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Džiurės Kandidatas No
rėtų Nužudyt Gastonijos 

Streikierius
CHARLOTTE, N. C.— 

Džiurės rinkimas tęsėsi ir 
pirmadienį, šeštadienį eg
zaminuojant džiurės kandi
datus nepriimta nei vienas 
į (Įžiurę. Didžiuma džiurės 
kandidatų nusistatę 
streikierius.

Teisėjas Barnhill 
advokatams, kad jie 
žintu 
džiurės
greičiau būtų galima suda
ryti džiurę. Jeigu jie nesu
tiktų liuosnoriai tai padary
ti, tai jis grasino pravesti 
griežtus patvarkymus tuo. 
klausimu.
F. W. Fredrickson, buvęs. 

New Yorko nejudinamojo;

prieš

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių v*LITHUANIAN DAILY,
u

Darbininkai Visų Šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko 
t

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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įsake i Trys Arabų Armijos
suma-

kaičių klausimu
kandidatams, kad

Pasirengusios Kovon į 
Prieš Anglijos Valdomis
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LANDE BŪDAVOT KLASINĮ JUDĖJIMĄ
BAGDAD, Iraq.—šioj ša- ■ 

lyj prasidėjo didelis arabų! 
judėjimas už nepriklauso-į 
mybę nuo Anglijos imperia- i 
Ii s tų.

Sekmadienį dešimtis as-: 
turto vertelga, kaipo kandi- menų krito, kuomet policija; 
datas į džiurę, klausinėjant! ir Anglijos kareiviai susi-1 
pareiškė, kad jis norėtų, jog, kirto ,su arabais demonst-' 
visi kaltinamieji unijistai ’rantais gatvėse. Arai 
būtų pasiųsti į elektros ke-! protestavo prieš. Anglų 
dę, nes jis mano, kad jie j kariuomenės įsiveržimą
esą kalti. I Palestiną.

 ■ Pranešama, kad yra susi
pi • •• i«T i iv >t • dariusios trys arabu armi-IniniJOS ’Valdžia Nepn- jos kovoti prieš Anglijos

> imperialistu viešpatavimą. Hilą jOVietŲ oalygŲ Sakoma, kad dvi armijos
----------- '.yra pietinėj Syrijoj ir už | 

SHANGHAJUS, Chinija.— kelių dienų maršuos į Pa- 
Chinijos užsienio reikalų lestinos šiaurinį parubežį“ 
ministeris C. T. Wang sek-, teikti pagelbą ten kovojan- 
madienį pranešė, kad Chi- i tiems arabams prieš Angli- 
nija nesutiks prašalinti da- jos imperializmą. Viena ar- 
bartinį pirmininką Chinijos; mija yra Transjordanijoj, 
Rytinio Gelžkelio direktorių ■ kur viešpatauja Anglija, i 
tarybos, kaip Sovietai rei-: Sakoma, Anglija jau veik' 
kalavo pereitą penktadienį praradus kontrolę toj šalyj 
bendroj deklaracijoj < ’ 
pradėjimo derybų išrišimui | ruožte palei Jordano upę, nijos reakcinis prezidentas 

prieš arabų ataką. į Chiang Kai-shekas, buvo
Syrijos ir Palestinos rūbe- padaryta suokalbis jį nužu- 

. Jo artimi sargai įvel- 
. Policija Fran- 

koncesijose
Septyni Chiango siu revolveriais ir kitokiais;doma, kad veteranai karia-

Paveikslas parodo moteris lakūnes, kurios nesenai dalyvavo orlaivių lenk
tynėse iš Clover Field, Cal., į Clevelandą. Kad išgarsinti orlaivininkys- 
tę ir patraukti daugiau žmonių lavintis lekioti, kad galėjus turėti užtek
tinai lakūnų ateinančiam imperialistiniam kare, Amerikos kapitalistai net 
moteris skatina lavintis lekioti orlaiviais.

Susekę Suokalbį Nužudyti Lietuvos Fašistai Suren-

Konvencija išrinko 12 Atstovu, Kaipo Darbininkų Džiūrę, 
Išnešti Nuosprendi Gastonijos Streikierių Byloj

nijos streikierių teismo eigą 
ir pareiškė, kad darbininkai 
pasiryžę kovoti už pagerini
mą darbininku būvio. Jie 
sakė, kad tekstiliečių konfe-

LONDONAS.-Gauta pra
nešimas iš Shanghajaus,kad 

del ir dabar tikisi išsilaikyti tik ten, kur dabar randasi Chi- • ! . -v* x .

gė Pogromus Prieš 
Žydus

ATSIŠAUKIMUS TARP 
VETERANŲ

i CLEVELAND, O.—Perei- jo konvencijai apie Gasto- 
, tą šeštadienį su milžinišku 
masiniu mitingu atsidarė

, Darbo Unijų Vienybės Kon- 
'vencija. Sesiją pradėjo 
sekmadienį. Suvažiavo apie
700 delegatų įsteigti naują, rencija Charlotte, spalių 12 
klasinį darbo unijų judėji- ir 13 d., bus signalas pradė- 

' mą, padėti pamatą organi- jimui visuotino, intensyvio 
žavi m u i neorganizuotų, vajaus prieš racionalizaciją,

i įsteigti naują darbo unijų už organizavimą neorgani- 
| centrą, kuris vienytų besior- zuotų, ir ragino konvenciją 
I ganizuojančias klasines dar- kreipti į tai didelę domę.
' bininkų unijas.

Delegatų suvažiavo iš ką darbininkų, kurie tuo- 
įvairių pramonių: iš kasyk- jaus po konvencijos bus pa
lų, aliejaus laukų, prieplau- siųsti į Charlotte dalyvauti 
kų, gelžkelių, plieno liejyk- Gastonijos streikierių teis
ių ir tt. Suvažiavo vyrų ir me kaipo darbininkų džiu- 
moteru. Nemažai atvyko ir rė ir išnešti darbininku kla- 
negrų delegatų. ‘sės nuosprendį.

Kuomet B. J. Byers, teks- Priimta ilga telegrarpa 
tilės darbininkų organizato- išreiškimui solidariškumo 
rius ir tėvas vieno Gastoni- pietinių valstijų streikie-

Konvencija išrinko dvyli- 
iš ka darbininku, kurie v *. f

ginčo gelžkelio užgriebimo 
klausime.

Sovietai pirmiaus reikalą- žiu saugo Anglijos ir Fran- elyti. F 
vo, kad, pirma pradėsiant cijos kariuomenės,. bet ru- įį į suokalbį, 
derybas, Chinija turi atgal bežius yra labai ilgas ir ne- cijos 
priimti gelžkelio prašalintą ■ reguliaris; del to manoma, suokalbį, 
direktorių, Sovietų pilietį. ’ 
Chinija pareiškė, kad esą 
pirmesnio direktoriaus ji 
negalinti sugrąžinti, nes jis 
naudojęs savo įstaigą komu
nistinei propagandai. Perei
tą penktadienį Sovietai su
tiko paskirti kitą asmenį 
ton vieton. Bet Chinija ir 
su tuo nesutinka. Taigi vėl 
pinklės susidaro del pradė
jimo derybų.

Didelis Streikas Tsingtao
TSINGTAO, Chinija.— 

Šiame mieste tęsiasi didelis 
darbininkų streikas. Suvirš 
35,000 audinyčių darbininkų 
streikuoja. Taipgi darbinin
kai streikuoja medžio ir ta
bako dirbtuvėse.

Didžiumą pramonių čia
kontroliuoja Japonijos kapi-1 
talistai. Manoma, kad Ja
ponija vėl prisius čia savo 
kariuomenę.

kad jeigu dvi arabų armijos sargai suareštuota, 
smarkiai veržtųsi, tai gale-l 
tų persiveržti.

Anglijos ir Francijos im- j 
perialistai prisibijo, kad ne-l 
prasidėtų abelnas arabų su-- 
kilimas prieš imperialistus! 
Aidimuosiuose Rytuose. ,

Francija Rengiasi Panaudoti
Turkiją Prieš Sovietus

PARYŽIUS.—Nauja pre
kybos sutartis tapo pasira
šyta tarp Francijos ir Tur
kijos. Sulig tos sutarties, 
abi šalys viena kitai sumaži
na muitus. Ta sutartis yra' 
Francijos imperialistų 
žingsnis patraukti Turkiją 
savo pusėn ir panaudoti ją 
atakai prieš Sovietų Sąjun- 

|ga.

Grąsina Išmesti 1,000
Streikierių iš Stabų

MARION, N. C.—Teksti
lės fabrikantai čia grąsina 
išmesti iš kompanijų stubų 
suvirš 1,000 streikierių su 
šeimynomis, pasiryžus dar
bininkams tęsti streiką.

LONDONAS.—Anglijos 
imperialistai iškilmingai pa
sitiko socialistą Ph. Snow
den, iždo ministerį, kuris 
sekmadienio rytą sugrįžo iš 
Hagos konferencijos, kur 
jis gynė Anglijos kapitalis
tų interesus.

CAMP SMITH, Peekskill, jos streikierių, kuriuos ka-.riams ir Gastonijos streiko 
N. Y.—Čia sekmadienį bu- pitalistai nori pasiųsti į vadams, kurių teismas da

bar tęsiasi. Streikieriai už
giriam! už tai, kad didvy
riškai gynė savo įstaigą nuo 
kompanijos užpuolimų ir 
policijos. Reikalaujama, kad 
tuo jaus be jokių sąlygų kal
tinamieji streikieriai būtų 
paliuosuoti.

ivo suvažiavę apie 2,500 ve-j elektros kėdę, užėjo ant pa- 
Pagelbos j teranų, kurie dalyvavo pa-1 grindų, visa delegacija en-Raudonosios

spauda praneša, kad pogro
mai prieš žydus įvyko tarp pOs kare su Ispanija. Daisy MacDonald
rugpjūčio 1 ir 3 d., Slaba- -
doj, Kauno priemiesty. Gru-; munisčių merginų dalino at-iBinnie Green, 14 metų teks 

iškėlus pūs mušeikų, apsiginklavu- sišaukimus, kuriuose nuro-

- sauliniame kare ir Ameri- tuziastiškai jį pasveikino
Į, žmona

Dešimts ar daugiau ko- Rito teisiamo streikierio, ir

įrankiais, maršavo gatvė- vo už kapitalistų interesus, 
mis ir brutališkai atakavo 
žydus, kur tik rado gatvė
se. Apie 28 asmenys tapo

tiles darbininkas ir delega
tas iš Charlotte, papasako-

Grįžta Vokietijon

LAKEHURST, N. J.—Vo
kiečių dirižablis Graf Zep
pelin, aplėkęs aplink pasau
lį, iš čia išskrido Vokietijon 
8:19 vai. sekmadienio rytą, 
apie 8 valandas vėliau, negu 
buvo suplanuota. Išlėkimas 
buvo atidėtas del ‘smarkaus 
vėjo, kuris kenkė ištraukti 
dirižablį iš stoties.

Graf Zeppelin dabar jau 
penktu kartu lekia per At- 
lantiką. Turi 22 pasažie- 
rius.

Paduodama sekami smulk
mėm’ ngesni faktai: 11 vai. 
vakare i 
grupė taip vadinamų “par
tizanų” (fašistų) užėmė 
Slabados svarbiausią gatvę 
ir reikalavo - iš kiekvieno 
praeivio parodyti asmens 
liudijimą. Ir jeigu nelaimiu- 
gas asmuo buvo žydas, tai $ĮreikierillS

TOKIO, Japonija.—Japo
nija budavoja daugiau kari-| 
nių laivų. Laivyno depart-1 
mentas patiekė laivyno į VARŠAVA._

Varšuvoj Darbininkai Uždarė Meksikos
Susikirto su Sionistais Komunistų Laikraštį

Vietos žydai
(rugpjūčio 1 d.) $188,000,000 planą del kari-i radikalai darbininkai ir ko-
• 1 • (t .-1. IT ••nių laivų budavojimo.

Išduota Warrantai
Suareštuot 148

fašistai jį brutališkai sumu
šė. Nekurie asmenys ragi
no policiją įsikišti ir sustab-] 
dyti pogromus, bet policis-1 
tai arba nieko neatsakė ar , 
ba kitiems atsakė smūgiu iri

išardė reakciniu
l masini

: munistaiI
I buržujų (zionistų)

MEXICO CITY.—Meksi
kos valdžia, parsidavus 
Wall Streeto interesams,

Palesti- Pradėj° terorą prieš komu- 
.v. . V „Inistus ir visus revoliuciniusnos riaušių klausime. įvyko , . . . . . , ,.•i • , • *■ , -i , • darbininkus ir valstiečius,susikirtimas, laike kurio la- ~ . ... ....

bai sužeista šeši asmenys. 
Darbininkai pasmerkė zio- 
nistų mitingą, nurodydami, 
kad Palestinoj riaušes 
šaukė žydų buržuazija 
Anglijos kapitalistai.

Sekmadienį policija už
puolė Komunistų Partijos 
spaustuvę, sudaužė mašinas 
ir uždarė laikraštį “El Ma
chete”. Laikraščio redak
torius Gonzales Lorenzo ir 
keturi kiti komunistu veikė
jai tapo suareštuoti.

Meksikoj dabar tęsiasi 
prezidentinė rinkimų kam
panija. Prezidento Gil val
džia uždraudė Komunistų 
Partijai dalyvauti rinki
muose, paskelbiant tą par
tiją “nelegališka”, nes ji 
smarkiai veda kovą prieš 
Wall Streeto kapitalistus ir 
jų agentus.

iš-
ir

MARION, S. C.—Čia teks
tilės darbininkai dar tebetę- 

Jsia karingą streiką prieš 
i Clinchfield kompaniją. Ne- 

leido fašistams mušti žydus, i dešinieji vadai
66 žydai buvo sumušti tą| 

naktį; daugelis jų tapo nu-i 
gabenta į ligoninę. Kauno 
spaudai buvo uždrausta mi
nėti tuos įvykius.

Tuo pačiu sykiu 40 žydų 
fašistai apmušė Šančiuose, 
kitam Kauno priemiesty. 
Poli cistai mušė visus žydus, 
kurie tik tuo laiku ėjo gat
ve. Jie pareiškė, kad žydai 
turi būt nubausti, nes jie 
rengė komunistų demons-! 
traciją. Mat, tą dieną Kau
no ir kitu miestu darbinin
kai, jų tarpe ir žydai darbi
ninkai, rengėsi apvaikščioti 
tarptautinę darbininkų die
ną kovai prieš gręsiantį im
perialistinį karą.

Užsimušė Bandydamas Ilgai 
Lekioti Orlaiviu

l iš A. D. Federacijos kontro
liuojamos unijos United 
Textile Workers deda pa
stangas sušvelninti streiką, 
streikieriai masiniai pikie- 
tuoja ir trukdo streiklau
žiams eiti į dirbtuves. Už 
tai tapo pašaukta du pulkai

t ■ \ A vL >< a

Socialistas Ph. Snowden, Anglijos iždo minis- 
terįs, su pačia. Jis sako, kad jeigu ne jo pati, 
tai jis nebūtų galėjęs taip gerai pasitarnauti An
glijos imperialistams Hagos reparacijų konferen
cijoj.

k-.K.-

BERLYNAS .— Pereitą 
šeštadienį Reichstago namo 
skiepe eksplodavo bomba. 
Nei vienas asmuo nesužeis
ta. Nežinia kas bombą ga
lėjo padėti.

streiką. Prieš 148 streikie
rius išduota warrantai juos 
suareštuoti. Jau tapo sua
reštuota 74 streikieriai ir 

į streiko vadai.
Pereito penktadienio va

karu suvirš 600 streikierių 
apsuko kompanijos stubą, iš 
kurios streikierių šeimyna 
nesenai tapo prašalinta. 
Kuomet šerifas Oscar Da
kins su savo pagelbininkais 

i atvyko apgyvendinti 
laužio šeimyną toj 
tai minia streikierių 
šerifus ir skebus. 
streikierių ir šerifų 
susikirtimas.

CLEVELAND, O.—Laku- 
nas Thomas Reid bandė vie
nas padaryti naują rekordą 
ilgo lekiojimo orlaiviu. 
Anksti šeštadienio rytą nu
krito sū orlaiviu ir užsimu
šė, išskraidęs 38 valandas 
be sustojimo. Manoma, kad | 
jis užmigo bevaldant orlai
vį. Netekęs Orlaivio Sparnų 

Lakūnas Nušoko 2,000 Pėdų

n

k

streik-

nuvijo

įvyko

Atšaukė Palestinos
Laikraščių Uždarymą

JERUZOLIMAS, Palesti
na.—Čia ir Tel Aviv mieste 
sekmadienį tapo atšauktas 
uždraudimas spausdinti 
laikraščius. Buvo manyta, 
kad laikraščių uždarymas 
tęsis dar vieną savaitę. Da
bar leidžiama laikraščius 
spausdinti po griežta val
džios cenzūra.

CLEVELAND. O.—Leite- 
nantas James H. Doolittle, 
armijos žymus lakūnas, sek
madienį po pietų skrido or
laiviu už penkių mylių nuo 
vietos orlaiviu lauko. Be
skraidant orlaivio sparnai 
nulūžo, ir, kad išgelbėti gy
vastį, lakūnas pasigriebė 
parašiutą ir sėkmingai nu
sileido iš 2,000 pėdų augštu- 
mo. ’J
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APIE PARTIJOS VALYMĄ

PASAULIO DARBININKŲ SUJUDIMAS 
DELEI GASTONIEČIŲ TEISMO

Tarp lietuvių darbininkų vis dar silpnokai teina me
džiaginis rėmimas 22 Gastonijos streikierių, kurių tryli
kai dabartiniame teisme gręsia mirties bausmė elektros 
kedeje, d devyniems kitiems ilgi metai katorginio kalė
jimo. ; .

Nejaugi randasi tokių, kurie manytų, būk gastoniečiai 
“bešališkai” teisiami?

Nereikia savęs prisigaudinėti; ir snūduriavimui dabar 
ne laikas. Kapitalistų klasė yra pasiryžus iškepti tryli- 
ką geriausių Gastonijos audėjų kovotojų, panašiai kaip 
kad pora metų atgal iškepė Sacco ir Vanzetti.

Prieš gastoniečius pastatyta šešiolika fabrikantų ad
vokatų, kurių žymi dalis yra šėrininkai audyklų, prieš 
kurias teisiamieji kovojo laike ilgo karžygiško streiko. 
Kad prieš teisiamuosius pririnkta papirktų liudininkų, 
tai jau senai žinoma “Laisvės” skaitytojams. Dabar gi, 
renkant žmones į grand džiurę (į prisiekusius posėdi- 
ninkus), pilnai aikštėn iškyla ir teisėjo BarnhilFo “beša- 

a liškumas”.
Į grand džiurę tas teisėjas nepriima nei vieno skaičiu

sio darbininkiškuose laikraščiuose apie šią bylą; kas tik 
turėjo savo draugų, giminių bei pažįstamų minėtame 
.streike, tas, sulig teisėjo patvarkymo, netinka į prisieku
sius posėdininkus; kiekvienas kairiosios Nacionalės Au
dėjų Unijos narys atmetamas. Iki šiol į grand džiurę 
priėmė tik vieną unijistą, narį kapitalistams šunvuode- 
gaujančios Jungtinės Audėjų Unijos, priklausančios A- 
merikos Darbo Federacijai, kuri nori mirtino pasmer
kimo gastoniečiams.

Šis “žmogžudystės” formaliai teismas kilo iš to, kad 
streikieriams besiginant nuo ginkluotų užpuolikų, tapo 
nukautas Aderholtas, policijos viršininkas, užpuolikų va
das. Todėl teisėjas Barnhill neleidžia į grand džiurę nei 
vieno, kuris pripažįsta užpuolamiems darbininkams apsi
gynimo teisę. / '

f

Kitų šalių Darbininkų Atsiliepimai j Gastonijos Bylą
Koks bjaurus Amerikos kapitalistų sumoksiąs prieš 

darbininkus yra visa ta byla, mato ne tik šimtai tūkstan
čių Amerikos darbininkų. Tatai yra aišku ir milionams 
proletarų įvairiose užsienio šalyse. Į Charlotte, N. C., 
kur eina kalbamoji byla, kasdien plaukia telegramos iš 
Vokietijos, Anglijos, Sov. S-gos, Meksikos ir kitų kraštų, 
išreiškiant tų šalių darbininkų prijautimą teisiamiesiems 
ir smerkiant Jungtinių Valstijų kapitalistus. Demons
tracijos prieš tą Amerikos viešpataujančios klasės užsi
mojimą ant darbininkų virto beveik kasdieniniu reiški
niu. Per vieną iš tokių demonstracijų Anglijoj darbi
ninkai nešė padirbtus pavidalus Amerikos kapitalistų, 
kuriuos viešai sudegino. Nors Italijoj Mussolinio dikta
tūra sukaustė proletariatui rankas ir kojas ir geležiniu 
fašizmo kumščiu uždaro darbininkams burną,—tačiaus 
ir Italijos darbininkai randa savo pareigą atsiliepti į 
gastoniečių bylą. Jie slapta, nepaisydami didžiausių pa
vojų iš fašistinių budelių pusės, surinko 1,000 lirų pi
nigų ir atsiuntė Tarptautiniam Darbininkų Apsigynimui, 
kuris veda Gastonijos streikierių bylą.

Ypač, suprantama, Amerikos darbininkai turėtų už
jausti gastoniečius ir patiekti lėšų vedimui tos bylos, ku
ri reikalauja milžiniškos sumos pinigų, norint tinkamai 
apginti teisamuosius.

“Valyt partiją ne tik nuo aki
plėšų, subiurokratėjusių, nešva
rių, nuo nesąmoningų, netvirtų 
komunistų ir nuo menševikų 
prisidengusių kaukėmis, nuo pa- 
silikusiii menševikais širdyje.” 
(Leninas T. XVIII pus. 361.)

V.K.P. (b) C.K. lapkričio ple
nume priėmė nutarimą apie 
partijos valymą nuo klasiniai 
svetimų elementų ir prisišlieju
sių. XVI-ta V.K.P. (b) konfe
rencija tą nutarimą užtvirtino 
ir greitu laiku pradės vykdyti 
gyvenimam

Nutarimas apie partijos va
lymą nuo klasiniai svetimų ele
mentų ir prisišliejusių dar kar
tą patvirtino, kad mūsų partija, 
V.K.P. (b) buvo, yra ir bus le- 
ninistinė—bolševikų partija.

Todėl kad mūsų partija kaip 
kituose, taip ir šiame klausime 
apie Partijos valymą griežtai 
prisilaiko Lenino mokslo ir nu
rodymų.

Drg. Leninas kiek sykių mus 
mokino, kad mūši] partiją rei
kia labai saugoti nuo klasiniai 
svetimų elementų ir prisišlieju
sių. Tas matyt iš jP žodžių:

“Visų šalių komunistų parti
jos, kur komunistai veda savo 
darbą legaliai, privalo daryti 
periodiniai partinių organizaci
jų asmeninio sąstato 
(perregistraciją), kad 
čiai valyt partijas nuo 
buržuazinių elementų,
giamai į ją prisišliejusių.

Šitie Lenino žodžiai 
Kominterno priimti kaipo 
ras punktas (13 punktas) 
čiuje 21 sąlygos prigulėt 
i n tern u i.

Iš tų žodžių matyt kad 
has ne tik mūsų partiją
(b) perspėjo, kad reikia saugo
tis ir valyt partiją nuo smul
kiai buržuazinių elementų, bet 
ir visoms partijoms, kurios dir
ba legalėse sąlygose. Leninas 
ir Kominternas ir iš tų partijų 
reikalavo, kad jos darytų perio
dinius valymus savo eilių nuo 
klasiniai svetimų elementų ir 
prisišliejusių.

Nutarimas apie partijos valy
mą turi didelės reikšmes mūsų 
partijai. Kodėl dabartiniu me
tu taip svarbu pravesti partijos 
valymas? Todėl, kad. prieš mū
sų partiją ir sovietų valdžią 
stovi milžiniški uždaviniai. Mes; 
dabar gyvename socialistinės 
statybos augimo periodą. Pa
matinis partijos uždavinys yra 
kuo smarkiau plėsti industriali
zaciją, pravesti penkmetinis ša
lies ūkio pakėlimo planas, pa
kelti 
ūkis, 
metu 
vinys
nukrypimą ir taikstytojus, kai
po smulkiai-buržuazinės ir opor- 
tunistinės ideologijos nešėjus į 
mūsų partiją.

Šie visi uždaviniai ir 
mai, kurie stovi prieš 
partiją ir proletariatą, 
lauja iš partijos aiškios
nės linijos ir įtempimo visų jė
gų. ,

Be to visa tai reikalauja pri
traukimo plačių darbininkų ir 
valstiečių masių. Tik bendrom 
jėgom bus galima įvykdyti vi
sus uždavinius ir nugalėti visus 
sunkumus, kurie stovi prieš 
mūsų partiją ir proletariatą. 
Šitie visi uždaviniai būtinai pa
statė prieš mūsų partiją reika
lavimą atsikratyti nuo tų ele
mentų, kurie trukdo tam dar
bui. Tas reikalauja apvalyti! darbininko^ 
partiją nuo klasiniai-svetimų fnebntų nusukęs 
elementų, nuo subiurokratėjusių ' Nusukti darbininkams mokes-

būtų galima 
savo “darbus”

praėjo nuo ge- 
valymo ir

telė partija šalyje ir vadovau
janti partija, prie jos stengia
si prisišlieti visokie mums sve
timi žmonės ir karjeristai, kad 
partijos bilietu 
jiems pridengti 
ir karjerą.

Jau 8 metai
n oralinio partijos 
per tą laiką nemažai klasiniai 
svetimų gaivalų, biurokratų, 
karjeristų ir kitų šiukšlių pri
sišliejo prie mūsų partijos. 
Daugiausia tokių elementų mes 
turime kaimo kuopelėse. Kai
mo kuopelėse mes randame to
kių komunistų, kurie iškraipo 
partijos klasinę liniją. Jie ne 
tik nepadeda mūsų partijai 
dirbti, bet atbulai, dar apsun
kina darbą. Mes turim tokių 
komunistų, kurie suaugę su mū
sų klasiniais priešais, su buožė
mis, nepmanais, dvasiškija iri t.
P-

Savaime suprantama, kad to
kių komunistų partijoj laikyti 
negalima. Drg. Jaroslavskis 
savo teziuose apie partijos valy
mą taip rašo: “Ypatingai aty- 
džiai partija turi patikrint kai
mo kuopelių sąstatą, drąsiau

mas kliudo jiems pildyti komu
nistinės propagandos uždavi
nius ir organizuot kaimą, nuo 
tokių, kurie tyčia griauja revo
liucinį teisėtumą, kurie naudoja 
savo padėtį valdžioje asmeni- 
niems tikslams.” (Jaroslavskis. 
Teziai apie partijos valymą. 6 
pusi.)

Taip pat daug klasiniai-sve- 
timų elementų turime ir įstai
gų tarnautojų kuopelėse, ku
riose randame nemažai subiura- 
kratejusių, karjeristų ir tt.

Aiškus dalykas, tokie komu
nistai turi būti išmesti iš mūsų 
partijos.
dalykai 
kuopelėse,
lės užvis mažiau užkrėstos sve
timais elementais, bet visgi ir 
ten pasisekė pralįst svetimiem 
elementam. Nereikia užmiršt, 
kad per laiką po revoliucijos ir 
dabar ateina į fabrikus dirbt 
buvusieji smulkiaburžuaziniai 
elementai, kurie tik dabar pa
sivadino save proletarais, bet 
širdyje jie tokie pat, kaip ir 
buvo, ir tokie elementai sten
gėsi pralįst į mūsų partiją.

300 litų dovanų, žinoma, ko
munistai apie viską tuojau su
žinojo. Negalėdamas nieko 
gauti, Ambrasas ėmė jieškoti 
literatūros, kad galėtų pakiš
ti vienam ūkininkui ir užrody- 
ti policijai. Mat, tas ūkinin
kas išlupo jį iš savo dukterų 
klėties ir dabar jis rengiasi 
keršyti. štai kaip I 
žvalgyba padaro komunistus.

MONTREAL, CANADA

Daug geriau stovi 
fabrikų darbininkų

Darbininkų kuope-

Muštynės Fašistų Piknike ir 
Tautiškas Chuliganizmas

18 d. rugp., Tefirvil parke, 
Sūnų ir Dukterų su šventos 
Teresės, įvyko draugijų pikni- 

kartais: ];as> p0 ]{urj0 ėjo negražios 
■ ; kalbos apie ten įvykusias muš

tynes lietuviškų peštukų.
“Tėvynės Labui” Piknike prisirinko blaivios

ANYKŠČIAI.—šaulys Jonas ir. Įknušusios publikos, kuri 
Akimavičius gavo naujų čir- i seiė, ūžė n klegėjojki vaka- 
kuliara apie slapta organizaci-, *’?•. Dakare susidaiė du bo
ja. Jis ta cirkuliarą atsinešė | r‘a' mušeikų, kunuos V. S pa- 
į ‘mūsų dirbtuvę ir ‘perskaitė, stebėjo dar vykstant pikm- 
Perskaitęs atsiduso ir pasakė: 
“Visus komunistus reikia su
šaudyti.” Na, ir žioplas t 
Akimavičius, jis “tėvynės la
bui” darbininkus šaudyti ža-' 
da, o pats be kelnių švaistosi 
ir toji “tėvynė” jam net kel-Į 
nių. sulopytų duoti negali.

valymus 
sistema- 
smulkiai 
neišven-

. Reikia minėti, kad policinio žudeikų vado Aderholto 
nudėjimas yra tik priekabė šiam klasiniam teismui. Ti
kroji. priežastis ir tikslas tai yra nukirst galvą darbinin
kų streikams ir kovoms prieš uždarbio kapojimus, prieš 
darbo valandų liginimus, prieš skubinimo sistemos įve
dinėjimus darbavietėse. Tuo būdu, gastoniečių apgyni
mas yra reikalas visų darbininkų, kurie nenori dar sun
kesnės vergijos, negu kuri dabar juos slegia. Gastoni
jos streikierių gynimas tuo pačiu žygiu yra proletariato 
kova ir už unijinės organizacijos teisę.

šlykštus Socialist^ Nusistatymas prieš Teisiamuosius
Tatai supranta net įvairūs lokalai Amerikos Darbo 

Federacijos. Prieš savo reakcinių vadų užsispyrimą veik
dami, per jų galvas eidami, tų lokalų darbininkai vis daž
niau pradeda aukoti delei gastoniečių apgynimo. Di
džiausią, sužiniai-rakališką išimtį sudaro socialistai. 
Readingo, Pa., socialistas miesto majoras uždraudė rink
ti gatvėse ir vaikščiojant po namus aukas tai bylai. 

į Pranešimai iš Clevelando ir kitų vietų skelbia, kad so- 
cialffašistai fabrikuose stengiasi užkirsti kelią aukoms 
rinkti Gastonijos streikierių apgynimui. Bet tai neturi 

. būt pavyzdys lietuviams darbininkams. »
EL t Mes turime imti pavyzdį ne iš social-niekšų, bet iš iš- 

' tikijnųjų savo klasei darbininkų: patys aukoti ir iš kitų 
!?■ • atikas rinkti gastoniečių apgynimui, dalyvauti visuose 
t tuo tikslu rengiamuose mitinguose bei konferencijose ir 
Į' be atidėliojimo siųsti teisiamiesiems finansinę paramą 
Į Šiuo adresu: Gastonia Joint Defense and Relief Commit- 
II; ■' tee, 80 E. 11 th St., Room 402, New York City.

kan;keli iš jų bažnytinio cho
ro dalyviai. Ilgai netrukus, 
prasidėjo kumščių mūšis ir tę
sėsi apie pusvalandį ar ilgiau.

i Mušėsi su dideliu įnirtimu 
Į apie keliolika girtų vyrų, 
skaptuodami nelaimingas ma
kaules—niurkėsi, kiek tik no
rėjo, nes nebuvo parke poli
cijos.

Pailsę, kaip rudeniniai gai
dukai, “kumščių didvyriai” su
sibruko vienan tramvajun va
žiuoti namo, čia vėl pakėlė 
riksmą ir keiksmus tarpusa- 
vyj, kurie tęsėsi visą kelionę 
iš užmiesčio.

Už tokį įvykį kreditas ten
ka kunigams, tautininkams ir 
visam fašistiniam abazui, k<i- 
po ramsčiui kapitalistinio' su
rėdymo, nešančiam darbinin
kams baisiausį skurdą ir tam
sybę protui, kuris, negalėda
mas ' gauti darbninkiškos ap
švietos, negali atskirti gero 
nuo blogo ir prakilnaus nuo 
žemo.

Jei mano žodis pasiektų jų 
ausį, tai sakyčiau, meskim ša
lin proto pinkles, kuriomis ap
vyniojo tie juodieji vorai—ku
nigai ir socialfašistai. Imki
me darbininkišką apšvietą per 
A. L. D. L. D. ir laikraščius. 
Gal daugelis iš mūsų ar tai 
del sveikatos ar kitokių prie
žasčių bei pareigų turėsime 
grįžti vėl Lietuvon, atidavę 
Kanados kapitalistams pasku- 
tįųius savo gyvybės syvus prie 
kirkos, lopetos ar smirdančios 
dirbtuvės, tai stengkimės sy
kiu ruošti dirvą ir Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių gero
vei, būdami užsienyj ir lavin
dami protą, kad likę vadais 
galėtumėm užimti žuvusių 
draugų vietas, papildant jas 
šimteriopai ir tuom priartinus 
tikrą Lietuvos respublikos ir 
viso pasaulio darbininkų išga
nymą.

Kito įvykio^^^irsai skamba, 
j kad vienoj žydo krautuvėj 
' tautiškų chuliganų buvo su- 
< mušti trys žydai ir moteris žy- 
i dė. Vienas užėjęs paprašė 
į žydą duoti jam gerti butelį 

. Krautuvninkas jam 
padavė, bet be šiaudelio. Jis 

! pareikalavo tuojaus duoti ir 
Bet žydas jam at- 
o kaip gi tu gėrei 

! Jis,

Iš L. K. J. S. Gyvenimo

PANEVĖŽYS.—Mūsų orga
nizacijoj dažnai pasitaiko, 

Laike dabartinio valymo tu-j kad tose vietose, kur mažiau 
rėš būti išvalyti’ visi viršuj pa- i proletarinio jaunimo, mūsų or- į 
minėti, prisišlieję, mums sveti-■ ganizacija yra skaitlingesnė, į 
mi žmonės, kurių vietą turi už- kaip kad didesniuose pramo- 
imt fabrikų ir įmonių darbiniu- i nes centruose. Mūsų draugai 

'kai. Leninas mus ne vieną sy-' yra pripratę nuo senai jau 
valyt kuopeles nuo tokių ele-|kį niokino, kad reikia stengtis; dirbti ten, kur lengviau, o ne 
mentų, kurie įsiskverbė parti- pritraukti kuo daugiau darbi- kur reikalingiau ir sunkiau, 
jon būdami mums klasiniai sve- jnjnklJ į partiją. Tai matyt iš' Sakysim, mieste daug greičiau 
timi, arba kurie suaugo su buo- j0 žodžių. “Daugiau naujų dar- įtraukia kuopelėn tokį drau
giniais elementais— prekiauto- bininkų iš masių į partijos eiles i gą, kuris nieko nedirba, gyve- 

sąmoningam dalyvavimui nau-i na iš tėvų, arba dirba pas sa- 
jojo gyvenimo kūryboje — toks i ve namie. Su juo daug leng- 

tiką, atstumiančią nuo partijos ■ mūsu kovos metodas su viso- 1
bernus ir varguomenę, nuo par- kiomis liūtimis, toks mūsu ke- 
tijos narių, kurie nedalyvauja lias į pergalę.” (Leninas t. XX, 
socialistiniame žemės ūkio per- cj 2 p. 347.) 
tvarkyme, nuo valdininkiškų 
elementų, nepildančių partijos' 
direktyvų apie tai, kad reikia, 
remtis varguomene ir būti są- j 
jungoje su vidutinių valstiečių.; 
masėmis, nuo tokių partijos na
rių, kurių ūkiškas praturtėji-1

žiniais elementais — ;
jais, bajais ir dvasiškija, nuo 
partijos narių, kurie veda poli-

buvo 
atski- 
skai- 

Kom-

Leni- 
VKP

ir kolektivizuoti žemės 
Prieš partiją, dabartiniu 

stovi labai svarbus užda- 
kovot ir nugalėt dešinįjį

sunku- 
mūsų 
reika- 
politi-

lias į pergalę.

valymas praei- 
reikia būtinai

Kad partijos 
; tų sėkmingiau, 
I stengtis pritraukti prie parti
jos valymo plačias darbininkų 

■ir vargingųjų valstiečių mases.
(Kolektyvas)

KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS
Sukrutome

VILKIJA.—Mūsų darbas 
pradėjo atgyti. Ypatingai 
daug aktyvumo rodo Raudo
noji Pagelba. Plačiai varome 
aukų rinkimo darbą. Mes 
nuolat prisimename mūsų 
draugą Mileiką, kurį kruvinie
ji fašistai išrovė iš mūsų 
po.

pašelpą, tai ligos kasoj iš mū
sų tik pasityčioja. Tai taip 
pas mus veikia ligos kasos.

Buožės Konkuruoja

. Su juo daug leng
viau susieiti pasikalbėti, kaip 
su tuo, kuris dirba didesnėj 
dirbtuvėj. Tas pats ir kai
muose. Greičiau įtraukiami 
tie, kurie gyvena prie tėvų, o 
ne tie, kurie pas buožes tar
nauja. Bernas yra daug ma
žiau laisvas, užverstas nuo 
tamsos iki tamsos darbu, to
dėl nėra jam kada pasiskaity
ti, su draugais pasikalbėti. Pa
nevėžio miesto ir provincijos, 
žinoma dalinai, organizaciją 
daugumoj ir sudarė toks ele
mentas, su kuriuo daug -leng
viau dirbti. Bet kas dabar pa
sirodė? Areštavus kelis ak- 
tingesnius draugus, tie, kurie 
buvo lengvai įtraukiami, iš or- 

jganizacijos pasišalino. Pasi
šalino toki Pranokai, Tunėjai, 
Pivošos, iš kurių pats gyveni- 

i akty vingesnio 
Tikėdamiesi, kad ak-

Į

tar-

Didelis Pasirinkimas
PANEVĖŽYS.—Miesto val

dyba iš 500 bedarbių tepasi- 
rinko sau tik 30 ,ir duoda jiems 
darbo prie kanalizacijos dar
bų. Pasirinko sau ištikimus, 
kurie žiauriausiai eksploatuo
jami tylėtų. Dabar gi šituos 
taip spaudžia su darbu, kaip 
įmano, o jei tik darbininkas 
nors žodelį prataria, tuoj tokį 
paliuosuoja.

16 Valandų Darbo Diena

Damba vos i plytnyčioje dir
bame apie 28 darbininkai. 
Darbas akordinis. Už 16 va
landų darbo dieną gauname 
6-7 litus. Padieniai už 11 va
landų darbo įdieną. tegauna 5 
litus. Mums trūksta susipra
timo ir vienybes, o tuo naudo
jasi darbdayis išnaudodamas 
mus, kaip juodus vergus.

Advokatiškai Darbininkus 
Skriaudžia

Advokatas čerkasas samdo 
įvairiems darbams dirbti dar- 

i bininkus, bet dar nėra tokio 
, kuriam čerkasas 

užmokesčio.

ANYKŠČIAI.—Ant gelžke- mas reikalavo 
lio nuolat yra samdomi padie- darbo.
niniai darbininkai. Už 8 va- į tingiau dirbant 
landų darbo dieną moka 6 li
tus.
darbo negalima, nes buožės ir 
buožiukai čia su gelžkelio se-.
niūnu susiuosto ir girdydami j vokatorių ir negalima 
degtine seniūną visuomet tuos 
darbus paima, o paskui varo 
dirbti savo metinius darbinin
kus, kurie tankiausia pas buo
žes dirba tik “iš pilvo.”

Darbininkui čia

Girtuoklis / Social-demokratas 
Vadovavo, nes Mes Miegojom

SUBAČIUS. — Kovo 15-tą 
dieną susirinko bedarbiai prie 
valsčiaus valdybos. Girtuoklis 
Toločka tuoj pasiskelbė be
darbių pirmininku ir... koks 
buvo vadas, tokios ir to išsto
jimo pasėkos buvo. Visus da
lyvavusius tame išstojime po
licija nubaudė uždedama po 
25 litus pabaudos. Mes Suba
čiaus komunistai miegojom ir 
iš bedarbių girtas socialdemo
kratas tik pasityčiojo ir nie
kais pavertė bedarbių išstoji
mą. Gėda, taip miegoti.

5 iį_ žvalgybon, pasišalino atsi-. 
gauti traukdami nuo darbo ir moty-Į 

vuodami savo atsitraukimą' 
' tuo, kad mieste esą daug pro- i 

i darbi- ;
; ninkais pasitikėt, nes jų many- j 
mu: “O ką žinai, o gal šitas į 
ar anas draugas gali likt pro-j * 
vokatorium ir tada važiuok į i kįkakoi^ 
kalėjimą.” šit kokia vyrauja Į 
teorija pas tuos, kurie lengvai > 
į organizaciją įtraukiami, ži- ■ šiaudelį 
noma, jie bijodami areštų pa- sakg: Na 
sisako prieš ruošimą mitingų, Lietuvoj be šiaudelio?! Jis, 
demonstracijų ir kitų isstoji- nįeko nesakęs, tuojaus kirtęs
mų taisymą, šitoks elementas 
neša organizacijai dezorgani
zaciją. Nežiūrint, kad buvo Į j^jo rėkti, pribėgo ir daugiau 
vedama prieškrizinė kampani-1 žmoniy. Kiti žydai joko muj. 
ja, panevėžiečiai nei kiek pir-' u ta “didvyrį.” Jis pradėjo 
myn nepažengė. Kaip tik da- juos‘ku|ti kuom pa))Uolė. Nes 
bar Panevėžy su vykstančiais su)ig jų išauklėjimo tautiškai-

tuo patim buteliu žydui gal
von. Sukruvintas žydas pra-

areštais beveik visas blogasis 
elementas iš organizacijos pa
sišalino, liko grynai proletari
nis elementas. Dabar kaip tik 
ir galima pradėti tinkamą dar
bo liniją: dirbt ne ten, kur 
lengviau, o kur svarbiau, tai 
yra dirbti tarp darbininkų jau
nimo ir pirmoj eilėj tarp dar
bininkų jaunimo iš stambesnių 
įmonių. L ___

fanatiškoj dvasioj, tai žydas 
—ne žmogus ir jį galima 
mušti ir užmušti. Tai ko lauk
ti, jei yra proga?!

Pasekmės buvo tos, kad su
muštieji nuvežti ligoninėn, o 
mušeikos suimti ir pastatyti 
visi trys po $1,000 kaucijos.

.o OVO...MVOAA.U . Tai l)rie ko priveda
įmonių. O kad tas darbas ei- stoka apšvietos ir religiniai-pa- 
tų sėkmingiau, reikia sudaryti triotiškas išauklėjimas darbi- 
vadovaujančius organus iš pro- ninku, 
letarinio elemento, susirišusio 
su darbininkų jaunimo masė
mis. Taip dirbdami mes nie
kada neprieisime prie tokios 
netvarkos, kokia dabar Pane
vėžio organizacijoj yra. Tik 
blogai, kad dabartiniai drau
gai labai mažai išsilavinę. Bet 
tas pataisyt lengvai galima. 
Nuodugniai sekt mūsų spau
dą, skaityt Lenino ir L. S. D. 
S. raštus, kurt politinio lavi
nimosi ratelius. Del stokos iš
silavinimo draugai labai daž
nai pasiduoda vieniems arba 
kitiems 
dirbant 
ryt, tik 
žimo.

Voldemaras Maudosi 
Kraujuose

ŠIAULIAI.—27 liepos karo 
lauko teišmas Šiauliuose nag
rinėjo keletą bylų. Plečkaiti- 
ninką-policininką tūlą Petrau
ską karo teismas nuskyrė su
šaudyti ir jau sušaudė. Be to 

” žiniomis 
iš 24 teisiamų plečkaitininkų 
dar 15 
Gausiai maudosi yoldem 
žmonių kraujuose.

ir nuo buožinių elementų, tai-,nį jam labai lengya, nes jis ir i “Berliner Tagėblatt’ 
Ir it i nin n 4-11 t it rl itr» i niizi J~ 1- «4- ~ X ^.'4- * ««« ' . ..pogi karjeristų ir bendrai nuo 

visų prisišliejusių, kurie trukdo 
mums dirbti. Kodėl mums sve
timi elementai stengiasi prasi
skverbti į mūsų partiją—atsa
kymą randame pas drg. Leni
na.

“Kai. kur prie mūsų prisišlie
jo karjeristai, avantiūristai, ku
rie pasivadino komunistais ir 
apgaudinėja mus, kurie lenda

advokatas ir 'fašistas, ir nu
skriaustas darbininkas neturi 
kam pasiskųsti.

Tokia Ligos Kasa

Dambavoj plytnyčios darbi
ninkai ėmė spirti darbdavį, 
kad juos įrašytų į ligos kasą. 
Darbdavys iš kart nenorėjo 
nei girdėti, bet vėliau -sutiko 
ir įrašė. Įrašęs, tuoj ant ryto-

prie mūsų todėl, kad komunis-, jaus !iš ’ mūsų Visų; išskaitė po 
tai dabar valdžioje.’-’ (Leninas 13 lit. 75 centus, kuomet mes 
t. XIV p. 149.) ! dabar kreipiamės į ligos

Aiškus dalykas, kad dabar, tuo kitu reikalu, kad 
kada mūsų partija yra vienin-lti medicinos pagelbą ar

kasą 
^nu

nuskyrė sušaudyti.
aras

kraujuose.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Kaip Žvalgyba Padaro 
Komunistais

ŽUKLIAI (Ukmergės aps
kričio).—Pabaisko šaulių bū
rio vadas Stepaitis eina kartu 
ir žavlgybininko r pereigas.’ 
Kartą Stepaitis pasikvietė iŠ 
žūklių kaimo valstietį Ambra
są Julių ir davė jam uždavinį 
įlysti pas komunistus, žadėjo 
už vieno komunisto suėmimą

nukrypimams. Bet 
viskas galima pada- 
reikia noro ir pasiry-

Rugsėjo 3 d.:
—Prasidėjo Pirmasis Kon

gresas Pirmojo Internacio
nalo Genevoj, 1866.

—Numirė žymus rusų ra
šyto j as-novelistas Ivanas . 
Turgenevas, 1883. ?

—Sibire suorganizuotas 
Revoliucinis Komitetas, 
1919.
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DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

341 Walnut Street, Newark, N. J.

jos kuro bunkerį (sandėlį) an
glim, reikia, kad per 5 dienas 
dirbtų 500 darbininkų. Gi to
kiai pat kelionei jos bunkerį 
aliejum gali pripildyti per 12 

| valandų 12 darbininkų. Kiek 
daug pelno laivų kompanijos! i

HARTFORD, CONN ir čia amerikonai darbininkai 
nekreipia domės į savo reika- 

darbuotis 
darbinin-

lūs ir nesistengia
I del susiorganizavimo 
į 

Patartina kunigui neraginti kų.
Gyvuoja ir A. L. 

i 194-ta

Laike Mėnesinių
Gerb. drauge! Malonėki

te man atsakyti j šiuos 
klausimus. Ar nekenksmin
ga laike mėnesinių:

1. Maudytis namie šiltoj 
maudynėj ?

2. Plautis retkarčiais ly
ties organus šaltu vande

niu?
v 3. Valgyti šaltakošę bei 
gerti šaltus minkštus gėri
mus?

Malonėkite atsakyti “L- 
vej” bei “Darb. Balse”. 
Ačiū.
Atsakymai.

1. Su šiltomis voniomis 
laike mėnesinių šitaip yra. 
Visai sveikai moteriai bei 
merginai, neturinčiai jokių 
keblumu su mėnesinėmis, 
tokios vonios nekenkia, gal 
da ir gerai daro, švarumo 
žvilgsniu. Keno mėnesinės 
esti labai skaudžios ir 
šykščios, sunkiai prasideda 
ir menkai tekraujuoja, tai 
šiltos karštos maudynės 
žymiai palengvina dalykus. 
Nuo šiltų maudynių ir nuo 
karštų kompresų mažiau 
esti skausmų ir lengviau, 
greičiau prasideda krauja
vimas.

Tačiaus, keno gimtuvė 
yra išburkusi ir mėnesinės 
ilgai užsitęsia ir perdaug 
kraujuoja, tokioms patarti- 

• na per mėnesines vengti. 
karštų vonių. Joms papras-' 
tai palengvina nenormalu
mus šalti kompresai ant pil-

vo apačios—ir daugiau po-' 
ilsio, mažiau darbo.’ |

2. Laike mėnesinių arba į 
ir bi kada yra naudinga pa-j 
siplauti lyties organai, šil
tu arba šaltu vandeniu. Tai ! 
yra labiau paviršium. Vidu-1 
jiniai plovimai—dušos nėra i

Cunard ir White Star linijų 
i kompanijos sakosi, kad įvedi- 
1 mas aliejaus inžinų ekonomi- 
zuoja jų darbą prie kuro 33 

j nuošimčiais.
Atsiradus garsiems “German • 

■Diesel” aliejaus inžinams, pa-j 
j saulinė anglies produkcija (ly-' 
Iginant 1913 m. su 1920 m.) , 
!sumažėjo net 100,000,000 tonų.

nei kada ta kelionė pasibaig- 
isianti. Vadinasi, kalba apie 

Aukos Gastonijos Streikieriam ' toki.US da|ykus> kul'il!
Matant būtiną reikalą gel- j 

bėti Gastonijos streikieriu va-1
dus, kurie dabar teisiami ir ■ įmones rengtis prie mirties ir 
kuriuos kapitalistai stengiasi : Pačiam pirmiau pa-1
pasiųsti elektros kėdėn, seka- js 1S]<Utą,darbą atlikti. Juk 
mi draugai aukojo.

K. Akscinas, P. Sužiedėlis,
I. Totorelis ir A. Totorelis po
$2; Aug. Pudimas ir V. Trin
ka po $1. Viso $10.

Aukos pasiųstos per “Lais 
vės” administraciją.

A. Totorelis.

pats sakai, kad jau ant kapų 
vietos mažai, tai kuomet pa
sivėluosi numirti, negausi vie
tos.

Apie kapus reikia ve ką pa- 
labai 

keliai 
pavo- 

Ma-

D. L. D.;
kuopa. Susirinkimas 

buvo 25 d. rugpjūčio, kuriame 
nutarė surengti pikniką 1-mą į 
d. rugsėjo. Visi nariai pasi
žadėjo dirbti, kad pasekmės 
būtų geros.

t

i

patartina perdažnai daryti, Kur Yra Aliejaus šaltiniai?]
• • - ■ . v .. ' Apskaitliuojama, kad visame!

| pasaulyje yra ikm 60,000,000,- 
000 bačkų aliejaus; iš to skai

čiaus 7,000,000,000 bačkų yra;
, kurios j 

užima pirmą Į 
produkcijoj, ir i 

'■ . Milži-j
aliejaus rezervai Meksi- j

jei nėra tam priežasties— 
kokio pažeidimo, įdegimo 
apsikrėtimo, baltųjų. Vidu-!-• ......■•
jiniams plovimams papras- ’ Jungtinėse7 Valstijose^ 
tai tinka šiltas sūrus van-]dabartiniu laiku 
duo, taipgi sodės skiedinys ] vietą aliejaus 
ir alūno skiedinys. Keno ] ;Ąooo,000,000 b. kitur, 
makštis (gimdomasis kana- ;nisl<1 aliejaus 
las) yra apyplatis, tokioms ^;.yra jo Ala?koj'
patai tina pei keletą savai- ’turtinga juo yra Pietų Ameri- 
Čių įleisti kanalan SU švirkš-lka: Venezuela, Trinidad, Co-: 
like truputis alūno skiedi-1 lumbia, Peru, Bolivia, Brazili-I
nio ir palikti taip per nak
tį. Geriausia taip jo įsišpri- 
cuoti, lovon atgulus ant 
nakties. Užtenka poros 
šaukštų skiedinio. Skiedi
nys gali būti šaltas ar šil
tas — vis viena. Į kvortą 
karšto vandens ištarpina- 
ma valgomasis šaukštas 
(arba ir d u) “powder 
alum”. Kvortos gali užtek
ti ilgam laikui. Nuo tokio 
besiplovimo makštis pasida
ro siauresnė.

3. Valgyti šaltakošę bei 
gerti šaltus minkštus gėri
mus galima laike mėnesi
nių, jei taip daroma pama
žu, kad perdaug neatvėsi
nus vidurių, ypač kai esi

ja, Argentina, Chile; turi jo į 
Afrika: Morokoj, Pietų Afri-j 
koj, Egypte ir Algerijoj, taipgi! 
Madagascar saloj; yra jo Aus-i 
tralijoj, Naujojoj Gvinėjoj, Ja-i 
ponijoj, Dutch Indies, Persijoj,! 
turtingi šaltiniai Indijoj; gau
siai jo randasi Mesopotamijoj 
ir Chinijoj; Europoj yra: Bei-! 
gijoj, Alzacijoj, šiaurinėj Itali-I 

į joj, Galicijoj, Jugoslavijoj iri 
|Rumunijoj; Rusija turi turtin-;
ginusius aliejaus laukus visu j 

i vakariniu ir šiauriniu kraštu! 
'Kaspijos jūros, Baku, Groznyj, • 
Fergaina (Turkestane), Sibi-! 
re, apie Uralu kalnus ir Sa- ! 
chaline. Dabartiniu laiku So-j 
vietų Sąjunga užima antrą vie- j 
tą pasaulyj aliejaus produkci- i 
joj. 1927 m. ji pagamino 72,- 
400,000 bačkų. Bet aliejaus 
šaltinių turtingumu ir laukų 
plotais nei.viena kita šalis pri-

įšilus ar sukaitus.

ALIEJUS
Aliejus ir jo šaltiniai dabar

tiniu momentu pasidarė tokis 
svarbus faktorius, apie kurį su
kasi visi visuomenės klausimai. 
Aliejus yra vienu iš svarbiausių 
akstintojų ir prie naujo impe
rialistinio karo. Aliejus—di
džiausias kapitalistų turtėjimo 
šaltinis. Aliejus—varomoji ku
ro medžiaga milionų automobi
lių, elektros inžinų, pasažieri- 
nių, tavorinių ir karinių laivų. 
Tai geriausias kuras trauki
niams, ir tt. Juk tik Jungtinė
se Valstijose yra jau virš 26 
milionų automobilių, busų, tro- 
k’ę ir motorinių dviračių. Pil
ni keliai jų, ir visi jie naudo- 
JRši aliejum.

Dar 1909 metais, tai yra 20 
metų atgal, Jungtinių Valstijų 
metinė aliejaus produkcija bu
vo 7,693,176,708 galionai, o jau 
1927 m. net 37,566,270,000 gal. 
Pasaulinė produkcija 1909 m. 
buvo 298,709,000 bačkų (kiek
viena bačka turi 42 galionus), 
o jau 1927 m. net 1,252,145,000 
bačkų. Tas jau parodo, kaip 
sparčiai aliejaus produkcija ky
la.

Iš aliejaus, kitaip vadinamo 
“petroleum” (nuo lotynų žodžių 
“petrolio”— akmuo ir “oleum” 
—aliejus; kitaip—“akmens alie
jus”) išdirba gazoliną, kerosi- 
ną, benziną, gazus ir dar kelis 
kryo produktus. Apie aliejų 
pasaulyj žmonės žino jau apie 
3,000 metų. Senų rašytojų 
raštuose yra kalbama apie Ba
ku ir kitų vietų aliejų kaipo 
apie kokius žemės pekliškus 
stebuklus. Vietomis aliejus 
patsai pralaužia žemės plutą, 
kitur pragręžus šimtus pėdų jis 
pradeda veržtis į yiršų fontanu, 
o dar kitur reikia pritaisyti ma
šinas, kurios traukia jį viršun.

Anglis ir Aliejus
Anglis ir aliejus—abu kūrai, 

bet aliejus, del tūlų jo ypatybių, 
yra daug parankesnis. Juk į 
ojjaivį anglies nekrausi. Alie- 

^jus duoda daug daugiau karš
čio, mažiau užima vietos, grei

čiau suteikia įkaitimo spėkos ir, 
kas svarbiausia, pigiau atsieina 
jo iš žemės išgavimas ir pa
skirstymas; jis turi dar keletą 
kitų gerų ypatybių.

Prie kasimo anglies dirba 
tūkstančiai kasėjų šimtus ir 
tūkstančius pėdų žemės gilu
moj ; daug darbo reikalauja an
glies perrinkimas, sukrovimas 
ir išgabenimas į viršų. Aliejus 
gi patsai trykšta per pragręž
tą skylę ir dūdomis subėga ten, 
kur reikia. Jis šimtus mylių 
pergabenamas dūdomis. Pa-, 
vyzdžiui, Rusijoj iš Baku nuo 
Kaspijos jūrų eina dūda iki Ba
tum porto prie Juodosios Jūros, 
virš 350 mylių. Dabar vėl tai
soma dūda nuo Groznyj iki 
Maskvai, kuri turės daugiau 
kaip 800 mylių ilgio. Jungtinės 
Valstijos turi 90,000 mylių dū
dų, per kurias kas metai per
eina iki 15,755,000 bačkų alie
jaus.

Laike pereito imperialistinio 
karo aliejaus kompanijos Royal 
Dutch iš Dutch Indies aliejaus 
šaltinių su 3,906 darbininkais 
(iš kurių buvo 2,906 chinai, 
gaunanti per metus vos po 300 
frankų) pagamino net 1,706,- 
675 tonus aliejaus.

Aliejaus inžinai lengvesni ir 
todėl padidina laivų įtalpą. 
21,000 arklių spėkos anglies in- 
žinas sveria 3,400 tonų; tiek 
pat spėkos turintis aliejinis in- 
žinas sveria/ tik 1,000 tonų. An
glim kūrenamui laivui su 21,000 
arklių spėkos penkiolikos dienų 
kelionei reikia 5,400 tonų an
glies; tokios pat spėkos ir per 
tokį pat laiką aliejaus suvar
tojama tik 1,500 tonų. Reiškia, 
aliejum kūrenamas laivas vie
ton anglies įtalpos gali paimti 
3,900 tonų ir inžinų lengvumas 
vėl leidžia paimti 2,400 tonų 
daugiau prekių, kas kapitalis
tams labai naudinga. Bet tai 
dar neviskas. Pirm laivo iš
plaukimo, jis turi apsirūpinti 
kuru. Tokiam laivui kaip 

| “Mauretania”, kuri yra lygi 
“Lusitanijai”, kad pripildžius

lygti jai negali.
Kova už Aliejaus šaltinius

Aliejus yra , tartum kraujas 
gyvavime ir plėtimesi įvairios 
kuru varomos mašinerijos. Or
laiviai, tankos (šarvuoti kari-
niai automobiliai), laivai įvai
rių rūšių, automobiliai, armi
jos transportiniai trokai, trau
kiniai ir kitokia mašinerija be 
aliejaus, viena visai negali ap
sieiti,1 o kita aliejum kūrena
ma yra daug geresnė už an
glinę.

Kova už aliejaus šaltinius už- 
1 virė tarpe atskirų kompanijų. 
Stambesnės prarijo mažesnes ir 
patapo ne tiktai vienos valsty
bės trustais, bet visapasauli- 
niais trustais. Dabartiniu lai
ku pasaulyj yra du milžinai 
aliejaus t r u s t a i — Ame
rikos Rockefellerio Standard 
Oil Co. ir Anglijos Deteringo 
kontroliuojama Royal-Dutch- 
Shell Co., nekalbant apie So
vietų aliejaus sindikatą, kuris 
užsiima produkcija tik Sovietų 
Sąjungos teritorijoj.

šios dvi kompanijos—tai alie
jaus karaliai. Standard Oil Co. 
turi apžiojus daugybę aliejaus 
šaltinių Europoj, Azijoj, Ame
rikoj ii’ ant daugelio salų.

Royal-Dutch-Shell Co. yra dar 
galingesnė ir už Rockefellerio 
kontroliuojamą kompaniją. Ji 
turi net 85 kompanijas. Tai 
milžiniškas visapasaulinis trus- 
tas. Nėra tos aliejum turtingos 
šalies, provincijos bei salos, kur 
tas aliejaus karalius neturėti! 
savo šaltinių. Kova tarpe šių 
dviejų pasaulinių trustų už alie
jaus šaltinius yra nuolatinė ir ji 
dar greičiau stumia Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų imperialistus 
į karą.

D. M. šolomskas.
(Pabaiga rytoj)

T"**
Numatoma, Kad Laiškų 

Štampų Kaina Bus 
Pakelta

WASHINGTON.—-čia kal
bama, kad pašto ministeris 
Brown rekomenduos regu- 
liarei kongreso sesijai pa
kelti kainą ant laiškų štam
pų iki pustrečio ar trijų 
centų.

SCRANTON, PA

! sakyti. Vietos dar 
daug. Kapai apleisti, 
labai prasti, važiuojant 
jinga, kad n e apvirstu m. 
tomai kunigas nesirūpina ka
pų prižiūrėjimu, tik pinigų Įli
pimu.

Antras dalykas, tai ir kimi-

S. B.

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

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.

BROOKLYN LABOR LYCEUM “RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik__ $3; Pusei____ $1.50

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus

- ,v ' _ . steiČius su naujausiais įtaisymais,
davatkos išauklėtos labai I Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
949-959 Willoughby Avenue 

j Tel., Stagg 3842

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

'Rugpjūčio 14 d. numirė M 
rijona Žamblauskienė, po tė-i 
vais Karloniūtė, Igno ir Vinco Į prastai, šermenyse kelia ler- 
Karlonų, kurių vienas gyvena' mą, išdykauja. Vienam sen- 
Yonkers, N. Y., o kitas—Mas-! beriliui net kę[nep suplėšė, 
peth, N. Y., pusseserė. Ji tu-! 
rėjo 75 metus amžiaus; arti 
50 metų išgyveno su vyru Juo
zu Zamblausku. Kadangi a-, 
būdu priklausė prie parapijos I 
ir kapų per 22 metus, tai ir 
laidojo su bažnytinėmis1 cere
monijomis.

Vyrui nuėjus pas kunigą pa
klausti, kiek kaštuos palaido
jimas, jis atsakė, kad už sa
vo darbą skaito $50. Moterį 
turės laidoti į taip vadinamą 
“eilę,” nes ant kapų jau ma-į 
žai vietos esą ir jis neįeisiąs! 
pasirinkti, kur 
Zamblauskas, 
damas prie 
kad kunigas 
pasirinkti ir 
komitetą, 
ką ir komitetas leido pasirink
ti vietą, bet už išrinktą vietą 
paskyrė $150. Zamblauskas 
su tuo sutiko. Bet štai, kuni
gas sužino, kad ne toj vietoj 
laidoja, kurią jis skyrė, tai 
pasišaukė kapų komitetą ir 
Zamblauską ir pradėjo rėkti, 
kad jo neklauso. Paskui dar 
pradėjo reikalauti $25 vir
šaus. Zamblauskas ’atsisakė 
duoti, tuomet jį visaip išplūdo, 
žinoma, Zamblauskas taipgi 
netylėjo, kunigą išvadino suk
čium ir t. t. *

Rugpjūčio 17 d., 8:30 vai. 
ryte, kunigas atėjęs pasakė 
pamokslą, bet labai prastą ir 
prašė, kad visi taip mirtų, 
kaip Marijona numirė. Pami
nėjo gimines, kurie priklauso 
prie parapijos, bet ąpie pus
brolius Karlonus neprisiminė. 
Bažnyčioj irgi pasakojo viso
kių nesąmonių ir liepė visiems 
rengtis prie, mirties, nes kelio
nė esanti labai ilga. Bet pas
kui pats pasakė, kad nežinąs

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

Argentina

Motkos Sūnus.

AUBURN, ILL
mus mainos dirba

LIETUVIS GRABORIUS i ‘GERAI PATAIKOT

nori laidoti.1 
pats ’ priklausy-1 

kapų, nesutiko,1 
neleidžia vietą 

nuėjo pas kapų 
Ten perstatė daly-

po 3 j 
ir 4 dienas į savaitę. Tik tiek , 
blogai, kad darbo sąlygos la-! 
bai blogos. Mat, senoji unija j 
visai nepaiso darbininkų rei- ■ 
kalų, o naujoji unija dar pil
nai nesusiorganizavus ir ne-1 
gali nieko platesnio nuveikti. I 
Gal vėliaus ji ir pradės smar-! 
kiau veikti, bet reikia, kad 

: darbininkai į ją rašytųsi. Bet JONĄ

Norintieji 
riausio 
navimo

z e m ą

ge- 
patar-

kainą,

nuliūdimo
landoje šauki
tės pas:

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY 
Residencija:

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel., So. Boston 0.304-W.

| Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
f užlaikytojas Restorano po No. 961 
i Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
I ; PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
j i kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
| CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
į 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.”

John Naujokas 
Reikauskas,Iš IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

- - - - - $203—1
Iš N. York į Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V. 

$5 įeigų taksus) 
3-čia klesa

Bc41 Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Pinigus persiunčiain grei
tai ir žemomis rūtomis

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

Hambarg-American line
BROADWAY, NEW YORK

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
I užlaikytojas general krautuves 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 

i biznyje negalima apsieiti!
Todėl, draugai darbininkai ir pro- 

1 gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose—visur 

j reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Į Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
j kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminetais vardais, 

Į tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 

j ant pareikalavimo visur į kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, Ir 
lėšas apmokame.

| Adresas: !
Naujoku Cigaru Dirbėjai

267 Division Ave., Brooklyn. N. Y.

DRAUGAI “LAISVES” SKAITYTOJAI!

Mūsų Dienraščiui Sunkiausia Pergyventi Fra Rugsėjo Mėnesį, 
Nes Mažiausia Įplaukų Tegauname Rugsėjo Mėnesio Laiku.

Tačiaus ta sunkenybė gali būt žymiai palengvinta, jei visi 
“Laisvės” skaitytojai tinkamai tuomi susidomės. Palengvinti 
galite tuomi: Kaip tik pasibaigia jūsų prenumerata, tuojau ją at
naujinkite visiem metam, Šiuom tarpu gerokam skaičiui skai
tytojų jau pasibaigė prenumeratos ir jau yra išsiuntinėti paragi
nimai, kad atsinaujintų. Tat, draugai, atsiminkite savo dienraš
čio padėtį ir tuojau išpildykite jo prašymą.

Visi pilniausia suprantate, kad siuntinėjimas paraginimų po 
keletą sykių daro dienraščiui nuostolių, Tuos nuostolius suma
žinti galite tik jūs patys. Gavote pranešimą, kad prenumerata 
pasibaigė, tai neatidėliokite dieną po dienos, ale tuojau pasiųski
te atnaujinimą. Tuomi pasirodysite, kad mokate suprasti savo 
dienraščio, reikalus ir vengiate daryti savo įstaigai bereikalingų 
kaštą del siuntinėjimo po keletą kartą prašymus atsinaujinti 
prenumeratas.

Turime pasitikėjimo, jog šis atsišaukimas bus skaitytojų iš
klausytas ir dienraštis gaus draugišką kooperaciją.

“Laisvės” Administracija
46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y

$1,000 Tik Už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokį, 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
, dolerių. Ką tas tūkstantis doleri, 
■ 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
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų t 
; vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir peči, 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kit, 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 

j 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- 
j mus “Nervų Preparatas.” Nervų li- 
I ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsą 
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 dienu ir nedilio- 
Mii nuo 9:80 iki S vai. .po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUAR1 

WILKES-BARRE, PA.
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V. šiškov

PRIETARAI
“Gyvate Pilve”

I

Šienapjūte, vasara, karšta. Nuvargo se
nis prie darbo. Parėjo namo ir atsigulė 
ant žemės palei duris ir užmigo. Štai sap
nuoja, būk jis girtas guli po krūmu, šliau
žia prie jo gyvatė, šnypščia ir kalba žmo
gaus kalba: “Štai įšliaužia į tavo vidu
rius, apsigyvensiu pilve, gyvensiu ir tuk
siu, o tu, girtuokli, gerk “samagonką” nes 
aš gerbiu jį, myliu jį.” Tuom pat laiku 
mergaitė Akulka* pasisėmusi šaltinio van
dens šaukštą priėjo prie senio ant kojy
čių pirštelių ir supylė tą vandenį į savo 
dėduko atdarą burną. Tą padarius pati 
greitai pasislėpė. Suriko senis, prabudo; 
visas sukaitęs, norėjo persižegnoti, bet 
ranka nutirpus, suriko visa gerkle:

—Dieve!... Jėzau Kristau!... Boba!... 
Miša!... Akulka!... Gyvatė įlindo į mano 
pilvą per burną!

Akulka pasileido juokais ir išbėgo iš na
mo. Ten dar labiau pasileido juokais. Par
ėjo iš darbo senio moteris; sūnus, jo žmo
na, anūkas, Mišką—jaunasis komunistas;
ir Akulka įsirito kaip kamuolys, visa links
ma, akutės tik žėri.

Senis sėdi susilenkęs kampe už stalo, kai
re ranka pilvą glosto, o dešine daro kry
žius (žegnojasi). Visas dreba, veidas pa
mėlynavęs... Papasakojo senis visai šei
mynai apie tai, kaip jam bemiegant į jo 
pilvą įsi rangoje šaltoji, dabar guli ten, to
ji nelaboji ir ėsti nori...

—Ai, ai!... kokia nelaimė atsitiko!
Pradėjo perkalbinėti senį: Juk tokių at

sitikimų niekados nebuvo, tai paprastas 
kvailas sapnas,—kartojo jaunasis komunis
tas Mišką.

—Kaip tai nebuvo? Viskas įvyksta iš

laikai. Jei kaip, tai už jo sumušimą gali 
Sovietų valdžia patraukti teisman”—su- 

i niurnėjo jis.
Mišką dar karščiau tęsė savo kalbą ir, 

'parodęs pirštu į Karolio Markso paveikslą, 
.ant kurio sėdėjo pulkas musių, jis tarė:

—Kodėl štai šiam darbininkų vadui jo- 
|kia šaltoji negalėjo įlysti? Todėl, kad tai 
! buvo žmogus patsai mokyčiausias, dabar 
jam po visą Sąjungą paminklus stato, jis 

'jokių prietarų nepripažino. Jis vien pa- 
I matinį mokslą skelbė... Ir ilgai Miša tęsė 
' kalbą.

Senis išvalgė veik čielą puodą košės.
—Nelaboji, labai ėdri, niekaip ją negali

ama pripenėti.
Pasiėmė senis pinigus ir pas popą.
Senis papasakojo viską popui. Tas iš

klausė ramiai, pauostė tabako ir sako:
—Aš asmeniškai netikiu, to niekad ' su 

■manimi nebuvo, bet ir neginčiju, jog dievo 
'galybė. Bet jeigu jau sūnus atėjai pas ma- 
j ne jieškoti dangiškos pagelbos, tai aš galiu 
pasiūlyti tiktai maldas ir “šventintą” van
denį.

Kitą dieną nuo ryto senelis su ašaromis 
meldėsi cerkvėje. Atėjo ir senelė, Akulka 
atsivedė jos motina. Dar kelios moterėlės 
ir vienas šlubas senelis. Visi karštai mel-
dėsi, kad dievas išvytų tą šaltąją iš senelio 
pilvo. Akulka žiūrėjo į Kristaus paveikslą 
ir mąstė: “Tai be reikalo jie dievą vargi
na, jis jokios šaltosios seniui neįgrūdo, tai 
aš jam tik šaltinio vandens įpyliau. Jis me
luoja, tas senas kvailys.”

—Tu ko atsitūpei, kaip kokia nelaboji ?- 
kumštelėjus į šoną A kulkai tarė jos moti
na.

Po maldų senelis drebančiu balsu kalbėjo 
popui:

—Rodosi, kad biskį jau lengviau pasida
rė. O pavėlinkite jus, tėveli, paklausti: 
kaip ji nelaboji lys laukan, galva ar uo
dega ir ar vėl per burną?

pono dievo valios,—tarė palingavus seną —Prityrimo aš su savimi neturiu, bet 
galvą senelio žmona. Štai, kalbėjau aš tau,! sveikas protas diktuoja, kad ta šliaužė iš-
seni: negerk degtinės, nerūstin poną die-isprus per užpakalį. Būk tvirtas dvasioj 
vą... Ot, štai... Tai ne paprasta gyvatė,|ir mylėk poną dievą,—tarė jam popas pa- 
bet, viešpatie mano, tai patsai nelabasis, ėmęs tris rublius.
patsai baisusis velnias, pasivertęs į gyvatę, 
įšliaužė, įsmuko į tavo pilvą.

—Ai, ai... Pražuvau aš visai! Užkan
kins ji mane. Šaltoji, kaip ledas per gerk
lę nulindo,—aimanavo dar baisiau senis.

Akulka, tartum ne jos reikalas, sėdi ant 
grindų kaip kamuolėlis ir juokiasi. Senis 
aimanuoja, vos neverkia. Senelė trina aša
ras su žiurkštu ir kartoja: viešpatie, Jė
zau, Marija, gelbėkite, susimylėkite.

Jaunasis komunistas Mišką nori įtikinti 
senelius, kad tai tik paprastas sapnas. Jis, 
kalba:

—Seneli, o seneli... Esi senas, barzdo-' 
tas, nuplikęs, o proto vis neturi. Juk tai. 
negali būti, tai niekas daugiau, kaip tik i 
sapnas, vaidentuvė. Dievo nėra ir jis čia 
nieko nepagelbės, reikia pamesti tuos prie
tarus, vaidentuves tamsių valstiečių...

—Eh, tu, bjaurus šunie, bedievi!... su-i 
riko senis. O jo sūnus Miškos tėvas jau, 
siekė botagą, bet susilaikė: “dabar ne seni i

Vėl seneliui blogai. Jau mėnesis laiko 
kaip meldžiasi, o nieko negelbėjo. “Jaučia” 
senis, kaip toji nelaboji po pilvą vartosi, 

1 rangosi.
Iš viso miestelio moterys susirinko su 

įvairiais patarimais. Viena liepia tuom ir 
tuom ištrinti pilvą. Antra pataria dar sau
lei netekėjus pačiaudėti po tris kartus į 
visas puses. Nieko negelbėjo. Tada senės 
susitarė išvilioti tą šaltąją su pienu. Pa
siguldė jos senelį visai nuogą ant grindų, 

; pastatė aplinkui jį penkis verdančio pieno 
I puodus, užklojo seniui kojas kailiniais.

—Plačiai burną atidaryk, plačiau, pla
kčiau! Giliai kvėpuok. Ji pieną myli, iš
lys, išlys,—kartojo vyriausioji “daktarė”.

Kvėpavo, dūsavo senis, visas sušilo, atsi
bodo, nusispjovė ir pasikėlė.

(Pabaiga ryloj)
š “Novy Mir”.

Vertė V. S. Mažiukas.

SPRINGFIELD, ILL

Visokiose viršutinėse dirbtu
vėse, kaip didelėse, taip ir 
mažose, darbai pradėjo eiti 
geriau, nors darbininkai dir
ba nukapotomis algomis. Bet: 
anglių kasyklos dar neprade-1 
da geriau dirbti ir kurios bu- * 
vo uždarytos, tai tų dar neati-' 
daro, stovi uždarytos nuo per-| 
eito pavasario. Kasyklų dar
bininkai skursta ir labai sun
kiai verčiasi su pragyvenimu, 
nes pragyvenimui reikmenys 
brangūs. Pirkėjas dejuoja, 
kad viskas brangu, negalima 
įpirkti, o pardavėjas net verk
damas tvirtina, kad jis nieko 
negalįs uždirbti. Mat, dides
ni, stambesni kapitalistai api
plėšia mažesnius, o mažesnie
ji jau vartotojus. Ir nors jie 
brangiai parduoda, bet ir pa
tys, ne pigiai pirkdami, daug 
uždirbti negali.

Katros kasyklos dar šiek 
tiek kruta, tai ir tų darbininkų 
vargas mažesnis, jų moterims 
nereikia eiti darbo jieškoti ir 
užimti merginų vietas. O ku
rie vyrai nedirba ir negali 
darbo surasti, tai jų moterys 
priverstos eiti darbo jieškoti ir 
dirbti, kad ir prasčiausius 
darbus ir už mažiausį atlygini
mą. Jos dirba, o vaikučius‘ darytas parkutis,

Į palieka vyrų globoje.
Mūsų mieste stato labai 

daug naujų, budinkų. šią va
sarą statė naują paštą, san
dėlį ir šiaip visokių krautu
vių ir ofisų. Prie budinkų 
statymo kontraktoriai

: doja darbininkus.
j bus daugiausia išnaudojami 
■ darbininkai prie statymo ma- 
! lūno Pilsbury kompanijos. Čia 
; pats kontraktorius sutvėrė ne
va uniją. Prisirašant į tą uni
ją, reikia mokėti septynis do
lerius. Darbas labai sunkus.

j Per dienas reikia kepti ant 
saulės spindulių, cimento bač
kas vežioti, maišyti, geležis ir 
medžius kilnoti. Tai ne visi 
darbininkai tą darbą gali iš
laikyti. Padirba keletą dienų 
ir atleidžia. Kasdien atlei
džiama po 30 darbininkų. O 
įstojimo įmokėti pinigai lieka 
kontraktoriaus sugalvotai uni- • nių lankėsi, 
jai. Kaip užbaigs statymą to 
malūno, tai kiti džiaugiasi, 
kad tuomet ten dirbs apie 500 
darbininkų ir darbininkių.

gėlių ir t. t. Karščiuose atsi
randa daugelis tokių, kurie 
mėgsta mirkytis tame prūde. 
Nuo suaugusių, ima po 50 cen
tų, nuo vaikų po 25 centus. 
Sueina daug ir žiopsotojų, to

li uo jųišnau- del buvo sumanyta ir 
Bet ar ne imti po 10 centų, bet 

manymas atmestas.

Pereitais metais mūsų mie
ste įtaisė maudynes. Kapita
lo įdėjo 100 tūkstančių dole
rių. Iškastas prūdas 100 mas
tų ilgio ir 50 mastų pločio. 
Aptaisytas labai gražiai, pa- 

prisodinta

24 die-Nuo rugpjūčių 17 iki 
nos čia buvo surengti valstijos 
fėrai arba, geriau pasakius, 
turčių atlaidai, kur gali gerai 
pasilinksminti ir pinigus pra
leisti, o rengėjai gerą biznį pa
sidaro, beplėšdami iš vertelgų’ 
randas už lotus ir visokias pa
stoges. Taipgi įžanga į fėrų 
vietą 50 centų. Jie džiaugia
si, kad gero pelno turėsią. 
Mat, per visą laiką oras pasi
taikė gražus, tai daugelis žmo-

1 1 " Daugelis ir bied- 
nesnių praleido po dolerį kitą. 
Į parodą suvežą daugybę gy
vulių, javų, daržovių, visokių 
mašinų, įrankių ir t. t. Iš to 
visko matosi, kad Amerikoj 
kultūra labai pakilus ir vis 
kyla. Tik nežinia, kodėl dar
bininkų darbo valandos nesi- 
trumpina ir produktai neatpih- 
ga? Tik vien darbininkų al
gos puola, jos visur nukapo-, 
jamos.

A. Čekana°uskąs.

PATERSON, N. J.
Harenson Silk. Co. prie 101h 

Avė. paskelbė, kad pradėsią 
dirbti po 10 valandų į dieną. 
Pirmą dieną po paskelbimui 
vos keletas darbininkų nesuti
ko su tuo ir išėjo paprastu 
laiku. Kitą dieną jau ir tie 
negalėjo nieko daryti, kai]) tik 
dirbti tiek, kiek kompanija 
nori, arba mesti darbą. Bet, 
aut laimės, kitų dirbtuvių 
darbininkai, sužinoję apie tai, 
atėjo jiems į pagelbą, pradė
jo rinktis būriais prie dirbtu
vės ir pikietuoti. Kompanija 
pamačius suprato, kas ją lau
kia ir atmainė arba, gerinus 
sakant, atšaukė savo paskelbi
mą. Tas atsitikimas turėtu 
kiekvieną šilko išdirbystės 
darbininką paskatinti prie 
darbo, t. y., budavojimo indu
strinės tekstilines unijos.

Seredoj, 28-tą dieną rug
pjūčio areštuota 22 kailiadir
biai prie Brighton Fur Dress
ing dirbtuvės River ir War
ren gatvių. 20 areštuotų yra 
iš New Yorko ir apielinkės, 
kurie yra nariai kailiasiuvių 
unijos 58-to lokalu. Iš Pater- 
šono 2 areštuoti. Vietinė 
dirbtuvė neorganizuota ir iš
ėjus i streiką, todėl New Yor
ko lokalus atsiuntė pagelbą.

Pagarsėjusi orlaivių moto
rų dirbtuvė Wright susivieni
jo su Curtis Air korpora'cija. 
Žmonės džiaugėsi, kad bus 
daugiau darbo, bet Įvyko kaip
tik priešingai—šimtais atlei- į 
džia, o katruos palieka, tai . 
smaugia be mielaširdystės. : 
Tur būt kirs mokestį ir vėl 1 
samdys naujus darbininkus.

Laisvės Choras jau pradeda j 
darbuotis žieminiam sezonui.! 
Mokytoją jau turi. Mokyti j 
apsiėmė Monika Jeenko-Juške-

vičiūtė. Jau vieną praktę lai-1 
kė. Mokytoja muziką pusėti- į 
nai supranta, turi gerą sopra
no balsą. Manoma, kad mo-į 
kyti jai seksis, nes yra baigus 
mokytojos mokslą.

Sekanti praktė Įvyks 5-tą 
dieną rugsėjo, ketverge, Ba- 
kanausko svetainėje. Visi 
choristai privalo nesivėluoti, 

j nes po praktei bus mažas 
] “šurum-burum.” Taipgi (ne
pamirškit naujų narių pasikal- 
binti ir atsivesti.

Vaikas.

Baltimore,md.
Naujai organizuojama unija! 

jau pradeda pasirodyti. Prie Į 
jos rašosi vis daugiau ir dau
giau darbininkų. Rašosi ne 

|tik kliaučiai, bet ir kitų šakų 
i darbininkai. Rugpjūčio 25 d. I 
I įvyko konferencija, kurioje
—————— "i ■ i, imi

WORCESTER, MASS.
j Norėdami tinkamai apsirengti, 
i žinokite kad
H. STANKAUS KRAUTUVĖJ

90 Millbury Street
Worcester, Mass.

yra gražių papuošalų vyrams,: 
moterims ir vaikams—viršuti-' 
nių ir apatinių, įvairaus pasi

rinkimo; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia! 

! rasite sau patinkamų ir už ga-’ 
na žemą kainą; kaklaraiščių,' 

ipančiakų, marškinių ir kitko; 
čia pirkaite nepermokėdami
nei vieno cento. Ypatingai; 
gražaus stako turime del 
vaikų. Mergaitėm j upelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų. ’

Gerai įsitemykit antrašą:
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

CASTON ROPSEVICH Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO
Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 

Yiėjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Scredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St., Camden, N. J

“LAISVE”
lllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll^

Greitai ir Pigiai Persiunčia

50
100
200
300
400

Litų uz
uz

5.50
10.75

500
600

Litų už

Litų už

21.00
31.25 ■
41.50

1000 Litų

700

Litų už
Litų
Litų
Litų
Litų

800
900

už 103.00

uz
uz
uz
uz

51.75
62.00
72.25
82.50
92.75

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

46 TEN i E YCK STREET, BROOKLYN, N. f.

buvo delegatų nuo visokių 
pramonės šakų. Konferencija 
išrinko penkis delegatus į šau
kiamą Celevelande konferen
ciją, kad atstovautų mūsų 
miestą. Visi dalyvavę dele
gatai stojo, kad būtų organi
zuojama viena didele unija. 
Delegatų tarpe yra išrinktas ir 
vienas lietuvis—drg. Kupriū- 
nas nuo naujosios unijos.

Kurie lietuviai norite prisi
rašyti prie naujosios unijos, tai 
ateikite p. Amerikos Lietuvių 
Atletų svetainę, 539 Washing-, 
ton Blvd. Mitingai įvyksta i 
pėtnyčiomis, 8-tą vai. vakare, 
ant antrų lubų. Įstojimo nė
ra, mėnesinių mokesčių reikia 
mokėti 50 centų. Todėl ne
pamirškite atsilankyti.

Naujosios unijos d krūvių 
’komitetai laiko savo mitingus 
' kiekvieno panedėlio vakare, 
1206 E. Baltimore St. Kupė 

įnori pasiklausyti, ką veikia tie 
komitetai, tai gali ateiti.

Sekretorius F. S. Klishis.

Dr. Jonas Repšys ■
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

OFISO VALANDOS:
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nedėliomis: 10-12 vai. i/ie.

DIENOS ANT MARIŲ
Iš ar į

Per Cherbourg ar Bremen su didžiausiais ir greičiausia is vcliečių laivais

III U! S irEURCPA
TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ

Nupigintos j abi pusi laivakortės, parankūs ir tiesūs 
gelžkelių susijungimai j by kurį kraštą Europos 

Reguliariai Savaitiniai Išplaukimai su kitais Populia- 
rišlaus Lloyd laivais

Del sugrįžimo paliudijimų ir kitokių informacijų klaus- 
kitės lokalinėse agentūrose arba tiesiai pas

Mill (IIHAS
L I l( 'l 

^^^57 BROADWAY, NEW YORK

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
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. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

LIETUVIŠKA 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Mes išmokiname taisyti ir vaiduti 
automobilius į trumpiausį laiką. 
Mes garantuojam laisnius jr dip
lomus. Pilnas mokslo kur&s $25 
Taipgi duodame važinėjimo A lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dyka i. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedčldieniais nuo 11 vai. iki 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas 
L. Tiknus.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

DARBININKAI STOKITE

Į AUGŠČIAUSU PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

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

Keturi Skyriai Pomirtines:

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

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbin
kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias kuopas. 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dovanų.1

NAUJA CENTRO VALDYBA UžeMe SAVO 
VIETĄ 1-mą DIENĄ LIEPOS (JULY), 1929

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

J. MILIAUSKAS y
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Ps 

i'

f



dienia, Rv.b's. 3, 1929

BUFFALO, N. Y KORESPONDENCIJOS

LAISVE

Dar Prie S. L. A. Organizato
riaus Žuko Darbuotės

Nežinau, kokiu tikslu Pild. 
Taryba paskyrė A. Žuką orga
nizatorium, ar S. L. A. auginti, 
ar politiką varyti ? Todėl aš 
čia plačiau pranešu iš savo 
apielinkės apie jo darbuotę 
ir S. L. A. nariai patys spręs
kite, kaip jis darbuojasi del 
Susivienijimo labo.

Liepos 14 d. A. Žukas pa
vėlavo į prakalbas. Paskui ve 
ką jis sugalvojo. Išėjus jam 
iš svetainės, aš maniau, kad 
jis jau išvažiavo. Nulipus 
laiptais žemyn žiūriu, mūsų 
generalis organizatorius A. 
Žukas, pasišaukęs į kambarį 
kuopos pirmininką M. Garri
son, vice-iprmininką Banevi
čių, prot. raštininką V. Jan
kauską ir narį A. Sarafiną, pa
siėmęs stiklą alaus, mokina 
juos, kaip reikia veikti. Aš, 
žingeidumo delei, staptelėjau 
pasiklausyti, ką jis ten pasa
koja. Jis rėžia:

“Jūs protestuokite prieš Jes- 
kevičiūtę, nes bolševikai nori

* ją siųsti į Lietuvą. Neleiski-: 
me bolševikų į S. L. A.“

Vienas ten esančių perstato gyvenę krizį 
sekantiems rinkimams į Pild. smarkiau cL 
Tarybą A. Graičiūną iš CJhii- 
cftgos sakydamas, kad jis yra 
geras žmogus.

“Graiciūnas 
Pild. Tarybą. 
Tarybos sąstato 
mesti.“

Bet nepasakė, 
rengiasi išmeski, 
tęsia:

“Ar žinote, kokį šposą mes 
iškirtome Baltimorės seime ? 
Kaip 
kad 
giau, 
tuoj 
skundus ant jų delegatų ir jie 
negavo balso.“

IŠ LIETUVOS
Tvarkomės

KAUNAS.—Miesto parajo- 
nės naujai sudarytas komite
tas nustatė darbo pieną prisi
laikydamas darbo pasiskirsty- 

; mo principo. Kuopelėms jau 
duotas nurodymas, kaip jos 
privalo varyti savo darbą, kad 
greičiau susirišti su didesnė
mis dirbtuvėmis. Sudarėme 
politapšvietos ratelį. Be 
dažniau nutarta susitikti 
kuopelių sekretoriais, kad 
dėjus jiems vesti darbą
čiose kuopelėse ir pripratinus 
prie savistovaus 
kuopelės darbui, 
pasižadėjo duoti 
nurodymus, kaip
darbas ir padėti susipažinti su 
III L. K. J. S. konferencijos ir 
L. K. P. C. K. plenumo tari
mais. Tas visa duos galimy
bės sukelti jaunuolių tarpe 

| daugiau aktyvumo. Be to pa- 
j sižadėjom duoti kas mėnuo at- 
Į liktojo darbo apyskaitą.

stan iš kaimu ir dvaru darbi
ninkus ir kartu su miestiečiais 
suruošt demonstraciją, bet 
“dirbame“ del formos, nes 
taip raikomas liepė. Na, ar 
ne gėda Rokiškio “komjau
nuoliams.“

to
su 

pa- 
pa-

vadovavimo
Raikomas 

spausdintus 
reikia vesti

Dirbame

MARVIANKA.—Mes
Į pradėjome 

dirbti.

Mes Atbuli Pirmyn Einame
Į Mes progresuojame ne į 
priekį, bet į užpakalį. Parai
komo, tur būti, rokiškėnai iš 
seno pripratimo neturi. Jeigu 
raikomo atstovas jį šiaip tail) 
nuvažiavęs sudaro, tai po kiek 
laiko jau nugirsi, kad rokiš- 

i kėnai vėl be komiteto. O jei- 
! gu draugas susitikęs su liku
siais paraikomo nariais pasa
ko, kaip gi čia bus, kad Ro- 

! kišky nėra vadovaujamo orga
no, tai rokiškėnas komiteto na- 

: rys labai lengva širdimi atsa- 
! ko: “O gal kas atvažiuos iš 
Raikomo ir sudarys.“ O jei 

į kurį nors komiteto narį sua- 
l reštuoja, tai rokiškėnai ncko- 
optuos naujo nario ir nešauks 
naujo posėdžio, o lauks raiko- 

i mo sutvarkymo. Rokiškis ir 
j serga šitokia' manija. Aišku, 
|jei komitetas tokioj būklėj, tai 
I kuopelių darbas apmiręs. Jei 
j kada šaukiami posėdžiai tai 
įtik iš pripratimo, kad reikia

žukas atsako: 
netinkamas j 
Iš dabartinės 
reikės du iš-

ką jie dabar 
Toliaus vėl

tik Jurgeliūtė pranešė, 
bolševikų delegatų dau- 

negu sandariečių, mes 
padavėme Pild. Tarybai

ar ji turi ką 
Susivienijimo 
patys nariai

Liepos 15 d.

At- 
žu-

Bet 
akių

pci 
vėli šaukt, o kad iš posėdžio nau-

Tveriame i 
naują nepartinį jaunuolių ra-! 
telį. Taip pat komjaunuoliai J 

į aktyviai dalyvavo 1-ios gegu- ! 
žės šventės ruošimo darbe. 
Mes kelis kart gerai išplati- i 
nome atsišaukimus Marvian- 
koj ir Linksmadvaryje prie į 

! kareivinių. Del vėliavos iš-, 
i kėlimo mus mažumą užvilė i 
i miesto komitetas ir mes del ! 
| iniciatyvos stokos jos pasiga-i 
minti nesugebėjome. Bendrai 
mūsų, darbas sustiprėjo: abi 
vietos dirbtuvės 1-ją gegužės! 
buvo kietai uždarytos, 
rodo, kad darbininkai jau su-! 
pranta savo šventės reikšmę. | 
Mes aktyviai dalyvavome 
1-mosios gegužės d e monstrą-i 
cįjoj ir vienas mūsų'yra arės-1 
tuotas už demonstraciją.

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

IDIII

-

Ash

Park

Cedar

Hud-

o

o

o

o

o

o

o

151

O

y

V 
t:

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

K.mp.i Clermont Avenue
TELEPHONEi JUNIPER #7M

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOJNT 1411

1

ii

Puslapis Penktas
■

926 Wheelock Rd., (Protokolo Sek. P. Janiūnas, 
128 W. 49th

Finansų Sek. A. Arasimavičius, .
625 Boulevard |

Iždininkas F. Lukaitis,
330 Broadway !

1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius, 
20 E. 22nd St.

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis, 
348 Avc. C

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St

6— M. E. Custcricnč, 
Cleveland, Ohio

7— J. I>. Sliekas,, 
wood, Pittsburgh

8— —W. Stačinskas,
Pittsburgh, Pa.

9— K. StaHinckas, 
ton, Pa.

10—J. Albauskis, 
Chicago Heights, JU.

U—J. Barškletis, P. O.
I’a.

12— J, Kindcris, 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, lt. 
Landing, l’a.
G. Urbonas, 434 
Pa.
P. Kavaliauskas, 
quippa,. Pa.

j 17—K. Levine, 242
Turtle Creek, Pa.

Į 19—J. Preikšą, Box 201
i 20—-A. BotyriuH, Box 2.’ 

22—P. Cibulskis, 7042 
peth, N. Y.

24— .1. Kasparavičius, 
Youngstown, Ohio.

25— M. Garrison, 317 
Buffalo, N. Y.

i 26—-A. Dambiiuskas, 224 
Girardville, l’a.

27—M. Batutis,
30—J

ton, III.
Easton, Kuopa.—M. Urba

Easton, Fa.
33--A. B. Shatkus, 12.' 

Grand Rapids,
34 —J. Audiejnitis,
33—K. Bagdonas, 

kįn, Pa.
3G—K. Vaičiūnas, 

burg, III.
Aimanas, 

Shanon, Pa.
Yuškauskas, Box 

fort. 111.
Chiplish, Cll Vandalia St., 

villc, 111.
Andriuškevičius, 172 Gertrude 

Akron, Ohio.
Guz.cvičicaė, Box 400, Benld, 111. 
Miller, Box 261, Buckner, Ill.
Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw, Mich. 
Lasky, P. O. Box 413, Zeigler, III. 
V. Savukaitis, P. O. 262, Cuddy, Pa.
Simutis, Box 2'i 
Vaitkevičius, 

Detroit, Mich.
Malinauskas, 

Minersville, Pa.
Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtė, 37 

View, P;i.
51— .1. Stanislovaitis, 

Wilkes-Barre, Pa.
52— V. Jankus, 3116 

cago, HI.
53— -J. Gudišauskas, 42

Pa.

3121 Elroy Ave., Brent- ■ 
Pa.
10 Sarah St., S. S.

Box 655, New Konsing.

1503 Wentworth Ave.,

Box 441, Courtney, 

Maplewood

D. No.

439

. F.

14

37— L.

38— B.r.
... -j.

\ ‘
40-m\

/.
I 41—J.
J 42-F.
I 43 -K

47— -J.
E-

48— A.
i.::

49— A.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Avė.,

42, Ricca

Braddock,-

St., Ali-

Ave., Exton.

Library St.,

300 Todd

Penn

Minden, W. Va.
37, ' Burgettstown, 

Link

636

Court,

Samuel

Division

D.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJA8

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

Pa.
M a s-

; dos turėti, tas jiems nesvar- i 
1 bu. Šit kokie Rokiškio kom-1 
! jaunuoliai. Reikia gi turėti 
| nors truputį iniciatyvos, ne- 
; laukt, kad viską kiti padary- 
I tu, o imtis patiems darbo.

“Balsas

SKAITYKIT IR

PLATINKIT “LAISVĘ

Tas i Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

“Dirba,” Nes Taip Liepė
ROKIŠKIS.—Prieš 1-mąją 

gegužės vienas draugas, nuvy-1 
kęs iš Panevėžio j Rokiškį už
klausė, kaip sekasi 1-mosios! 
gegužės demonstracijos ruoši
mas. Rokiškėnai “komjau-, 
nuoliai” labai ramiai atsakė: j 
“Mes demonstracijos tai nepa
darysime, nes nėra pas mus 
jėgų, nes nėra Rokišky ir dar
bininkų, bet kad jau raikomas! 
liepė daryti demonstraciją, tai 
darysime.“ Vadinasi, sulig 
rokiškėnų teorija išeina taip: 
“Dirbam ne tam, kad padėt 
visas pastangas, sutrauki mie-:

K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubcrtas, 4177 
land, Ave.

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

Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran
do ne Avė.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.

Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona, 
Guntarienč.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą j 

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone Main
Bell

St..

Ave.,Mahanoy

Box 24, Wilsonville, .'III.
Leonai! in, 107 N. Duquoin St., Ben- 

, 1119 Bushkill St., 

56 Scribner Ave., 
Mich. 
Box 113, Royalton, Ill.

1 Id

P.

N.

O.

o.

E.

Vine

Box

St.,

209,

568,Box

253, West

Vandalia

172

Shamo-

Ilarris-

Castlc

Frank-

Collins-

St.,

’, Blanford, Ind.
5768 Addison Avc..

P. O. Box 24G,

46 Ten Eyck St.,

Norwich Ave., West

307 Plymouth Ave.,

So. Halsted St., Chi-

17 Elm St.., Tamaqua,

ELIZABETH, N. J.

Tek? Grecnpoint 96IS

9669
Oregon 5136

236

98

481

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdybos Adresai: 
i Pirmininkas P. Kriščius, 

Terr.
Vice-pirm. B. Muleranka, 

St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 

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

Ave., W. Hartford, Conn.
Iždininkas A. Klimas, 36
Maršalka J. Giraitis, 174 
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna 

ketvergą kiekvieno mėnesio, 
Lyceum, 29 Lawrence Št., Hartford, 

i Conn., 7:30 vai. vakare.

Russelj St. 
Ashley St. 
Staugaitis,

kas antrą
Labor

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, 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės »u mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Drigg» Avenue, 

Ridgewoodo Skyrius: 258

Nau- 
biznį.

Darbą |

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y
Grove St.

j Aušros Draugijos Valdybos Antrašai ' 
Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St.

j Vico-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First Št.
Prot. Rašt. B. BARKAUSK1S, 255 

Pine St.
Fin. Rašt. A. GRIG UTĮ S, 2122 In- i 

galls Avc., Linden, N. J.
Ižd. V. Paulauskas, 228 Clark PI.
Iždo Globėjai:

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave.
J. KRAKAUSKAS, 300 First St.

Organo Raštininkas J. KENTRUS, 
201 E. Westfield‘Avc., Roselle Park, 
N. J.

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way.

APLA CENTRO KOMITETO
ANTRAŠAI

i

Plrmfninkas—F. RODGERS.
312 Or agon • St.. Pittsburgh, Pa. 
lis Sta.)

Vicc-Pirinininkas—K.* STAŠINSKAS,
Box 655, New Kensington, Pa.

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

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

Turtu Kontr.:
G.

A.

(Cor-

ra.

J.

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

URBONAS,
1911 Edgebrook Ave., Pittsburgh, Pa. j

Pa.

Pa.

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR.! 
ANTRAŠAI

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

Pirmininkas M* Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtclle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bojai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka 
Saulčnas, 20 r Faxon St. Visi 
Montello, Mass.

P.
F. 
iš

IR

FrancKcvičius, 
Pa. 

Šiurmaičiūtė, 
Pa.

3409 W. Carson St, I

315 Carothers Ave..

Swatara Rd., Shenan-

2— I’.
Pittsburgh,

3— J.
Carnegie,

4— P. Grabauskas, C6 
doah, Pa.

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

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:

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

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

Prot. Sekr. A. Trepkus,
St., Moline, ,111.

Fin. Sekr.—K. Shimkus, 
St., Moline, III.

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

Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552—
10th Avė., E. Moline, 111.

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

325—4th

349—10th

135—36th

KAS TAI YRA

PITTSBURGHAS IR APIELINKĖ
‘ Priešfasistinės Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Ave., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc- 

. Kces Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. š.
Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way, 

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

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

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

Fin. sekr. R. Beniušis. 911 Jones

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. BeniulieirthxlG Bun

ker Ave.; Pirm. Pageibininkė O. 
Turskienč, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čercškienč, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

o

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilrhan’c Cnlj (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-uiuaild VulU I UWULid bijOt Už 76c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilfhn I 3Y Talis centai už skrynutę) yra tai kanuoli prieš vi DU luClA idDo kjtą 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

y
Q

5
5 
c
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o

o

.St. or At*.No.

State-—.Mieita*
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FRANK A. URBAN’S PHARMACY
ĮSI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
________________ ___  ORDER BLANK ____________________  

Siųadaini pinigu* «u savo adresu, užrašykite!

Al, Kerniau pMiraš?*, *iunč.iu jure* VIEN& DOLERI, už kurj Malonėkit »an 
priaiųatl URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, au viaaia nurodymai*, 
kaip vartoti.
Varda* ————~------ -— ------- ------------------------------- ---------------—

a

it

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Pirm. Chas. Jakems, 1564 Turner 
Ave., N. W. Tel. 72073.

Vice-pirm. A. Krasnauskas, 1568 
Quarry Avė.

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

Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

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

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

Dženitorius Frank Žegūnas, 515— 
llth Si

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

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

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKlA SU REPUTACIJA 

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 išdirbiinų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

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

New York CityTR0CK1ZMAS DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas, 
593 Avė. 

Vice Pirmininkas A. Bočis, 
68 W. 10

Toliaus pasakojo, kaip sei
me bolševikai darbavosi, kaip 
Andriulis kėlė pirštą į viršų/ 
tai visi kėlėsi, o kaip pirtš nu
leisdavo, tai visi sėdėdavo.

Tai ve kokia organizato
riaus Žuko darbuotė buvo mū
sų apielinkėj ir 
nors bendro su 
auginimu, lai 
sprendžia.

Dar daugiau.
Žukas buvo S. L. A. 270 kuo
poj Niagara Falls. Pas Gu
tauską klausia ar jam prakal
bos rengiamos. Atsakė, kad 
rengiamos ant rytojaus. Tuo
met Žukas sako, kad aš rytoj 
būsiu. Paskui paklausė, ko
kios pakraipos žmonės, 
sakė, kad parapijonai.
kas klausia ar delegatą siun
čiate į seimą. Gutauskas at
sako, kad siunčia. Žukas 
klausia, kokios pakraipos siun
čiamas delegatas. Atsako, 
kad parapijonas.

Tuomi viskas užsibaigė. Žu
kas išvažiavo prižadėdamas 
ant rytojaus atvykti, 
kuomet dingo, tai ir
daugiau neparodė ir prakal
bos negalėjo įvykti.

Čia irgi pasitarnavimas del 
Susivienijimo labo.

Dabar patėmijau iš Cleve- 
lando korespondenciją, kurioj 
pasakyta, Žukas sakė, jog aš 
apie jo veikimą melavau rašy
dama “Laisvėje.” Turiu pasa
kyti, kad kaip pirmiau, taip 
ir dabar rašau teisybę ir tą 
gali patvirtinti M. Garrison, 
P. Banevičius ir V. Jankaus
kas. Jis dar dejavo, kad jam 
Pild. Taryba mažai algos mo
ka, tik 50 dolerių į savaitę. 
Už tokį darbą, mano suprati
mu, neverta mokėti nei 20 do
rių į savaitę, nes jis jokios 
naudos neatneša Susivieniji
mui. Pild. Taryba turėtų skir
ti tokį organizatorių, kuris 
užsiimtų auginimu Susivieniji
mo, bet ne politika ir dar’ Su
sivienijimui kenkiančia. Jei
gu tie pinigai, kuriuos išlei
džia tas organizatorius, būtų 
sunaudoti kuopų organizato
riams, tai tuomet mūsų Susi
vienijimas bujotų.

S.L.A. 304 kp. jaunuolių 
organizatorė,
Adelė Dielinikaičiūtė.

Paraše A. BIMBA 
Išleido Dienraštis “LaisvS”

Knygelė iš 64 
pusi. Kaina 20c

Už Ką Jie 
Giria J j?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje.

A.

St.

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

DABAR Trockis Jau Kontr-revo-

liucionierių Abaze. Susiriesdami 
giria jį visi proletarinės revoliuci-
jos priešai.

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS
ir

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

KIŠENINIS ŽODYNAS
Susidedantis iš 18000 žodžių

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

savo kišeniuje.

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

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

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

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

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

Stiprūs apdarai, kaina $1.25

Brooklyn, N. Y.

./ ■

“LAISVĖ”

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, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mėšlažarnes, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs sęr-• 
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 16(h St., tarp 4th Avė. ir Irving Pl., New York 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8. P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.
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Puslapis šeštas LAISVE Antradienis, Rugs

VIETOS ŽINIOS Nušoko 2,000 Pėdų, 
Nesusižeisdamas

ką pasiųsti tiesiai į streikie
rių įstaigą Gastonijoj.

Komunistės Iškėlė Smarkią 
Bataliją Policijai

Viši Nedėlioj į Mūsų 
Spaudos Naudai Pikniką

“Jūs nesate leidės,” tokiais 
žodžiais niekino kariška poli
cija mergaites iš Komunistinės 
Jaunimo Lygos, kuomet tos 
jaunuolės neleido policijai 
areštuot vieną iš savo draugių 
militariškoje Camp Smith sto
vykloje, N. Y.

šišia komunistiniai jaunuo
liai surengė prieškarinį mitin
gą, norėdami atidaryt akis 
milicijai, daugiausia surinktai 
iš nesusipratusių darbininkų. 
Mitingui vadovavo dvylika 
jaunų komunisčių iš New Yor- 
ko. Susirinko 500 milicinin
kų ir šiaip publikos. Kalbė
toja karštai smerkė Amerikos 
imperialistus ir agitavo, kad 
niekas nedalyvautų buvusių 
ex-kareivių parodoj, kurią tą 
dieną ruošė patriotai. Tuo 
tarpu publikoje tapo paskleis
ta priešimperialistiniai lape
liai.

Militarei policijai pasidarė 
“perkaršta už kalnieriaus”; 
20 policininkų puolė ant kal
bėtojos; nutraukė ją nuo plat
formos ir norėjo areštuot; bet 
kitos komunistės mergaitės iš
kėlė policijai tokią bataliją, 
kad “tvarkdariai” negalėjo 
nusivest. sau kalbėtoją. Pa
tašė policininkai mergaites už 
plaukų, pamuše, išblaškė mi
tingą; taip ir paliko, nepada
rydami nei vieno arešto.

Mūsų metinė darbininkiška 
šventė Įvyks šį sekmadienį, 
rugs. 8 d., ant Willicks far- 
mos, Linden, N. J. Sakau, me
tinė šventė todėl, kad mes 
vieną kartą į metus sueiname 
visi šios apielinkės lietuviai, 
kad parėmus darbininkišką 
spaudą.

Darbininkiškos spaudos ro
lė yra sunki ir jos kelias erš
kėčiuotas. Šiame mūsų spau
dos naudai piknike, kurį ren
gia A. L. D. Iv. D. 1-ma kuo
pa, bus du dideli chorai; ir 
tik šiomis dienomis gavome 
pranešimą, kad Patersono 
Laisvės Choras tikrai bus su 
nauja savo mokytoja. Gi Ufa 
su. Lyros Choru jau taip kaip 
ir piknike. Mes per paskuti
nius keletą metų nematėme 
patersoniečių piknike mūsų 
spaudos naudai. Gi šiais me
tais jų bus bent keli vežimai. 
O kuomet Brook lynas kur pa
sijudina, tuomet jie didvyriš- 

i kai pasirodo, ir kad nors kar- 
j tą užkariavus New Jersey val
stiją, tai brooklyniečiai atvyk
sta organizuotai.

Pirmos kuopos komisija už
sakė tiek vežimų, kad nebū
tų nei vieno, kuris nusiskųs
tų negavimu vietos kartu va
žiuoti. Vieta puiki, ir tie, ku
rie kartais joj būna, negali at
sigrožėti.

Komisija.

Curtiss Fields, L. I., 3,000 
pėdų augštumoj, sugedo vai
ras ir sparnai lėktuvo, ku- 
riuom leitenantas J. L. H. 
Trunk mokino skraidyti Fayą 
Gilles, 20 metų studentę. Kuo
met lėktuvas, puldamas že-1 
myn buvo už 2,000 pėdų nuo j 
žemės, studentė iššoko, prisi-1 
rištis prie parašiuto, su kurio i 

i pagelba jinai nusileido žemyn, 
ineikiek nesusižeisdama. Jos: 
į mokytojas irgi buvo iššokęs su ! 
parašiutu, bet jo parašiutas! 
pervėlai atsiskleidė, ir moky-

[ tojas nupuolė Į vieną aržuolą, į 
j vidutiniai susižeisdamas.

Į I
Pralošęs Pėdę, Pasikorė

Kortomis pralošęs savaitės Į 

i uždarbį, Emilius Doronęckis, I 
■ 37 metų amžiaus, keturių vai-j 
i kų tėvas, pasisakė apie savo 
i nelaimę pačiai; o paskui, iš 
i nusiminimo, nuėjo ant stogo 
namų po num. 259 Stanton 

(St., New Yorke, ir pasikorė.II ■_____________

Areštavo Pačias už
Kortas

Ratelio vadai da vis turi įsi
kabinę į skvernus ponui IlilI- 
manui, kad tas turėtų didesnę 
galią darbininkus engti ir jų 
streikus pardavinėti darbda
viams. Bet kriaučiai 54-to 
skyriaus jau atbunda, ir pa
mato, kad toki Michelsonai, 
Bubniai ir Glaveckai yra re
akcionierių unijos vadų pa
stumdėliai, laižo skvernus 
1 Iii I manams ir Ris manams, 
kad jie krauna darbininkams 
ant sprando didžiausias mo
kestis ir jų streikus prašvilpia. 
O tai faktas. Ką mes gavo
me, porą savaičių atgal išėję į 
streiką, kriaučiai dirbanti žie
minius drabužius? Ogi “tautiš
ką grūšią” po nosia, o tie po
nai žadėjo mums po streikui 
pakelti algas ir įvesti geresnes 
sąlygas dirbtuvėse. Vietoje 
ką darbininkai turėjo gauti, 
tai gavo kontraktoriai.

Dyglys.

rodo dirbtina, tyčia išmislyta 
ir nepanašu į gyvenimo tikre
nybę.

J. C. K.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

L. D. S. A. 80-tos kuopos susirin
kimas bus seredoj, 4 .'rugsėjo, po 
No. 928 E. Moyamensing Avė. Pra
džia 8-tą vai. vakare. Visos narės 
ateikt ir naujų atsiveskit.

Sekretorė.

PAJIEŠKOJIMAI
J IEŠKAU darbo valgykloj arba be- 

kernėj, esu virėjas ir pyragų ke
pėjas. Turiu ilgų metų patyrimą ir 
paliudijimus. Cook and Raker, 407 
Keap St., Apt. 23, Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 0676. (207-209)

FOR RENT

Nauja Demokratų Kozyrė

ANT BANDOS 4 šviesūs kambariai 
su maudyne ir šiluma už prieina

mą kainą. Taip pat yra ant ramios 
atskiras fornišiuotas kambarys del 
vyro ar merginos. Matyt galima po 
6-tos vai. vakare. Atsišaukite J.. 
Vitkauskas, 1097 Halsey St., Brook
lyn, N. Y. 209-211

REIKALAVIMAI

Kodėl Valdžios Agentai 
Šniukštinėja 'Šiaučius?

Lietuvių Kom. Frakcijos 1 
Svarbus Mitingas

Pereitą sekmadienį penki 
brooklyniečiai areštavo savo 
pačias už perdidelį kozyravi- 
mą, per kurį buvo leidžiami 
jų pinigai. Betardant, Bridge 
Plaza teisme buvo atrasta, 
kad viena iš jų, Ginsbergienė, 
užlaikė vietą lošimui iš pini
gų; ji paleista už $500 paran
kos iki tolesnio teismo. Ki
tos gavo iš teisėjo perspėjimą, 
kad bus sodinamos kalėjiman, 
jeigu nesiliaus lošusios iš pini
gų.

Kadangi Interborough Rap
id Transit (požeminių gelžke- 
lių ir eleveiterių) Kompanija 
sutinka atmokėti miestui virš 
$9,000,000 skolų, tai demokra
tas majoras Walk oris mato 
laimėjimą savo valdžiai ir juo 
daugiau balsų tikisi susirinkti 
šiuose rinkimuose; o kad kom
panija kol kas dar nepajėgė 
pakelti važinėjimo kainą (fė- 
rus), tai demokratai šį faktą 
taipgi išnaudos savo rinkimų 
kampanijoj, skelbdami, kad 
tai ačiū jiems paliekąs penk
tukas už važinėjimą elektriki- 
niais miesto gelžkeliais. Bet, 
rinkimams praėjus, gyventojai 
išgirs kitokią giesmę.

RETK ALINGA patyrusios moterys 
išskirstymui sveterių skudurų. At

sišaukite pas J. Eisenberg, 55-57 
Montrose Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel. Stagg 3456 (209-211 )

SALES—PARDAVIMAI

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokiy Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

į

/ AUTHORIZCD > 
DISTRIBUTORS \

NATIONAL ;
\ CASKETS f

. “TAMSTOMS PA
SAKYS TIE,.KURIEMS 
MES PATARNAVOM

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka a u k šč ia u s i c m s gero 
skonio reikalavimams.

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

S;

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

Metropolitan Avenue416

GRABORIUS
(Undertaker)

Independent čeverykų Uni
ja (kairioji) šaukia visus tos 
pramonės darbininkus į masi
nį mitingą, kuris įvyks didžio
joj Arcadia Hall svetainėj, ties 
Halsey St. ir Broadway, 
Brook lyne, rugsėjo 12 d., ket
virtadienio vakare.

'Kadangi ta unija taip sėk
mingai kovoja, laimėdama 
streikus ir sparčiai organizuo
dama šiaučius, tai pradėjo 
kištis ir Washingtono valdžios 
agentai. 'Jie landžioja tarp 
unijos narių, šniukštinėja ir
klausinėja: ar esi Amerikos 
pilietis, kada atvykai į šią ša
lį, ir t. t.? Fabrikantai, su 
centralinės valdžios pagelba, 
turi mintyje kokius naujus 
priespaudos ir baudimo žings
nius prieš kovojančią šiaučių 
uniją.' Tačiaus viskas bus 
perniek, jeigu tik visi tūkstan
čiai čeverykų darbininkų susi
dės į masiniai-galingą savo u- 
niją ir laikysis išvieno.

Lietuvių Komunistų Frakci
jos svarbus susirinkimas įvyks 
4 d. rugsėjo, šį trečiadienį, 8 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėj. i

Kiekvienas komunistas turi ! 
atidėt Į šalį visus kitus reika- ■ 

1 lūs, o būt tame susirinkime, i 
nes bus svarstoma eilė svar- 

; bių klausimų. Vienas svar- 
1 biausias klausimas, tai peror- 
! ganizavimas frakcijų pagal 
■naują Partijos patvarkymą.

Komitetas.
(209-210)

Kas Girdėt pas Kriaušius

PARSIDUODA 5 kambarių fornišiai 
per 3 dienas: pirmadienį, antradie

nį ir trečiadienį. Kas nori, gali 
pirkti visą arba kavalkais. Kreipki
tės po No. 234 Grand St., ant antrų 
lubų, Brooklyn, N. Y. (209-211)

PARSIDUODA restoranas, geroj 
vietoj, prie vandens, daug laivų 

prieina. Pietus darome del 200 žmo
nių. Atvažiuokite laike pietų, tai 
pamatysite, kad daroma geras biz
nis. Taipgi parsiduoda 6 šviesūs ir 
fornišiuoti kambariai. Galima pirk
ti atskirai. Pardavimo priežastį su
žinosite ant vietos. W. Mitchell, 420 
West St., near 11th St., New York, 
N. Y. 194-220

(Arti Mary Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

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

Telephone Stagg 0783

I Tel., Triangle 1450 j 

į Lietuvis Fotografas;
IR MALIORIUS '

Jumper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

MA SPETH, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

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.

Karštis ir Sutinimas

šč.

I

475 Grand Street

Automobiliai Užmušė 5-kis

New Yorke ir apielinkėse 
pereitą sekmadienį automobi
liais tapo užmušta penki as
menys, jų tarpe 
duktė Rose Kahn, 21 metų

i amžiaus, studentė Smith (mer
gaičių) Kolegijos, iš Nort
hampton, Mass. Jos kavalie- 

I rius J. J. Rosenas, galvatruk- 
I čiais automobiliu pleškėda
mas, taip staiga pasisuko, kad 

Į automobilis kelis syk kūliu 
| apsivertė, ant vietos užmušant 
jo merginą.

Miesto gatvių valymo auto- 
šutinan- mobilis užmušė Peterį Žuką 

Sakoma, kad tai bu- (gal lietuvį?), beeinant jam 
d. skersai 2nd St., ties num. 157, 

New Yorke.

New Yorke ir Brooklyne 
sekmadienį buvo 91 laipsnis 
karščio ir drėgnas, 
tis oras, 
vę karščiausia rugsėjo 1 
nuo 1924 metų.

fabrikanto

REPUBLIC LUNCH
Rankose naujų savininkų, išmanančių valgyklos biz

nį ir norinčių sąžiningai publikai patarnauti:

A. VELIČKOS IR P SIAURIO
; yiskas naujai pertaisyta, išdekoruota ir tinkamai išfor- 

^išiuota vieta. Užėję jausitės smagiai ir pavalgysite 
skaniai pagaminto šviežio maisto.

Valgyklos Vardas Tas Pats

REPUBLIC LUNCH
Brooklyn, N. Y.

Nors buvo rašyta “Laisvėje” 
iš kriaučių mėnesinio susirin
kimo 28 d. rugpjūčio, bet dar 
svarbesnių klausimų, kurie ki
lo lokalo susirinkime, nėra pa
žymėta.

Klausimas buvo iškeltas del 
Gastonijos streikierių. Dabar, 
kaip ratelninkų “čyfai” į tą 
streiką atsinešė tame susirinki
me? Gas-toniečių komisijai 
atsilankius į susirinkimą, rei
kalaujant paramos, tie “čy
fai” visom keturiom puolė, 
kad mes, girdi, negalime jo
kios pašeipos duoti dabar, bet 
turim laukti lokalo nepaprasto 
susirinkimo. Vadinasi, reikia 
laukti tol, kol gastoniečiai bus 
mirtin pasmerkti. Tai ve ko 
nori ratelio vadai dasiekti, kad 
13 darbininkų būtų elektros 
kėdėj sudeginti. Bet, ačiū 
kriaučiams, tų darbdavių gi- 
zelių-ratelninkų užsispyrimas 
liko numestas į gurbą ir pa
aukota $100 gastoniečiams.
Klausimas, Kaip Pasiųsti Tos 

Aukos
Kuomet kriaučiai nutarė 

$100 pasiųsti streikieriams, tai 
tūlas darbdavių augintinis, 
pribėgęs prie atsilankiusios 
Gastonijos komisijos, pradėjo 
jieškoti priekabių, reikalauda
mas įrodymo,, “kam jūs suteik
site tas aukas.” Kuomet gavo 
įrodymą, kad komisija yra pa
čių streikierių atsiųsta reika
lauti pagelbos nuo elektros kė
dės, tai tas augintinis su rate
lio čyfais pradėjo rėkti, kad 
“mes negalime ten siųsti tų 
aukų, bet turime atsiklausti 
Hillmano ir Joint Boardo po
nų” (kurie juk pačius kriau- 
čius parduoda darbdaviams).

Tai ve kaip gina tie ratel- 
ninkai darbdavių reikalus! 
Vadinasi, reikia duoti Joint 
Boardui tie $100, kad jų ne
gautų streikieriai. O jau mes' 
turime gerų ' patyrimų, kad 
mūsų tas Joint Boardas turi 
maišą be dugno. Mes jau e- 
same sudavę ne šimtais, bet 
tūkstančiais dolerių, ir ką mes 
gavome ? Gavome tą, kad 
mūsų algos nukapotos ir kad 
darbdaviams geresnis būtų 
pelnas jų biznyje'

Bet ir tas nepavyko ratelio 
čyfams: kriaučiai nutarė au-

“KADA MASKVA 
JUOKIASI”

Tokiu pavardinimu nuo at
einančio šeštadienio bus rodo
ma krutamieji paveikslai Film 
Guild Cinema Teatre, 52 W. 
8th St., New Yorke, drauge 
su kitu sovietiniu judžiu “Gy
voji Rusija.” Pripažįstama, 
kad tai bus puikiausia sovieti
nių judžių programa, kokia tik 
kada buvo patiekta Ameriko
je.

Judis “Kada Maskva Juo
kiasi” yra jau tiek ir tiek pri
juokinęs publiką Europos te
atruose. Tai sveikas, natu- 
ralis juokas iš įvairių žmo
gaus silpnybių. Tuom šis vei
kalas pamatiniai skiriasi nuo 
amerikoniškai-durnų “komedi
jų,” kuriose beveik viskas at-

■ TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
| LIETUVIS DENTISTAS 
B 221 South 4th Street 
| X-SPINDULIU DIAGNOZA 
B. (Priešais Bridge Plaza) 
I BROOKLYN, N. Y.
B VALANDOS:
■ 10-12 prleS plet; 2-8 po piet
D Ketvertai* Ir ■obatomia iki 6 Ta). 
H Penktadieniais ir sekmadieniais tik
■ sulyg sutarties.

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

IŠD1RBYSČIŲ
Ford—$460, Chevrolet—$525, seni 

automobiliai $50 ir daugiau.
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York
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REIKALAUKITE TUOJAU!
Knygos, Kuri Yra Būtinai Reikalinga 

Kiekvienam Gyvenančiam Jungtinėse Valstijose

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir 

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNAS
835 Puslapių

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

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

bios knygos 
neišmoksite 
gai lietuvių

Reikalaukit

LAISVĖ
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46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. <♦>

v

Nufotografuoja i 
ir numaliavoja 
visokius pa
veikslus įvai- 1 
riomis spalvo- , 
mis. Atnau-1 
jina senus ir J 
kra javus ir Į 
sudaro s u I 
amerikoniškais |

gerai Ir pigiai I 
šiuo adresu: į

STOKES I
I Darbą atlieku
I Kreipkitės
Į JONAS
I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y,

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

^Specialistas del visų ILgų ir opera- 
šcijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk- 
31ės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
tino būdai.
i 127 East 84th Street
į (Tarp Park ir Lexington Avės, 
į NEW YORK CITY 
^Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
^8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

i

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

Jfls pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet

UŽEIGA
jau senai matimžsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

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

REAL ESTATE: Namai, Žeme 
PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, 

tik 3 ųnėnesius vartoti. Parsiduo
da labai pigiai. 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. (199-227)

NAUJA BUCERNE
NAUJAS SAVININKAS 

NAUJAS PATARNAVIMAS
Pranešu, kad aš nupir

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

Stanley Garback
( Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BARAS

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

GRABORIUS
‘atamauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at
aras dieną ir naktį. Darbą at- 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
nane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

t




