos sūnus yra gyvas ir 

Kad kartais neat- kad jis išties savo ranką ir nušluostys aša
ras nuo jos senos raukšlėto veido; kad jis 
priglaus jos senos žilą galvą nors paskuti
nėj valandoj jos gyvenimo prie savo plačios | aiškins kalbėtojai, 
krūtinės, kur širdis plaka karšta meile iijmerikos darb.
kuri mokės atjausti irt 
nos pergyventus vargus, tuos rūpesčius ir 
skausmus, tas ašaras, J 
daugelį metų besirūpindama apie sūnaus li
kimą.

Prieš Sovietu Rusiją imperi- 
jalistai daro visokias provoka
cijas, kad tik Įtraukti Į karą, 
i Ar bus karas? Kas Įvyks, 
kuomet toks karas kils? Prie

* Kur link
Kąklase ?

nau-prašydama išmaldų, kad,darbo sąlygos blogėja, r.c” 
įjas mašinas dedą į dirbtuves, 
|o senesnius darbininkus veja 
lauk iš dirbtuvių. Uždarbiai 

’mažėja. Visur I streikų ban- 
igos kyla; išnaudotoju klasė 
I pasikėsinus žudyti streikų va
idus. Visus šiuos klausimus 

, žymūs A- 
vadai komunis-

.jo

Rengia So. Bostono Lietuviu Organizacijos:
Laisves Choras, A. L. D. L. D. 2 Kuopa, Tarp. Darb. Apsigynimo 

21-rna Kuopa, Liet. A. Piliečiu K1 lubas ir L.D.S.A. 13~ta Kuopa

Vįsiems Gerai žinomoj ii’ Gražioj Vietoj
PRIE SHARON LAKE, NORTH EASTON, MASS

suprasti tuos moti- taL
Draugai darbininkai, gar- 

! • . sinkit šį pikniką dirbtuvėse,kurias išliejo l>eiąaiskhllg dgbiIlinkams, kodėl 
į reikia pasiklausyti tokių pra-Į 
jkalbų. Nei vienas nepasilikti 

j namie, nei vienais nebūkite jg-| 
i norantu, tik didžiausis tamsū- 
| nas galėtų Ignoruoti tokius 
darbininkų parengimus. Bū- 

| kim visi progresyviais tikroje 
to žodžio prasmėje.

Mes tikimės, kad visi pro- 
1 gresyviai lietuviai darbininkai 
I bus minimame piknike—kaip 
i waterburieciai, taip ir iš kitų 
kolonijų nepatingės atvažiuo-į 
Ii. Rengia J. V. Kom. Parti-| 
jos vietos lokalas. Beje, bus 
gera muzika—A. Gruzinsko 
orkestrą. įžanga tik 15c.

Rengėjai.PITTSBURGH, PA
Pirma. D.ienn. Rugpjūčio

Pirmą dieną rugpjūčio, 
tinantis aštuntai

i kare, vakarinėj dalyj miesto' 
■parko susirinko publikos nuo! 
■10 iki 15 tūkstančių pasiklau-L 
'syti prakalbų. Bet miesto | 
; v a I d ž i a ž i n o d a m a,' kad č i a j 
D engiamos prakalbos protestui’ 
i prieš, rengimąsi i naujus ka-|' 
Irus, .tai atsiuntė labai daug 
'raitosios policijos, k 

jo skirstyti

ar-, 
valandai va-!

Iš-
Laisvės Choras So. Boston, Mass.

šiame piknike dalyvaus L. L. R. Choras is Norwood ir Laisvės Choras iš So. Bostono, 
bandys savo spėkas virvės traukime South Bostono su Montello, o Norwoodas su Stoughtonu. 
Taipgi South Bostono kliubiečiai pasiryžę šachmatais supliekti montelliečius ar by ką, kas 
tik kibs į juos.

KELRODIS: Per Stough toną išvažiuoti Washington St., privažiavus antras kapines pasukti 
po dešinei, paskui, kuomet kelias baigiasi, vėl pasukti po dešinei—ten pat ir pikniko vieta.

lUCKY

Smagumas ir Apsauga
Vien tik Lucky Strike rūkytojas apturi naudą iš apkepinimo 
proceso, kuris vartojamas išimtinai tiktai Lucky Strike Ciga- 
retų gamyboje. Šis kaitinimas puikiausių pasaulyj tabakų— 
Tabako Derliaus Smetonos—padaro Lucky Strike augščiausio 
smagumo rūkymu—nei jokio gerklės erzinimo—nei kosulio. 
20.679* daktarai pareiškia, kad Luckies mažiau teerzina, ne
kaip kiti cigaretai. Milionai rūkytojų žino, kad joks kvapsnys 
neprilygsta Lucky Strike kvapsniui, kadangi apkepinimas 
prideda paskutinį kvapumo prieskonį, kuris taip žavi ir taip 
patenkina skonį.

(PASIRAŠO,)

čia paduodamas 
skaitlines patikrino ir 
patvirtino LYBRAND, 
ROSS BROS. IR 
MONTGOMERY, ofi
cialiai Skaitmenų 
Patikrintojai ir Audi
toriai. Cotnpany, Incorporated

It’s toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo 

Nei Jokio Kosulio.

The Lucky Strike Šokių 
Orkestrą ir toliau kiek
vieną sukatos vakarą skleis 
savo muziką, nuo vieno 
vandenyno iki kito, per 
N. Ii. C. radio tinklą.

Kad palaikyt laibą 
figūrą, nieks ne- 

.1

gali užginčyti tei
singumą to pata
rimo:

“SIEK LUCKY

VIETOJ 
SALDUMYNO.”

"iT'S TOAST t D

be austo-'areštuoti 
. i EI bert

štai jau ir aštunta > 
Pasirodo kalbėtojas.

ištarti kelių žodžių 
pagriebė ir vedasi.

tą užima kitas. Policija gric-j 
bia antrą ir vedasi. Pasirodo 
trečias. Ir taip policija areš
tavo kalbėtojus vieną po ki
tam. Viso tapo suareštuota 
net 28 žmonės. Prakalbos bu
vo išardytos, neleido kalbėti.

Nes p elnius

•Jo vie-

Antras Įsakymas išduotai;
sekamus draugus: 

Tothoron, 18 rietu am- 
iš Gastonijos ii’ vieti- 
A Careno, Fanny Too- 
M. Harris.

Pipiras.S0UTH8URY, CO®.
Rugpjūčio 1 d. Įvyko 

rinkimas A. L. D. f,. D 
kuopos pas draugus Ivanau 
kus. Susirinkimo vedėju i 
rinktas J. Kailis. J kuopą 
stojo šie nauji nariai: J. Iv; 
nauskas, S. Veliukevičia i}’ c 
Gricius. Dabar kuopa turi i 

tarpe randasi

© 1529. The 
American

Co.. Inc., 
M fra.

Noted CartWm^t

riai aukojo: J. Kailis, J. iva- moj. Nutarta 
nauskas, V. Dūda, J. Paku.ša I terburio chorą ir drg. L. Prū 
ir O. Railiene po 50 centu : A. seiką pakalbėti.

Todėl mes prašome apielin- 
kės di’a u gijas bei kuopas tą 
dieną nieko nerengti, kad vie
ni kitiems nepakenkus.

S. Sinkevičia.

kevičia, S. Sinkcvičia jaunasis 
ir S. Simkevičia senasis po 25 
centus; vjso $5.75. Priešlašis- 
tiniam komitetui aukota seka
mai: iš kuopos iždo $2; J. Li- 
sius, S. Sirkevičia jaunasis, V. 
Dūda, J. Pakuša, K. Sinkevi- 

susi-jčia ir J. Čepulis po 50c Viso 
225 1 sudaryta <85.

Tolimesni Areštai
Rugpjūčio 16 d., vakare, 

kampas Union Avė ir East 
Ohio St., N. S. Pittsburgh, bu
vo surengtos prakalbos Gasto- narius, kuriu
nijos streikierių klausimu. Du jaunuoliai. Iš pereito pikniko j 
kalbėtojai tapo suareštuoti su-komisija išdavė raportą; pasi-; 
batoj, 17 d. rugpjūčio, išda
vus Įsakymą policijos inspek
toriui. Areštuoti Sam Her
man, 23 metų, Jaunųjų Ko-

Cambridge, Mass. — Su
virs 1,000 mokslininkų čia 
suvažiavo į fiziologų kori 

Visiems \ aukotojams tariu S1 ^są, kulis piimadienį pi<? 
širdingai ačiA. sielėjo Harvard University

d. rugsėjo v ir tam darbui iš
rinkti S. Sėnkevičia, jaunasis, 
J. Čepulis ii- J. Raitis. Pikni
kas Įvyks drg. Ivanausku far-

5 to salėj. 500 mokslininki 
atvažiavo iš 35 šalių.

PLATINKITE “LAISVĘ’
. - ------ --- ,

rodė, kad dar kuopai liko pel- ;■ 
no.

Kadangi šis susirinkimas 
__ ___ _c, ____ _______ ibuvo skaitlingas nariais, tai ir

munistų Lygos distrikto orga-[nutarimų buvo gierų. Pagirti- 
nizatorius ir Pat Cush, 50 me-Inas dalykas, kad nariai lan- 
tų amžiaus, iš Homestead, kosi į susirinkimus. Juk nie- 
Pa., distrikto komiteto narys.įkas kitas mūsų reikalais nesi- 
Kalbetojus kaltina, kad jie’rūpins, kaip tik mes patys. Ga- 
prasikalto prieš miesto įstaty- Stoni jos streikieriams iš kuo- 
mus—kalbėjo be leidimo. pos iždo paskirta $2 ir šie na-

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobilius į trumpiausį laiką. 
Mes garantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas 125. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 vai. iki 
2 vai. dieną. Lietuvis 
L. Tiknus.
NEW YORK AUTO 
228—2nd Ave., cor. 14th

SCHO( 
St„ N.
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Gerai įsitėmykite šią žinią:

i dy tas piktadarys perpjovė vei- Parduoda Lotus del Šeimynų

M

Išbandykite Šiandien
Graborius-Under taker
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i dėt tics Byrne Shoe Kom. dirb
tuve, 70 Pacific St.

DONORA IR APIELINKĖS 
LIETUVIAI!

kainos.
sekančiu adresu

kantrybės ir jūs pil-l

644 Drigg* Avenue,
Ridgewoodo Skyriui: 253

i • ------------------

8701 JOS. CAMPAU A VE.

nepaisys jokių indžionkšinų ir 
toliau tęs masinius pikietavi- 

>' mus.

ir Pavienių už Labai 
Žemą Kainą

Nuo $15.00 iki $35.00
Čia labai paranku lietu-

O tu šventas Jackau. Canl 
dar kelis vyrus, j yo beat it? Na, tik jūs, bran-i 

antras! krus skaitytojai, palyginkit ši- > 
; du apsireiškimus. Argi :

tčs pas mane.
gauti lotus ant visokių 
kuogeriausiose vietose ir 
kaina.

1023 M t. Vernon
PHILADELPHIA,

lol IĮ[o!Į i joj I lĮoll |I°]| Į [o

SS 

e

Boll Phone, Poplar 7f>45

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki- 

Pas mane galite 
k a pinių 

už žemą

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos eiga-, 
rus taipgi ir per paštą išsiunti
nėjamo, kaipo 
(orderius).

čia randasi dvi lietuviškos aptiekus, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku,

A. M. KISIION. Aptiekorjus Savininkas
::: _’?c. c.t:,:rAU ir 5046 ciiene st., Detroit
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Padirbti iš Suderintų Havanos - 
Tabakų. Vidurys vien tik iš K 
importuotų tabakų. i

Brooklyn, N Y >

Grove St. a

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 ‘f
nuo savo amžino priešo I

Bernard Shoe Kompanija, j
200 Dillay SI., Brooklyne, iš-į85®8.
gavo teismo indžionkšinų, už-i Tai Tie Švelnūs Cigarai, 
draudžiant s t r e akuojantiems; Kuri jfls pageidaVot 
šiaučiams pikietuot jos dirbtu
ves. O streiką vedanti kairio-

Fabrikantų g e n g s t e riai 
smarkiai sumušė, ties Jackson

, unijos organiza-'Lietuvių Tautiškos Neprigul- 
i torių C. Littą. Streikieriui B. mingos Kapinės, kurios įsteig- 
iGordonui fabrikantų pasam- tos 1916 metais Webster, Pa.,
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3iŠiame margame svietelyj y- 
ra tokių nervus kutenančių da
lykų, kad žmogus turi juok
tis, nors ir mirdamas. Argi 
ne juokai? štai, šiandien, ne
šant sudeginimui glėbi popie- 
ry, ant vieno puslapio pasiro
dė rusvas margumas, tarytum 
Lietuvos dobiliena.

Atydą atkreipus, pamačiau 
baltakymą, po juo mustranci-!

Puslapis Penktas

kad ėmė veikiausiai trilioną 
metų, kol susiformavo žvaigž
dės arba mūsų akimis matomi 
dangaus kūnai ir mūsų plane
ta, ant kurios gyvendami tu
rime tiek daug “trobelių.” 
Taipgi jis tvirtina, kad ėmė' 
apie tiek pat metų, pakol, pra-i 
dedant su protoplazma, per; 
gadynių gadynes, per gamti-j 
nes atmainų atmainas, evoliu-j 
cijos keliu eidamas per įvai
rias gyvybės formas, išsiritu- 
lojo iki šiandieninės savo for-

Varšava. — Pirmadienį ji Independent Shoe Workers1 
Lenkijos fašistinė valdžia Unija padarė pareiškimą, kad| 
iškilmingai palaidojo majo
rą L. Idzikowskį, kuris 
bandant lėkti orlaiviu ' 
New Yoi’ka, žuvo nusilei- v z
ūžiant orlaiviui Azores salo- shoe Komį., 

i se.

ją, nusigandimo pozoj žmogų, Intos žmogus, 
kuris buvo kvietkuotame ap-l C L. š._._ 
siautale ir dar kelis vyrus, į.yobeat it? 
augštį žiūrinčius. Gi l..........
vaizdas rodė grupę žmonių,]tuos

‘ i ožiai, nesurasit juokų? Ar jums ne-l 
iki pat že- pritruks kantrybės ir / 

kryžiais vus susiveržę juoksitės net iri

ilgomis, kaip kalnų 
* bazdomis; ilgais, i

mei, apsiautalais ir 
ant krūtinių. O jų priešakyj 
buvo nešamas augštai iškeltas 
didelis kryžius, su stambia 
Kristaus m ūk a.

Sulyg parašų supratau, kad 
“dobiliena,” tai pusė miliono 
žmonių, o viskas į krūvą su-| 
dėjus, tai papos ceremonijos, 
užrekordavimui savo išlindimą 
iš Vatikano. į

Tai gaila, kad vien tik Ro
moj pusė fniliono žmonių, gal
vas iškėlę į dausas, žiūri ir 
kloja donį prie veidmainingo 
idealo kojų.

Bet juokai ne čia: turėkite 
kantrybės ir lukterėkit. Jūs 
visi žinot, kad ta pusė miliono 

1 Romoje, apie trys dešimtys mi- 
lionų visame pasaulyj Romos 
kareivių, įskaitant ir patį ka
ralių papą, visi tiki, kad nuo 
pradžios svieto apie šeši tūks
tančiai metų, kad žmogų die
vas nulipdė iš molio ir t., t. Gi 
atsiverčiu kitus puslapius to 
paties kapitalistų laikraščio ir, 
ką jūs manot, aš čia užbė
gau ? Ogi štai ką: Harvardo 
kolegijos direktorius Dr. Har
low Shapley, vienas iš žymių 
astronomų, gražiai, aiškiai ir 
smulkiai gvildendamas įrodo,

iš platutėlės Washingtono že
mėje esančios publikos, kuri, 
it įšriubuota mašina, skaito 
tuos laikraščius ir nepamato 
tos milžiniškos priešginybės.

K. S. Lietuvaite.

Paliko Senelei Kūdikį ir 
Pabėgo

Kaunas.—Šiomis dienomis \ 
Senam Mieste, Rotušės aikš- i 
toj, prie Šv. Kazimiero krau-' 
tuvės ėjo kaž koks vyras ir 
moteriškė, kūdikį nešina. 
Jie užkalbino pro šalį einan
čią senelę, pasisakė radę kū
dikį ir norį jį apkrikštyti. 
Tik būdami jauni žmones 
drovisi esą patys tą reikalą 
atlikti ir prašę senelės pa
galbos. Senelė mielai sutiko 
“padėti,” paėmė kūdikį ir 
nuėjo su nepažįstama pora į! 
Šv. Trejybes bažnyčią vaiką! 
pakrikštyti. Bažnyčioj ne- į 
suspėjo nė apsisukti kaip i 
vyras' ir moteris staiga kaž ■ 
kur dingo, palikdami sene-, 
let kūdiki j i

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Šiauriai Pilsistuoja, 
Nepaisant fntlži.onkšino

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

jviams iš Donora, Monessen ir 
Courtney. Visais reikalais 
kreipkitės į pirmininką:

JUOZAS STOCKUS, 
Monessen, Pa.

WORCESTER, MASS.
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU Norėdami^ tinkamai apsirengti, 

žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ 

I

90 Millbury Street
Worcester, Mass.

gražių papuošalų vyrams,
moterims ir vaikams—viršuti- 

■nių ir apatinių, įvairaus pasi- 
j rinkimo; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkamų ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių,

užsakymus pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirksite nepermokėdami 

vieno cento. Ypatingai 
________  gražaus stako turime; del 
__ .. ...._  vaikų. Mergaitėm jupelių ir 
,rzn0_____ įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai Įsitemykit antrašą:
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

TELEFONAI i
Keystone____________ Main 9669
Bell- Oregon 5136

Tel.i Greenpoint 9612

K. M. S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

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

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

Tarkitės »u mumis, del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

Nau- 
bizn|.
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OVER GLOBE CEVERYKU DIRBTUVES UZ DYKA!

PIRKĘ PORĄ CEVERYKU, GAUSITE DIRBTUVES PAVEIKSLĄ 
UŽ DYKA. KRAUTUVININKAI JUOS UŽLAIKO 

• • b ' ’ V- ■ :.* >• . ?’ ’ X ' . < ... ą. ■

WORKERS UNION

STAMP

Bridgewater Darbininku Ko-operatyve Draugove
z V z,.- *r Vf • X * Į? t * , • ‘ 4» < * • \ • *' K. .-.I . < tl k

tSIHGIIIDIUOrilŽOlOlliaiH!° o °ih i°n ii°i 11»°it rr°nii°[ii[°iiMTTPrinoin IIIBIIISI itlIDIIIŪIII O I plĮJlolitiGiii °i 111 111 111 °i i n °i ui0 3IIIIQIilBIIIQlllQIIII lllQIIIQlllQlliklQIll

S
6 
3
2

2 
2 
n
□ 
2 
E 
o 
S 
2 
6

: Ilrlin I O y Talis centai už skrynutę) yra tai kanuolž prie* 
UI BU LuA Jotą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti- 
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų

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

. F. URBONAS
Metropolitan Avenue | <
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

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

_______________  ORDER BLANK _______
Sių»dnoūi pinigu* tu savo adresu, užrašykite:

Al, žeasiac: patirafięa, siunčiu jums VIENĄ DOLERJ, už kur] malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas --------------------------------------------------------------------

N«.

151

Mieatai

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

Knapsi Clermont Avenue 
TELEPHONE* JUMPER »79<

______ St. or Ara

Htete________________

iieiiiomeiiiGiHS

o ix: 
E

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 „0KVK|> s„ REPUTACUA 

736 Lexington Avė., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
įsteigta 26 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
Kelią } 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 užgančdinimas užtikrintas Kla 
sės dienomis ir vakarais.

PERS1TTKRINKITJ a K TURITE TEISINGĄ ADRESĄ? 
įėjima* iš 73u Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Street* 

Now York City

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo- 
s Įmokėdamas $10.00, o likusius po $6.00 

i menesj. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van- 
luo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmentų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
i—5 ir G kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų loti} 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 cemente.

SERGANT! VYRA! 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
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerkles Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mčšlažarnės, 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- 

:2ZZ silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik- 
fintą. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

.t--.,- 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. M. iki 8 P. M. Nėdėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

įG'l1 1
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VIETOS ŽINIOS
Brooldynas Važiuo 
ja į Wilkes-Barre!

Brooklyniečiai važiuoja i 
“Laisvės“ pikniką, kuris bus 
25-tą rugpjūčio (August), 
Wilkes-Barre, Pa.

Antradienio vakare, Brook
lyno Atletų Kliubo lyderis 
Billy Wolton, veiklus narys 
Paterson ir. P. Buknys kalbė
josi apie vykimą į kalbamą 
pikniką. Jie priėjo prie išva-

buvo nuo neorganizuotų dar
bininkų. Jie žino, kad Cleve- 
lando Suvažiavime bus pada
ryta svarbiausių žingsnių delei 
suorganizavimo į klasines uni
jas milionų dar neorganizuotų 
šios šalies darbininkų.

Iš Tarp. Darb. Apsigynimo 
17-tos Kuopos Susirinkimo

Susirinkimas įvyko 14 d. 
rugpjūčio, tai antrą trečiadie
nį, kaip kad atsibūna kas mė
nesį. Susirinkimas buvo ne-

ekskursiniu skaitlingas, palyginus su kuo- 
traukiniu, kuris išeis subatos pos didumu.
vakare. Įmatoma, kad va
žiuos ir daugiau I ‘ 
Nugirdę apie ekskursiją už

kliubiečių. riais.

Šiame ir veriasi 
visas blogumas su mūsų na- 

Didžiuma mūsų narių 
dar pakankamai neįvertina

Iš Lyros Choro Susirinkimo 
Ir Bendrosios Darbuotės .

Antradienį, 13 d. rugpjūčio, 
buvo mėnesinis Lyros Choro 
susirinkimas, 
dos nebuvo toks 

, kaip kad šis.
didžiuma jaunuoliai; 
mergaitės, taip vaikinai, labai 
rimtai svarstė dalykus, yskad 
Lyra būtų stipri kaip daikęj, 
taip ir finansiškai, ir davė vi- 

įsokius sumanymus pagerini
mui choro.

Kuo tolyn, yis daugiau pra
deda jaunimas lankytis kaip į 
pamokas, taip į surinkimus. 
Bravo, lyriečiai jaunuoliai, 
už tai! Taip ir reikia, nes 
kaip pamokos, taip ir mitin
gai svarbią rolę lošia.

Toliau sekė komiteto ir ko
misijų raportai. Drg. Vincas 
Rudaitis, Lyros Choro organi
zatorius, savo raporte pažy
mėjo, kad Lyra dabar stovi 
geroj padėtyj; daug narių 
naujų vis rašosi; visi veikia 
sutartinai; jokių piktumų tarp 
choristų nėra; visi dailiai su

gyvena. Paskui pažymėjo, 
■kad choras turi daug darbo: 
pirmiausia tai piknikas, kuris 
įvyks 25 d. šio mėnesio, šį ne- 
dėldienį, tai lyriečiai rengiasi

Nariais nieka- 
skaitlingas, 

Buvo 36 nariai, 
kaip

apie $11,241,340 arba kiekvie
nas vagonas apie $37,000, 
kaip apskaitliuoja New Yorko 
valdybos specialistai. Ketu
rios kompanijos varžosi už ga
vimą kontrakto tiems vago
nams statyti.

REAL ESTATE: Namai, Žemė
3

LIETUVIŲ DARBININKIŲ 
SUSIVIENIJIMO AMERI

KOJ 111 KUOPOS 
NARĖMS

L.D.S.A. 111 kp. nepapras- 
ša ūkiamas

PUIKI PROGA 
Parsiduoda Namas

Parsiduoda angliškos mados na
mas, 9 kambarių, su dideliu kaval- 
ku žemės ir general contractor and 
service biznis. Vieta randasi labai 
gražioj vietoj, netoli \;i'idens ir lie
tuvių apgyventa. Biznis daromas iš 
bagočių, yra du tymai arklių, du 
traktoriai, du trokeliai ir kitokį Įtai
sai reikalingi atlikimui darbų. Par
siduoda už $24,000.00, įnešė reikia 
$16,000,00. George Klimaitis, 117 
Steamboat Rd., Great Neck, L. I., 
N. Y. (199-204)

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokiu Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

tas susirinkimas 
ketvirtadienį, 22 d. rugpjūčio, 
pas Paukščius, 10154 110th 
St., Richmond Hill. Pradžia 
8-tą vai. vakare. Visos narės 
būtinai dalyvaukite, nes mė
nesinis susirinkimas neįvyko, 
tai pasiliko nominacijų blan- 
kos neišpildytos ir daugelis ki
tu reikalu neatliktu, kurie

PARSIDUODA didelis namas, tin
kamas del mažo hotelio ar board

ing house, geroj vietoj, graži apie- 
likč, garadžius del 2 karų, lotas 143 
pėdų platumo su 213 pėdų fronte. 
Del informacijų kreipkitės pas D. 
Deveikis, 139 Ė. Broad St., Burling
ton, N. J. (185-/09)

417 Lorimer Street

Pavalgius čia malonu būti, pasiSne- | 
kučiuoti su kitais, arba rainiai pasi- | 
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- | 
šit.—Pabandykit I f;

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ |

SAVININKE |

(“Laisves“ Name), Brooklyn, N. Y. S

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą

namus, 
atlieka-

$3.60 į abi pusi, subruzdo ir šios organizacijos ir dauguma 
aidiečiai kalbėti apie važiavi-į žiūri į ją, kaipo į kokią filan- 
mą į pikniką. “Laisvės“ tele-į tropinę organizaciją; atidavei 
fono žvanukas skamba veik j savo auką—duokles, ir ramus 
kas minutą ir atsiliepus išgirs-j visus metus. Bet taip nėra,1 
t i: kur susirinksite važiuoti į draugai. T. D. Apsigynimas! 
Wilkes-Barre? Garsiai atsa- yra organizacija nuolatinės 
koma: “I Atletų Kliubą,“ į kovos; ji nuolat grumiasi su 
Visi yra instruktuojami • būti besiauėiančia reakcija ir pė-: itikti pubHka su gerom dai- 

da pedon eina su visu darbi-r ‘ nom, nes naujas mokytojas
drg. Ereminas stengiasi, kad 
Lyra ' pasižymėtų ; choristai 

i taipgi jį myli, nes jis su visa 
I energija mokina.

Tai, draugai ir draugės, ne
pamirškite 25 d. rugpjūčio ir 

j 1-mą vai. po pietų būkite pik
nike, Klaščiaus Parke, Mas- 
pethe.

Toliaus, rengiasi prie vaka
rėlio rudeniui; 

rp , mejimui auksini 
as> vertės $40.

Buvo pranešta 
j kad lyriečiai rengiasi 
perstatyti didelį veikalą “Blin-ikaio daug aiškinti, 
dą.“ Komisija pranešė, kad puiki, pagal sriaunai tekantį 
aktorius jau turi surinkę vi-j1-1 - ■ ‘ - -■
SUS, ir tuojaus pradės mokin-Įlima smagiai pasišokti, 
tis; los vien tik lyriečiai; pa
šalinių jei ii’ būsią, .tai gal

i viens ar du. Veikalas reika
lauja net 28 aktorių.
riečiai turi didelį darbą. Bus' 
vaidinamas pradžioj lapkričio.

i Toliaus, pabaigoj žiemos nu
tarė atnaujinti operetę “Pepi- 
tą,“ nes daug darbo jai pade-1 
ta, o dar tik du kartu buvo' 
vaidinta; o naują negalima ge-l 
rą gauti. Kurie dar nematė-! 
te tos dailios meksikoniškos 
operetės, tai dar bus proga 
pamatyti, o kurie matė, 
abejonės, bus ir šį karta. 

“Blinda“ ir “Pepita“ 
lošiama visiems gerai žinomoj 
svetainėj Labor Lyceum.

Taipgi dar turės Lyra važiuo
ti su dainom į Linden, N. J., 
8 d. rugsėjo; ‘ ...................
—negalėsią, .nes būtų per-Jmo ir kitur, 
daug; tad nori ir ] 
apsvarstę pakvietimą, nubal
savo nedalyvauti, nes šią va
sarą trys\tolimos kelionės; pir
ma buvo ^į Lindeną, N. J.; vie-. 
tinio apskričio chorų; antra į 
Bridgeportą; trečia vėl į Lin
deną. Tokiu būdu philadel-

Atletų Kliube, 168 Marcy
Ave., Brooklyne, 8:30 vai. va- ninku judėjimu ir kovomis. O 
kare. Traukinys išeis H ;50 , be visų narių veiklios koopera
vai. cijos, organizacija liekasi pati

Atrodo, kad iš Brooklyno ir bespėkė atlikti tuos didžiau-1 
New Yorko važiuos labai'sius uždavinius, ypatingai da-
datig. Aišku, jog už $3.601 bartiniu laiku, kurie stovi

. Gynimas bei gelbė- 
_ t Gastonijos šešiolikos! 

'klasinės kovos karžygių nuo j 
mirties ar ilgų metų kalėjimo j 
turi būti kiekvieno klasiniai1 
sąmoningo darbininko vyriau
sia revoliucinė pareiga. ' 
kuris neprisidės prie šios ko-j 
vos už paliuosavimą tų drau
gų su visomis išgalėmis, ture-! 
tų jaustis save Judu, pardavu
siu savo draugus kruviniems 
priešams! O kad tiksliai su
naudoti savo energiją kovoj, 
reikalinga sutartinai koope
ruoti su pačia organizacija. 
Nesilankant gi į susirihkimus, 

kooperavi-

pamatyti Wilkes-Barre’į apie prieš ją. 
kūrį tiek daug skaitome laik-jJ\mas * 
naščiuose 
tūkstantine 
anthracito 
draugų ir su jais bendrai pa
sveikinti savo dienraštį su de
šimties metų jubilėjumi—yra ( 
labai puiku ir gražu.

Reporteris.

ir susipažinti su 
minia plačiosios 

mainų apielinkės

A. L D. L D. Pirmos Kuopos 
Svarbus Susirinkimas Bus 
Šį Vakarą. Visi Ateikit!

kuopos fnėnesinis susirinki
mas!. yisĮi nariai sueikite; Ku
rie dar nesate užsimokėję 
$1.75 duoklių už 1929 metus, 
užsimokėkite, nes jau ir taip 
perilgai užvilkote. Minėkite, 
kad mūsų pirmoji kuopa yra 
pasiryžus padaugint savo na
rių skaičių iki 200. 
nas atsiveskite po 
į narius.

Šiame susirinkime
nacijos A. L. D. L. D. centra- 
linių viršininkų kitiems me
tams. Turėsime ir šiaip svar
bių reikalų, 
mas privalo 
giausias.

Kiekvie- 
kandidatą

bus nomi-

Todėl susirinki- 
būti kuo skaitlin-

Org. J. J.

Jersey City Majoras Išmėtęs 
$1,000,000 Miesto Pinigų 
Savo Prielaidiniams

Grupė Jersey City piliečių 
traukia teisman demokratą 
majorą Fr. Hague ir keturis 
miesto komisionierius; reika
lauja, kad tie valdininkai su
grąžintų f miesto iždą milio- 
ną dolerių. Sako, kad majo
ras su savo sėbrais tokią su
mą, pinigų išmokėjęs vadina
miems darbininkams bei tar- 
nautpjarps, kurie visiškai nie
ko miestui, nedirbo, tik jų var
dai buvo tyčia įrašyti į mies-|

nėra galimas tas

Kuopa nariais 
kiekvieną mėnesį; 
kimus prisirašo po desėtką ir 
daugiau narių. Šiame susirin
kime prisirašė 13; 10 narių 
gauta per buvusį išvažiavimą 
Forest Parke, pasidarbavus 
draugui V. Januškai, ir trys 
paltys atėjo į susirinkimą. 
Draugas Januška daugiausia 
naujų narių priorganizuoja; 
pasirodo, kad jis stovi savo 
vietoj, kaipo kuopos organi
zatorius.

Draugas Vinikaitis prane
šė, kad štampų yra išparduo
ta jau už $22; bet dar ne vi
si sugrąžino knygutes.

Kuopa turi virš 200 narių. 
Jeigu lankytų susirinkimus, 
visi padirbėtų nors po biskį 
praktiško darbo, tai galima 
būtų nuveikti labai daug.

Buvo atsilankęs atstovas 
nuo rusų kuopos ir kvietė pri
sidėti prie bendro visų tautų 
Brooklyno kuopų suruošimui 
didelio kokio nors parengimo 
naudai T. D. A. organizacijos; 
nutarta prisidėti.

Draugai, visi į darbą, ypa
tingai dabartiniu laiku, kada 
prieš mus stovi gelbėjimas ke
liolikos draugų nuo mirties.

B. < Krasauskas.

auga veik 
per susirin-

Socialistai su Demokratais 
Švenčia Savo Pardavimą'

tinių darbininkų bei tarnauto- i Klokmeikeriy Reikalų
jų sąrašus.

.Taipgi būsią traukiama tie- 
son ir nariai senosios miesto 
komisijos, kurios galva buvo 
ex-gubematorius A. Harry 
Moore.

Klokmeikerių (L L. G. W.) 
vadai, Schlesingeriai, Dubins- 
kiai ir Ko. pasikvietė buvusį 
New Yorko gubernatorių į sa
vo pokilį Ritz-Carlton hotelyj, 
New Yorke, pereitą vakarą. 
Tie socialistai taipgi užsipra
šė į svečius N. Y. valstijos lei
tenantą gubernatorių Lehma- 
ną ir daugelį kitų Tammany 
Hali demokratų vadų, kad iš
vien su jais apvaikščiot sutai
kymą tos organizacijos darbi
ninkų su fabrikantais. Su de- 

Yorkep atstovaudami 170 uni- mok rato gubernatoriaus tarpi- 
jas, Jfabrikiriiuš darbininkų ninkavimu pardavė klokmei- 
komitetus bjei grupes. Išrin-. kerių reikalus, ir dabar tą 
ko 23. atstovus į. Clevelando .niekšystę apvaikščioja per 
suvažiavimą. D i d ž i ausias bendrus pokilius su demokra- 
skaičius konferencijos dalyvių tų politikieriais.

475 Delegatai Buvo Unijų 
Vienybės Konferencijoj

475. delegatai dalyvavo šios 
apielinkės Darbo Unijų Vieny
bės Konferęncijęj, antradienį, 
Irving JPlaža ; svetainėj, New

verčia šaukti nepapkasta susi- me gerai ir pigiai. Taipgi taisome . , . U I -.4.___ 4- _______rinkimą. 
Meskite visus savo užsiėmi

mus. į sali -ir ateikite į susirin
kimą.

! stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. J. 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 0452.

Reika-
S., 114 

Tel.
7

AUTHORI2IO 
DISTRIBUTORS 

of 
KATIONAL 
CASKCTS A.

Telephone, Stagg 4109

RADZEVIČIUS I

A. B-skiene
(1^.9) BROOKLYN LABOR LYCEUM

SPORTAS
DOBILAITIS NUGALĖJO 
BRENNANA 4.

Queensborough Club sve
tainėj Jack Kelly-Dobilaitis 
nukumščiavo Al. Brennaną, 
laimėdamas pergalę punktais. 
Breimanas svėrė 173 ir pusę, 
o Dobilaitis 169 svarus.

DARBININKŲ JSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 

i Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 3842

’ i*1

TAMSTOMS PA-

MES PATARNAVOM

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

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

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

GRABORIUS
(Undertaker)

39 ft Q**

1416

PRANEŠIMAI Iš KITUR

MATTHEW P. BALLAS

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

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

Telephone Stagg 0783

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

8 <

8

fe

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

r j 
Nufotografuoja . 
ir numaliavoja 1 
visokius P a - Į 
veikslus ivai- ! 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau-1 
jina senus ir | 
kra javus iri 
sudaro s u J 
amerikoniškais Į 

■
gerai Ir pigiai ! 

šiuo adresu: ’
STOKES i

GRABORIUS
’atarnauju visiems be skirtumo I 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del j 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at- • 
aras dieną ir naktį. Darbą at- į 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas j 
nane, o patarnausiu kuogeriausia. 1

734 Grand Street
f

BROOKLYN, N. Y, Į

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Jumper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MĄSPETH, N. Y.

NEWARK, N. J.
Didelį ir puikų išvažiavimą naudai Į 

Gastonijos streikicrių rengia A. L. > 
, ... ... D. 5 ir I.. D. S? A. 10 Kpp., j 
nedėlioję, 25 d. rugpjūčio (August), i 

i 1929, Fenskes Grove, Sycamore Ave., 
Livingston, N. J. Pradžia 10-tą vai.

! ryte.—Apie šį išvažiavimą nėra rei- 
, nes giraitė labai 

į upeli, 
] ir randasi daug puikių medžių. Bus 
I ir šauni muzika, prie kurios bus ga- 

Bus įvairių 
gėrimų ir užkandžių. Kiekvienas pa- : 
silinksminęs ir pakvėpavęs tyro oro, 
galės skaniai savo troškulį užganė
dinti. Visas pelnas nuo šios pramo
gos bus paskirtas Gastonijos strei-

I kierių paramai. Visi kviečiami atsi- 
’ lankyti. I

Kelrodis: Iš Newarko reikia paimt 
De Camp Morristown busą nuo 
Washington Park ir važiuoti Nęrth- 

' field Avc. iki Sycamore Ave., kur 
i bus iškaba “Lithuanian Picnic.” Iš- 
I lipus eiti po dešinei į girią iki pir
mai

Į vieta.

turi
laikrodėlį }x“SL°nĮ>. r, ir L. d. ‘ s.; ’a7 io Kpp" | 

j nedėlioję, 25 d. rugpjūčio (August), į
“Laisvėj, 

rudenį i

Tai .ly- [gos bus paskirtas Gastonijos strei- |

farmai po kairei—ir ten bus 
Automobiliais ir taip pat.

Bendras Komitetas.
(199-200)

. EASTON, PA. »
Puikų ir Linksmą pikniką rengia 

bus'A. L« D. L. D. 13-ta kuopa nedėlioj, 
25 d. rugpjūčio (August), 1929 
Hacketts Parke. Pradžia kaip 11:00

I vai. ryte. ■— Gerbiamoji Eastono ir 
Apielinkės Visuomene! šiuomi pra
nešam, kad bus didelis ir smagus 

...... ..... j piknikas. Svečių bus iš Readingo, 
; į I hlladelphlją j philadelphijos, Patersono, Bethlehe- 

71d per-j mo ir kitur. Bus gera muzika, kas 
nneildpfi • norės, galės šokti lietuviškus ir ang- 

liškus šokius. Bus ir Patersono Lai-

be

svės Choras, kas Eastonui naujiena. 
Skanių ir tinkamų valgių ir gėrimų. I 
Saldainių ir kitokių gardumynų. 
Įžanga visiems dykai. Kviečia

Rengėjai.
(199-200)

PHILADELPHIA, PA.
L. D. L. D. 10 kuopos susirin-A.

phiečiai malonės atleisti Mas-ūkimas bus panedėlį, 26 rugpjūčio, 
petho Lyros Chorui.

Tai matote, draugai i 
draugės,, mažai yra chorų 
kad tiek darbo atliktų, kaip ,5 
mūsų Lyros Choras.

Lyros Korespondentas
J. Saulėnas.

Liaudies Name, 1124 Spring Garden
• , St., 8-tą vai. vakare. Draugai ir 
11 drauges, malonėkite atsilankyti, nes 
J, turime daug svarbių reikalų aptarti.

Turime naują knygą, bet daug narių
* I dar

me 
čio 

■ jo.

a

R

Vagis Kaipo "Vyresnysis 
Laivo Tarnautojas”

neatsiėmė; pasistengkite atsiim- 
Taipgi šiame susirinkime turėsi- 
išrinkti delegatus į 6-to Apskri-. 
konferenciją, kuri bus 29 rugsė- 
Tat nepamirškit atsilankyti.

Org. A. G.
_____________________ f 198-2001

SALES—PARDAVIMAI

Į North German Lloyd nau
ją laivą “Bremeną“ I 
briovęs slapukas vokietys 
Hans Barklage, 32 metų am
žiaus. Laivo kelionėj iš Vo
kietijos į New Yorką Bark
lage, apsirengęs, kaip vyres
nysis tarnautojas, vogė bran
gius daiktus turtingesnių ke
liauninkų ; ir taip susikolekta- 
vo apie $25,000 vertės bran- 
gumynų, kol buvo nužiūrėtas! bizniui, 
ir areštuotas. Jis bus grąži-Į 
namas Vokietijon ir, kaip 
“Bremeno“ oficieriai sako, ten 
galės būt nubaustas 15 
kalėjimo.

PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, 
tik 3 mėnesius vartoti. Parsiduo- 

Kas nori, gali ir 
kambarius randavoti, randa tik 
$20.00. Savininką galima matyti 
rytais iki 10 vai., o panedėlyj per 
visą dieną. J. Grice, 40 Johnston 
Ave., Kearney, N. J

i • • i LIK O IJltUlvol Ubuvo įsi- (|a ]abaį pigiai.

metų

Kiek Lėšuoja
Subves Vagonas

300 vagonų naujam miesto vvchv 
požeminiam gelžekeliui Ičšuos'n. Y.

Tel., Triangle 1450 |
Lietuvis Fotografas;

IR MALIORIUS

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.
2G4 FRONT STREET 
Central Brooklyn, N. Y.

Į 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. j

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

i DAKTARAS IR CHIRURGAS
Specialistas del visų lipą} 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
k Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
38 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

1ŠD1RBYSČIU
Ford—$460, Chevrolet—$525, seni 

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išniokt važinėti už 

dyka.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave.. New York

214 Perry Avenue

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prie A. piet; 2-8 po piet.
Ketvergals ir lubatomk iki ® va).
Penktadieniai* ir sekmadieniai* tik 
■ulyg sutartie*.

NAUJA BUČERNE

(109-227) j

PARSIDUODA bučernė ir patgus 
dviejų augštų mūrinis namas; par

duosiu ir skyriumi namą arba biz
nį, jei pirkėjo bus toks pageidavi
mas. Bučernės biznis išdirbtas per 
daug metų ir vieta labai patogi tam 

Apgyventa lietuviais, vo
kiečiais ir kitų tautų žmonėmis. 
Parduosiu už gana prieinama kainą. 
Atsišaukite šiuo adresų: 858 Glen- 
more Ave., Brooklyn, N. Y. 196-201
PARSIDUODA restoranas, geroj 

vietoj, nrie vandens, daug laivų 
prieina. Pietus darome del 200 žmo
nių. Atvažiuokite laike pietų, tai 
1 
nis. 
fornišiuoti kambariai, 
■ti atskirai.
žinosite ant vietos. W. Mitchell, 420 
West St., near ilth St., New York, 
" 194-220

pamatysite, kad daroma geras biz- 
Taipgi parsiduoda 6 šviesūs ir 

Galima nirk- 
Pardavimo priežastį šu-

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.

MALONAUS PASIMATYMO
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet

UŽEIGA
iau senai matėme.si. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų tau
Unties užeikite, o būsite maloniai

J. IR O. VAIGINTS
Maspeth,

del pr 
priimti

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų wentauciu 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 

. ’ . Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir dauciau.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 j 

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

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

Phone; Greenpoint 2017, 2360, 8514

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 Pinavijų šaknų
Puplaiškių Trūkžolių
Parušanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. Ša! mėčių

I Hi




