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KRISLAI Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

težins, o Išlaimčsite Pasaulį!

y

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėidienių.

Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re
U
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Sovietų Sąjungos
Kompartija

Laikraščių Išsiplatinimas 
Bedievių Sąjunga 
“Vienybės” Piknikas

Rašo L. Prūseika
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Keliolika svarbių davinių iš 
organizacinio raporto, kurį d. 
Kaganovičius patiekė Sovietų 
Sąjungos Kompartijos suvažia
vimui:

Partija turi 1,852,000 narių j 
ir kandidatų, vidutiniai, arti ; 
dviejų milionų, neskaitant Ko
munistinio Jaunimo Sąjungos. 
48 nuošimčiai partijos narių 
yra dirbtuvių darbininkai. 
(Pirm dviejų metų buvo tiktai 
40 nuošimčių.) i DULUTH> Minn.—Pereitą

sekmadienį čionai įvyko 
Minnesotos valstijos komu
nistų konvencija, kurioje 
buvo pastatyta kandidatai 
sekamiems rinkimams.

Kandidatu . į gubernato
rius nominuotas Karl Ree
ve; Rudolph Hargan—į se
natorius; A. Roine — į vice- 
gubernatorius; Rebecca 
Grecht—į kongresmanus.

Išviso dalyvavo 180 dele
gatų. Tūli iš jų buvo at
siųsti tiesiai iš fabrikų ir 
dirbtuvių. Priimta rezoliu
cija, raginanti darbininkus 
dalyvauti Rugpjūčio Pirmo
sios anti-karinėse demons
tracijose; priimta rezoliuci
ja Daily Workerio ir kitų 
partijos organų klausimu.

Konvencija buvo gyva ir 
daug naudingi] nutarimų 
padarė.

Juodoji Armija Pries Komunistus
Komunistų Konvencija Visos Sovietų Sąjungos Pajėgos

Duluth e, Minnesoto j į .... • * - iNukreiptos į Šalies Budavojimą

Ą

“ŠVENTASIS TĖVAS” PATARIA J. V.Audinycios Užsidarė;
15,000 Liko Be Darbo mCAM 1R VELTĖDŽIAM BŪTI

$

1925 metais laikraščiai išsi
platindavo skaičiuje 7 milionų 
egzempliorių kasdien. Dabar 
kasdien išsiplatina 22 milionai 
egz. Sulyginus su prieškari
niais laikais, laikraščių tiražas 
šiuo tarpu dešimts kartų didės- ' 
nis. Ir tas tiražas su kiekvie
na diena vis labiau auga.

Pereitais metais skaityt-rašyt 
išmokyta 2 milionai jau pagy
venusių žmonių, šiemet bus iš
mokyta 7 milionai.

1928 m. bedievių sąjunga 
turėjo tik 138,000 narių, šie
met ji turi jau kone tris mi- 
lionus. Profesinėse sąjungose 
(darbo unijose) šiuo tarpu yra 
pusdvylikto miliono narių.

Miestų darbininkai daug 
'kuo prisidėjo prie steigimo kol
chozų ir sovchozų (kolektyvi
nių ir sovietinių) ūkių, išviso 
iš į miestų į sodžius išvyko 250,- 
OOO darbininkų, kurie vienokiu 
ar į kitokiu būdu prisidėjo prie 
pakėlimo sodžiaus ūkių.

• • •
Pereitą nedėldienį įvyko fa

šistinės “Vienybes” piknikas. 
Iš visai patikėtinų šaltinių pa
tirta, kad publikos daugių dau
giausia galėjo būti 500. i

4,000 Mainieriu Išėjo j 
Streiką Illinois Valstijoj

CHICAGO, Ill.—Vietinė 
Darbo Unijų Vienybės Ly- 

Tas parodo,, kokjos “įtakos” gos raštine gavo telegramą 
i [Ilinojaus, kadturi tas laikraštis Brooklyne ir įg pietinio fllinojaus, h-J 

apielinkėse. Ot jeigu jie galėtų t sustreikavo apie 4,000 
rengti savo piknikus su pohci- i . . 1
jos pagelba, tai gal suvarytų .matmenų, 
daugiau žmonių

, Išėjo į streiką 
mainos num. 1 ir 2, priklau
sančios O’Gara Coal kompa- 

ir Zieg-Vienybiečių ūpas labai pras- nijai Eldorado, III., f 
tas. Mat, klausimas apie pa-'leryj Bell and Zoller C“. 
skolą is Susivienijimo dabar pa-I . ,
statytas labai griežtai mainų darbininkai sustrei

kavo. Be to, streikuoja ir 
Peržiūrėjau kelius numerius Royalton vienos mainos 

Anglijos “Darbo” Partijos or- mainieriai.
gano “Daily Herald.” La ik ras-I
tis išsipūtė, nes dabar jį leidžia 1

Minėtos mainos yra už
darytos. Nors kalbami mai-tūla kapitalistinė spaudos ben- . < . ‘ nriklauso Aktyvių ūkių. Kurie virši-

drovė. Ant pirmo puslapio nei 2įe^iai. 01 icia a P. u . Linkai to nenaklausvs bus 
vienos darbininkiškos žinios. ,Flshwicko arba LewiSO r. a** • ,
Skaitydamas laikraštį nejauti, i jų vadovybėm, tačiaus neo- SKauaziai. oauuziamL
kad šalyje du milionai bedar- Oficialiai iie tiem biurokra- 3. Dėti dideliausių pa-

MASKVA.—Sovietų Są- no į metus. O sekamais me- 
jungos Komunistų Partijos tais—daug daugiau. Maši- 
16-tasis kongresas priėmė nerijos ir fabrikai turi. bū- 
visą eilę rezoliucijų. Jei jos ti statoma (visu smarkumu, 
bus pravestos gyveniman........................
(Sovietų Sąjungos bolševi
kai visuomet praveda gyve
niman savo kongresų nuta
rimus. — Red.), tai greitu 
laiku Sovietų Sąjunga pa
taps vienu iš didžiausių pa
saulyj industrinių milžinų.

Rezoliucijos stoja, kad vi- 1 ,J 
si partijos ir vyriausybės ’m v ,
organai., kad visa šalis bū- augstesnej ^technikoj, kad 
tų pastatyta ant kelio, ve
dančio į budavojimą socia
lizmo negirdėtu greitumu. 
Trumpai suglaudus, seka
mais klausimais rezoliucijos 
yra vienbalsiai priimtos:

1. Visi Sovietų viršinin
kai ir visi partijos darbuo
tojai, bei darbo unijų vadai 
ir nariai turi vesti griežtą 
kovą prieš dešiniuosius ir 
kairiuosius elementus, kurie 
sąmoningai kraipo partijos 
liniją, arba kurie nesąmo
ningai padeda nepmanams 
ir privatiniams pirkliams, 
kurių dar yra } užsilikę. 
Taipgi griežtai kovoti prieš 
biurokratiją visokiose įstai
gose. ■ ;

2. Visi- Sovietų vyriausy
bės nariai arba partijos va
dai neturi teisės versti prie
varta valstiečius į kolekty
vius ūkius. Tas viskas rei
kia daryti sutinkant valstie
čiams. O jie sutiks tuomet, 
kada jiem bus išaiškinta 
nauda priklausymo prie ko-

4. Kad paskubinti Sovie
tų Sąjungoms industrinę ga
mybą, vyriausybė ir indus
trijos priešakyj stovį žmo
nės privalo pargabenti iš 
užsienių daugiau augštų 
technikų, o iš Sovietų Są
jungos turi būti siunčiama 
į kitas industrines šalis jau- 

darbininkai lavintis

'sugrįžę galėtų padėti grei
čiau būdavot! socialistinę 
kūrybą.

5. Sovietų vyriausybė pri
valo greit susirūpinti įstei
gimu naujų vyriausybės 
ūkių, ant kurių būtų augi
nama gyvuliai mėsai, o prie 
to pakelti pieninės ir kito
kios maisto gaminimo vieto
vės, kurios suteiktų miestų 
proletariatui pakankamai 
visokių reikmenų.

6. Pakelti medvilnės ūkį, 
vaisių ūkį. ir stengtis daryti 
taip, kad greitu laiku So
vietų Sąjungai nereikėtų

kad šalyje du milionai bedar- į f icialiai jie tiem biurokra- 
kovin-bių. Editorialų puslapy—“augs- tam nepritaria ir yra 

toji politika.” elementas
Laikraštis niekuo nesiskiria &as eiemenras- 

nuo paprasto kapitalistinio 
laikraščio Aigiptas Krizyje

stangų kelti šalies industri
jas: anglies, geležies, chemi
kalų. 1932 metais Sovietų 
Sąjunga turi pagaminti 17,- 
000,000 tonų geležies ir plie-

BOMBAY^ Indija.—Indijoj 
siaučia didelė bedarbė, bet 
prie jos prisidės dar 15,000 
atleistų iš audiriyčių darbi
ninkų. Pabaigoj šio mėne
sio Bombėjaus mieste audi- 
nyčių savininkai nutarė už
daryti savo au^inyčiaš ne
apribotam laikui. 15,000 
alginių vergų bus atleista iš 
darbo.

Audinycios uždaromos de- Valstijose. ’ Dreb

ATSARGIEM SU KOM. JUDĖJIMU •
Vakar New Yorke Prasidėjo “Komunistų Tyrinėjimas”; Fish 

Pareiškęs, Duosiąs Sumanymą Kongresui Daryti Tokį Pa- 
, tvarkymą, Kuriuomi Būtų Įsteigta Federale Žvalgyba

Ne tik Amerikos reakci- Yorko mokyklose. Prie jo 
ninkai nusigando komunis- prisidės dar visa eilė kitų 
tinio judėjimo Jungtinėse mokytojų.

a del jo iri Trečiadienį Fish pasikvies 
lei bendro, ekonominio iri Vatikano papa, arba “šven- Amerikos Darbo Federaęi- 
politinio krizio, kuriame * ‘ ‘ ’ *
randasi visa Indija.

Vyras su Šešiolika Pačių— 
Policijos Viršininko Brolis

tasis tėvas.”
Pereitą pirmadienį papa 

Pijus turėjo pasikalbėjimą 
su vienu amerikiečiu katali-! 
kų kunigu, James H. Ryan, 
ir jam pareiškė, kad Ame
rikoje šiandien, esant be
darbei, yra labai gera dirva

. Todėl, i

jos lyderius, biurokratus, ir 
jų klausinės apie komunisti
nį veikimą darbo unijose.

Vėliau jisai šauksiąs 
Whaleną ir visą eilę kitų.

Fish pareiškė, kad būsią 
stengiamasi išdeportuoti vi
si nepiliečiai komunistai. 
Taipgi būsią dedamos pa
stangos, kad iš Amtorgo 
būtų išdeportuota visi tie,

MEXICO CITY.—čionai
tapo suimtas tūlas Bazilius'komunizmui plėstis.
Palencia, kuris, einant poli- esą, saugokitės bolševizmo, 
cijos liudijimais, turįs 16-kų nes jis ekonominėj depresi- nįniečiai, tet '
PacRJ- J°J abai smarkiai kyla. kurf ^sHma nkomunistinepačių.

• Ne vienoj vietoj Palencia 
savo pačias laiko: viena gy
vena vienam mieste, kita 
antram ir tt. Paaiškėjo, 
kad šitas daugpatys yra 
brolis Meksikos miesto poli
cijos viršininko, “tvarkos

medvilnės įpirkti iš;užsienio, idabcįtojo.”
■ . , -i''!.' ' ■ > ■ I • ; i • ' ■

Biznierius Nušovė Kapitalistą Teismabutyj
l Už Tai, kad Anas Jį Smarkiai Apgavo

LOS ANGELES.—Pereitą 
pirmadienį čionai tapo su
vaidinta ypatinga drama: 
tūlas namų , pardavinėtoj as, 
kurio vardas yra Frank D. 
Keaton, atėjo į teismabutį 
ir ant vietos nudėjo kapita
listą'Motley H. Flint. Pa
starasis yra .buvęs Los An
geles miesto pašto viršinin
ku.

Keaton pasakoja, kad 
Plintąs, dačręs viską, kad jį

bandė įtikinti, kad tokio di
delio pavojaus nesą, bet pa
pa, persigandęs > raudonojo 
pavojaus, nenori jam tikėti.

Rootas—Kitas
Nereikia manyti, kad šis 

yra pripuolamas papos žy
gis. Tai ne.! Tai apgalvo
tas jo bandymas sukelti ti
kinčiuosius prieš revoliuci
nius darbininkus kaip tik 
tuo momentu, kada Ameri- 

bar jis jam atkeršijęs. Kea- koje reakcija bando už- 
ton turi 56 metus amžiaus, o gniaužti revoliucinį judėji
mo auka — ,65. .Flintas buvo mą. Tik kelios dienos prieš 
didelis buržuazinis politikie- tai Amerikos didžiųjų kor- 
rius ir finansistas ir todėl ^oracijų advokatas Rootas 
jis galėjęs padaryti, ką tikipareiškė viltį, kad federalė 
norėjęs. . Į valdžia įsteigs žvalgybą, ku-

Nušovęs Flinįą, Keatonas, |ri sekios kiekvieną kitaip 
be kitko, pasakė/ manantį pilietį ir kad kiek,

“Aš prakišau $4,600 bir- areštuos jį ir kankins žval- 
žos spekuliacijoj. Girdėjau, gybos urvuose. Tokis pa- 
kad dėlto atsakomingas yra reiškimas rodo,, kad ir Roo- 
Flintas. Tai buvo visi pini-, tas ir kiti kapitalizmo šu- 
gai, kurįuos aš' turėjau. Aš lai yra nusigandę drauge su
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Liberalų “Nation” neatsi
džiaugia Indijos buržuazijos 
vadu Gandhi. Jisai, girdi, pa
našus į Kristų, kuris piršto ne
pakėlė savęs apgynimui.

Bet už tai ačiū tai politikai 
Britanijos imperialistų kumš- 
čia turi pilną laisvę kriušinti 

n ręvojuicinį. judėjimą. . " 
• * • i. v J. - j.

Coolidge’i us pradėjo rašinė
ti trumpus editorialus New 
Yorko “Herald-Tribune.” Mie
gas apima žmogų, skaitant tą 
literatūrą. Panašu* į Wanama- 
kerio firmos skelbimus.

paLONDONAS.—Savo _ 
reiškime spaudai, Makram 
Ibeild Bey, narys Aigipto 
ministerių kabineto, nurodė, 
kad Aigiptas šiandien ran
dasi krizyje, o tas krizis su
sidaro tame, kad aigiptie- 
čiąi nori būti visiškai nepri
klausomais nuo Anglijos, 
kuomet pastaroji neleidžia.

NUŽUDYTA SLAUGĖ
RIDGEWOOD, N. J.—Ne

toli nuo čia rastas hužudy-' 
tos Onos Milleriūtės lavo
nas. Ji buvo subadyta pei
liu ir pamesta girioje. Mille- 
riūte tarnavo pas kapitalis
tą Woolsey už slaugę. - Kas ■

Buletinas “SLA Žinios’’ Jau Išėjo iš Spaudos; 
Kiekvienas SLA Narys Turi Perskaityti

i ANTI-SEMITAI
RUMUNIJOJ VEIKIA

BUCHAREST AS.*—Iš Bu- 
kowinos ir Cioburgio prane
šama, kad ten anti-semiti- 
niai gaivalai varo savo dės-i. v . , 1 _
truktyvj darbų tolyn. Tik J4 nužudė — kol kas neis- 
vienam Cioburge sudeginta aiskinta- 
200 žydam priklausančių 
namų.
NUMIRĖ novelistas

: ATLANTIC CITY, N. J.- 
Hepry, S. Harrison, antra
eilis Amerikos novelistas ir 
laikraštininkas, numirė čio
nai pereitą pirmadienį.

JADRA SIAUČIA 
PORTUGALIJOJ '

ESTOI, Portugaliją.—čia 
pradėjo siausti baisi jadros 
(tymų) epidemija, kuria su
sirgo jau šimtai jaunų žmo
nių. ' ' ' '

HHMRhmmmI

Visi žiūri j Mus
Kaip matome, šiandien į 

Jungtinių Valstijų nedidu
kę, palyginamai, Komunistų 
Partiją yra atkreipta visoT 
pasaulio akys: darbininkai 
žiūri ir džiaugiasi, kaip A- 
merikos revoliuciniai darbi- 
hinkai kovoja prieš reakci
ją, o reakcininkai, įskaitant 
“šventąjį tėvą” —nusiminę , 
šaukiasi į reakciją, kad kuo- 
veikiausiai išnaikintų komu
nistus.

Amerikos Komunistų Par-,: 
tija šaukiasi į visus darbi1’ 
ninkus ir sako, stokite su 
komunistais ir koyoldte 
prieš reakciją, nes šita re
akcija yra atkreipta ne tik 
prieš komunistus, bet priėš 
Visą proletariatą, prieš tuoą 
8,000,000 bedarbių, kurie 
randasi baisiai sunkioj pa
dėtyj.

Kapitalistinė valdžia gi, 
ažuot suteikus jiems duonos 
arba darbo, jinai eikvoja 
maišus pinigų, kaip kovojus 
prieš tuos, kurie gina ‘
bių reikalus. Na, ir šven
tas tėvas” tam mielai prita
ria ir net paskatina.
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nubankrūtuoti, ir todėl da- laikiau šitą revolverį 20 me- “šventuoju tėvu” delei Ame
rikos revoliucinio darbinin
kų judėjimo stiprėjimo.

Fish’o Tyrimo Komisija
Kongreso komunistų “ty

rinėjimo komisija,” kuriai 
pirmininkauja fašistas Fish 
(New Yorko valstijos kori- 
gresmanas), savo posėdžius 
pradėjo šiuos žodžius ra
šant, antradienį, po num. 
370 Lexington Ave., New 
Yorke.

Fish pareiškė tą patį, kai 
ir Rootas. Jis sakosi sto
siąs už tai, kad federalė val
džia turėtu savo žvalgybą 

nai, komunistai vėl turėjo sekiojimui visų revoliucinių 
savo rhasinį mitingą gatvė-1 darbininkų. Iš jų tarpo jis 
je. Vietiniai legioninkai už-į išima socialistus, radikalus 
puolė. ir iškilo kova. Ta- arba pacifistus. Anie nei 
čiaus'-komunistai, nors iri jam, nei tvarkai, kurią jis 
trumpai'kalbėdami, pasakė‘atstovauja — nėra baisūs, 
daug naujo klausytojam ir Jam baisiausi komunistai ir 

Į todėl juos, tirsiąs.
Šiuos žodžius rašant yra

“Laisvės” redakcija Įgavo kopiją Buletino, “SLA 
Žinios,” kurį ‘leidžia SLA 36-to Seimo, įvykusio Mel- 
dkžio svetainėj/ išrinktoji pildomoji tąryba. < , Tai t12- 
kos puslapių, turiningai laikraštis. i ■; 1 .

Tarpe kitų svarbių straipsnių; jame telpa sekami::
1. Su katrais? .
2. Kiek žus fašistam ir biznieriam išskolintų SLA

pinigų.?.^ f ; , ji J . . .. . .
3. Kiek SLA gegužiniai <yra išskolinę savo pase- ■ 

kėjams pinigų?
“Tėvynė” paversta priešdarbiiriįikišku šlamštu. 
SLA 36-to' Seimo atsišaukimas. \ ; .
Susivienijimo Gynimo Fondo atsišaukimas. 
Protokoląs SLA 36-to Seimo. i .

Rezoliucijos. < . *
Kuopų rezoliucijos ir korespondėncijos.

5.

8.
9-
Be to visa eilė kitų straipsniu ir straipsnelių jame 

tėlpa. Išspausdintąs ir Seimo delegatų paveiksiąs.
Buletinas labai įdomus ir turiningas. , j :
Kiekvienas SLĄ naiys ir šiaip darbininkas privalo 

pats perskaityti ir kitiem, ypačiai SLA nariam,, duo
ti. į A ' *
' Reikia žiūrėti, kad jis būtų paskleistas kuopia- 

čiausiai.
‘ Buletinas bus pasiųstas visom; SLA kuopom (jų 

atskiriem darbuotojam).

tų savo čemodane. Išsiė
miau vakar, išsivaliau ir sa
kau eisiu pasikalbėsiu su 
iFlintu, su kuriuo jau per aš- 
tuonius metus neesu nieko 

i kalbėjęs. Girdėjau, kad 
šiandien čionai pasirodys 

į Mr; Flint kaipo liudininkas, 
iri todėl j aš. čia atėjau su 
ginkluijį nudėti.” ? > i ’ -; ■

, Didelis Susikirtimas Tarpe 
Fašistų ir Darbininkų

NEW .BRUNSWICK, N. 
J.—Pereitą pirmadienį čio-

įspūdis p&siiiko, didelis.
Kovoje buvo nemažai su

žeista, Fašistai atėjo apsi- pašauktas New Yorko mies- 
ginklavę ir bandė padaryti to mokyklų departmento 
skerdynes. Bet jiem tas galva William J. O’Shea, 
nepavyko: darbininkai pa- kuris raportuos apie komu- 
sekmingai atrėmė puolimus, fnistinę propagandą New

HHmkI
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Suėmė už Pasišnekė jimą 
su Kareiviu

NEW BRUNSWICK,. N. J. 
— Čionai randasi kalėjime 
Harry Gold, 48 metų, am
žiaus žmogus, iš Trenton, 
N. J. Jį suareštaVė įškttn* 
dus tūlam Maksui’’Švarcui, 
Amerikos armijos kareiviui. 
Goldas važiavo autombbiliu 
ir pasivijęs Švarcą pasiūlė 
pavėžėti. Bevažiuojant, Gol
das pradėjo kritikuoti armi
ją ir naudojimą kareivių 
priešdarbininkiškiem reika
lam. . C.

Atvykus į New % Bruns- 
wicką, Švarcas įskundė po- 
licmanui Goldą ir pastara
sis buvo šuimtas. Kol kas 
neišleidžiamas po jokia pa
ranka. >ranka. >

‘ f . iii ik"lt tio
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KO NEKLIUDO ATEIVYBES ĮSTATAI
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Lietuva Importuoja ir
Silkėms Vyniot Popierą

I ' • . . '

Prasidėjus Lietuvos ne
priklausomai buržuazinei 
valstybei ’

' I,.. }l
73,124 Bedarbės Moterys 
ant Licitacijos Pietinėse 
Valstijose

f Remiantis tokiu, išskaitliaVi- . 
mo amžiaus būdu,; profesorius .
Puttejąs sako, 107 metų am
žiaus senį galima sutikti arba 

1 • f 1 1
jau bėgiu

Todėl jis tvirti-

Putterį^ sako, 107 metų am- 
I

rasti vieną sykį begiu 225 me
tų ; 108' metų senį 
2,300* mėtų. “ 
pwu kad žmogaus ilgiausias
amžius gali būti 110 metų, 
bet ne ilgesnis.

Toliau jis nurodinėja, kad

Dar Apie Lietuvos Macochą Pralotą 
Olšauską, Kunigus, Vyskupus ir 

Jy Tikybas
Pagarsėjusis pralotas Olšau-, suniekšėjimas ir supuvimas, 

skasi apeliavo del jo nuteisimo Lūpose pas juos dievas, artimo

Pagal dabartinį ateivybės įstatymą, Amerikos fabri
kantai gali, kada jiems reikia, parsitraukt darbininkų iš 
užsienių, virš nustatytos kvotos. ,

Pro tą spragą imigracijos įstatyme fabrikantai lengvai 
gali sau gabentis iš užsienių streiklaužius ir kriminalius 
mušeikas. Dar daugiau. Sulig t Washingtono vąldžios 
patvarkymo^ liepos 10 d., samdytojams leidžiama net per 
šmįugelį, apeinant visas įstatymo taisykles, gabentis iš 
svetur gengsterius ir skebus prieš streikįerius. Tą ma
tome iš atsitikimo su kanadiečiu streiklaužiu Eduardu 
Singheriu. ■ i

Singheris įvažiavo iš Kanados į Jungtines Valstijas (sų ,, - .
falšyvais popieriais, kaipo Amerikos “pilietis.” Laike dideliam- ekonominiam kn-, . v . amžiaus netu-mezgėjų streiko Nazareth’e, Pa., kompanija naudojo, jj ziui visam : kapitalistiniam|SUVUS ■ ų amziaus> netU 
kaipo vadą žiauriausių mušeikų prieš streikierius. Už pasauly, \Lietųva/į smuįika 
kruvinus savo darbus, Singheris buvo areštuotas; bet (ekonominiai. . 
kompaničnas prisiekusiųjų teismas jį greit išteisino ir pa- 
liūosavo. Vietinis skyrius Amerikos Darbo Feederacijos • .v <<T ... . .
Mėzgėju Unijos, žinodamas apie prigavingą Singherio padavę pstrauką is Lietu- darbą. , . . ..
įvažiavimą į Jungtines Valstijas, pareikalavo, kad jis bū- vos žinių,’ kad dabar Lietu-Birmingham’o baltieji gy- 
tų deportuotas atgal į Kanadą. Kompanija užsistojo už va net žvyjro importuoja iš ventojai pamatiniai yra pra- 
savo “didvyrį.” Davis, “darbo” (tikrai pasakius, kapita- užsienio, 
loj ministeris Washingtone, kiek galėdamas, atidėliojo 'mite“ 
deportavimo bylą prieš Singherį. Nors Davis skaitosi straipsnį 
narys Amerikos Darbo Federacijos, nors Federacija už-l<f 
gyrė ir remia Daviso kandidatūrą į Washingtono sena- 'juoja: 
torius nuo Pennsylvanijos valstijos, tačiaus jis pasidarė; 
kriminalio mušeikos ir skebo Singherio patronu ir ap-!

■ Su parašu Birmingham tokie sen*ai atsiranda tokiose už meilužės Ustjanauskienės meilė, malda, o darbuose bjau-
kurtis, visokios TmlnaA:a. ųv.-.Jn'c turine ^alyse> k“r ,<*ar nėra nei šim-| užmušimą, į vyriausiąjį tribu- riausias tarnavimas mamonai, 

ririips “nafriotai” Amprikoi ,,®tllnes. ;,ar7'^s’ KUI!°® to metų, kaip įvesta.metrikinė!naia t- ....................... . .... — .iusies patriotai Amelijoj ;obalsis yra <Uz Pramonini sistema—U Jymas į k. ' ■ na,ą- 
organizavo, bendroves, ?gt; .Išvystymą, Birmingham Dis- mimot dienos ir metų.

“gerus ■ tevynmmus;, trikto/, tapo išleiato .lape-W .Bulgarijoj r
užvardintas “Naujas laiku surašinėjant gyventojus, kunigai ir kiti karštieji katali-1 bažnyčią vienijęs su mokykla, 
____ ____ Ti/r i' ______ ta_ i-_ SUrasta 27 Žmonės, .kurie na- Irai \7ianViaia hnHaic Rfpncria«i * riirhpc: švirriirnn rlarha*

tavo “į
pirkti Šerus, pasakodami^
jog jie iškels Lietuvą pi a- Rezervuaras Moterų Darbo 
moniniai ant ąųgsč.iaųsio—Birmingham, Alabama.”

A't-E! Ta industrine taryba, kaip, 
pasirodo, padėjo ant.prahio-' 
nines' licitąeijos sųyirš 70,- 
000 darbinįnkįų njęterų nį 
merginų- toj srityje (,; -h 

“73,124 baltosios moterys 
yra šiame distrikte, 10 ar

“ąųgščiąųsio

to metų, kaip įvesta metrikjnė į nalą. Nors yra visiškai aiškūs tai yra, pinigui. Ir Olšauskas 
įrašymas į knygas (gi-1 daviniai, kad jįs ją pasmaugė, teisme veidmainingai kalbėjo, 

i Pavyz- j vienok ir daba’? jis tuo nepri-jkad jis žinojęs tik mišias, ge-
dabartiniu :sipažįsta, b jo broliai Kristuje, gūžinės pamaldas, mišparus,

surasta 27 žmonės, ,kurie pa- kai, visokiais būdais stengiasi'dirbęs švietimo darbą; “Sau- 
reišk-ė, kad jiems šimtas metų, jį išteisinti. ,-1____ ,
Bėįt kuomet pradėta tyrinėti, ne paprastas žmogelis kaltina-f vęs mišias, per gegužės mėne- 
ar; ištikro jie tiek turi am- “ .
žiąųsį,.tai pasirodė,,kad tikvie-r 
na moteris turi šimtą metų,, 
'd visi kiti 26, pasidarę šimtme
tiniais, dar’neturėjo *nei po 90 
metų. ( . , ■ ■ . . • ji-,.-;.;

Dokumentaliai yra įrodyta, 
kad, tik vienas ,asmuo, chemi- 

' kasvšeurejus,. gyveno 1Q3 ,me-

Kaipgi, juk tai lės” rūmuose kasdien Jaikyda- 

mas už savo meilužės nužudy- sį—gegužines pamaldas, rude- 
mą, oi kunigas, dargi pralotas J n į—rąžančių giedodavęs ir tt. 
kandidatas į vyskupus I i Net O ištikrųjų tikėjimas ir kunigo 
ir pats popiežius gerbė pralo- j sutana tai buvo jam tik prie- 
tą Olšauską ir /norėjo jį p vys-! danga ir įrankis juodiems jo 
kūpus iškelt,<o Čia pasirodo tas darbams dirbt, turtams įgyt ir 
šventablyvasis pralotas, kan-. išnaudot «darbininkus ir var- 
didatas į vyskūpus, turėjo per'ginguosius valstiečius. . Pralo
ti gus metus meilužę* (veikiau- tas Olšauskas. įgijo iš suluptų 
sia, ne vieną) ir ją pasmaugė! 

įrodoma, kad piešėjas Valde--Savo sūnų Ričardą, nuo Ustja
kas galęjo sulaukti 107 metų 
amžiaus. Visų kitų senųjų 
žmonių- amžių negalima patik- 

iie iš tokių • vietų> kur ne taip 
jau senai tapo: įvesta metriki- 
nė sistema. Todėl jie gali sa- tėvelių1 darbai'neišeitų aikštėn, 
kyti, kad tiek ir tiek amžiaus Del to jie rūpinosi, kad teis- 

. , t- j. v • 'tori, jų niekas negalės patik- mas eitų uždarytomis durimis, 
samdoma. Ls tų baltųjų rinti. Bet moksliniai tyrinę-1—ir išsirūpino tą. Bet davi- 
moterų labai mažas skaičius jimai, kaip matėme, daleidžia niai apie Ustjanauskienės nu
dirba pramonėj.”

Bosai svarsto, kaip tūks- 
• r,, i . r.- i -1--1 t -- bužiams^Lietuva"kasmet .su- tančius bedarbių motjerų' iš-

i*• * i * i y. i iai pasilieka Jungtinėse moka užsieniams apie '€>0 mi- hhudoti,. kaip jas!kuojjigiau-
Vulcfnncp ffiin knd inns bosni frnlptu naudoti net Dries i ... ... . , . . . > . . . A /. . , r

vilioji daug LiettWds ^sūntį 
ir dukterų,” prjsišųiugejiavo 
tūkstančius dolerių pinigų, 
o Lietuvą kaip buvo, tį^ipj ir 
pasilikę j ųbagi|ęą'; piįigiponĮ- 
niai. Dabar gi, pasireiškus

• rinčios darbo,” sako tos ta- t_iki’?_i^e'‘
' rybos išleistas lapelis. Bo-;

šams rūpi pigiausia išnaū- 
Nesenai čia mes buvome jdoti tų; tūkstančių moterų 

, Jie sako:: “Nors

. Fašistiniam “Tri- 
” Dr. GiriuS rašo ilgą 

apie pramonės 
‘sukūrimą” Lietuvoj ir de-

monės darbininkai, bet ma
žas skaičius iš moterų te-j

Pavyzdžiui, už audinius dra-

Valstijose, taip kad juos bosai galėtų naudoti net prieš 
Darbo Federacijos vedamus streikus. . •

Po ilgų išsisukinėjimų, pagaliaus, ateina “darbo” mi- 
ništerio Daviso ir ateivybės komisionieriaus H. Hull’o 
patvarkymas, kad “nors ir galima būtų Singheią depor
tuoti, tačiaus susidaro tokios aplinkybės, kad jis nebus 
deportuojamas,” I 
tokiame atsitikime jam atdaros durys vėl įvažiuoti į 
Jungtines Valstijas. 1 >' ■ -

Komunistų Partijos ir Darbo Unijų Vienybės Lygos 
nariai-ąteiviai, sąžiningi kovotojai, streikų vadai iy- dar
bininkų organizatoriai yra gaudomi, deportąyįnįūi. j feiųO 
laiku Ellis Islande yra užrakinta tuzinas tokių dairbūbtp*- 
jų; jie skiriami deportavimui į nasrus Italijos, Jugoslavi
jos ir kitų šalių fašistams. O komunistų “tyrinėjimo” 
kongresine komisija dar verkšlena, kad nėra užtenkamai 
griežtų įstatymų, sulig kurių galima būtų, tūkstančiais 
medžioti ir iš Amerikos bpgdinti kovojančius darbinin
kus. Didysis trustų advokatas Elihu Root, Amerikos 
Darbo Federacijos vice-prezidentas Woll ir kiti buržua
zijos gižai sutinka su Fishe, komunistų “tyrinėjimo” gal
va, kad reikia naujo įstatymo, kuriuom pasinaudojant 
galima būtų be ceremonijų plukdyti iš Amerikos klasi
nius darbininkų veikėjus. ■

Svetimšaliai streil^aužiai,- net galvažū 
binįnkus, yra globojami, o tikriems dar 
viams nauji retežiai kalami. Bet masini^ darbininkų ju
dėjimas, kurį vysto Amerikos Komunistųv arti ja ir Dar
bo Unijų Vienybės Lyga, žingsnis po žingsnio, veda prie 
to, kad būtų sutraukyti ne tiktai tie nauji retežiai, bet

lijonų litų. Ar Lietuva nega- sia nupirkti del darbo.
f'. A
austi namie? žinoma,'galėtų.

. Lietuva kasmet už cukrų už
sieniams sumoka apie 20* mi
lijonų litų, o tuo tarpu ir cu-

bet Singheris gali pats išvažiuoįti; o j krus galima gaminti Lietuvo- 
le jam atdaros durys vėl įvažiuoti į I Je- Medžius popieriui daryti

|ėtų tų pačių drabužių išsi-. Tačiatis, patys darbdaviai 
pripažįsta, kad dabar ten al
gos “biskį permažos,” kad 
būtų galima Įtraukti kuo- 
daugiausia moterų į pramo
nę. Sako: “Algų skalė, rei-i 
kalinga patraukti tas nedir

žiai prieš dar- 
d klasės karei-

tokiu būdu pinigų dvarą, \a- 
rė biznį su kapitulos turtu, į- 
kūrė net tam tikrą akcinę 
draugiją “Galybę,” kuriai net 
Amerikoj buvo viliojami pini
gai. ■

. Praloto Olšausko asmenyje 
aiškiai pasirodė dar vienas da
lykas. Jis buvo pragarsėjęs 
dar caro laikais. Jis buvo tuo
met dešinioji ranka caro žan
darų, šnipų ir gubernatoriaus. 
Kuomet buvo tada parašyta

I ilgiausią žmogui amžių, tai 110 žudytoją pralotą Olšauską bu- darbininkų spaudoje, kad jis 
I vo taip aiškūs, kad net kuni- net ir išpažintį išnaudoja tam, 

■ ir bažnyčios globėjų teis- kad šnipinėt darbininkus ir 
ijo jo išteisint. paskui išdavinėt juos į žanda- 

Ir štai tada kunigai pradeda !rU nagus, tuomet net kai kurie
i nenorėjo tuo ti-. 

kėt. Dabar, iš caro policijoj 
slaptų archyvų ir iš Kauno gu
bernatoriaus ir žandarų virši
ninko archyvų* tas judošiškas 
praloto Olšausko darbas j'au 
visiškai aiškus paliko^ 'Už tuos 
savo darbus jis gavo 1*909 me
tais caro medalį ir 500 rublių 
dovanų; Už tai jis ir pragotu 
liko ir į vyskupus buvo kelia
mas.

O’ kada Lietuvą laik.ė savo 
nagdose kaizerio valdžia ir 
baisiausiai ją smaugė, pralotas 
Olšauskas ir prie jos prisipla- 

me_ kė ir taip pat ištikimą! jai tar- 
v, --- -  —> ---- —--------- o- — ---— J

; plačių žmones, kaip ir caro laikais

Kada gi Lietuva liko nepri- 
^2 perdaug didelis buvo, kad net 'klausoma, jis paliko jos stip- 

_____ _____ J, ____________ riu šulu, ėmė tarnaut jos bur
tai buvo gan nepatogu^ nes srnepkt. Vyriausias tribunalas žuazijai ir pats paliko vienu

es, .kaip sakėme,, visi

nauskienčs prigyventą, kaž 
kur nudėjo, veikiausia, taip 
pat nužudė! * : žinomh, ir ku
nigai, ir vyskupai, ir pats po
piežius rūpinosi viską padaryt, 
kad tokie kruvini šventablyvų

metų. i .
Taigi, kurie esate pasiryžę gų, ir bazių 

ilgai gyventi* neturėkite viltie^ ųegalėj' 
sulaukti viršaus' 110 mėtų,’ ne- T „„„„ ..v.... ______
paisant, kad ir beždžionių liau*- atkakliau* gint savo brolį darbininkai
kas įsidėsite.

Švenčioniškis.
Kristuje ir griebtis tokių prie-| 
monių, kurių griebiasi tik pas
kutiniai visuomenės . atmatos, 
kriminalistai, na ir, žinoma, 
tautiškoji ir katalikiškoji žval
gyba? Kalėjimo kapelionas 

. jįunigas Jarulaitis surado kri-

lausįą, kurie, matyt, už gerus
Lietuva veža svetur, o šitiek
popieriaus yra priversta ga- K v. . ,
bentis iš užsienio. Net silkei banęias_ moteris, yra daug

j suvynioti popierių gabenamos žemesnė, negu algų skalėj
ijiš kitur! Įvairios statybos tuose centruose,-kur Sped-j . ...... ......

medžiagos taip nesunku būtų alizūojahja moterų darlpų.” ' išrąįliitmp ^rmi^
namie pasidaryti, bet it už, ją aĮg(js tokios: mėdvl|< feWs MėgtūkHs Irancū-j
Lietuva užsieniams moka mi- ngs dirbtuv^ge darbinitiOTenąr. Jęįdęgtukat 
hjonus. Alba vėl, gaisvycios, lUZ! bUvo.
krienas — rodos jau toks men-^auna nuo IKI W l mkhhi.
kas daiktas, bet ir juos mesIvaitę; veiterkos nuo IKI Ndriiit’?uždėSiU6ki ’deatulla t? mu_w, r-"-atsivežame iš užsienio ištisais ' i snvnifp* kpnvkloqp ai -f1-. - degti rę>Ki degtu ką, perdaug akis reze; plačių žmones, kaipatsivezame is užsienio istisais į savaitę, Kepyklose ąi- teikej-o jo galvelę įkišti i sfe- masin nasiniktinimas krnvi- caro valdžiai, vagonais., : . |gOs nuo $4 iki $8 ir saldai-iros rūgštį. Dėl to reikėjo tor nuoiu praloto Olšausko darbu Kada gi Li
,Tai taip Lietuvos krūvi- nių. dirbtuvėse algos nuo '$4 J rėti .dėžutę? su degįukaišjr bu-|pe/daUg dideiis buvo, kad net klausomą, jis 

nieji valdonai išvystė Lie- įjęį į savaitę. ; teliuką-,sw sieros' rūgštim. Bet fa§isįų teismas turėjo jį pa- rlu šulu, ėmė

li jonus, 
krienas

i u > ; •

——j-j-4 j <1 mįnąlistą žabrauską ir Saka-
x. , J (tiLLU > ■’ '■ kl d L i ; lausįą, kurie, matyt, už gerus pi^Us ..arS pasakas> kad 

L? U L ■ ?ra U LI ■ i IvišišKai ne ^pralotas Olšauskas
- ^ūkanka simtaLmietų. u^i^^yg^g -QsjaHauskicnQ, bet 

kažįoks kitas jos meilužis, len-

krienas — rodos jau toks men- huu ęiv. hm t .-LU,
kas daiktas, bet ir juos. mesIvaitę; veiterkos nuo $5 iki •U J

•’! jtas ’Malinauskas, kuris išbėgęs 
jon, ar kažkoks studen- 
Bet tų “liudininkų” i

Ję Uegtukaf Lribkii 
‘--■-t -C- ,....... -r r-............ .... ..........

to įCUKrHus mišiniu, pe^dąug aiškūs buvo, teisy- navo ir padėjo smaugt darbo

tuvoj pramonę.
buteliukas galėjo šrišidaužyti, darg<į truputį padidino jam žymesniųjų buržujų. Tikyba, 

bažnyčia—tik įrankis jam bu
vo. Ir ne tik jam, o ir visiems 
kunigams, pralotams ir vysku
pams, buržuazijai ir fašistinei 
jos valdžiai. Bažnyčia ir ti
kyba yra tik įrankis išnaudot 
darbo minias, gint viešpatau
jančią buržuazijos tvarką ir

išsilieti ir pridaryti nuostolių 
arba net sunkiai žmogų suža
loti. Degtukai prbf. Tedaro

bausmę./ Čia, žinoma, taip pąt 
atsiliepė ir tie kivirčai, kurie 
eina tarp valdančiųjų tautinip- 
kų fašistų ir tarp “opozicionie
rių” fašistų-kadeąių.

Šita praloto Olšausko byla, 
bę abejonėsį turi labai didelės 
reikšmės. Ji rodo ne tik pra-l 
loto Olšausko didelį supuvimą, i sLprint darbininkų ir vargpn- 
bet it visos kunigijos, ligi pat 7’?”,vaLiečiu pavergimą. Tai t 
vysk ūpų ir net popiežių. Juk T var#jn-
tas niekšas supuvėlis Olšaus-i va s^leciai 
kas buvo keliamas į vyskupus ! ^ri^^a kovą ne tik tokiems 
Jo advokatas Raulinaitis tei-j nilekšams, kaip pralotas Olsaw? 
singai pasakė, kad, kada buVo ^kas, ° ir visai bažnyčiai ir ti- 

, kybai.
Praloto Olšausko byla turij^

Koks Gali BūtiIr “Draugas” Pripažįsta, 
kad Dievas Nieko Nereiškia

Kad piknikas geriau par
vyktų, tai davatkų ir kuni
gų organas “Draugas,” vie
toj kreiptis prie “visagaliu-

Žmogaus Amžius® v 1 Norėdamas išvengti suį ne- 
. ’ ■——Ipatogumų, Įeitas chemikas pa-
Įvairiuose laikralcWose daž- darė sieros? ir fosforo , mišinį, 

nai matome žinių, kad ten ir kurį reikėjo-laikyt gerai užda- 
■iėn atsirado žmogus, kuris jau nes ore mišinys pats už- 

-• .. „ 1 r » j. - - turk‘120 metų amžiaus, ten ir sidegdąvO. Ir šitie degtukaiCIO dievo, per kelis nu^ie- ,tėn ateirždo *WUs kuris turi buvo nepatogas, nes mišinys, 
nūs šaukė, jog “Draiigo” 130 metų, dar vėliaus atįiran- jei jo greit neuždarydavai, ga. 
piknike bus boksininkas dal ir tokių; kurie jau pŽsiėkę<l®j0 pridaryti nuostolių, sukek 
Vincą ir ristikas Ganšonas. 150-metų ir daugiau. . t , tt gaisrą.,.^Be to, degtukas gan 
Jūs, “gerieji parapijonai,” 1 Frię-,,. tokių žinių . laikrašti- sulįitil„įU1o!:ne?n vio^n
eikite iu nažiūrėti Suk ii- mnkaRdar prideda savo, ko- 18?° m- beveI*!; vl®nu
eikite jų pažiūrėti, buk JI sujaitkęj}»lku ; francius? žone ar angį
galas tą dievų jeigu bokyę-į^atvėš todU i kad ųnšinj, kurf ueraol,

Romos popiežius ir tas parodo geresnio supratimo apie dar- Mn,kal® ,lr atikais ;galo tt Jnkamu
binĮnkų kairėjimą, negu tie “susipratę” abe joto jai. .padaryti geresnį biznį.. gėnmų.fie^aūdoję;t ^a^ar

Savo pasikalbėjime su kunigu James H. Ryan’u, Washingtono nigai pripažįsta “dievo: ga- ti atbulai kad valgų mėsą, .. ... ’„„.sij.. „-iriono-t -i no- 7---- :'v --—o— - .
Katalikų Universiteto galva, liepos 14 d., popiežius pareiškėri W’ tik _ mulkinimui tam- ™k« yi^upai, nes ir jie patys neto-j

“jDabar kai^ tik yra tinkamiausias laikas skleidimūisi bolševiž- Sliy parapijonų.
moį. . Budėkite, kad bolševizmas neišsiplėtotų Amerikoj šiuo 
momentu finansinio krizio'ir bedarbės.” ■ t\> /

Prezidęnto Hooverio ir kitų kapitalo burtininkų pranašaviihaį 
apie “greitą gerovės sugrįžimą” pasidarė tiktai karčia .pašaipą 
iš vargų vis^ didėjančio bedarbių skaičiaus. <. • ' : '

Guaranty Trust (bankininkų) Kompanijos organas “Survey” 
rašo (bi^ž

to, kad būtų sutraukyti ne tiktai tie nauji retežiai, 
sulaužyta ir visa buržuazijos bjaurybių tvarka.

IR POPIEŽIUS SUPRANTA
Net tarp darbininkų, vadinančių save susipratusiais, netrūks

ta ahejotojų, kurie nenori tikėti, kad dabartinis kapitalizmo kri- 
zis ir bedarbė stumte stumia darbo klasę į kairią, revoliucinę 
pusę.

((

kurį

o-uiu valstiečiu pavergimą. Tai

kainos- (wholsale) vis dar krinta; bedarbė di- ko nereiškia; be tam&’k^ 
dėja; statyl)os darbų kontraktai mažesni,, negu pernai šiuo lai- kaliku'susiiuncfimo 1)0 * klini
kų; automobilių gaminama 30 procentų mažiau,, nekaip pernai j diktatūra sunku iš- 

Bankrutų skaičius sparčiai auga. Per 8,000,000 bedarbių, 1 lakyti tikėjimą. Va^tųa^į 
nepriskaitant jų šeimynų, neturėjimą įplaukų, baisiai sumažėjo visagalintis ievas nį^O 
pirkimas ne tik fabrikinių dirbinių, bet ir maisto produktų^ ’ nereiškia.. Pasirodo, kact'UZ 
Tas- nupulde kviečių kainą taip, kaip dar niekad Amerikos isto- dievą yra galingesnė kleri- 
rijoj; bušelis kviečių nusmuko net iki 65 centų (wholsale). kalų federacija, nes “Drhu- 
šimtais tūkstančių bankrutuoja smulkiųjų ir vidutinių farmerių gas” toliaus sako,: .

. . — , . . . i,. v. i • . . i . I a r Tn/

,d^ū, jpdtąšp ivi^i^ nesąmo^ųPMi Jis už^dėgdąyo^ Mišiw 
!nfį* 5 L ' 4)uvo dardmas{ iŠ1 Sieros, fosfd-

^Draugas” No. 163 sako : | Bet kaip į tokius senius žiū- 
I įAmerikos lietuviams katali- ri mokslininkai? 
kams vienybė yra būtinai rei 
liąlinga. Kitaip sunllū bųti 
išlaikyti tikėjimą. . . ' ■ f ’ * 
h^n.tote. čia vėl dievas rtib

ro, natriumchlorido ir gumos.
. „ šitie degtukai , greitai, išpįplatl-, 

Vokietįj'oj profęsoriūš fjzio- Bdt1 h4 jie' tupėjo td nepa- 
.. i l *_|Vas. toguma*, skad 'kartais 'pė? £reit‘ 

t^.^žŠi'deg'daVo’, b’baltas fosfbf*ds, 
ams vartojamas šiliVms degtukains,

* buvo Jabąi -nuodingas. - r-.
. ♦ f 1848 m.»vokietis1 Bdtger • iš-

pastatytas jis kandidatu į vys- 
kūpu&, nė vienas kunigas prieš 
jį neišsitarė, vadinasi, laikė jį būt kuo plačiausia panaudota 
tinkamu net į vyskupus. Jį ir komunistų tam, kad. parodyt

Visokiais būdais stengia-'tikrąjį veidą dievo ir fašistų
1 si išteisint katalikų kunigai ir (tarnų ir visos-jų tikybos ir baž- 

J . . __ V. Kapsukas,
Jiv. bėgę nuo Olšausko. Katali-' ■ >< - >
kų bažnyčios, kunigų, vyskū- l' ' ' ,

I nyčios.

ūkiąi. Karmų gyventojai dar labiau užtvenkia miestus, kaipo 
bedarbių armijos dalis. Nuo kovo iki liepas mėnesio visas abel- 
nai biznis šalyje nupuolė daugiau kaip 5 nuošimčiais, sulig ka
pitalistinio “Annalisto.” Tuo pačiu laiku1 visur darbininkam 
uždarbiai kapojami, įvedinėjama pragarinė paskubos sistema, 
kuo "didžiausias išnaudojimas.

Aišku, kad tokios ir dar blogėjančios sąlygos spirte spiria 
bedarbių- ir engiamųjų minias jieškoti išeities. Tą išeitį rodo 
tiktai Amerikos Komunistų Partija, ir Darbo Unijų yienybės 
Ly^a, kurios be magiausio atlaidumo kaujasi už bedarbių, ir dir->

A. L. R. Federacija ligĮšjol 
yra vienatinė .organizacija, ku
rios tikslas yrį suvienyti Įtai
sus lietuvius ka^aliktidL (f

mif; jis sftko, kh$i'|)|-|aeŠ>iyąips 
įjog’ ten. ir t|n| ^ąiąsi |^ųr^o-

ųęgaljima tikėti'. Jis?šabo, Aad ‘rado degtb'KUs be fosforo. Bet 
^omu . amžiaus - rubež^,r i|ci iie nesiplatino, nes patrynimui 
žinomo laipsrii'o, gajįma matė- huv9 reikalinga atskira tam 
matiskai ‘ išskliitli&tiyx! Tą gk- > paruoštu plokštelė., >1Q 
Įima-surasti tyrinėjant gyvųjų vėliau šitą dšradimą pa
ir numirusių amžių/ * Tyrinėji- naudoja švedas Lundstrems. 
mo skaitlines parodo, ant kiek degtukai tapo’ ’visur priima 
mažiau yra seniu, sulaukusių L, ir tokiu būdu Švedijoj susi- 
90 metų amžiaus, negu tų, kGre didelė degtukų pramonė, 
kurie turi 89 metus- amžiaus, W Pamažu užviešpatavo vi- 
ant kiek mažiaus yra 95 metų sam pasaulyj# 

:amžiaus, negu< 94|*metųi,am- 
!ž|aus iįitt. ,L 1 j4 Numirė 1&7 Metų ; -Į 

kihžįąįis Negrė 'U • ’’ ‘;

ČlonKi pareitą pirmadienį
bančiųjų reikalųš, orgariizu6ja juos revoliucinei kįyai, lenkiau- GiUANTĄNAMO^.Kuba,-
čisii vis didesnių ' p&gisekiMų. ' ■ < ! r ? «' _

Bet tatai suprasti, dar neužtenka. Kiekvienas darbininkas sa- numirė negrė,/Camila Taw 
vo: klasinį' supratimą turi paremti darbais išvien su 
Partija> ir Dafbo1 Uhijų- Vienybės Lyga. ♦

y<i?y tų, kas jiems.nuo Tūkstančiu Darbininku 
ąnt kęųo, atstodavo. Ustja-' 1-* • " ’ ’ ’
paūskiepė-flapar atsistojo ant' - r.
kelio pralotui Olšauskui. Jis PATERSON,! N. J.-^-Vie- 
švaiojo apie r vyskupo mitrą,- >. > *—
Aj)ie tųrtuš,’ gkrbę, o Ustjanau- 

l^įięA^>Įf)UYo jam kalade prie 
kojųį—ir jis prašalino ją ku>- 
nigiskais metodais. Katalikų 
«(ir;ne tik3katalikų) bažnyčia 
dargi, tafri tfkpą teoriją turi su- 
sidariuą, kW'leidžia jai, “diu 
d’ešnei dievo garbei,” o ištikrų- 
jų mamonos garbei, turtą įgi
jimui ir viešpataujančios ponų 
—feodalų, dabar buržuazijos 
tvarkos saugojiinui žudyt ne
tinkamus . sįi.u ir pavojingus 
žmones. Tikslas pateisina priet 
mones—-tai senas jėzuitų mok- 

dėsnys-J tų pačių jėzuitu, 
kuriePdabai* pradeda, taip įsi- 
galėt Lietuvoj.

Praloto Olšausko pavyzdys
*L

•nuėjo vadinamųjų dievo tarnų
Komunistų rane,, kuri turėjo; 157metus kaip .Wfc’ aiškiai rodo, Itaip-tbli

tin ė Wright Aeronautical 
korporacija įsakė nuimti, vi
sų sąvo darbininkų (3,400 
skaičiuje) pirštų antspau
das. Tai “ įrodymas, kaip 
viskas ruošiama prie karo ir 
kaip militarizuojama fabri
kai. Komunistų Partija iš
leido lapelį tuo klausimu, 
aiškinant kapitalistų mie- 
rius it ką turi daryti darbi
ninkai.

PERSIJĄ KRATO ŽEMĖ
TEHERANAS.—Šapura, 

Bušire ,itf Chol distriktai yra 
kratomi žemės, nors nuosto
lių kol kas nepadaryta. 4amžiaus. '



Trečiadienis, Liepos 16,1930

Kapsiškai-Zanavykiška 
Trejanka

Kada Grigaitis Lips į Kalną 
Su Kryžium?

“Naujienos” rašo, kad Lie
tuvoj, netoli Meškuičių, randasi 
kryžių kalnas. Tuos kryžius 
sunešę ir pastatę serganti ar 
šiaip nelaimių ištikti žmonės. 
Kaip tik sergantis žmogus at
velka ant savo pečių ir pasta
to ant to kalno kryžių ir priža
da kas mets afieravoti dievui 
tam tikrą sumą litų—bematant 
pasveiksta.

Stebuklai, ar ne? Daktarai 1 
ir medicina, eikite šunims šėko

< pjaut, ‘ Grigaitis stebuklais gy- rengta 
\ do žmones! Jeigu jau socializ-1City.

mo mokslo teoretikas, ] 
Grigaitis “šviečia 
tytojus tokiais raštais, aš drą- Įta, bet. . . 
šiai galiu sakyti

.. .................. 1 4,r;z.„'JCT±±amii.ls
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Puslapis, Trečias

švariai apsitaisiusi moteris, pa
reiškė :

“Norėčiau žinoti, iš kur tie
laukiniai vaikai čion atvežti?”

“Iš katalikų bažnyčios 
sakiau jai.

Moteris patraukė
nuėjo.

pečiais

at-

II
Gibbstown, N. J., 

talikai neturėjo nei 
bažnyčios, 
žiuodavo dievo drigantas ir ap- 
kirpdavo jų vilnas susivaręs į i 
garadžių. Dabar, vienam karš
tam katalikui paaukavus žemės 
sklypą, tapo uždegtos katalikiš-, 
kos širdys ir pastatyta bažny-' 
tėlė.

Kad

iki šiol 
kunigo, 

Retkarčiais

ka- 
nei 

atva-

Kaip tik ‘'policistas nustojo 
juos sekęs, ahot pačių “dorai” 
išauklėtų vaikelių pasigyrimo— 
“kad pradėjome visokiais bal
sais'rėkti, tAi net farrrierių su
ites pradėjo staugti ir bėgti į 
laukus.”

Ot jums ir katalikiškoj do
roj išauklėti jaunuoliai! Supu

simas sunkiasi per visus kata-

LAWRENCE, MASS,

likų bažnyčios plyšius.

S.L.A. Ponai Gailisi 
artimų SLA. ponams 
tenka patirti,

žmo- 
kad ponai

sukalti kiek kapitalo, su- 
ekskursija į Atlantic 
Prisiartinus tam nedėl-

' m u , I *•
i pradeda vieni kitus kaltinti už 
miliono pūslės pūtimą. Esą, 
jeigu nebūtumėte išpūtę tą mi
liono pūslę, nariai nebūtų at
kreipę tiek atydos, nebūtų bu
vę tokio spaudimo ir spakainiai 
mes ponautume ant to miliono. 
Dabar, kad kokios, esą, galime 

šunims šėkoponas dienini, atlaikyta'mišios,, palai- tapti nuvarytais š 
savo .skai-įminta ekskursantai ir išvažiuo- Spjaut.

siai galiu • sakyti, kad paties į Atvažiavus katalikiškai i iš- 
Grigaičio dienos jau ant mano auklėtų vaikų . “trokui” iki 
pirštų suskaitytos iki ateis ta Woodberio, policistas sulaiko 
diena, kad jisai lips su kr,v- ekskursantus, persergsti, kad 
žium ant pečių j tą kalną ir jie nerėkautų, kaip laukinių 
padarys prižadus, kad dievulis gauja, o jeigu neklausys, 
jo k o,Knate padarytų tvarką.
Dievai Su Visu Bizniu Pakišo j

Po Petka i

: areštuoti ir nubausti už triukš
mą.
į “Trokui” pradėjus važiuoti, 
j visi vaikai, kiek nasrai leidžia, 

Apie SLA. ponų seimą viso- suriko—“Tu eik į peklą!’’ Ta
kaus sumetimus žmonės daro. < 
girdėjau žmones kalbant, kad mylias, laukdamas antros tri
tonas Gegužis ne veltui varėsi 
(įdėti į SLA. konstituciją—“taip 
tnan dieve padėk.” Varėsi to- 
/del, kad buvęs padaręs su lietu- 
/ viškais prabaščiais ’ kontraktą, 
, jog už tok> dievo advertaisiną, 

įdėtą į SLA. konstituciją, bus 
tinkamai atlyginta.

Todėl nėra dyvų, jei lietuviš
koj i-laisvamaniškoj i ponstva, 
užuodus dolerį, taip užsispyru
siai varėsi ir priėmė dievulio 
apgarsinima su išskėstomis 
rankoMis, bet. . .

Kaip tik, esą, užuodė, kad 
didžiumos seimo ingaliota ko
misija rengiasi užmauti apinas- 
rius ponams ant mordų ir briz
gilų pažaboti nelegališkąjį iždi
ninką Gugį—priimtoji konsti
tucija ir dievas tapo pamurdyti 
po pečka.

Dabar prisieis rengti iškil- 
. mes-procesiją, sutraukti vyskū- 

M pus, sunešti visas šventas tul- 
šis, kad, iškrapštyti dievą iš po 
SLA. pečkosl

da policistas sekė juos apie 8

vogos; nesulaukęs, davė “paka- 
jų.”

Bažnytinėj Doroj Išauklėti 
Vaikeliai

neturėda-

Nelabai senai man teko va
žiuoti Philadelphijos gatvekariu 
su gauja katalikiškai išauklėtų 
vaikelių. Kada tie, apie 14— 
15 metų amžiaus vaikai, po jau
no kunigiuko vadovyste, triukš
mingai susigrūdo, į gatvekarį, 
gatvekarys buvo veik tuščias. 
Tarp vaikų įkraipė savo kum
pius ir apie desėtkas kūmu&ų, 
kas davė suprasti, kad tai ne
kuriu vaikų motinos.

Susėdo vieni kitus stumdyda- 
miesi, kvatodamiesi ir keikda- 

x miesi. Kunigiukas,
mas kur sėsti, atsisėdo sale ma
nęs. Gatvekariui pradėjus eiti, j 
vaikai per atvirus gatvekario i 
langus pradėjo visokiais komp
limentais vaišinti gatve einan
čius žmones, bet vis dar buvo 
pakenčiama.

Štai, stumiasi “puškarį” se
nas, suvargęs žydas. O tu, 
sviete viernas! Kad jau pra
dės ant to žydo rėkti, niekinti 
ir spjaudyti. Motinos žiūri ir 
šaiposi, kunigiukas—taipgi šyp
sosi, net patenkinančia šypsą. 
Aš, netekęs kantrybes, atsikrei
pęs prie kuginluko, dirkstelė- 
jaii: j j ; j • • $ < f į Į

“Atleiskite. Ar tai jūs esate 
šitos gaujos dvasiškas vadas?” 

• “O. kas tu tokis?” išdidžiai,
paklausė jis.

“Civilizuotas ‘ žmogus, su- 
/ prantama.”

Jis, valandžiukę patylėjęs, 
atsistojo ir eidamas išilgai gat
vekarį, pradėjo lenkiškai ciksė
ti — “Ciko, ciko, ciko.” Tarp 
to “ciko” dar išgirdau tiek: 
“Tas, be kepurės klopas—smir
da.”

Vaikai apstojo rėkavę ant 
praeivių, bet tarp savęs nenu
stojo pešiojęs!, mėtę vieni kitų 
kepures, stumdėsi ir svaidėsi 
“bičiais” ir kitokiais žodeliais, i

Vienok kada aš išlipau iš 
gatvekirio ir laukiau, kol jis 
praeis, vaikai stačiai pasiuto! 
Rėkė, 6kė, bliovė, spjaudė, lie
žuvius ir net sėdynes rodė, ša
lę manęs stovinti senyva, bet

STOUGHTON, MASS.
Piknikas Pavyko Getai

Birželio ŽS) d. Lyros Cho-
ras buvo surengęs pikniką, N. Lowell
Easton, Mass. Programą ispil-l \ 1 .
dč keturi chorai,'būtent: liais- renceb Methuen, Mass. Pikni- 
ves Choras iš Haverhill, po ya-|kas Pridės ryte. Jame daly- 
dovyste Pauliukaičio, Lavini-' vaus lietuvių piliečių khubai is 
mosi Ratelio . Choras iš Nor- kitų miestų, kaip tai, Lynn o, 

po vadovyste E. Sugar, Peab®?y> Lowelho ir Hayerhil-
• - ho. Tad verta dalyvauti tame

kliubų suvažiavime' 'ir tiems,

THE IDEAL OPTICAL PARLORS
' i Lietuvių ūkėsų Kliubas ren
giu nepaprastą pikniką nede
gioj, liepos 20 d.. Tautiškam

mosi
woodo
Laisves Choras iš Sp. Bostono,
po vadovyste E. Niukiūtės, ir • .... .
Liuosybės Choras iš Montello, kune n«Pr>gJ»l* pne minStų or-
po vadovyste E. Sugar. . ■

Buvo skirtos ir dovanos. Už 
greičiausį perplaukime .per f 
ežerą buvo skirta sidabrinė j 
taurė, kurią laimįėjo .vietosi' 
chorOj narys Krauceyičius. Lai7 , 
ke męteri] lenktynių (vyko nėr 
laimė, nes bėgdama'J.. Cesnu- 
levičieriė parkrito 1 ir (dešinėš‘: 
rankos kaulą palei sąnarį'įlauS 
žė. Pasidarius nesmagumams, 
nesužinojau nei kas dovaną 
laimėjo.

bus, kiantis skaitytojus. Tokios ži-1 Laimėjimams del pikniko 
nutės labai įvairios ir į trum- Į aukojo šios ypatos: Betrukai- 
pą laiką skaitytojas apibėga vi- tienė aukojo rankų darbo 
są žemės* kamuolį. ikvietkas del dviejų stiklų;

Jeigu kas numeris bent vie- Zinkienė'rankų darbo abrūsą.
na špaltukė būtų užimta tokio-| Dalyvavusiems mūsų pikni- 
mis trumpomis žinelėmis, ^skai- j ke chorams, jų mokytojams ir 
tytojai būtų patenkinti ir dien-i visai publikai, varde Lyros 
raščiui eitų ant naudos.

Senas Vincas.

Už tai Reikia Pagirti ,
Pasirodžius “Laisvėje” trum-’ 

poms žinutėms, po antgalviu—- 
“žinių-žinelčs”, dienraštis pasi
daro daug* įvairesnis ir trau- 

Tokios ži-

publikai, varde Lyros 
Choro, tariu širdingų ačiū.

ganizacijų, ir kartu linksmai 
laiką praleist.

Spaudos Komisija.

..............................................

Lietuviškas Viešbutis

El Dorado Hotel
ANTANAS ŽALIS, Savininkas

178 So. South Carolina Ave. 
Atlantic City, N. J.

(Trečios durys nuo Boardwalk) !

Kambariai švarūs, yra visi 
įtaisymai; šiltas ir šaltas 

vanduo kiekvienam 
kambary.

Mokslininke tai Akuratnumas

metų atgal 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj.

PHONE 
Stagg 8342

Mūsų reko- 
menduotojai— 

virš 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

a k is egzami- 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentams

NEPADALINAMA ATSAKOMYBE
Mes ištiriame akis. Išrašome receptus. Suplanuojame, padirbame ir 
pritaikome akinius, kada jie reikalingi. DVIGUBAS PATARNAVI
MAS UŽ VIENĄ MOKESTĮ. z

Atneškite Mums Savo Akių Vargus
Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, mums nėra skirtumo. Mes daugiausia remia
mės visuose atsitikimuose ant Retinoskopijos (tai yra 
ant ištyrimų sulig Šešėlių).

1 i > 1 ‘ ' 1
JŪS ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS 

PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

394-398 Broadway 331-335 Division Avenue
BROOKLYN, N. Y.

A. LUTVINAS
It®" UŽLAIKO niDELĘ SVETAINĘ

Lutvinas yra pla
čiai žinomas Eliza- 
betho ir apielinkčs 
miestų lietuviams ir 
svetimtaučiams, to
dėl reikale meldžia
me kreiptis pas 
mus.

tinkamą baliams, te
atrams, vestuvėms, 
prakalboms ir ki
tiems pasilinksmi
nimo vakarams.

A. LU r V INAS

Tel.: Trinity 1045

Taip pat 
pirkimu,

Real Estate License 
C-2728.

Greitai pagamina
me gardžiausius už
kandžius (Quick 
Lunch ).-

užsiimame 
pardavimu 

ir mainymų namų 
bei žemių (lotų).

(Quick

Elizabeth, N. J' 69 So. Park St.

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiki su gasiniu automobiliu; dalinas į tris daliai

1 Mccharfizmas. Kaip sustatyti sulis planą; 
kaip surasti sugedimus; kaip Skardžius ao 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną tt»- 
denta nraktižkai. po priežiūra inatraktorii).

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reilallngiatk 
šia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu Šofe
riu. i 'r ' *'
Pabaigę mėsų mokyklos kursų, turit* pilną 

progą pasinaudoti vienu ii dviejų amatą— 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojame hjgy, 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuvi*-

< kai ię. f angliškai. Kaina prieinama visiem* 
Mokytojum yra Žymus ekspertas L. TIKNIAVTCUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atd- 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta, nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nUO 10 Iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second: Avenue kampas 14th Street New Yerk, N. T.

Viskas, KUOM MOKSLAS ir nąujpyiškiąu- 
sros šiandieninės priemonės galį patarpąuti, 
prisideda ir apsaugoja gerą pėrdėminj skonį 
ir grynumą Chesterfield cigaretę.

TUO TIKSLU mes užlaikome - pilniausiai |
naujovinę industrinę laboratoriją su štabu che- i 
mijos ekspertų, kurie visuomet siekia sveikos 
geros kokybės. ; IkJ

UŽTENKA JUMS TIK UŽSIROKYT Cheat- 
erfield’ą, kad pažint, jog čia yra tai bent eiga- i k 
retas-—puikus, grynas, švelnus ir tikrai geras— ( I
su kiekviena ypatybe, kurią cigaretas privalo ' ■■■■■■■...  -7

geros kokybės.

,]VI ES išreiškiame, kaipo 

tikrą savo* įsitikinimą, jog 
tabakai, naudojami Ches
terfield eigaretuosė yra 
puikesnės rūšies, todėl ir ' 
geresnio skonio, negu bile 
kuriuosė kituose, cigare-, 
tuose už tą pačią kainą.

. . LIGGĖTT & imUtS 
TOBACCO CO.

turėti, kad galėti? patenkinti. “SKONIS VIRŠ 
VISKO.”

Chesterfield
© 1930, Ligobtt & M?ws Tobacco Co.

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOMUS

IR BALZAMUOTO J AS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkarmkiusias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bell _______________ Oregon 5186
Keystone ------------------- Main 1417

AMERICAN AUTO & AVIATION SCHOOL
736 LEXINGTON AVE., tarpe (Nth Ir Wth Ste., NEW YORK CITY

Įsteigta 
26 metai

ŠEKIT LINDBERG

Išmokite geriausiai mokamą industriją. Mūsų gabūs 
išmokins jus būti automobilių mechanikais, orlaivių 
laivių, inžinų mechanikais, styrininkais; pardavėjais ir 
prižiūrėtojais. Patyrę vyrai uždirba $60-100 į savaitę, 
tikrinti. Už dyką sujieškome darbą savo studentams, 
mis ir vakarais, vyrams ir moterims. Nedaliomis nuo 
togas uždyką. '. ,

....... ....." " 1 1 " 1 1 ...... . ................ ■ — —
SERGANTI VYRAI IR MOTERYS

GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS
Kreipkitės j DR. ZlNS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų Skau- 

11 dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, GalvoSvai- 
1 gio, Skilvio, Žarnų ir MėŠlaŽamės Ligų, Galvos 

Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Geldelės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji- 

Jbk ? I mo- Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
PaSelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų nųvo 

pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok- 
mL sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai
iSsfcb,. suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku.

Kainos prieinamos.
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!

X-Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—-Laboratorijos Bandymai 

DR. ZINS 110EAST 16th ST. N.T. 
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving H.)
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, Puslapis Ketvirtas/' __ „
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Dar 4 metai Katorgos po Garsaus
Pabėgimo 18 Politinių Kalinių

L--. ■ ....... ........ .:j.j i..U:i .... - Rašo Simonas M. Janulis - -

(Tąsa) laivą, o aš su drg. Ščerbakovu palikome
prie stoties. Nepraėjo nei 10 minučių, kai 
pamatėme, kad mūsų draugai skubiai ne
ša savo kailius nuo laivo link mūsų. Atbė
gę jie pranešė, kad ant laivo jie matė du 
sargus iš tos pačios vietos, iš kut mes pa
bėgome, ir jie buvo nusiminę, kad gali būt 
juos sargai pamatė ir pažino. Tad tuoj aus 
galėjo sukelti medžioklę ant mūsų. Sku-

Aš nežinau, kaip mano draugam buvo 
gera dirbti, bet man, visą savo gyvenimą 
nedirbusiam jokio fiziško darbo, tai buvo 
tikras pragaras. Aš kovojau už darbinin
kų reikalus, kaipo idealistas, tik iš teori
jos žinodamas sunkią jų padėtį, kad jie 
yra baisiai skriaudžiami ir išnaudojami ir 
kad jiems mokama tik maža dalelė jų už- ^aį atsitraukėme nuo stoties ir laukėme 
darbio. Čia tai aš pirmą kartą pažinau, iki laivas nueis.
kas tai yra ištikrųjų būti darbininku. . . ■ - ■. •• '
tik kad jie negauna mokėti, kad žmonis-1 . N’CJ>US tal,n lal,v.lu su sargais jie vėl pa
kai pragvventi, bet verčiami'dirbti ne pa- iAieM, V a”a? c1^ Pa^ dar laukti dvi die
gai spėkų, dar yra pažeminami, nekenčia-(lkl ateis kitas laivas, ant kurio, gal jo-

5'. .y A z . Ižui nni'n'n nohiiri m 1- o H o xrnmnriri nummi, išjuokiami ir net už žmogų nelaikomi. 
Ištikrųjų nekurtuose kalėjimuose su kali
niais net caro valdžia apseidavo 
negu čia su darbininkais
■ Mums tenai būnant vėl pabėgo 

į pavienių kontraktuotų darbininkų 
! didelio “uždarbio.

geriau,

keletas 
nuo to 

Tenai mes visi keturi 
/ išdirbome apie įris savaites laiko ir nu

sprendėme, kad jei man p. F. B. siuntė 
pinigų, tai jau galėjo ateiti. Todėl mes 
trys palikome dirbti, o drg. Golub, pasi
ėmęs mūsų uždirbtos duonos, išėjo į paš- 

Į tą į Čarovinskoe žiūrėti, ar neatėjo pini
gai. Po trijų dienų jis sugrįžo ir atsinešė 

/ 60 rublių, kurie tik ką buvo atėję, bet ne 
iš Vilniaus, o iš Peterburgo, visai nuo ne- 

• žinomos man ypatos—taip bent sprendžiau 
iš pavardės. Mat, p. F. B. apskaitliavo, 
kad man pilnai užteks 60 rublių parvažiuo
ti į Lietuvą. Su kitais ji, matomai, nesi
skaitė, ar gal nežinojo, kad pas mus komu
na, o gal ir pinigų tuo tarpu daugiau ne
turėjo.

Gal dar mes ir ilgai tenai būtume dirbę 
iki būtume ką nors išgalvoję, bet atsitiko 
taip, kad buvome priversti ir iš tenai krau
stytis. Atvažiavo kariški valdininkai ir 
paskelbė, kad visi, kurie yra atsarginiai 
Kareiviai, turi pribūti į tą miestuką, iki kli
šio aš basas per sniegą ėjau ir kurio vardo 
dabar nebegaliu atsiminti, kad būtų patik- 
Hnti, kas būna beveik kas du metu daroma 
visur. Mano draugai visi turėjo pasportus 
sargų, kurie, žinoma, buvo1 atsarginiai ka
reiviai. Todėl mums reikėjo iš čionai kai
lį nešti kuogreičiausiai. Tad išdirbę tenai 
apie 4 savaites atėjome į raštinę ir pasa
kėme, kad nebenorime dirbti. Mat mes bu
vome “laisvi” darbininkai. Dešimtininkas 
tuojaus išmieravo mūsų dar.bą ir išdavė 
korčiukę. Na, tai klausykite, kiek 4 vyrai, 
darbdami kaip arkliai per 4 savaites, už
dirbome ! Per visą tą laiką mes iš krautu
vės ėmėme tik duoną, cukrų ir arbatą, ir 
ant to maisto tik gyvenome. Taigi, laukė- 

i me užmokesnio ant 4 vyrų už mėnesį laiko 
ir gavome 5 svarus baltos duonos ir 2 pa
keliu tabako, machorkos. Tai buvo pas

kių sargų nebus, ir tada važiuoti laivu. Čia 
aš griežtai nuo to plano atsisakiau ir daro- 
dinėjau, kad. kito išėjimo nėra, kaip per 
miškus ir kalnus eiti pėstiems iki Sretens- 
ko. Matant inano griežtą nusistatymą, jie 
pagaliaus sutiko su manim, ir mes, nusi
pirkę maisto, traukėme į mišką.

Bet čia kelias pasidarė daug sunkesnis. 
Kalnai buvo dideli, apaugę nepereinamais 
miškais ir sugriuvusiais viens ant kito me
džiais. Kad pereiti juos, tankiai prisieida
vo karstytis per medžius, graibytis už ska
lų ir padėti vienas kitą užtraukti ant kal
nų ir skalų. Šilkus gi krantai čia buvo 
taip augšti ir statūs, kad nulipti prie upės 
visai nebuvo galima. Žinoma, prie tokių 
aplinkybių mes nueidavome per dieną 12-15 
viorstų. Ant kalnų buvo šalta ir sniegas, 
o pakalnėse šilta ir nepereinami miškai.

Taip mes vargome keletą dienų ir galu
tinai pavargome. Prie to jau ir maisto vi
sai pristigome, o gyvybės jokios niekur ne
buvo matyti.

Vieną popietį užėjome pagal pat upę pa
kalnę, kur galėjome eiti pagal pat vandenį. 
Paėję pero kai tuo' slėniu radome daugybę 
prikirstų ir gražiai sukrautų malkų, bet 
jokios gyvybės aplinkui nesimatė. Susėdo
me čia pat prie tų malkų pasilsėti. Po ne- 
kurio laiko pamatėme; plaukiantį į Sretens- 
ko pusę laivą, kuris tiesiog pasuko į. mūsų 
pusę įr priėjęs prie kranto sustojo visai ar
ti tų medžių. Mes čia nieko nebijęj.ęme, 
jei net ir yra kas ant "laivo, nes aplinkui 
buvo mūsų geriausias globėjas, nepereina
mas miškas. , Tad mes palikome čia už 
malkų-medžių žiūrėti, ar negausime pro
gos užsikraustyti ant to laivo. (

t :

Laivas sustojęs' padėjo lieptus ir išėję 
darbininkai' pradėjo krauti tuos medžius 
ir susidėję ant pečių nešti į laivą. Tas pro
cesas tęsėsi gana ilgai. Per tą laiką mes 
patyrėme, gerai apžiūrėję, kad nieko pa
vojingo nėra, visi nutarėme eiti ant laivo, 
kol jis dar čia stovi, ir pereiti per visą, ir 
jei pamatysime, kad yra sargų ar valdinin
kų, kurie gali mus pažinti, tai mes, turė
dami ginklus, nors ir per kovą paspesimevetuctnu, nidtnui mio. i ai i/uvu paoiUdiiH gimtino, iiuib ii pei nuvą jidbpeialllie 

kontraktorių inžinierių Korotkovą. Čia se- iššokti ant kranto ir pasislėpti miške, kū
nai dirbanti darbininkai mums pasakė, kad ris čia pat buvo milžiniškas, nepereinamas.
mes dar laimingi, kad skolingi nepalikome 
ir todėl jie negalėjo užlaikyti mūsų paspor- Užėjome iš karto visi keturi ir nieko pa- 

■pasilikome. Atėjo val
dininkas ir paklausė, kur važiuojame. At-tų. Na, tai gavę tą duoną čia pat beveik

visą suvalgėme, nes jau buvo pietų laikas;; < ' VT ■ T- i
pasidalinome gautais delei manęs nuo p. pjSRl^me, kad j Sietei ską. Jis pareikalavo 
B. 60 rublių, visi lygiai po 15 rublių, jr | užmokėti, ką mes ji padai eme, mokėdami 
traukėme atgal apie 80 viorstu link tos pa-! kiekvienas atskirai. Ant laivo mus pa-

‘ čios časovinskoje. Išėjome visai be jokių .u^pabegdius nuo
produktų, nes, kaip sakiau, tenai pas kon-

v traktorių pirkti nebuvo galima.
Jau antra diena einame mišku ir girdi

me, kad kur tai žmones miške kapoja mc-!r . o - . , v,-, - -$žius. Buvo jau* pavakaris, įr mes pasuko? pribuvome ųSi- 'tei ską, <ui jiz < iv e 
me tolyn nuo tbl4 vietos 'ir. ūžėjome padėtų
įnt žemės, pora sermėgų, čia /pat buvo me- ' vCmG- Kact .
finis bliūdas ir maišiukas duonos, apie 2- | ko^aktiyms Korotkovo tai net ir
| svarai. Mes tą duoną paėmėme, bet,kad mus nepąk ause Sietenske pa-

/ nenuskriausti dirbančiųjų čia darbininku,;'ydM'.^auk?n;e nąkties, skaitydami die 
/ padėjome į tą bliūdą 20 kapeikų ir paėję ?Jtlnant ?el^ho stot es kur bu-
/ toliaus skaniai pavalgėme pabalinę tą I?-0 P’taa zan'3arll > ’ Wkę nak-

duona i 4 lvttiu« šmotus ve t ą nueJ0me! ant stoties n-, apskaitę maz
■po ą i yg - - g • daug, kiek mįes galime važiuoti uz savo pi-

Pernakvoję miške, ant rytojaus-pasiekė- nigus, nusipirkome tikietus iki nęmąžo pa- 
ęie Časovinskoje, ir dabar tarp mūsų ėjo vieto miesto 5Verchneudinsko, ir kai trau- 
ginčas, kaip toliaus tęsti mūsų kelionę, kiniui jau buvo paduotas trečias varpas— 
Drg. Krasauskas ir Golub manė, kad čia ženklas pradėti eiti,—išlindome iš tamsių 
pat reikia laukti laivo, kuris turėjo tą die-1 pakampių, užšokome ant traukinio laiptų 
iią ateiti iš tos pusės, iš kur mes pabėgome,, ir suėjome į vagoną. Traukinys ėjo grei-

> “didelių uždar
biu” gėležkelio kontraktorių, kurių šiuo 
laiku visur buvo pilna. Tas mums tiko ir 
tolinus mes jau patys tokiais vadinome#.

Važiavome laivu apie dvi paras ir paga-

>s tokie ir iš kur. Kai pasa
kome,'kad bėgame nuo “didelių uždarbių” 

’ ’ • na-

,___  _____ _c Sulaukę nak-
1 nuėjome^ ant stoties ir, apskaitę maž 

daug, kiek mes galime važiuoti už savo pi-

ii’ sėsti visiems ant laivo ir važiuoti iki tai, ir apie 11 vai. nakties jau buvome Ner- 
Sretens’
po 10 rublių. Aš gi ir Ščerbakovas buvo
me priešingi tam pienui ir rekomendavome 
ir toliaus eiti per mišką palei tą pačią upę 
iki pat Sretensko, kur prasideda gelžkelis. 
Mums besiginčijant atėjo laivas ir tie du 
draugai, šalininkai važiavimo, nulėkė,prie 
laivo apžiūrėti, ir jei nieko pavojingo nesi
mato, pranešti mums, kad kartu važiuoti. 
Laivas buvo sustojęs gan toli nuo stoties, 
kad pasiimti kuro—malkų. Jie nuėjo pas

Iretensko, nes dabar pinigų turėjome visijčinske, kur. kadaise buvo garsi ant viso pa
lo 15 rublių. Aš gi ir Ščerbakovas buvo- šaulio politinių kalinių kankinimo vieta.

Apie 2 vai. ryto pasiekėme didelį užbaika- 
lio miestą Čita, kur stotis; buvo didelį gra
ži, tik vienas mums netiko, kad visum buvo 
pilna žaidrių elektrinių lempų ir aplinkui 
traukinį ir toliaus.

Čia traukinys stovėjo, daugiau pusę va
landos. Mes ramiai sėdėjome savo vietose.

• A
(Bus daugiau)

KELRODISS Važiuojant, 
imkite įLake gatvekarį ir va
žiuokite iki White ;City. čia 
išlipę, po dešinei rasite pik
niką, nes vieta visai arti.

Pikniko komisija kviečia vi
sus kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti.

Choro Korespondentė.

Aido Choro Piknikas
Jau tik kelios dienos liko 

iki pikniko, kurį rengia Aido 
Choras ir kuris įvyks, liepos 
27 d., Olympia Parke. Pra
sidės 10 vai. ryte ir trauksis 
iki vėlumos. Pereitais metais 
Aido' Choro; piknike dalyvavo 
apie 5,000 žmonių. Choras ir 
komisija deęla visas pastangas, 
kad ir šiemet mūsų piknikas 
pasisektų kuopuikiausiai. Vie
ta irgi viena1 iš puikiausių vi
soj Naujojoj Anglijoj. Svetai
nė irgi puiki. Yra vieta ir pa
simaudymui, tai kurie norėsite 
maudytis, atsivežkite maudy
mosi drabužius. Rengėjai tu
rės skanių valgių ir gėrimų, to
dėl alkio nęturesite. ‘ <

Programa bus puiki, nes ją 'tral Studijoj, 321 E. Centre St. Pfa-

A. L. D. L. D. 52 kuopos pusmeti
nis susirinkimas bus nedėlioj, 20 lie
pos, Draugijų Svetainėj, 4637 W. 
Vernor Highway. Pradžia 10 vai. 
ryte. Draugai ir draugės, visi da
lyvauki! šiame susirinkime, nes tai

labai svarbus sustrinkjmAs. Bus iš
duota. ' raportai, puametinja darbuo
tas, pramogų komisijos sportas ir 
tt. Kurie dar neuisimokejot už 
šiuos metus, būtinai pasisterygkit už
simokėti. Atsiveskit ir naujų narių. 
Sekr. V. Geraltauskas. 167-9

DETROIT, MICH. DETROIT, MICH.

Milžiniškas
PRANEŠIMAI

IŠ KITUR> * ■

HAMTRAMCK. MICH.
A. L. D. L. D. 188 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 20 liepos, po 
num. 3014 Yemans St., 10 vai. ryte. 
Visi nariai ateikit laiku, turim svar
bių reikalų. Delegatai išduos rapor
tų iš bedarbių konferencijos. Orga
nizatoriuj. 167-8

MAHANQY CITY, PA.
A. L. D. L. !D. 48 kuopos susirin

kimas bus pėtnyčioj, 18 liepos, Cen-

Išpildys chorai iš Lawrence, 
Haverhill, Norwood, Boston, 
Hudson, Montello. Taipgi ti
kimės turėti svečių iš Fitch- 
burgo, Gardnerio ir kitų toli
mesniu kolonijų.

Sporto komisija darbuojasi, 
nes bps “volley ball” ir dau
gelis kitų pamarginimų.

Nepaisant, kad ir lytų, pik
nikas įvyks.

džja 7 vai. vakare. Visi nariai at
eikit, yra svarbių reikalų apkalbėti. 
Komitetas. 166-7

LIETUVOS PREKIŲ

Inkstai kvaršina jus?
pastebėtina kaip greitai Nuga-Tone 

įdegimų ir su- 
nu- 

poilsis nebūna

Yra pastebėtina kaip 
palengvina inkstų ar pūslė 
stabdo kurčius, gniaužiančius skausmus 
garoje ir strėnose. Nakties 
sutrukdomas ir jus pabundate ryte sustiprė
jęs ir žymiai atsigaivinęs po poilsingo, ne
nutraukto miego.

Nuga-'l’one suteikia 
geibų, kadangi jis 
pagimdo įdegimą ir 
kad jie g;< Ii geriau 
Tone yra abelnas sv 
davotojaa, kuris 
ganus ir veikimų, tuo nugalėdamas ne- 
virškiinmų, gasus' ar išpūtimą viduriuose ar 
pilve, galvos .skaudėjimų, kvaitulius, neteki
mų svarumo, stiprumo ir panašius pakriki
mus, vadinančius delei netinkamumo vidurių 
valimosi ir pakrikusių' inkstų.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų aptie- 
kininkų. Jeigu jūsų aptickininkas neturi jų, 
jis gali gauti jų iš savo džiaherio.

po poilsingo, 

pageidaujamą pa- 
pnšalina nuodus, kurie 
sutvirtina inkstus, taip 
veikti. Be to Nuga- 

sikatos ir stiprumo bu- 
stimuliuoja visus kūno 

tuo nugalėdamas 
ar išpūtimą viduriuose 

kvaitulius, 
panašius

galima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė
je. “Birutės” saldainių, deš
rų, lašinių, palengvicų, kum
pių, baravykų, trejankų ir 
tt.

Remkime Lietuvius

LITHVANIAN 
IMPORTING COMP AN y

818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS.

inkstų. PLATINKIT 
“LAISV^”

200 KURIE kenčia Inkstų, Kepėąį ir Fuslė^bedomis 
' J w Jr ras palengvinimo Gold Mędal Haarlem Oil Gap- 

w sules’e. : 
darė maloniomis ir 
lengvai vartojamo
mis/ Greitai praša
lins skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos.

Nauja medicinos moksle pažanga” jas pa- 
ii'ii i I bandyk šiandie. Tri
Rmi Sr88 S JĮ jų dydžių vaistinč- 

$e 3 jc/75c ir $1.50

WD,«ro NAUJAS
Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
“Gold Medai” vardo kiekvienoje dė- 

: žutėjė.. 1 ’ ■ .1 ’

Vilnies’, ‘Laisvės’ ir 
‘Darbininkių Balso’

Rengia Didžiulis Aido Choras

NEDĖLIOJ

10 d. Rugpjūčio-August
CAPITOL PARKER |

Prie pat Telegraph Road, važiuojant link Toledo,

Piknikas prasidės 12 valand ą dieną ; ,
Programa prasidės , 3:30 vai.> po pietį/ ,

Po programai tęsis šokiai prie puikios orkdstros, iki vė
lumui nakties. įžanga 50c ypatai.

P. S. Važiuojant automobiliais, važiuokite Telegraph 
Road linkui Toledo; pervažiavę Eureka Road, važiuo
kite apie mylią ir pusę, tada žiūrėkite iškabos:’“Vil
nies” ir “Laisvės” piknikas.

' ; Kurie1 neturite automobilių, tie galite nuvažįuoti su f 
1 busu, kuris išeis nuo'Draugijų Svetainės, Vernor High

way ir McKinstry, kaip 1 :30 vai. po pietų; arba pasiė
mus Toledo busą, kuris taipgi priveža prie minėto pik
niko. , T-

''W i-" f r . ?; " v . —

DAINŲ PIKNIKAS RENGIA A. L. PROLETAIUNIO 
MENO SĄJUNGOS TREČIAS 

APSKRITYS

Šiame piknike dainuos penki chorai:
AIDO CHORAS, vedamas Šaknaitės, iš Brooklyn, N. Y.; LYROS CHORAS, vedamas Retikcvičiūtės, iš Maspeth, N. Y.; CHORAS BANGA, 
vedamas Eremino, iš Elizabeth, N. J.; SIETYNO CHORAS, vedamau šalinaitės, iš Newark, N. J., ir LAISVĖS CHORAS iš Paterson, N. J.

AIDO CHORAS

i Moja, 20 d. Liepos-My, 1930
Thi b,ųs didžiausias ir linksmiausias-New Jersey valstijos lietuvių piknikas. Be abejo,• kad 
syti dąinų ir pasimatyti su- draugais ir draugėmis.

PASTABA: Jeigu 20 d. liepos (July) pasitaikytų lietus, tai piknikas’ įvyks

REGKSfA ROOST PARK 
iBąterson, N. J.

visi aplinkiniu miesthJietuviai suvažiuos• pajiikjau- 
ĮŽANGA 35 CENTĄ!

toj pačioj vietoj 27 d. liepos (July) A v j
KELRODIS: Važiuojant automobiliais, važiuokite Main St. iki Market St.; po kairei Market St. iki McBride Aye. ir važiuokit 

iškelto tilto; už dviejų blokų pasukite po kairei į kalnų. Atvažiavę treinu ar busu, imkite busą ant kampo Market ir 
čungac, ii\ važiuokite • iki augščiau minėtam tiltui. Arba klausikite buso draivėrio, kur yra Reginti Roost Parkas.

■ \ '



Trečiadienis, Liepos 16, 1930

, ‘ WATERBURY, CONN. Tą pačią naktį liko New

IR DU BASEBALL ŽAISMAS
Rengia Lietuvis Atletų Kliubas, Ine

PLATINKITE "LAISVĘ1Mi

M

ATSAKYKITE Į ŠIUOS KLAUSIMUS
Jamaica, L.

Prasidės 2 valandą po piety ir tęsis iki vėlam vakarui
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5 jauni v^rai, nužiūrimi kaip 
piktadariai.

Oil II°i111°1i I[o

r Lietuve Fotografistė
' Fotografuoju', Didino fr Maliavoju 
: Visokiom Spalvom PerteltalUs
Studija atdhra kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALANČIUS
Room 32,' Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
, WILKES-BARRE, PA.

DEXTER 'PARKE
Jamaica Avenue ir Elderts Lane

•A

gailstina,; kad labai mažai lie- <t]g AQQ „rje
tuvių atsilanko i mitingus, v n p a • 
ypatingai | tų nesimato, kurie pat rolicijos Stoties

i susipiatilsiais, j Keturi plėšikai sustabdė au-
i tomobilį su dviem tarnautojais 
Kings County Trust Kompani-

Darbo Unijų Vienybės Ly- save tituluosi _______  .
ga (T. U. U. L.) naujoji dar-j^r ga| todėl neina, kad ne lie-! 
bininkiškų unijų sąjunga, Per| tuvis kalba, o tie, kaip kad jie] 
praėjusius porą mėnesių suren-|sako> “kokie ten valkatos.” Tai 
gė keliolika ant gatvių mitin-. didglis savęs pasižeminimas 
gų, nors vietos fabrikantai, su neapkesti kitų tautų darbinin- 
policijos pagelba, bandė neda- kų

Kalisiniai susipratę darbi-

Jhgjlapfe; Panirtas

«rT MMt__ T ; x

jos banko, vėžusiaiš $18,000 buvo 4:30 vai. vakare. St. šiė plėšikai ii*gi pabėgo, 
pinigais ir $5,000 čekiais, tiesi Apie 5:30' vai1.’New Yorke ' . _
Boerum PI. ir Dean Ave., j du plėšikai issinęšč > $17,000;Yorke ir Brooklyne areštuota 
Brooklyne, prie pat policijos vertės deimantų ir kitų bran- 
stoties. Pasigrobę pinigus ir genybių iš brangumynų krau- 
čekius, plėšikai pabėgo. Tai tuvės, po num. 100 Forsyth

■«
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su- 
mi- 
ap-

sigĄrint, priešingi darbininkų penkiadieni; pradžia 7 vai. va-. 
organizavimui, bandė teisintis. kare> priešais Duggan School, 1 
Nors konstitucijose įdėta, del tarp Bank ir Washington gat-,

vių. Pasisten'gkite būti visi iri 
; kitiems darbiniu-;

3.

O

pi

5.

i Ypač galėtų sėkmingai pasi- 
I darbuoti moterys ir merginos, 
. pritariančios komunistiniam

6.
7.
8.
9.

10.

leisti surengti mitingus-prakal- U ' .......................
bas. Fabrikantai pasistengė njnkaį turės paskelbti aštrią 
uždraust šiai unijai svetaines. koVą tiems, kurie tokią šlykš- 
' ”7.^ svetainių savininkai, mintį skleidžia prieš kitų 

tautų darbininkus, nepaisant, 
ar tai sužiniai tas daroma, ar 
per tamsumą.

Vieni svetainių : 
ypatingai turtingesni, arčiau 
stovinti prie fabrikantų, tiesiai 
pasakė, kad jie priešingi dar
bininkų organizavimui. O 
biędąesni svetainių savininkė-1 
įiai ar jų viršininkėliai, patys i

Prakalbos ant Gatvės
Darbo Unijų Vienybės Lyga

♦ Vbūdamr darbininkais, bet tam- įj. įj. L.) sekančias pra- 
v sūs, klasiniai nesusipratę, ne- kalbas rengia ant gatvės, lie- 

drįsdami pasakyti, kad jie ir- tuviais apgyventame distrikte. 
ęri, fabrikantams norėdami pa-t - Prakalbos įvyks 18 d. liepos,

svieto apmulkinimo, kad “tik- vįų f’ ‘ 
sflas šviestis politikoj bei eko- praneškite 
nomijoj ir kitose mokslo sako- kams visokių tautų, 
se,” bet kazyrės ir mūnšainas 
jiem atrodo didžiausia “ap- 
švieta.”

Klasiniai susipratę darbinin
kai nusprendė kovoti už gat
ves, nes kiekvienas susipratęs 
darbininkas gerai žino, kad be 
kovos nieko negausim ir 
niekad negaftm pralaimėti, nes dą skleidžia visokio 
neturim ko pralaimėti. Komu- sukčiai, išnaudotojai, 
n/’stų Partija, T. U. U. L., 1 Lietuvis Bolševikas J. Ž. 
rarptautinis Darbininkų Apsi-I 
gynimas iškovojo ant gatvių ; 
mitingus, žinoma, tam pagel-1 
bėjo ir kitos darbininkiškos or
ganizacijos, ypatingai daug 
prisidėjo pinigiškai New Eng
land Workers Association uni
ja. .

Kaip rhinėta, jau buvo 
rengta keliolika ant gatvių 
tingų-prakalbų. Tik labai

visi “Laisvės” skaitytojai, A.
L. D. L. D. ir L. D. S. A. nariai

I turėtų dalyvauti ir kitus ragin
ti. Neklausykite, draugai, tos 
purvinos propagandos prieš 
“žydus” ir kitų tautų kovojan
čius darbininkus.

mes 1 Atminkit, kad tą propagan- 
nes dą skleidžia visokio plauko

Tarptautinio Darb. Apsigy- 
| nimo lietuvių kuopos susirinki- 
I mas įvyks 16 d. liepos, 774 
Bank St., 8 vai. vakare. Visi 
nariai atsilankyk it. Pasisteng- 
kit atsivesti naujų narių. Ro
dos, jau lietusius darbininkus 
nereiktų nei raginti, patys tu
rėtumėt suprasti reikalingumą 
priklausyti.

Boselio “Didvyriškumas” ir 
. Sužeisti Darbininkai 
O Kapitalistiniai laikraščiai Judėjimui- 

garbina vieną boselį P. Mc- 
Gormano kompanijos, kasan-j 
čios tunelius požeminiams į 
gelžkeliams. Tas boselis buvo I 
užmuštas, kuomet per dinami
to eksploziją užkrito ant jo 
didelis uolos gabalas. Buržu
azijos gazietininkai nori įpasa
koti, būk jis žuvo begelbėda
mas darbininkus. Nieko pana
šaus, žinoma, jis nedarė, ir tik 
šiaip jam pasitaikė nelaimė, 
per kurią tapo sužeista 15 dar
bininkų. Boselis gi buvo tiktai ' 
kompanijos bernas, kuris be ' 
pasigailėjimo vijo darbininkus i 
skubėti darbe, nepaisant pavo-1
JU-

Tunelių kasime yra tokia 
taisyklė, kad darbininkai pra
sišalintų, kada dinamitas yra ■ 
dedamas į išgręžtas skyles; ši į 
taisyklė reikalauja, kad po di
namito • sprogimui dar pusva
landį neitų darbininkai į tune
lį. Boselis gi, sulig savo po
nų įsakymo, visai nepaisė tų 1 
taisyklių ir spyrė darbininkus : 
be pertraukos dirbti, nežiūrė- I 
damas pavojų, gręsiančių pa
čiai jų gyvybei. O vadai Dar
bo Federacijos unijos, kuriai 
priklauso tie tunelių darbinin
kai, nėi nereikalavo papras*• 
čiausios• apsaugos sąvo na
riams.

Kąda, po minimos nelaimės, 
tūli . daibiųinkai pareikalavo 
laikytis augščiau nurodytų-tai
syklių, -jie tuojaus liko pava
ryti iš darbo.

Talkon Partijū—Rinkti 
Piliečių Parašus!

Ne tiktai komunistai, bet ir 
\Visi pažangūs darbininkai turi 
stoti į rinkimą piliečių parašų, 
kurie reikalinga gaut, norint, 
kad Komunistų Partijos kan
didatai galėtų būt įdėti į lega
lius rinkimų sąrašus, arba už
dėti ant baloto.

.Eikite apie 6:30 vai. vaka
rais į Komunistų Partijos sek
cijos centrą, 68 Whipple St., 
Brooklyne, palei Broadway, 
arti Graham Ave. Gaukite 
reikalingus nurodymus / ir 
traukite rinkti piliečių parašų.
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L. A. K. BASEBALL TY MAS LOš DU ŽAISMUS 1 '

1. Su Hilton, A. C. 2. Su Lietuvių Vyčiais iš Maspeth
■■ ĮŽANGA: VYIKAMS 75c MOTERIMS IR MERGINOMS 50c:
t : c l t i '■ . i < 1 - • * t < t i . j .

CONNECTICUT VALSTIJOS LIETUVIŲ DARBININKŲ

DAINUOS PENKI CHORAI IR BUS SPORTINIAI ŽAISLAI: KUMŠTYNĖS (BOXING), ĮVAIRIOS LENKTYNĖS IR KITOKĮ ŽAISLAI. 
LAIMĖJUSIEJI GAUS DOVANAS

įvyks Nedelioje, 20 dieną Liepos-July, 1930
CHARTER OAK PARK, HARTFORD, CONN.

Prasidės 10 Vai. Ryte ir Tęsis iki Vėlai Vakare. Puiki Orkestrą del Šokiui

VILIJOS CHORAS iŠ> Waterbury, Conn., vadovaujamas A. Rasimav^ijjtės
AIDO CHORAS iš Worcester, Mass., vadovaujamas talentingos chorvedės M. Jablonskiūtės-Meškienės, tai puikiausiai išsilavinęs choras, ku

ris- savo dainavimu palinksmins kiekvieną. Antras dainuos CHORAS DAINA iš New Haven, Conn., po vadovyste J. Kuftcos. Trečias bus 
LAISVSS CHORlAS iŠ Hartford, Conn., vadovaujamas J. Plikūno. Ketvirtas-—VILIJOS CHORAS iš New Britain, Conn., po vadovyste V. 
Visockio. Penktas—VILIJOS CHORAS iš Waterbury, C<fhn., vadovaujamas A. Rasimavičiūtes. Tai bus didžiausis parengimas, kuriame tiki
mės turėti apie 1d,006 dalyvių. Būkite visi h‘r-visos šioje minioje. Piknikas jvyks—lys ar snigs. ♦

Kalbinkite, Jią tik susitiksite, dalyvauti šiame piknike. Visus kviečia Conn. Valstijos Darbininkiški Chorai.
KELRODIS: Atvažiavę į Hartford, ant Main St., netoli Sę. Green St», paimkite Park St., įr važiuokite iki privažiuosite New Phrk Avė.; 

pasukę po kairei, važiuokite New Park Ave. iki privažiuosite parką, kur aiškiai matyt užrašas: Charter O'ak Park.

Ar Jūs naudojate Grape Juice (vynuogių sul 
tis) ? ................. ..................... ..
Kaip jūs .naudojate jas?..............

Tiesioginiai .................................
Išsunktas............. .......................
Su Ginger Ale............................

Del Pusryčių . ...............................
Vaisių Sultis ............................
Kada Sergu................................

Kaip dažnai naudojate?...............
Kada vėliausia pirkote bonką?-.
Ar Jūs žinojote, kad jos naudojamos pusryčiams, kai 
po vaisių sultys ?.........’. .. ................
Kokia kaina už puskvortę (pints) ?
Kokio gfttunko Jūs vartojate?.........
Kodėl 9 .................. . . .......................
Jei Jūs nevartojate, tai kodėl?. . . .
Kodėl Jūs neperkate jos dažniau?.

Kaina ? ............................................
• Nemėgstate? ................. ...............

Negeriate jų?............. .. .................
.Nedaug būdų jas vartoti?...........
Nusibodo ? .....................................

Ar Jūs norėtumėt plačiau žinoti apie naudingumą 
Grape Juice (vynuogių sulčių) žmogaus sveikatai?. . 
..................Ar būtų Jums interesingas mokslinis svorio 
kontroliavimo surašąs ?.................................................

Iškirpę šį skelbimą ir atsakę į klausimus, siųskite se
kančiu adresu :

DEPARTMENT L
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuvifi- 
kos restauracijos Brooklyne ir 
riai užlaiko JOHN’S p& 10c 
daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
ur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 

viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikaVirtro 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per peštų. Ad- 
resuokit:

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

ne tik Brooklyne,

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI 
M DIVISION AVENUE. BROOKLYN. N. T

■illlMHlHi
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Puslapis šeštas LAISVE

.VIETOS ŽINIOS
Paminėjimas lO-ties Metu Į Demonstraciją Šeštadienį 
Raudonojo Internacionalo , Prieš Finijos Konsulatą!

Paminėjimui 10 m. sukaktu- ; Visi revoliuciniai darbinin- 
viQ nuo įsikūrimo Raud. Darbo kai ir jų pritarėjai yra šaukia- 
Unijų Internacionalo, Darbo U- mi«į demonstraciją prieš Fini-

■ jos (Suomijos) konsulatą, 5 
____ New Yorke, šešta- 

Oficialiai dienį, liepos 19 d., 12 vai. Bus

liepos (July). . . . , ■
Tikietai išanksto $1.25, o 

prie laivo $1.50.
Todėl visi pasipirkite išank

sto tikietus “Laisves” ofise, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
Sts. ' B. K.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA lietuviškas -restora

nas: geras biznis ir geroj vietoj; 
gera proga pirkti, nes savininkas tu
ri išvažiuoti j Europų. Adams Res
taurant, 177 Adams St., Newark, N. 
J. 167-71

[^MIRTYS- LAIDOTUVESJ PARSIDUODA kendžių Storas. Ran
da žema—tik $35.00 į mėnesį. Biz

nis įdirbtas pėr daug metų. Parda
vimo priežastį sužinosit ant vietos. 
Kreipkitės i “Laisvės” ofisų.

, ' (165-170)

ir eleveiterio. Kreipkitės .po num. 
31 Grove St.,' tarpe Broadway it 
Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. Te
lefonas Foxcroft 5819. (167-70)
PASIRANDAVOJA puikus ir švie- 

sus kambarys, tinkamas del vai
kino ar, merginos, garu apšildomas, 
yra maudyne, elektra ir telefonas. 
Arti karą ir eleveiterio. Kreipkitės 
pb No. 31 Grove St., tarpe Broad
way ir Bushwick ' Ave., Brooklyn, 
N. Y. Telefonas Foxdroft 5819.

! 164-7

A

nijų* Vienybės Lyga turės di- j ’ ~ 
delį pikniką Pleasant Bay Par-.state St 
ke, rugpjūčio 3d. C ............
dalyvaus įvairios unijos: kai-, demonstraciniai- protestuojama 
rioji Adatos Darbininkų Unija, prieš žvėrišką fašistinį tenorą, 
Maisto Darbininkų Industrinė kuris dabar siaučia prieš kovo- 
Unija, Jūrininkų Industrinė jaučius darbininkus visoj toj 
Unija ir tūkstančiai komunis- šalyj. Darbininkai ten tūks- 
tų bei šiaip revoliucinių dar- tanči.ais .areštuojami ir kalėji

muose pragariškai kankinami;bininkų. Be kitko, programo- muose pragariškai kankinami; 
je yra keli pirmos rūšies kai- visa darbininkiška spauda už- 
bėtojai, kurie išdėstys skirtu- daryta bei išdaužyta.
mus tarp raudonųjų, kovojan- i džįOs .suorganizuotos fašistinių 
čių unijų ir fašistinių bei so- gengsterių gaujos, su 
cialfašistinių “darbo” organi- ■ •• " ----- 1 - “ '
zaeijų.

Val-

Juozas Getlavičius, 36 metų, IŠRANDAVOJIMAl 
1908 Bay Ridge Parkway, mi
rė liepos 12 d.; bus palaidotas 
šiandie, liepos. 16 d., šv. Jono 
kapinėse.

Bertha Givis, 21 metų, 69 
Middleton St., mirė liepos 13 
d.; bus palaidota rytoj, liepos 
17 d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva,.

PASIRANDAVOJA puikus ir šviesus 
kambarys, tinkamas del vaikino ar 

merginos, garu apšildomas; yra mau
dynė, elektra ir telefonas; arti karų

PASIRANDAVOJA arba parsiduoda 
kriaučių šapa su 8 isiuvamom ma

šinom ir 7 kitokios svarbios mašinos! 
Atiduosiu už labai žemų kainų arba 
randų. 314 Devoe St., Brooklyn, N. 
Y. Savininkas gyvena 55 S. 5th St.

(162-167)

Republikonų Pagarba 
Socialfašistams

New Yorko kapitalistų dien
raštis “Telegram” (pereitą; 
penktadienį) išspausdino 
akcinį straipsnį, kur giria 
cialistus” už jų veikimą su 
Hooverio republikonais; ypač 
“Telegram,” kaip ant šakės, ke
lia socialfašistų vadą Norman 
Thomasą, ir pabrėžia, jog re- 
publikonai vis labiau ir labiau 
gerbia “socialistus.”

Taip, “socialistai

i “socialis
tų” pagelba, gaudo ir žudo 
seimo atstovus, ginančius dar
bininkų ir vargingųjų valstie
čių reikalus.

Prieš Finijos konsulatą bus

Daugiau Vietos Žinią 
Penktame Puslapyje

Trečiadienis, Liepos 16,1930

Telephone, Stagg 9910

LORĮMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite I

U SAVININKAI MARčIUKAI
• <

417 Lorimer Street “Laisves” Name
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas.: Stagg 9105

DR. A. PETRIK
, (PETRICK) ...........

UETU-ViŠ‘DBNTISTĄS
22|1 S. 4th St., Brooklyn, N. Y

/ M-Svinaulrų Diagnozo 
Gčlžo Ahestetika

■ j VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai-, vakare. 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.. . .
■............    į............  ,

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIO ’V 

f Metalu Išmušame Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD; STL 

Brooklyn, N. Y, . .
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, <N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
pusmetinis susirinkimas bus pėtny-

w z . z r )

220 Leonard St., 7:30 vai. vakare. 
Visi Kliubo nariai turite dalyvauti 
šiame susirinkime ir užsimokėti mo
kesčius. Taipgi atsiveskit ir naujų 
narių perstatymui. Pastaba: Visi 
Kliubo nariai esate gavę laiškus su 
pranešimu susirinkimo 19 liepos, bet 
turėjo būti 18 liepos, 1930. Tat įsi- 

I tėmykit, kad susirinkimas įvyks 18 
liepos. Sekr. A. Deikus. 167-8

“LAISVĖS’ DIREKTORIŲ 
ATYDAI

Seredoj, 16 liepos, įvyks 
“Laisvės” bendrovės direkto
rių susirinkimas, “Laisvės” 
svetainėj,, 8 vai. vakare. . Visi 
direktoriai , dalyvauki!, yra 
svarbių reikalų. Sekr. J. Na- 
livaika. 166-7

demonstruojama ir todėl, kad T18 oa ka,nbariuose>u 7 ODA T .annovfl Kt V •XII vul TrnlrfiYvi
Finų valdžia per tokį terorą 
stengiasi sukriušint darbininkų 

re-I judėjimą ir'priruošti šalį karui 
so- prieš Sovietų Sąjungą; o Fini

jos valdžia daro taip, kaip pa
liepia tikrieji tos šalies viešpa
čiai, Jungtinių Valstijų impe
rialistai, kurie ten yra taip įsi
vyravę.

Visi tat šeštadienį į demon
straciją prieš tuos tironus ir 

kaskart niekšus, ruošiančius karą 
didesnės pagarbos užsitarnau- vietų Respublikai! 
ja iš republikonų ir kitų fa
šistų, nes jie yra buržuazijos 
ištikimiausi pagelbininkai prieš 
kovingus darbininkus.

LIETUVIS

POTOGKAFAS ii MALIORto
DARBA ATLIEKA

So-

m a-

Graf teriu Šaikos 
Žemuose Teismuose

Vyriausias New York o 
gistratas' Corrigan pakeitė 25
raštininkus žemųjų teismų, nu
kepamas juos į naujas vietas. 
Sako, kad šie teisminiai rašti
ninkai sudarydavę saikas su 
policija, bėlininkais ir, kt., taip 
kad už pinigus, galima buvo 
pirkti ir parduoti teisybę. Bet 
apie grafterius teisėjus tylima, 
nors beveik kas savaitė iškyla 
vis didesni jų skandalai.

MATTHEW P. BALLAS )
(BIELIAUSKAS) /

GERAI (R PIGIAI

Nufotografuoja n 
iiuma/avojH viso 
k i u'» paveiksiu 
Įvairiom!* ipn I 
romia. Atnaujins, 
»enu* ir krajavm 
ir nudaro •’ 
awerikoniSkai*

TELEFONASi 
TRIANGLE 145<

Kreipkite* i i u o 
nd r e* u:

JONAS

PHONE 
Stagg 
5043

Notary
Pnblic

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Patarnauju visiem be star- 
tumo. Tolumas del manęs skir-' 
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dienų ir naktį. Darbų 
atlieku getai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuDgeriausaai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
M. Balchunas. Savininkas Tel.. Stagg 5938

“Negali” Jkaltint Augštą 
. Grafterj, Majoro Draugą

Grand džiurė “negalėjo 
įkaitinti Wm. E. Walshą.Newi
Yorke, nors prieš jį buvo stip- pos? F^aY.“7Vakare/svetainė j’ 218 
riaušių faktų, kaipo prieš Van Sicklen Avė. Visi nariai atsi- 
grafterį, sėdintį augštoj vietoj lankykite 3 šį_ susirinkimų ir kurie 
miesto valdyboj.

Walsh, kaipo 
miesto Taisyklių 
Komiteto, buvo 
kad paėmęs $30,000 kyšių iš REIKALAVIMAI 
ųamų statymo j kontraktoriąus REIKALINGAS partneris į kendžių 
McCarthy; kad jis dalinosi, Štotą. Geras biznis ir lengvos, są-“ 
graftu su tulu Doyle, arklių lyj?0?. Kreipkitės, po No. 8l John- 
gydytojųm, kurį Walsh pada-i 
rė “advokatu,” per kurį 
renkami riebūs kyšiai ,už 
mą atsidaryti gazolino

- ir įvairius kitus*'biznius.
Bet Walsh artimiausias as

meninis draugas majoro WaJ- 
kerio; stambus politikierius 
prasivogusios Tammany Hall 
mašinos, valdančios miestą. 
Taigi varnas varnui nekirs į 
akį.

A. L. D. U D. 185 KP. NARIAMS
A. L. D. L. D. 185 kuopos mėne

sinis susirinkimas įvyks 17 d. lie-1

prieš Van Sicklen Avė.

pirmininkas 
ir Apeliacijų 

kaltinamas,

, dar neužsimokėję už šiuos .metus, tai 
užsimokėkite. Kurie turite naujų 
draugų prie kuopos prisirašyti, tai 
atsivęskite.; V- P- 166-8

REIKALAVIMAI

ATVESKIT!
Jauskitės Maloniai 

Didesnėj ir GerdsUej

NAUJOJ STAUCH MAUDYNĖJ
CONEY IŠLANDf Boardwalk prie Stillwell Ave.

Rūbams šėpute. (h n .O A. kanibąrjai,.
,W 2, 3, .4. asmenims,

Visam Sezonui $Ž0-$25-$80-$35 ' *
DYKAI MŪSŲ KOSTUMERIAMS

Roof Garden—Gyninažiumas —-Saulėtas Saltoha^-d-Gato Pirtis

Telephone Stagg 440>

K VDZEVIČll 'S
GRABORIUS 
f UNDERTAKER)

STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

416

1

METINIS

PIKNIKAS
Tel., 0783 Stagg

NEDĖLIOJĘ

Prof. RICH’s ORKESTRĄ

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

$15
$10

$5

Daiktas . .
Aukso kavalkas
Aukso kavalkas

Klaščiaus Clinton Parke 
Betts ir Maspeth Avenues 

Maspeth, L. L, N. Y.

Metropolitan Avenut
• 4 < ■(

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

buvo 
leidi- 
stotjs

Rengia Dr. Martin Luther 
Draugija

GRABORIUS 
UNDERTAKER, , 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
I ? i f I I ;• .■ i I > t m 
libalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo nu 
tnmobilius ir kartotas veseĮijom* ’ 
krikštynoms Ir pasivažinėjimam* .

ant
P*- 

nullOaimn 
Pu* **nne

1.
2.
3.

—................-............■. 4—— ■.............. ..... ........

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVĄ jADVQKATAS ?

197 Havemeyer Street

VALANDOS) : I: t į Į I 
Nuo 9 ryte iki 6 po pietų

REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:
65-02 Grand Ave., Maspeth, L. 1.

Tel.: Juniper 6776 1

LITTLE THEATRE 
2222 Market St., Philadelphia, Pa.

Atidėta iki Trečiadienio
LIEPOS 16

“CAIN & ARTEM”
Parašė MAXIM GORKI

Galinga tikrenybės, drarųa, charakte- 
ri s tiška žymaus autoriaus stilium.

Prasidės ketvirtadieni, Liepos 17-tų
' NEW BABYLON j *

Bell Phone, Poplar 754B

A. F. STANKUS
GRABORIIJS-HNDERTAKER

Turėsite progą laimėti tris 
dovanas:

sph Ave.,. Brooklyn, 'N- Y.
(165-167)

—y.1 «" į į-., t ........... ..

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA
. . vertės 

v

Mizernas ‘Vienybės’ Piknikas
Patys tautininkai, apgailes

taudami, pripažįsta, jog šieme
tinis “Vienybės” piknikas bu
vo mažiausias iš visų, kuriuos 
tiktai jinai kada rengė. Pub
lika buvo skaitoma ne tūkstan
čiais, kaip kad “Laisvės” pik
nike, bet tik tuzinais.

Spręskite tat. kam pritaria 
darbininkų publika—ar “Lais
vei” ar fašistinei “Vienybei.”

Augustas Krymas.

' Į f ‘ J

2Q fl..LIEPOS (JULY), 1930 i areštuotas

Darbo Federacijos Vadukas 
Šnipas Prieš Darbininkus

Donohue, pirmininkas Darbo 
Federacijos mūrininkų unijos 
37-to lokalo, susirinkime pasi-i 
rodė bosų ir valdžios šnipas j 
prieš klasiniai padoresnius 
darbininkus.

Kada, apart kitų, buvo no
minuotas narys A. Severin kai
po delegatas į unijos suvažia
vimą Montrealyj, tai pirminin
kas pašoko ir suriko, kad to-! 
kio mes negalime rinkti į de-1 
legatus; jis yra raudonas; jis 
1922 metais Detroite buvo a- 

t su kitais raudonai
siais. Apie tai man pranešė 
viėnas žmogus, kuris užima! 
augštą vietą republikonų par
tijoj* ( . .

Todėl pirmininkas Donohue 
visai neleido Severino vardą į- 
rašyt, į kandidatų skaičių.

Į< suvažiavimą tapo išrinkti 
keli biurokratai bei bosų (pa
taikūnai ir kiekvienam paskir- į 
ta, po $500, už kuriuos galės 
puikiai paūžti Kanadoj,.

Važiuokite Ekskursijon 
Tarpt. Darb. Apsigynimo

Ekskursijai Tarpt. Darbinin
kų Apsigynimo laivas paimtas 
puikus ir didelis, talpinantis 
1,550 žmonių. Puiki muzika 
šokiams. Bus .rodomi kruta- 
mieji paveikslai; bus klasiški 
šokiai; dainos ir įvairaus spor
to perstatymai. Todėl ant lai
vo nuobodžiauti nereikes.

Laivas - apleis < South Ferry 
tarpe 2-3; vii., bet iiei mįnlutę 
vėliau, trečios valandoą po’ pie
tų, ateinanti šeštadienį, 19 d.

' f ' ) > ; I J

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

l&bwlzaaiuojb ir' injUoja aumiruaiu* 
visokių kapinių. Norintieji gerinusio 
tarnavimo ir už žemi, kuiną 
valandoje Saukite* pa* mane.
galite va utį lotu* ant viuokių kapinių kuo 
veriauadoue vietose įr už Žemą kainą.

1023 M t. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

231, Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y. 
. •■•'■r

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju 

buvo 271
savo profesiją. Pirmiaus antrašas 
Berry St. Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDL0W1TZ
2220 Avenue J Brooklyn, N. Y

Tel.: Midwood 6261

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxa tive yra Padaryta is 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių
Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja rida 
rius ir pagelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimų 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigeri 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na fiOc. per paltų 66«

Mes

Kundroto aptieks yra didžiausia ir seniausia 
vaistinė. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinant, kad sudėtinės žiu re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.

taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartų reikalaujant, kreipkitės: .J. LeVANDA

(Levandauskas)

GRABORIUS
; y | j (Undertake^) Ii 11

■ į 107 Union Avenue 
(Ąrjbj Grand St.) • 

BROOKLYN, N. Y.,-

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA
, Jūs pažįstate mus,, mes pažįstam© 
jus, bet jau senai matemėsi. Būtų 
linksma pasimatyti. ,

Kurie dar nepažįstate mūs, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma-

, loniai priimtu ■ }1 .
J. ir O. VAIGINIS

. 214 Perry Ave., Maspeth, N. Y
________ i________ ;___ J. -__________ —

KUNDROTO APTEKA
P. J. KUNDROTĄ. Savininkas

• * * ' C I

Bedford Avenue * Brooklyn, N. Y.229
Kamp. N 4~toii gat Tel., Greenpoint 2017-2360-3514

; : • s i ' 1 ' . > ; ‘ "* • *
Iškirpti! šį Rkelhim* ir prii0M>Urit kartu su užsakymo , 

;• ! i >• < . i' ;
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